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BAZINE SPECIALIZATE PENTRU CULTURA CARTOFULUI ÎN ROMANIA.

M. BERIN,DEI, T. CATELLY, 1. SOCOL,
1. FODOR, S. MAN şi S. MUREŞAN

Zonarea culturii cartofului în România, efectuată în perioada'
1957-1960 (B eri n d e i, 1960 a), a privit cultura cartofului în general..
Ea a fost utilă pentru etapa respectivă şi a constituit ghidul în planificarea
şi organizarea producţiei de cartof din ţara noastră. Revoluţia tehnică în
cultura cartofului pe plan mondial şi acum ularea a numeroase rezultate expe
rimentale impune o detaliere a zonării ecologice a cartofului, pe scopuri de
folosinţă. La cartof, mai mult ca Ia alte plante, diversificarea culturii pe
scopuri de folosinţă este o condiţie de bază pentru creşterea producţiei.

Aceasta, deoarece pentru fiecare scop sînt alte soiuri care dau cele mai bune
rezultate şi tehnologiile de cultura cartofului diferă de asemenea în funcţie

de scopul producţiei. K 1 e y (1966) propune chiar sisteme de maşini dife
rite pe grupe de folosinţă a cartofului, adaptate cerinţelor specifice.

Amplasarea culturii cartofului pe teritoriu în funcţie de scopul pro
ducţiei a constituit în toate ţările cauza esenţială a saltului spectaculos care
s-a produs în domeniul realizării de producţii mari. Rezultatele obţinute

în alte ţări care au rezolvat deja această problemă au dus Ia concluzia că

numai astfel este posibilă intensificarea producţiei de cartof. Eforturile care
s-au făcut pentru asigurarea bazei materiale necesare obţinerii de recolte
mari, pentru introducerea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în producţie

au dat rezultatele scontate numai după amplasarea corectă a culturii, în
~ele mai corespunzătoare condiţii scopului pentru care se cultivă cartoful.
In acest fel a apărut ideea bazinelor specializate pentru cultura cartofului:
şi de aici specializarea unităţilor cultivatoare de cartof. B o rod n i k o v
şi colab. (1965) au ajuns Ia concluzia că pe baza specializării sovhozurilor
din jurul Moscovei în cultura cartofului, producţia a crescut cu 25 %. Anali
zînd sarcinile şi problemele producţiei specializate de cartof, 1 a n n e r-~

m an n şi K 1 e d i t z s c h (1966) conchid că în acest fel se ajunge Ia o
mai bună folosire a solului, se îmbunătăţeşte organizarea muncii, se pot
ap Iica corect măsurile de sporire a producţiei şi se poate trece astfel la con
strucţii industriale moderne speciale, etapa finalizării specializării produc-
ţiei de cartof. .

Deosebit de important este şi faptul că în acest fel este posibilă spe
cializarea lucrătorilor, ceea ce creează condiţii însuşirii celor mai fine detalii
ale tehnologiei culturii. R i c h t e r (1967) menţionează că specializarea tre-
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'buie să ducă în final la situatia ca 1ucrătorii să se califice în asa fel încît
să cunoască în amănunt atît' tehnologia culturii cît şi sistema 'de maşini,
,;condiţii care creează premisele trecerii la cultura cartofului în flux indus
trial.

În general, cercetătorii care s-au ocupat în ultimul timp de această
problemă au ajuns la concluzia că acest mod de organizare a producţiei de
cartof favorizează folosirea mai raţională a fondurilor, aplicarea mai corectă

a mecanizării şi a tehnologiei culturii, introducerea mai repede în producţie

a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, reducerea termenelor de efectuare a
lucrărilor şi drept urmare creşte productivitatea muncii, se reduce preţul

,de cost şi creşte producţia medie la unitatea de suprafaţă.

Creîndu-se condiţiile trecerii la specializarea producţiei de cartof şi

în ţara noastră, a apărut ca primă cerinţă zonarea ecologică a cartofului pe
bazine specializate. Acest studiu a fost efectuat în perioada 1965-1970.

METODA DE CERCETARE

În primul rînd s-a stabilit caracteristica cerinţelor cartofului faţă de cundiţiile de eli
'mă şi sol, pe scopuri ale culturii (B eri n d e i, 1966). Apoi s-a verificat, în condiţiile festei
,regiuni Hunedoara (B eri n d e i şi calab., 1967), cum sînt satisfăcute aceste cerinţe, pentru
a pune la punct metodica de delimitare a bazinelcr.

Pentru delimitarea bazinelor s-au efectuat deplasări în fiecare judeţ şi s-a stabilit
Jn functIe de condiţiile de climă şi sol favcrabilitatea pentru fiecare scop al culturii. Din punct
de vedr're climatic, ca elemellte de bază s-au studiat ccndiţiile de temperatură şi cele de
umiditate, atît pentru întreaga perioadă de vegetaţie a cartcfului cît şi pentru fazele cri
tice all~ creşterii plantelor, pe grupe de sciuri caracteristice fiecărui sccp al culturii. O aten
ţie deosebită s-a accrdat solului, rezervînd pentru cartcf - pe cît pcsibil - numai soIurile
uşoare şi mijlocii, cu drenaj intern asigurat. Într-adevăr, experienţele efectuate în ultimul
timp cu privire la apcrtul principalilcr factcri la cbţinerea recoltelor mari de cartof au ară

tat că cel mai important este solul. În acest fel s-a rectificat greşeala făcută în vechea zonare,
în care se acordase importanţă primordială condiţiilor elimatice.

În delimitarea bazinelor ne-am ghidat după cele două principii enunţate de T e aci
,(196():

- condiţia ecologică să fie prielnică culturii care se planifică, respectiv să permită

cultivarea normală a plantelor luate în considerare;
- producţia obţinută la plantele cultivate să fie rentabilă, atît în cazul aplicării

unor măsuri obişnuite de cultură, cît şi prin aplicarea unor investiţii suplimentare.

Studiile şi elaborarea lucrării în ansamblu au cuprins două etape. În 1966-1968 s-a
elaborat lucrarea pentru Transilvania şi nordul Moldovei (B eri n d ei şi colab., 1969)
In 1968 şi 1969 s-au efectuat studiile pentru restul ţării şi în 1970 s-a definiti'{at asamblarea
pe ţară. La definitivare, tipurile de bazine specializate enunţate în lucrarea pentru Tran-

:silvaniti şi nordul Moldovei au suferit modificări, cerute de ansamblul condiţiilor ecologice
pe ţarii şi în concordanţă ~u cerinţele economiei naţionale, conturîndu-se următoarele tipuri
de bazine (fig. 1):
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Fig. 1 _ .. Harta României cu bazine specializate pentru cultura cartofului.
Map of Romania showing the areas specialized in potato cropping
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1. Bazine de cartof pentru consum de toamnă--iarnă, cu subdiviziunile:
a. bazine de cartof pentru consum de toamnă-iarnă;

b. bazine de cartof pentru consum de toamna-iarnă şi industria amidonului;
c. bazine de cartof pentru consum de toamnă-iarnă, cu posibilităţi şi pentru timpuriu;
d. bazine de cartof pentru consum de toamnă-iarnă, îndEOsebi în condiţii de irigare.
II. Bazine de cartof pentru consum timpuriu, cu subdiviziunile:
a. bazine de cartof pentru consum extratimpuriu şi timpuriu;
b. bazine de cartof pentru consum timpuriu, extratimpuriu şi pentru toamnă (în con

di ţi i de irigare).
Pentru aceste tipuri şi subtipuri de bazine, În funcţie de sccpul culturii, au fost sta

bilite grupele de soiuri care dau cele mai bune rezultate În condiţiile de climă şi sol cunos
cute şi durata de reÎnnoire a materialului de plantare. S-au analizat apoi problemele tehnice
şi organizatorice pe care le ridică fiecare bazin sau grupă de bazine pentru a se putea folosi
la maximum condiţiile favorabile create prin Îmbunătăţirea amplasării culturilor de cartof.

III. Zone închise pentru producerea cartofului pentru sămînţă. Acest tip de bazine spe
cializate a fost descris de M a n şi calab. (1969). MetodQlcgia delimitării lor a avut la bază

şi alte criterii, iar În această lucrare se prezintă numai amplasarea lor În ansamblul creat.

CERINŢELE Ş\ COMPORTAREA CARTOFULUI FAŢADE CLIMA ŞI SOL

Deşi se cultivă aproape în întreaga lume, cartoful are cerinţe destul
de mari faţă de condiţiile externe. Faptul că are un areal mare de răspîn

dire ca specie se datoreşte în mare măsură numeroaselor soiuri existente în
cultură, foarte puternic diferenţiate între ele în ceea ce priveşte lungimea
perioadei de vegetaţie. Cu toată marea plasticitate ecologică, există şi la
cartof condiţii optime, singurele în care planta dă maximum de randament.
Aceste condiţii optime sînt destul de diferite la cartoful extratimpuriu faţă

de cel pentru con~um de toamnă, sau la cartoful pentru consum de toamnă

faţă de cel pentru industria amidonului. Pentru stabilirea bazinelor specia
lizate în cultura cartofului a fost necesar să se analizeze în primul rînd
cerinţele şi comportarea faţă de condiţiile de climă şi sol în funcţie de
scopul pentru care se cultivă cartoful. Aceasta, atit din punct de vedere al
producţiei cît şi al calităţii ei.

Dintre cerinţele faţă de climă, determinantă este umiditatea solului.
Cerinţele faţă de umiditate sînt diferite, în funcţie de faza de vegetaţie a
plantelor. Astfel, după S ă n doi u şi colab. (1965) umiditatea optimă

a solului este de 85 % din capacitatea pentru apă în timpul înfloririi şi de
75% înainte şi după înflorire. Dacă se ţine seama de faptul că soiurile tim
purii înfloresc în a doua jumătate a lunii mai în zena de cîmpie şi soiu
rile tîrzii în prima jumătate a lunii iulie în zena răcoroasă de munte,
rezultă că în deli mitarea bazinelor specializate interesează atît comportarea
cartofului faţă de condiţiile de climă, cît şi momentul cînd se realizează

acestea.
Deoarece datele cu privire Ia umiditatea solului sînt insuficiente pen

tru a aprecia probabilitatea satisfacerii condiţiilor de umiditate, se folo-
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sesc în continuare datele cu privire la precipitaţii. După Ger i c k e (ciU:(t
de Z i IIm a n n, 1961), precipitaţiile anuale de 700-800 mm asigură cele
mai bune condiţii pentru obţinerea recoltelor mari de cartof. După N e w~

r zeII a (1956), pentru a se asigura condiţii de umiditate optime pehtrd
cartof suma precipitaţiilor în timpul perioadei de vegetaţie trebuie să Ne
de 250-400 mm (în funcţie de lungimea perioadei de vegetaţie a soiuTui)"
iar după Lor h (1958) de 270-300 mm. '. .

Excesul de umiditate este la fel de dăunător ca si umiditatea insufi
cientă. Lipsa de oxigen ca urmare a excesului de umiditate opreşte formarea
tuberculilor, iar dacă sînt formaţi opreşte creşterea lor. Dacă u miditate,a
abundentă persistă, tubercul ii îşi pierd din calităţi. Lenticelele se măresc

dînd tuberculilor un aspect urît şi se reduce considerabil rezistenţa la păS7

trare, i(~r conţinutul în amidon şi vitamina C este mai scăzut (K a d d OC k,
1961). In cazul cînd excesul de umiditate depăşeşte 2-3 zile, tuberculO
putrezesc şi plantele pier. De aceea, pe terenurile cu exces temporar de ulŢli~

ditate practic nu se poate cultiva cartof. '
Umiditatea insuficientă provoacă stagnări în creşterea tuberculilor. stag

narea în creşterea tuberculilor provoacă deranjamente mari înbiochimismul
plantelor, din care cauză coeficientul de utilizare a apei este mult redus dup~

aceea chiar dacă umiditatea devine optimă (B eri n d e i şi colab., 1962).
B eri n d e i (1960 b) stabileşte că insuflcienţa umidităţii între răsărire

şi îm bobocire prelungeşte perioada de formare a tuberculilor şi stinghereşte

creşterea plantelor, ceea ce determină producţii mici de tuberculi şi procent
redus de tuberculi comerciabili. Seceta temporară în timpul creşterii tuber:
culilor provoacă puirea acestora în cuib (T hor n şi Pe t e r s o n, 1949).
După E r moI i e v şi P rus a (1958), B eri n d e i şi Cat elI y
(1959), seceta asociată cu temperaturi ridicate este cauza degenerării_clima..
tice a cartofului, care se manifestă mai ales prin încolţirea filoasă. In linii
mari deci, insuficienţa umidităţii şi excesul temporar de umiditate sînt ele
mentele care trebuie să stea la baza microzonării culturii cartofului.

În ceea ce priveşte cerinţele faţă de temperatură, ca urmarea originii'
sale cartoful este planta regiunilor răcoroase. După P o P o v sk a i a (l957}
creşterea maximă a tuberculilor are loc la temperatura de 16-17°C, iar: ,3:
vrejilor la 18-20°C, cînd umiditatea solului este de 70-80%. Pragul bţb

logic inferior pentru creşterea tuberculilor este, după acelaşi autor, de 2°C,
iar cel superior de 29 CC. Apa fiind un regulator termic, pragul superior
în condiţii de irigare este mai mare. Prin irigare temperatura solului scade
cu 8-12°C. De aceea, în condiţii de irigare cartoful poate fi cultivat şi în
zona de cîmpie, cu temperaturi ridicate, dacă se fac udări dese şi cu normă

mică de udare. '
Dintre celelalte elemente climatice influenţează de asemenea asupra

producţiei de cartof umiditatea atmosferică şi lumina, îndeosebi inducţia

fotoperiodică. Din acest punct de vedere, cartoful prezintă unele parti,cu
larităti. Formarea tuberculilor, respectiv transformarea stoloni1or în tuber-.
cuIi, are loc în condiţii de zi scurtă, creşterea maximă a vrejilor în con-'
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diţii fotoperiodice medii, iar creşterea tubercuIilor în condiţii de zi lungă.

Aceasta în general. Există însă particularităţi şi în funcţie de soi. Creşterea

maximă a tuberculilor - cînd celelalte condiţii sînt optime - se realizează

Ia soiurile timpurii în condiţii de zi lungă, Ia soiurile semitîrzii în condiţii

de zi lungă către zi scurtă, iar Ia soiurile tîrzii în condiţii de zi scurtă.

Acest lucru este deosebit de important pentru organizarea de bazine specia-
li zate în cultura cartofului, pentru fiecare scop al culturii.

In ţara noastră, ca urmare a aşezării geografice şi a orografiei, se întîl
nesc cele mai variate condiţii climatice. Datorită gamei mari de soiuri pe
care le avem în cultură, putem adapta cultura c..?rtofului Ia oricare condiţie

de climă, în cadrul cerinţelor arătate mai sus. In ţara noastră, acolo unde
este teren arabil, nu există condiţii climatice improprii pentru cultura carto
fului. Sînt improprii pentru un anumit scop al culturii şi pentru o anu
mită grupă de soiuri, dar proprii pentru alt scop al culturii şi altă grupă

de soiuri. De aceea, în organizarea bazinelor specializate pentru cultura car
tofului, în cadrul marilor unităţi delimitate din punct de vedere cIimatic,
condiţiile de sol au un rol preponderent.

Este considerat bun pentru cartof acel sol care asigură în cea mai mare
măsură aerisirea la stoloni şi tuberculi, prezintă cea mai mică rezistenţă

la creşterea tuberculilor - indiferent de gradul de umiditate - şi asigură

o bună folosire a substanţelor nutritive existente sau primite, pentru perioa
dele cu cel mai mare consum. Cel mai bine corespund deci soIurile uşoare

şi uşoare spre mijlocii. SoIurile nisipo-lutoase sînt foarte bune în condiţii

de irigare.
Apropierea apei freatice în zona de cîmpie asigură o independenţă rela

tivă faţă de aprovizionarea cu ~pă şi creează astfel cele mai economice con
diţii pentru cultura cartofului. In ţara noastră se întîlnesc asemenea condiţii

pe soIurile aluvionare, neinundabile.
SoIurile grele, luto-argiloase şi îndeosebi argiloase, practic sînt necores

punzătoare pentru cartof. Pe aceste soIuri există în mod frecvent exces tem
porar de umiditate şi ca atare cultura se compromite. În cazul cînd nu există
exces de umiditate, tuberculii întîmpină rezistenţă mare în timpul creşterii,

din care cauză - pe lîngă faptul că creşterea medie zilnică este mică 
tuberculii se deformează şi au un aspect comercial necorespunzător. Pe aceste
soIuri, în afară de faptul că se obţin recolte mici, mecanizarea se realizează

în condiţii foarte grele şi cultura cartofului poate deveni neeconomică.

Aceeaşi importanţă prezintă atît orizontul arat al solului, cît şi ori
zonturile inferioare. Acestea trebuie să asigure permeabilitatea pentru apă,

respectiv să fie bine drenate în profunzime. Celelalte elemente ale solului
pH-ul, conţinutul în substanţe nutritive, structura etc. - au o importanţă

cu totul secundară pentru microzonarea culturii cartofului, în comparaţie

cu textura.
Între modul cum influenţează condiţiile de climă şi cele de sol asupra

cartofului există o strînsă interdependenţă. Pe soIurile corespunzătoare pen
tru cultura cartofului planta învinge mai uşor condiţiile cIimatice accidental
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puţin favorabile; pe soIurile necorespunzătoare planta nu poate folosi bine
condiţiile climatice favorabile şi nu poate învinge pe cele mai puţin favo
rabile. Din această cauză, în delimitarea bazinelor condiţiilor de sol li s-a
acordat importanţă preponderentă.

Condiţiile de climă şi sol inf1uenţeaz~i puternic asupra calităţii carto
filoL Calitatea tuberculilor este rezultatul unui complex de factori. Pe lîngă

caracterul de soi, care este preponderent, calitatea tuberculilor (fie că sînt
folosiţi pentru consum, industrie, furaj, fie pentru sămînţă) este puternic
influenţată de temperatura aerului şi a solului, de cantitatea şi repartiza
rea precipitaţiilor, de lungimea zilei, de intensitatea luminii şi a tempera
turii, de tipul de sol. CaliJatea cartofului, la acelaşi soi, este deci un produs
al localităţii geografice. In cadrul unei anumite localităţi geografice, cali
tatea cartofului este influenţată şi de data plantării, de folosirea îngrăşă

mintelor, de folosirea erbicidelor, de momentul şi felul efectuării lucrărilor

de întreţinere, de irigare şi de data recoltării.

În delimitarea bazinelor pentru cultura cadofului în România, pe dife
rite scopuri ale culturii, s-a ţinut seama de toate aceste elemente. S-a urmărit

să se asigure pentru fiecare scop al culturii, în fiecare bazin, pe cît posibil
cele mai favorabile condiţii pentru a se obţine recolte de tuberculi mari
şi de calitate superioară. In descrierea bazinelor nu se mai dau aceste ele
mente care au stat la baza delimitării lor; tipul de bazin este însăşi sin
teza lor.

DESCRIEREA BAZINELOR

1. BAZINE DE CARTOF PENTRU CONSUM DE TOAMNA-IARNĂ

Bazinele din această grupă, unde există posibilitatea specializării în
culturacartofului pentruconsumde toamnă-iarnă,ocupă cea mai mare supra
fată în zonele umede de munte si subumede de deal. Este teritoriul unde
ca~toful găseşte cele mai favorabile condiţii din punct de vedere c1imatic
şi unde, dacă şi solul este corespunzător, se pot obţine recolte mari. De
fapt, din aceste bazine trebuie să se asigure cu precădere necesarul de con~

sum pentru iarnă.

Tipul principal de bazine pentru consumul de toamnă-iarnă a fost
împărţit în trei subtipuri proprii şi un subtip care constituie tranziţia între
bazinele caracteristice cartofului pentru consumul de toamnă-iarnă şi cele
pent fU consumul timpuriu.

a. Bazine de cartof pentru consum de toamnă-iarnă. Aceste bazine ar
trebui să ocupe cea mai mare suprafaţă în ţara noastră, dar alte considerente
au determinat limitarea lor, totuşi, la o suprafaţă mai mică. Ele ocupă

o zonă distinctă în judeţul Covasna, respectiv depresiuni1e Tg. Secuiesc şi

Sf. Gheorghe, zone cu cele mai bune condiţii pentru cultura cartofului de
toamnă-iarnă din ţara noastră, apoi cea mai mare parte a judeţului
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Si,biu (excepţie depresiunea Sibiului), porţiuni restrînse în judeţele Alba,
Hunedoara, Caraş-Severin, Bihor, Sălaj, Cluj, Bistriţa, Maramureş, Harghita,
Bacău şi Vrancea, şi în totalitate terenurile bune pentru cartof din punct
de vedere al texturii din partea deluroasă a Olteniei şi Munteniei.

Conditiile de clima si sol din aceste bazine sînt favorabile cuHu rii
soiurilor di~ grupele semitîrzii şi tîrzii, predominant semitîrzii, cele tîrzii
constituind doar un mijloc de a favoriza eşalonarea lucrărilor ce se efectu
ează Ia cultura cadofului. Din acest punct de ve4.ere, proporţia optimă

ar fi de 60% soiuri semitîrzii şi 40% soiuri tîrzii. In bazinele menţionate,

reînnoirea cartofului pentru sămînţă este diferită. Astfel, în judeţul

Harghita ea se face o dată Ia 3 ani la soi urile sem itîrzii şi o dată la 4
ani la soiurile tîrzii. La fel în judeţul Covasna, cu excepţia solurilor ni
sipoase, unde materialul pentru sămînţă se schim_bă o dată la 2 ani Ia
soiurile semitîrzii si o dată la 3 ani 13 cele tîrzii. In restul bazinelor de
Ia acest subtip, reînnoirea materialului de plantare se face o d]tă Ia 2 ani
Ia soiurile semitîrzii şi o dată la 3 ani Ia soiurile tîrzii. Nerespectarea
duratei de reînnoire a materialului de plantare, aşa cum s-a arătat, duce
Ia diminuarea substanţială a producţiei, îndeosebi la soiurie semitîrzii.

Bazinele menţionate sînt amplasate în condiţii climatice foarte favora
bile pentru mana cartofului. SoIurile permeabile de aici nu creează greutăţi

pentru aplicarea tratamentelor de combatere, care în anii iavorabili pentru
mană ajung Ia un număr de 7-8.

b. Bazinc de cartof pentru consum de toamnă-iarnă şi industria
amidonului. Din punct de vedere climatic, între aceste bazine şi cele
menţionate anterior deosebirile sînt neînsemnate. Există însă deosebiri
mari din punct de vedere al solurilor, şi anume aceste3. au un conţinut

mai ridicat de argilă.

Aceste bazine au fost delimitate în partea centrală a judeţelor Su
ceaVa şi Neamţ, în nordul judeţului Argeş, pe teritoriile cu exces moderat
de umiditate cauzat de un drenaj incomplet al solurilor din judeţele

~ovasna,Braşov,H3rghib, Mureş, Huned01ra, Bihor, Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

In aceste bazine, amplasarea culturilor de cartof constituie problema
esenţială.Se preconizează amplasarea numai pe terenurile corespunzătoare,

suprafaţa sultivată cu cartof în fiecare unitate fiind determinată de
suprafaţa pe care o reprezintă soIurile bune pentru cartof.

Condiţiile de sol de aici sînt favorabile, nu foarte favorabile, pentru
cartoful industrial pentru amidon. Dar din cauză că soiurile industriale, soiu
rile pentru industria amidonului, sînt soiuri rustice, mai rezistente Ia condi
ţiile moderate de favorabili tate, asemenea soiuri se pot cultiva în aceste ba
zine. Deci, asemenea soiuri nu dau cele mai mari producţii în condiţiile din
acest subtip de bazine, dar dau producţii mai mari decît alte soiuri. Acesta
este criteriul care a stat la baza încadrării teritoriilor mentionate în sub
tipul de bazine pentru consum de toamnă-iarnă şi industiia amidonului.
Denumirea bazinului (şi industria amidonului) arată că practic noi nu avem
hazine specifice pentru cartoful necesar industriei amidonului. Acest lucru



9 BAZINE SPECIALIZATE PENTRU CULTURA CARTOFULUI IN ROMÂNIA 23

pune sub semnul întrebării dezvoltarea în continuare a industriei amidonului
pe bază de cartof.

În subtipul de bazine de care ne ocupăm, predominante sînt soiurile
tîrzii. Proporţia este de cca 60 % soiuri tîrzii şi 40 % soiuri semitîrzii. Exis
tenţa a cîte două soiuri din grupe de precocitate diferite în fiecare unitate
cultivatoare de cartof este determinată de necesităţile organizatorice privind
eşaIonarea lucrărilor de plantare, a celor de întreţinere - inclusiv comba
terea bolilor şi dăunătorilor - şi a celor de recoltare.

Reînnoirea cartofului pentru sămînţă se preconizează o dată la 3 ani pentru
soiurile semitîrzii şi o dată la 4 ani pentru soiurile tîrzii. Trebuie menţionat

faptul că numărul de ani la care se face reînnoirea materialului de plantare
se socoteşte numărul maxim,deci maximum 3, respectiv 4 ani. Pentru pre
zentare, în limbajul specialiştilor nu se mai foloseşte noţiunea "maximum",
dar ea se subînţelege.

Probleme deosebite ridică în aceste bazine combaterea manei cartofului.
Condiţiile climatice favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea acestei boli sînt
amplificate din punct de vedere al pagubelor provocate de boală din cauza
solului cu conţinut ridicat în argilă. Terenul se zvîntă greu după ploi - exact
în timpul cînd sînt cele mai favorabile condiţii pentru mană - şi nu se poate
intra în lan pentru efectuarea stropirilor de combatere cu mijloace terestre.
Aceasta este cauza principală pentru care trebuie să predomine soiurile indus
trial e, cele mai rezistente la mana cartofului.

c. Bazine de cartof pentru consum de toamnă-iarnă, cu posibilităţi şi

pentru timpuriu. Aceste bazine au fost delimitate pe soIurile aluvionare situate
în lunca Siretului în judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi şi Bacău, în
depresiunea Sibiului, pe luncile Tîrnavelor şi a Mureşului, în cîmpia Tran
silvaniei şi în zona Clujului. Suprafeţe mari au fost delimitate de asemenea
în judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi teritorii mai mici în judeţul Timiş.

În aceste bazine se pot cultiva cu rezultate bune toate soiurile, cu excep
ţia celor tîrzii. Acestea nu dau rezultate bune din cauza temperaturilor relativ
ridicate şi a perioadelor secetoase frecvente în lunile august şi septembrie ..
Cele mai bune rezultate se obţin însă cu soiurile semitîrzii şi cu cele semi
timpurii. De aceea, în aceste bazine se poate produce cartof pentru consumul
de toamnă-iarnăcu calităţile cele mai apreciate din punct de vedere culinar.
Ele sînt, în mare măsură, bazine pentru cartof de consum de calitate supe
rioară. Se consideră ca cea mai indicată proporţie între soiuri 70% soiuri semi
tîrzii şi 30% soiuri semitimpurii.

Există condiţii, însă în mod izolat, şi pentru cultura cartofului timpuriu,
respectiv soiuri timpurii pentru consumul timpuriu. Deoarece condiţiile pentru
cultura cartofului timpuriu sînt pe teritorii restrînse, nota dominantă a bazi
nului este dată tot de cartoful pentru consumul de toamnă-iarnă. Cartoful
timpuriu nu se poate cultiva deci decît pe suprafeţe mici, fără să constituie
specializarea unor unităţi.

Reînnoirea cartofului pentru sămînţă în aceste bazine se face o dată la
2 ani pentru soiurile semitimpurii şi o dată la 3 ani pentru cele semitîrzii.
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Neglijarea acestui aspect, respectiv întîrzierea schimbării cartofului pentru
sămînţă, este mult mai dăunătoare în aceste bazine decît în cele analizate
anterior, deoarece aici pe lîngă degenerarea virotică se evidenţiază destul de
puternic şi degenerarea climatică. Este important de asemenea să subliniem
faptul că soiurile din grupele semitimpurii şi timpurii sînt cele mai sensibile
la mana cartofului si ca atare actiunilor de combatere a acestei boli trebuie să

li se acorde foarte' mare atenţie.
d. Bqţine de cartof pentru consum de toamnă-iarnă, îndeosebi în condiţii

de irigare. In linii mari, sînt situate în luncile rîurilor din zona de silvostepă

şi de la începutul zonei colinare. Sistemul de haşurare care marchează aceste
bazine arată că din punct de vedere ecologic, fără irigare, sînt dominante con
diţiile pentru cultura cartofului timpuriu (fig. 1). Cartoful pentru consumul
de toamnă-iarnă se poate obţine îndeosebi în condiţii de irigare.

Acest tip de bazin, care aşa cum s-a arătat mai înainte reprezintă tranziţia

spre bazinele pentru cartoful timpuriu, este o necesitate specificăţării noastre.
Suprafaţa pe care se poate cultiva cartof pentru consumul de toamnă-iarnă

este relativ restrînsă, din cauza puţinelor soIuri cu textură nisipoasă. Există.

deci o criză de asemenea terenuri. Acest fapt obligă să se apeleze la zonele limi
trofe celor ecologice favorabile pentru cultura cartofuIui necesar consumului
de toamnă-iarnă şi prin irigare să se extindă zona de favorabilitate pentru
acest scop al culturii. De fapt, este zona în care în condiţii de irigare, cartoful
poate da cele mai mari producţii, de o calitate culinară excepţională.

În aceste bazine se obţin rezultate bune cu soiurile semitîrzii şi semi
timpurii, în condiţii de irigare numai cu soiurile semitîrzii, iar fără irigare cu
cca 50% soiuri semitîrzii şi 50 % soiuri semitimpurii. Reînnoirea materialului
de plantare în aceste bazine, indiferent de soiul cultivat, se face în fiecare
an. Atenţie deosebită trebuie aco~dată irigării Ia timp şi combaterii manei
cartofului în condiţii de irigare. In condiţii de irigare, umiditatea solului
trebuie menţinută în permanenţă la 70 % din capacitatea pentru apă a solului.
Udările cu neregularitate, după o perioadă de stagnare a creşte~:ii tuberculilor
din cauza insuficienţei umidităţii, duc la două grave prejudicii. In primul rînd
efectul udăriIor ulterioare este mult redus. B eri n d e i şi colab. (1962)
au arătat că după o întîrziere a udării care a dus la stagnarea creşterii tuber
culilor, efectul udărilor următoare a fost practic anulat. In al doilea rînd, după

cum au arătat S ă n doi u şi colab. (1966), seceta, respectiv irigarea neco
respunzătoare, provoacă puirea şi incolţirea falsă a tuberculilor în cuib, ceea
ce depreciază considerabil calitatea recoltei de cartof, atît din punct de
vedere al aspectului comercial, cît şi prin scăderea conţinutului în amidon
şi deprecierea calităţilor culinare.

În condiţii.de irigare mana cartofului se dezvoltă puternic, atît în prima
parte a verii cît şi la sfîrşitul acesteia. Mana dLn prima parte a verii se poate
combate prin stropiri repetate, bine efectuate. In cazul apariţiei manei în luna
august, cînd vrejii se culcă pe suprafaţa solului, efectul stropirilor de comba
tere este scăzut. Din această cauză în condiţii de irigare se recomandă numai
soiuri semitîrzii.
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il. BAZINE DE CARTOF PENTRU CONSUM TIMPURIU

Pentru cartoful necesar consumului timpuriu în ţara noastră sînt, în
general, condiţii ecologice foarte favorabile, atît din punct de vedere climatic
cît şi al solului. De aceea, principalele probleme pe care le ridică bazinele
specializate pentru cartoful de consum de toamnă-iarnănu mai au prioritate.

In grupa de bazine specializate pentru consumul de cartof timpuriu s-au
profilat dou"ă subtipuri.

a. Bazine de cartof pentru consum extratimpuriu şi timpuriu. Sînt situate
în zona nisipuri lor din nord-vestul Transilvaniei, în zona nisipurilor din sudul
Olteniei, în zona solurilor nisipoase din judeţele Arad, Timiş, Ilfov şi din
sudul judeţului Dîmboviţa. Un bazin de per.?pectivă, pe măsura irigării, s-a
delimitat pe nisipurile din judeţul Tulcea. In aceste bazine se pot produce
cartofi extratimpurii pentru consumul din ultima decadă a lunii mai şi din
primele decade ale lunii iunie. Se pot cultiva de asemenea.: în condiţii bune
cartofi timpurii pentru consumul din lunile iulie şi august. In ceea ce priveşte

cultivarea cartofilor pentru consumul extratimpuriu condiţiile sînt favorabile,.
dar nu foarte favorabile. Aceasta din cauză că desprimăvărărilesînt frecvent
întîrziate în ţara noastră şi mai ales din cauza frecvenţei brumelor tîrzii după
răsări~ea plantelor.

In aceste bazine se cultivă numai soiuri extratimpurii pentru consumul
extratimpuriu şi soiuri timpurii şi semitimpurii pentru consumul timpuriu
din lunile de vară. Cartofii de sămînţă se schimbă în fiecare an, în totalitate.
Cartofii pentru consumul extratimpuriu se cultivă în cadrul asolamentelor
legu micole, în condiţii de irigare, pentru a se cultiva după recoltarea lor cea
de a doua cultură. Cartofii pentru consumul timpuriu se cultivă de asemenea
în condiţii de irigare, pentru a se preveni efectele dăunătoare ale perioade lor
sec etoase şi cu temperaturi ridicate din lunile iulie şi august.

b. Bazine de cartof pentru consum timpuriu, extratimpuriu şi pentru
toamnă (in condiţii de irigare). Asemenea bazine se pot organiza oriunde in
zona de cîmpie unde există soIuri uşoare şi se irigă. S-au delimitat pe hartă

acele teritorii unde soIurile au textura lutoasă (în foarte rare cazuri şi 1uto
~rgiloasă) şi se irigă în prezent sau se va iriga în actualul plan cincinal (fig. 1).
In aceste bazine sînt condiţii foarte favorabile pentru cultivarea cartofului
necesar consumului timpuriu, dar se poate cultiva - izolat, fără să constituJe
bazine specializate - şi cartof extratimpuriu, pentru consumul local. In
condiţii de idgare, şi numai în condiţii de irigare, se poate cultiva şi cartof
pentru consumul de toamnă, dar nu şi pentru consumul de toamnă-iarnă.

Nu se cunosc pierderile peste iarnă la aceşti cartofi şi de aceea nu se poate
recomanda păstrarea lor în partizi mari, o perioadă îndelungată. Se pot păstra

însă în condiţii foarte bune pînă la încheierea repausului germinal în depozite
mari, pentru cunsumul din lunile septembrie, octombrie şi noiembrie. Se pot
păstra de asemenea în partizi de 300-500 kg în pivniţe mici, gospodăreşti,

care s~ pot vinde toamna pentru consumul de iarnă.

In aceste bazine se cultivă soiuri timpurii şi semitimpurii pentru consumul
timpuriu, soiuri extratimpurii pentru consumul extratimpuriu şi soiuri semi-
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tîrzii, în condiţii de irigare, pentru consumul tîrziu. Schimbarea cartofului
pentru sămînţă se face anual, la toate grupele de soiuri.

Pericolele irigării necorecte, arătate anterior, sînt mult mai grave aici.
De aceea irigarea trebuie bine condusă şi se recomandă udări dese, care să men
ţină mereu temperatura solului mai scăzută. Este adevărat că soIurile bune
,de aici pot, după G r ii ner (1967), să compenseze în oarecare măsură varia
ţiile în aprovizionarea cu apă, dar numai pînă la stagnarea creşterii tubercu
lilor. După aceasta, efectul solurilor bune nu se mai evidenţiază. SIa t e r
(1968) a arătat că scăderea temperaturii în timpul nopţii determină reducerea
cantităţii de asi milate utilizate pentru creşterea stoloni lor şi rădăcinilor, ceea
·ce duce în mod nemijlocit la creşterea tubercu1iloL Toate acestea fac ca ba
zinul descris, practic pînă în prezent foarte puţin cunoscut din punct de vedere
al cartofului, să devină în perspectivă unul din principalele tipuri de bazine
specializate pentru cultura cartofului în ţara noastră.

DISCUŢii PRIVIND ORGANIZAREA PRODUCŢIEI DE CARTOF ÎN
BAZINE SPECIALIZATE

Pe harta ţării (fig. 1) se observă că sînt foarte multe pete albe din punct
de vedere al culturii cartofului. Aceasta nu înseamnă că aici nu se poate cul
tiva cartof. Oriunde există teren arabil se poate cultiva cartof, în condiţii

care să permită mecanizarea culturii, în condiţii în care să se poată obţine

producţii mari şi economice. Pe aceste teritorii se va cultiva cartof în coopera
tivele agricole de producţie, dar pe suprafeţe mici, pentru necesarul propri u
,de consum al membrilor cooperatori.

În aceeaşi figură se observă cănu mai apare denumirea de cartof de vară,
·destul de uzuală în statisticile noastre, şi că pe lîngă denumirea de cartof
pentru consum de toamnă apare şi expresia cartof pentru consum de toamnă

.iarnă. Expresia cartof de vară nu s-a mai folosit deoarece nu se încadrează

în terminologia internaţională. Există cartof pentru consum timpuriu şi cartof
pentru consum tîrziu. Cartofii pentru consumul timpuriu se împart în două

,grupe, extratimpurii pentru consumul trufanda şi timpurii pentru consumul
,din timpul verii. Din această cauză în delimitarea, denumirea şi descrierea
bazinelor s-a folosit o terminologie îmbunătăţită.

Folosirea expresiei cartof de consu m pentru toa mnă-iarnă a fost intro
dusă din considerente caracteristice ţării noastre. Din caUza crizei de teren
pentru cultura cartofului în zona umedă şi răcoroasă, pentru consu mul din
timpul iernii, sîntem nevoiţi să apelăm şi la cultivarea cartofului în zone de
stepă în condiţii de irigare, dar - deocamdată - numai pentru consumul de
toamnă. Deoarece aceşti cartofi nu se pot păstra peste iarnă, au fost diferen
ţiate bazinele producătoare de cartof pentru consumul din lunile septe_mbrie
,decembrie de cele care produc cartof ce se poate păstra şi peste iarnă. In aces
tea din urmă, cartofii pot fi consumaţi toamna sau pot fi păstraţi peste iarnă.



13 BAZINE SPECIALIZATE PENTRU CULTURA CARTOFULUI îN ROMÂNIA 27

De aceea primele bazine au fost denumite pentru consum de toamnă şi cele
lalte pentru consum de toamnă-iarnă.

În organizarea producţiei de cartof, pentru a se ajunge la specializarea
pe bazine a unităţilor, este necesar să se ţină seama de particularităţile arătate.

Cultura cartofului în bazine specializate va duce în mod cert la speci
alizarea producţiei. Dar acest proces este îndelungat. Se poate însă scurta
printr-o bună organizare. Producerea şi circulaţia cartofului pentru sămînţă

şi a celui de consum stau la baza sistemului organizării producţiei de cartof,
orice ţară.

În ţara noastră, în producerea şi înmulţirea cartofului de sămînţă sînt
două etape distincte ale aceluiaşi proces şi anume: producerea cartofului pentru
sămînţă în zonele închise şi înmulţirea cartofului pentru sămînţă în afara
zonelor închise.

În zonele închise producerea cartofului pentru sămînţă se efectuează
după o schemă de 8 ani (C o n sta n tin e s cuşi colab., 1969). Car-

tofii de sămînţă din categoria biologică original şi originalI se livrează pentru
toate bazinele, astfel: în grupa de bazine pentru consumul timpuriu, pentru
reînnoirea anuală a tuturor soiurilor, pe toată suprafaţa; în grupa de bazine
specializate pentru cultura cartofului necesar consumului de toamnă-iarnă,

la unităţi specializate care înmulţesc materialul de plantare pentru unităţile

din jur (fig. 2).
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În figura 3 se dă ca model organizarea producţiei de cartof în judeţul
Braşov, unde se produce atît cartof pentru să mînţă cît şi cartof pentru con
sum. Cartoful pentru sămînţă se produce în cele două zone închise Rîşnov

şi Hărman, unite în Centrul pentru producerea, industrializarea şi valorifi
carea legu melor, cartofului şi fructelor din cadrul Intreprinderii judeţene
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Fig. 3 - Organizarea producţiei de cartof în judeţul Braşov.

- Organizing potato cropping in Braşov district

Braşov. În această întreprindere mai sînt două centre, Făgăraş şi Rupea.
Fiecare centru este constituit din 4-5 consilii intercooperatiste. În fiecare
consiliu intercooperatist se vor organiza 1-2 cooperative agricole care vor în
mulţi cartof de sămînţă 1-2 ani, în funcţie de zona de reînnoire, şi de aici
se vor aproviziona în fiecare an cooperativele de producţie din jur, care produc
cartof pentru consum.

La cooperativele specializate în înmulţirea cartofului de sămînţă se
vor construi depozite intercooperatiste pentru condiţionarea şi păstrarea car
tofului pentru sămînţă şi de aici în fiecare primăvară se vor transporta direct
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Ia maşina de plantat, pe soiuri şi caIibraţi. În figura 4 se dau ca model de
organizare Consiliile intercooperatiste J ibert şi Rupea. Din acest model re
zultă că acolo unde se cultivă suprafeţe mai mici de cartof pentru consum,

r specializarea unei unităţi pentru înmulţirea_cartofului de sămînţă se face
pentru mai multe consilii intercooperatiste. In acest caz, depozitele pentru

'Condiţ ionarea şi păstrarea cartofului pentru sămînţă se pot construi de 2-3
consilii intercooperatiste pe bază de cooperare. Mai rezultă din figura 4 că şi

pentru c ooperativele care cult ivă suprafeţe mici de cartof, nu mai pentru nece
sarul de consum propriu, deci nu contribuie la asigurarea fondului de stat,
tot cons iliul intercooperatist se preocupă de asigurarea anuală a cartofului
pentru sămînţă.

A doua fază a organizării producţiei de cartof în bazine specializate
-constă în organizarea de ferme specializate pentru cultura cartofului, în primul
rînd pentru producerea cartofului pentru sămînţă în zone închise, iar apoi
pentru înmulţirea acestuia în unităţile specializate din afara zonelor închise;
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concomitent cu aceasta se face organizarea de ferme specializate pentru produ
cerea cartofului pentru consum, pe scopuri ale culturii, conform bazinelor
specializate.

Organizarea producţiei de cartof în acest mod, din toate punctele de
vedere, pornind de Ia bazinele specializate şi pînă Ia fermele specializate, va
duce în mod nemijlocit la rezolvarea problemei cartofului în ţara noastră.
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POSIBILITĂŢI DE INCRUCIŞARE A FORMELOR DIHAPLOIDE
DE CARTOF

T. GOREA

După Ros s (1970), cartoful cultivat (Solanum tuberosum L.) este o
plantă segmental-alotetraploidă în sensul formulat de S t e b b ins şi L e
d y ard (1947). Din analizele făcute pînă acum nu s-au constatat neregulari
tăţi în împerechere (Y e h şi colab., 1964), cartoful comportîndu-se ca un auto
tetraploid, dar în acelaşi timp mendelian heterozigot, ceea ce îngreuiază

foarte mult controlul genetic al principalelor caractere în procesul de ame
liorare.

Introducerea în programul de a meliorare a formelor dihaploide de S.
tuberosum şi S. andigenum (2n=2x=24) şi chiar de S. demissum (2n=3x=36)
aduce avantaje însemnate, simplificînd rapoartele de segregare, uşurînd cre
area de forme homozigote, combinarea genetică a factorilor şi transferul de
gene din germoplasma speciilor sălbatice central- şi sudamericane în genomul
S. tuberosum.

Deşi W a n gen hei m (1962 b), analizînd clone dihaploide cu capa
citate de producţie mare, enunţă posibilitatea creării de soiuri cu 24 cromozomi,
L e b e d e v a şi L u k o v n i k o v a (1960), R o t hac k e r şi S c h ă f fer
(1961), Mei n 1 şi R o t hac k e r (1963), Wo h r m a n n (1967), L e b e
d e v a (1967), G ore a (1968), Mei n 1 (1969) au scos în evidenţă că ma
nifestarea fenotipică a capacităţii de producţie şi a unor caractere componente
ale acesteia este, din motive citologice şi fiziologice, str!ns legată de gradul
de ploidie, atingînd valori optime pe treapta tetraploidă. In consecinţă treapta
dihaploidă îşi va găsi utilizarea într-o schemă de ameliorare nu ca etapă

finală, ci ca o verigă intermediară de analiiă, combinare şi selecţie. După

realizarea structurii genetice corespunzătoare a idiotipului dorit, resinteza
treptei tetraploide are scopul atingerii parametrilor agroproductivi la un nivel
ploid care în mod indispensabil va trebui să încheie schema de ameliorare.
Această destinaţie cere formelor dihaploide o bună fertilitate şi o capacitate
de încrucişare intra- şi interspecifică cu parteneri aparţinînd unor grade de
ploidie şi genomuri diferite.

Cercetările prezente au avut ca scop testarea pOSIbilităţilor de încruci
şare a formelor de S. tuberosum L. cu parteneri avînd grad de ploidie diferit
(2x, 4x), aparţinînd aceluiaşi genom, şi cu o gamă largă de specii sălbatice

şi forme pri mitive, aparţinînd principalelor serii taxonomice ale genului tube
rifer Solanum L.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru în~rucişarea formelor dihaploide între ele (2n=2x=24}x (2n=2x=24) s-au
folosit 'ca partenedmaterni mai multe clo,ne din 'familiile Apta, Amsel, Ora şi Tunika, iar
ca polenizatori unele done cu polen fert1l din familia Meise. Ca polenizatori tetraploizi s-au
fo.losit cu precădere linia de ameliorare Li. 975/57 şi soiurile Sagitta şi Ora. Două dane di
haploide din familia Apta tetraploidizate prin tratamente cu colchicină (C. 4x tbr.) au fost
încrucişate cu linia tetraploidă Li. 975/57 .capartener polenizator.

Aceleaşi done dihaploide, după ce au fost tetraploidizate pe cale meiotică (prin pole
nizarea cu un partener tetraploid), au fost încercate în încrucişarecu linia tetraploidăLi. 975/57
folosită ca tată. Toate încrucişăriIe s-au executat pe lăstari detaşaţi, după Mc Lea n şi

S t e v e n s o n(1952), P el o q u in şi H o u g a s (1959), în sere umbrite, dar fără

climă dirijată.

Pentru detectarea speciilor sălbatice de cartof compatibile la încrucişare, independent
de gradul lor de ploidie, cu formele dihaploide de 8. tuberosum, s-au utilizat ca partener ma
tern două done dihaploide din familia Apta, cu perioadă lungă de înflorire .şi polen steril.
S-a utilizat polenul proaspăt recoltat de la 112 specii aparţinînd la 15 serii taxonomice ale
genului 801anum subsecţia Hyperbasarthrum Bitt. Pentru fiecare combinaţie s-au folosit 10
inflorescenţe cu 4-5 flori •

.Reuşitaîncrucişărilor s-a estimat după numărul de bace şi seminţe obţinute. Determi
narea gradului de ploidie al descendenţelor s-a făcut prin numărarea cromozomilor în meta
fazele mitozelor din vîrfurile de rădăcini (S n o w, 1963). Fertilitatea femelă s-a deter
minat prin gradul de fructificare în urma polenizării cu parteneri diploizi (8. phureja G-LKS
0.62.3111') şi tetraploizi (Li. 975/57). Viabilitatea polenului a fost examinată prin colorare
cu o soluţie de dorură de 2-3-5 trifeniltetrazolium1 (D i a con u, 1962).

REZULTATELE OBŢINUTE

La toate tipurile de încrucişări, reprezentînd diferite combinaţii între
forme ortoploide (2n=2x=24 şi 2n=4x=48) de S. tuberosum, au rezultat bace
cu seminţe (tabelul 1). Un număr de Il combinaţiide tipul 2x x4x cu 1 025
flori polenizate au format numai bace partenocarpice. La încrucişarea for
melor dihaploide între ele (2x x2x) şi la cele cu parteneri de încrucişare avînd
grad de ploidie diferit (2x x4x şi 4x X 2x) s-au obţinut un număr mic de bace
cu un conţinut foarte redus în sămînţă (x 7,7,7,1 şi respectiv 2,2 seminţeI

bacă). Diferenţe mari cu privire la numărul de seminţe s-au obţinut între
combinaţiile din cadrul fiecărui tip de încrucişare, rezultînd o gamă întinsă

de variabilitate în ceea ce priveşte numărul de seminţe atît la o floare pole
nizată, cît şi la o bacă recoItată. Combinaţiile la nivel tetraploid (4x X 4x),
cuprinzînd fie forme dihaploide tetraploidizate mitotic fie forme poliploidi
zate pe ~ale meiotică, au realizat un număr ridicat de bace foarte bogate în

1 T. G o re a, D. .R o t hac k e r, Zur Methodik der Kartoftelpollenlagerung aber
einen liingeren Zeitraum und ihre Bedeutung fur die Kartoffelzuchtung, Vortrag, Tagung der
Eucarpia 1. Juli 1968, .Rostock.
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Tabelul 1

Rezultatele unor încrucişări între forme ortoploide 2x 'şi 4x în cadrul genomului S. iuberosum

~
2xx 2x 2xX4x 4xX2x 4xX4x

Ha. tbr. Ha. tbr1 • 4x tbr.
C 4X~b".1 Pl. 4xX tbr3 •

Elementul de anaIiiă X X X X
Ha. tbr. 4x tbr. Ha. tbr. 4x tbr. 4x tbr.

Nr. combinaţii examinate 22 84 10 8 j 6

Nr. flori polenizate 1 176 4 T27 230 170 45

Nr. bace obţinuJe 157 1 915 50 142 36

total 767 4434 110 9458 3550
- 2,0 3,3 0,5 56,2 74,4x

la o
floare min. 0,1 0,1 0,1 11,9 28,6

Nr. seminţe
22,3 13,6 10,8 71,6 175,0obţinute max.

-
7,7 7,1 2,2 66,6 93,1x

la o
bacă min. 0,5 0,2 0,4 23,8 50,0

max. 67,0 20,5 12,6 78,2 233,3

Gradul de ploidie al des-
cendenţilor FI 2x 4x 4x 4x 4x

lLa Il combinaţii cu 1 025 flori polenizate s-au obţinut 127 bace partenocarpice.
2C. 4x tbr.= forme dihaploide de S. iuberosum tetraploidizate mitotic (colchicină).

3Pl. 1x tbr. = forme dihapioide de S. tuberosum tetraploidizate meiotic (prin încrucişări 2xX 4x).

seminţe (x = 66,6 şi respectiv 93,1 seminţe/bacă). Cel mai mare număr med iu
de seminţe (raportate la o floare polenizată sau la o bacă recoltată) s-a obţinut

însă atunci cînd s-a polenizat un dihaploid poliploidizat pe cale meiotică cu
un partener tetraploid.

Din analiza gradului de ploidie al descendenţilorFI rezultă următoarele:

- din încrucişarea formelor dihaploide între ele s-au format numai des
cendenţi diploizi;

- din încrucişarea formelor dihaploide cu parteneri tetraploizi au re
zultat numai descendenţi tetraploizi, indiferent de funcţia de mamă sau tată

a celor doi parteneri cu grad de ploidie diferit;
- cînd ambii parteneri au fost tetraploizi, descendenţa a fost în între

gi me tetraploidă, indiferent de metoda prin care a fost tetraploidizată clona
dihaploida.

Din tabelul 2 se constată că polenizînd linii şi soiuri de cartof tetraploide
cu specia chiliană diploidă Solanum phureja Juz. et Buk. s-au format foarte
puţine seminţe. Descendenţii rezultaţi au fost cu precădere tetraploizi (x=
= 94,1 %), foarte puţini triploizi (x=2,O%) şi puţini dihaploizi formaţi prin
haplopartenogeneză (x=3,9%).
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Tabelul 2

Rezultatele încrucişării unor soiuri şi linii tetraploide de cartof cu specia diploidă S. phureja
Yuz. et Buk.

~
Tip S. tuberosum (4x)XS. phureja (2x)

Elementu 1 de analiză
AmseIX

I
Sagitta X ILfi 59.883/21 I0.62/31/1 0.62/31/1 . X 0.62/31/1 media

Nr. flori polenizate 818 1498 401 -
Nr. bace formate 441 731 257

total 3537 4470 2605 -
Nr. seminţe

la floare 4,3 3,0 6,5 4,6obţinute

la bacă 8,0 6,1 10,1 8,1

2x(%) 3,2 3,7 4,8 3,9

Plante 3x(%) 1,6 2,3 2,1 2,0

obţinute 4x(%) 95,2 94,0 93,1 94,1

total (nr.) 2350 3610 2584 -

Încercînd compatibilitatea în încrucişare a formelor dihaploide de
S. tuberosum L. cu 112 specii sălbatice şi forme primitive ale genului tube
rifer Solanum L. s-au constatat diferenţieri (tabelul 3). Un nu mar foarte mare
de specii (84) aparţinînd unor serii şi grade de ploidie diferite (2x, 4x, 5x, 6x)
au putut fi încrucişate cu succes cu cele două clone dihaploide din familia Apta.
Cu o grupă de 17 specii aparţinînd în special seriilor mai îndepărtate taxonomie
de S. tuberosum s-au întîmpinat greutăţi, în sensul că numai anumite genoti
puri au ajuns să formeze seminţe, prin polenizarea unui mare număr de flori.
Unsprezece specii din seriile Juglanditolia Rydb., Etuberosa Juz., Eulbo
castana Rydb., Pinnatisecta Rydb., Conicibaccata Bitt., Demissa Buk. şi Polya
denia Buk. nu au format seminţe, chiar la repetarea polenizării.

Descendenţii FI ai speciilo! diploide cu clonele dihaploide de cartof au
avut 24 cromJzomi (tabelul 4). In combinaţiile în care s-au folosit ca poleni
zatori specii sălbatice tetraploide descendenţii au fost triploizi sau tetraploizi,
în funeţ ie de sr: ccia sălbatică polenizatoare. Astfel, speciile testate din seria
Longipedicellata Buk., S. agrimonitolium Rydb. din seria Conicibaccata Bitt.
şi S. schreiteri din seria Acaulia Juz. au generat numai hibrizi triploizi, în
ti mp ce speciile tetraploide din seria Tuberosa Rydb. au format numai embrioni
tetraploizi. Polenul hibrizilQr triploizi ai speciilor S. agrimonitolium Rydb.,
S. schreiteri Buk., S. tendleri A. Gray, S. papita Rydb., S. politrichon
Rydb., S. stoloniferum Schlechtd., S. ajuscoense Buk., S. longipedicellatum
Bitt. şi S. vallis-mexici Juz. a fost steril.
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Tabelul 3

Comportarea unor specii tuberifere ale genului Solanum L. subsecţia Hyperbasarthrum BiU.
folosite ca polenizatori pentru forme dihaploide ale cartofului cultivat

Specia

S. ochranthum
S. brevidens
S. bulbocastanum
S. sambucinum
S. columbianum, S. oxycarpum
S. iopetalum, S. semidemissum
S. lesteri, S. polyadenium
S. goniocalyx

S. brachistotrichum ssp. ehrenbergii,
S. trifidum

S. agrimonifolium, S. paucijugum
S. chancayense
S. depexum
S. demissum, S. brachycarpum,

S. guerreroense, S. hougasii,
S. spectabile

S. vallis-mexici
S. megistacrolobum

S. mochiquense, S. sandemanii
S. capsicibaccatum

S. morel/iforme
S. clarum
S. cardiophyllum, S. jamesii,

S. michoacanum, S. pinnatiseetum
S. chacoense, S. boergeri, S. caldasii,

S. commersonii, S. dolichostigma,
S. gibberulosum,S. horowitzii , S.lapla
ticum ssp. malmeanum, S. schickii,
S. subtilius, S. tarijense, S. yunga
sense

S. flahaultii, S. santolal/ae, S. laxissi-
mum, S. urubambae

S. chomatophilum, S. huancabambense
S. acaule, S. schreiteri
S. verrucosum
S. ajuscoense, S. antipoviczii, S. fend

Ieri, S. longipedicellatum, S. papita,
S. polytrichon, S. stoloniferum

S. infundibu liforme
S. boliviense, S. raphanifolium, S. sanc

tae-rosae, S. sogarandinum, S. tora
iapanum

Seria

JuglandifoliaRydb.
Etuberosa. Juz.
Bulbocastana Rydb.
Pinnatisecta R ydb.
Conicibaccata Bitt.
Demissa Buk.
Polyadenia Buk.
Tuberosa K. Rydb.

} Pinnatisecta Rydb.

Con icibaccata Bi tt.
Piurana Hawk
Acaulia Juz.

}Demissa Buk.

Longipedicellata Buk.
Megistacroloba Card. et

Hawk.
Tuberos.a W. Rydb.
Circaeifolia Hawk.

Morelliformia Hawk.
Bulbocastana Ry'db.

} Pinnatisecta Rydb.

lCommersoniana Buk.

I
} Conicibaccata Bitt.

Piurana Hawk.
Acaulia Juz.
Demissa Buk.

}LongiPediceliata Buk.

Cuneolata Hawk.

} Megistacroloba Card. et
Hawk.

Cornpor tare.a
în încrucişare

Nu se încrucişează

Se încrucişează greu

Se încrucişează uşcr
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Specia Seria

6

Tabelul 3 (continuare)

Comportarea
,în, .încrucişare

S. acroscopicum, S. ambosinum, S. andre-l
anum, S. berthaultii, S. brevicaule,
S "bukasovii ,S. canasense,S. catarthrum, '
S. famatinae, S. gandorillassi, S.gour- '
layi, S. kurtzianum, S. leptophyes,
S.macolae, S. maglia, S. marinasense,
S. medians, S. mochiquense, S. micro-
dontum ssp. gigantophyllum, S. mul- Tuberosa W. Rydb.
tidisectum, S. neohawkesii, S. pam-
pasense, S. setulosistylum, S. simpli-
cifolium, S. soukupii, S. sparsipilum,
S. spegazzinii, S. sucrense, S. vernei,
S. venturii, S ~ weberbaueri, S. aracc-'-
papa

S. caniarense, S. chaucha, S. kesselbren
neri, S. phureja, S. macmillanii, S. }
rybinii, S. tuberosum ssp. andigenum, Tuberosa K. Rydb.
S. subandigenum, S. tuberosum 2x,
S. tuberosum 4x

Se încrucişează uşor

Hibrizii dintre formele dihaploide şi diferitele specii sălbatice au dat
în încrucişările ulterioare descendenţi diploizi sau tetraploizi în funcţie de
gradul de ploidie al polenizatorului, indiferent de genomul sălbatic care a
participat la formarea genotipului matern (tabelul 5).

DISCUŢII

Într-o schemă de ameliorare cu participarea treptei dihaploide, adîncirea
gradului de homozigoţie prin autofecundări şi încrucişări înrudite, precum
şi recombinarea genelor prin încrucişarea dihaploizilor cu bază geneticădife

rită, constituie o problemă principală. Aceste tipuri de polenizări sînt posibile,
iar rezultatul depinde de existenţa unor clone dihaploide cu fertilitate bună a
polenului. Variabilitatea mare a numărului de seminţe ohţinute este o conse
cinţă a capacităţii de fecundare a polenului şi a afinităţii reciproce între par
tenerii dihaploizi.

Cantitatea redusă de sămînţă obţinută din încrucişările ortoploizilor cu
grad de ploidie diferit (2x X 4x şi invers) este cauzată de diferenţa de ploidie
a gameţilor participanţi la fruetificare. Recurgînd la bazele teoretice ale bio
logiei fruetificării plantelor angiosperme cu endosperm,· pentru formarea de
seminţe viabile sînt necesare anumite condiţii genetice. Aceste condiţii sînt
îndeplinite în general de plantele auto- şi alogame, exceptînd incompatibili
tatea alelică, cînd este vorba de încrucişarea intraspecifică a partenerilor
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Tabelul 4

Sinteza peserii a re~ultatelor de încrucişare între unele forme dihaploide ale cartofului cultivat
şi.unele specii tuberifere ale genului Solanum ..

Nr. Ni'. spe~ Hibrizii F
Gradul speciilor cii/or/nr.

Specii aparţinînd seriei sau grupei: de folosite comb. gcadUll fertil Ha tea
ploidie ca ,t, / reuşite de

Inr. comb. ploidie ~ ~

Seria

..Juglandifolia Rydb. 2x 1/1 - - - -
Etuberosa Juz. 2x 1/1 - - - -
Morelliformia Hawk. 2x 1/2 1/1 2x - -.
Bulbocastana Rydb. 2x 2/19 1/1 2x - -
Pinnatiseeta Rydb. 2x 8/34 8/16 2x F F
Commersoniana Buk. 2x 13/98 13/96 2x F F
Circaeifolia Hawk. 2x 1/9 1/3 2x F F
Conicibaccata Bitt. 2x 7/13 6/8 2x F F

4x 2/6 1/2 3x - S+F
Piurana Hawk. 2x 3/8 3/6 2x F F
Acaulia Juz. 4x 2/8 2/5 4x F F

4x 1/2 1/2 3x S S
Demissa Buk. 6x 5/1 5/6 4x F F

5x 1/3 - - - -
2x 1/8 1/2 2x F F

Longipedicellata. Buk. 4x 8/3 8/9 3x S S
Polyadenia Buck. 2x 2/6 - - - -
Cuneolata Hawk. 2x liS IlS . 2x F F
Megistacroloba Card. et Hawk. 2x 6/16 6/14 2x F F
Tuberosa W. Rydb. 2x 32/130 32/128 2x F F
Tuberosa K. Rydb. 4x 2/17 2/17 4x F F

Grupa

, tenotamum 2x 3/19 2/18 2x F F
Phureja 2x 5/83 5/83 2x F+S F+S

haucha 2x 1/5 Ils 2x F F
Andigena 4x 2/14 2/12 4x F F
Tuberosa 4x 1/125 2/89 4x F F

s
C

cu grad de ploidie egal. Cu totul altfel se petrec lucrurile cînd trebuie să fuzio
neze doi gameţi cu grade diferite de ploidie sau care aparţin taxonomie la geno
muri diferite.

Despre bazele genetice ale formării seminţelor viabile la plantele angio
sperme cu endosperm s-au formulat mai multe ipot~ze. M ii n t z ing (1930,
1933), semnalînd fenomenul de degenerare a zigotului format prin fecundare,
descris apoi sub termenul de "Seed incompatibility" de către V ale n tin e
(1954), consideră ca o condiţie determinantă pentru formarea embrionului
viabil existenţa unui raport de ploidiede 1 : 1 : 1,5 între ţesuturile somatiee
ale ovulei, embrion şi endpsperm (tabelul 6).

Ipoteza a fost negată de rezultatele obţinute de W a t k ins (1932),
H o w ard (1939, 1947) şi S te p hen s (1942), care atribuie rolul hotărîtor
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Tabelul 5

Rezultate privind posibilitatea de încrucişare a hibrizilor dintre formele dihaploide de cartof
şi unele specii sălbatice cu parteneri avînd grad de ploidie diferit

Posibilitatea de încrucişare ulterioară

cu parteneri

Gradul
Natura hibridului de diploizi tetraploizi

ploidie
d. + IrediI;, Ig.-~~ul d. + Iredili-I g.-.dul
nu - tatea ploitiie nu - tatea plo1âie

Ha. tbr. x Ha. tbr. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x mch.) x phu. 2x + F+S 2x + F 4x
(Ha. tbr. x mch.) x Ha. tbr. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x mIm.) x phu. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x mIm.) x Ha. tbr. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x agf.) x phu. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x agf.) x Ha. tbr. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x chm.) x phu. 2x + F+S 2x + F 4x
(Ha. tbr. x chm.) x Ha. tbr. 2x + F 2x + F 4x·
(Ha. tbr. x ifd.) x Phu. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x ifd.) x phu. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x blv.) x phu. 2x + F+S 2x + F 4x
(Ha. tbr.x bIv.) x Ha. tbr. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x fmL) x phu. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x fmL) x Ha. tbr. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x ktz.) x phu. 2x + F+S 2x + F 4x
(Ha. tbr. x ktz.) x Ha. tbr. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x mkd.) x phu. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x mkd.) x Ha. tbr. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x stn.) x phu. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x stn.) x Ha. tbr. 2x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x dep.) x phu. 4x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x dep.) x 4x tbr. 4x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x etr.) x phu. 4x + F 2x + F 4x
(Ha. tbr. x ctr.) x Ha. tbr. 4x + F 2x + F 4x

în dezvoltarea embrionului raportului de 1 : 1,5 între embrion şi endosperm.
H a k a n s s o n (1943), H a k a n s s o n şi ElI e r str o m (1950) şi V a
l e n tin e (1956) atribuie acest rol raportului cromozomal dintre tesuturile
somatice ale ovulei şi endospermul format, care ar trebui să aibă valoarea de
1 : 1,5. Recent, conditia genetică a formării embrioniIor viabili a fost a tri
buită structurii ploide a unui singur tesut, endospermul (W a n gen hei fi,
1961,1962 a; Nischiyama şi Inomata, 1966; Skiebe, 1966,
1967).

Conform acestor ipoteze şi rezultatelor din programul de încrucişări exe·,
cutat, dacă se ia în considerare şi procesul formării de gameti nereduşi sau a
nucleilor de restitutie, la cartof se pot forma prin fructificare amfimictică,

apomictică simplă sau apomictică cu dubla fecundare a nucleului ~ecundar

al sacului embrionar, seminte cu embrioni mono-, di-, tetra-, şi pentaploizi.



Tabelul 6
<D

Analiza rezulfatelor diferitelor iipuri de combinaţii pe baza unor ipoteze privind condiţiile genetice ale fructificării

plantelor angiosperme cu cndosperm

432

Compararea cu ipotezeleGr~dul de ploidie al
ţesuturilor seminale

F1Gradul I I I

de Plo-I I raportul srradului de ploidie Între: gradul de
idie tesut. _ . ploidie al endo-

somatlc

l
em- endo- ţesut em- endo-j ef!!- endo-I tesut. endo- spermului

F 1 alovu- brion sperm sOf!la- brion sperm bnon sperm somatlc sperm
lei tIC (3x, 6x, 9x)

(l: 1 : \,5) (1 : 1, 5) (l: 1,5)

Combinara şi tipul ei

3x

1 : 1,5 1 1 : 1,5 6x

. 1 : 1,51 1 : 1,5 6x

~. 1 : 1,5 6x

1~ 1 : 1,2 5x

1 : 1,3 1 : 1,2 4x

..~..I_,;".,:,.,;;,1.:..,,3..-..........1 _:_I_,2....Loo__4....x_'ilf~

1,5

1,5

: 1,2

: 0,5

1 : 0,7

6x

6x

6x

5x

4x

2x

4x

3x

4x

4x

4x

4x

4x

2x

4x

3x

---, ---,---,---1---------

---,---,---,---........__......................

4x tbr. x Ha. tor. (4x x 2x)

Ha. tbr. x sti. (2x x 4x) 3x ~~~II 1 : 1,5 : 2

Ha. tbr. x aca. (2x x 4x) 3x 2x 3x 4x 1: 1,5 : 2

--------------1---1---1---1---1---------

Ha. tbr. x Ha. tbr. (2x x 2x) 2x 2x 2x 4x I 1 : 1 : 1,5" 1 : 1,51 1 : 1,51

Ha, lbr, x 4x tbr. (2x x 4x) I 4x 2x 4x 6x ~: 2 : 3~ 1 : 1,5 ~--6-X--

: 1,5

4x tbr. x phu. (4x x 2x)

-------------i---l---l---l-III--------

n Cazuri ce nu ccrespund ipotezelor respective
~ . oJ::>:-
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'Analizînd rezultatele obţinute, se constată·că ele sînt în concordanţă

'cu una sau alta din teoriile enunţate sau în contradicţiecu toate aceste teorii.
Din încrucişarea fqrmelor dihaploide între ele s-au. obţinutzigoţi diploizi
cuendospermul . tfiploid, confirmînd ipoteza raportului cromozomal de
l : 1: 1,5 între ţesutul matern, embrion şi endosperm.

Din polenjzar~~ formelor dihaploide cu polen de la soiuri tetraploide
de cartof au rezultat numai plantetetraploide. Acestea s-au putut forma prin
fecundarea unor ovule nereduse de către un grăuncior de polen cu mierosporo
geneză şi diviziune \normală. O oosferă cu două seturi de cromozomi s-a
contopit cu o sperniatie avînd două garnituri cromozomale, formînd un em
brion tetraploid, iar cealaltă spermatie (2x) a tubului polenic a fecundat
nucl~ul secundar (4xr al sacului embrionar, formînd un endosperm' hexa
ploid. Formarea de embrioni tetraploizi viabili din acest tip de încrucişare

contrazice ipoteza rolului determinant al raportului deploidie între ţesutul

somatie, embrion şi endosperm de 1 : 1 : 1,5, precum şi ipoteza care susţine

rolul determinant al raportului cromozomal dintre ţesutul matern şi endosperm
de 1 : 1,5, cu atît mai mult cu cît a fost viabilă şi sămînţa cu raportul de
1 : 2 : 3, respectiv 1 : 3. Rezultatele sînt însă în conco'rdanţă cu ipoteza lui
W a t k ins (1932), care atribuie acest rol raportului de 1 : 1,5 dintre gradele
de ploidie ale embrionului şi endospermului, precum şi cu ipoteza formulată

de Wa n gen hei m (196L 1962 a), N i s c h i Y a m a şi 1 n o mat a (1966)
şi Ski e b e (1966, 1967), în care rolul hotărîtor îl are endospermul. Dacă

s-Ciţ schimbat poziţia părinţilor în cazul programului nostru, luîndu-se par
tenerul tetraploid ca mamă şi formele dihaploide ca partener polenizator,
descendenţii obţinuţrati fost în exclusivitate tetraploizi, fapt constatat şi

de Han n ema n şi P e 1o q u i n (1967). Aceşti descendenţi s-au putut
forma prin fecundarea unei ovule (2x) cu diviziune normală de reducere de
către un grăuncior de polen neredus (2x).În acest caz, o spermatie cu două

seturi cromozomalea fecundat oosfera (2x) sacului embrionar, formîndu-se
un embrion tetraploid, iar cea de a doua spermatie (2x) a fecundat nucleul
secundar al sacului embrionar (4x), formînd un endosperm hexaploid. Ra
portul ţesuturilor participante la formarea seminţei este de 1 : 1: 1,5.
Formarea amfimietică a embrionilor tetraploizi din încrucişările de tip
4x x 2x pe baza mierosporilor nereduşi este în concordanţă cu toate ipote
zele enunţate anterior.

. Se poate presupune că din aceste două tipuri de încrucişări ale ortoplo
izilor de cartof s-au format şi zigoţi triploizi în număr mult mai mare decît
,cei tetraploizi, deoarece gameţii nereduşi sînt sporadici pe lîngă cei cu divi
ziune normală de reducere (Ix şi 2x), dar ei au fost avortaţi într- o fază

foarte incipientă, nerealizînd condiţiile genetiee pentru formarea şi supravie
ţuirea lor. De altfel, formarea de seminţe cu embrioni triploizi din încrucişările

2x X 4x şi 4x X 2x nu îndeplineşte nici una din condiţiile enunţate de cele
patru ipoteze. Prin avortarea tuturor zigoţilor triploizi şi supravieţuirea

numai a celor tetraploizi, care formîndu-se pe baza gameţilor nereduşi stnt
foarte puţini, se poate explica şi numărul foarte mic de seminţeviabile formate,
indiferent de poziţia ca părinte a partenerului tetraploid sau diploid. Faptu 1
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'Că unele combinaţii au realizat un număr mai mare şi altele un numărmai mic
,de seminţe, dar toate tetraploide, constituie un indiciu că unele forme diha
ploide de sartof alt o constituţie genetică mai favorabilă formării de gameţi

nereduşişi că acest proces este determinat genetic.
Existenţa unor idiotipuri cu predispoziţie de a forma gameţi nereduşi şi,

pe această cale, un număr mare de descendenţi poliploidizaţi meiotic a fost
semnalată la mai multe specii de plante. La porumb, Ale x a n d e r (1957),
a descris factorul recesiv elongata (el), care în stare homozigotă determină

apariţia de saci embrionari nereduşi. Asemenea gene au mai fost semnalate
şi la Datura de către Sat i n a şi B 1 a k e s 1e e (1934). Ski e b e (1966),
lucrînd cu Primula malacoides, găseşte diferenţe mari între varietăţi în ceea
ce priveşte frecvenţa gameţilor nereduşi şi citează literatura care a pus în evi
denţă fenomene asemănătoare la Hyacinthus sp., Ananas comosus Merr., Sa
,charum officinarum L., Medicago sp., Malus sp., Cyclamen persicum Mil!.,
Beta sp., Hordeum sp., Digitalis sp., Lolium multiflorum Lamark.

Pe baza acestor date, nu ar fi mai puţin îndreptăţită ideea ca într-o sche'mă

de ameliorare cu folosirea formelor dihaploide la cartof să se selecţioneze forme
speciale cu predispoziţie de a forma gameţi nereduşi, care ar uşura în final re
facerea pe cale meiotică a treptei tetraploide.

La încrucisarea unor soiuri sau linii de ameliorare ale cartofului cultivat
tetraploid cu sp~cia chiIiană diploidă S. phureja Juz. et Buk., executată cu
scopul creării de forme dihaploide, s-au obţinut descendenţi diploizi (x
=3,9%) formaţi prin procesul de haplopartenogeneză, descendenţi triploizi
formaţi prin amfimixia a doi gameţi cu reducere normală (x=2,0%) şi forme
tetraploide apărute prin fecundarea unor saci embrionari cu diviziune normală

de către unij grăunciori de polen nereduşi care deţin ponderea procentuală

(x=94,1 %). In acest tip de încrucişare apariţia formelor dihaploide prin dez
voltarea apomictică a oosferei (2x), în timp ce nucleul secundar al sacului
embrionar (4x) a fost fecundat fie de un grăuncior de polen neredus, fie de un
tub polenic cu nucleu de restituţie sau consecutiv de ambele spermatii, dînd
naştere la un endosperm hexaploid, este susţinută numai de ipoteza structurii
cromozomale a endospermului emisă de W a t k ins (1932).

Descendenţii triploizi, prin structura ţesuturilor lor seminale, neagă

rolul ce a fost atribuit atît raportului tuturor celor trei ţesuturi de 1: 1 : l,5,
cît şi a numai două dintre ele de 1: 1,5 (oricare pereche ar fi luată în conside
rare), deoarece s-a dovedit viabilă şi o formă cu raportul de ploidie 4 : 3 : 5
între ţesuturile materne, embrion şi endosperm. Endospermul triploizilor este
pentaploid, fiind format din fecundarea unui nucleu se.sundar tetraploid de
către o spermatie cu o singură garnitură cromozomală. In acest caz formarea
triploizilor este în contradicţieşi cu ipoteza gradului optim de ploidie al endo
spermului (3x, 6x, 9x) capabil să nutrească un embrion viabil.

Dacă formarea seminţelor ar fi determinatăexclusiv de una din aceste
ipoteze, atunci apariţia formelor triploide nu ar trebui să aibă loc. Aceste
forme apar însă în încrucişarea dintre S. tuberosum (4x) X S. phureja ~2x)

într-un pro~ent foarte mie (2,0%) faţă de formele tetraploide (94,1 %), lucru
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se mnal at şi de R o t hac k e r şi S c h ă f fer (1961), J a· k u bie c (1964),
R o t hac k e r şi colab. (1966), G ore a (1968, 1970, 1971 a, 1971 b).
S-ar putea afirma că unii gameţi cu o anumită constituţie genetică pot să for
meze embrioni triploizi viabiIi în condiţiile unui grad de ploidie nefavorabil
al endospermului. De altfel, Ski e b e (1967) ajunge Ia concluzia că, pe lîngă

importanţa mare pe care o are gradul de ploidie al endospermului în procesul
dezvoltării şi supravieţuirii embrionului la Primula malacoides, un rol deosebit
îl are constituţia genetică a gameţilor participanţi la fructificare. Această

formulare se sprijină pe afirmaţii mai vechi făcute de W a t k ins (1932),
Hakansson şi Ellerstrom (1950) şi \Vangenheim (1961,1962 a),
care au postulat că în încrucişările formelor ortoploide 2x şi 4x pot apare
descendenţi triploizi numai atunci cînd gameţii participanţi au acţiune gene
tică diferită, putîndu-se include aici şi noţiunea de "valoare genetică44 a game
ţilor, formulată de Val e n tin e încă în 1954.

În sprijinul acestei ipoteze pledează şi faptul că din încrucişarea formelor
dihaploide S. tuberosum cu speciile tetraploide S. agrimonifolium Ryd b.
din seria Connicibaccata, S. schreiteri Buk. din seria Acaulia si un număr

mai mare de specii tetraploide din seria Longipedicellata au rezultat numai des
cendenţi triploizi, În timp ce din încrucişarea formelor 2x şi 4x în cadrul ge.:·
nomului S. tuberosum sau cu speciile tetraploide din seria Tuberosa (inclusiv
S. andigenum) au rezultat numai descendenţi tetraploizi. Se pare că cu cît
gameţii participanţi la fructificare sînt mai diferiţi (cazul speciilor îndepăr

tate taxonomic), cu atît constituţia lor genetică este mai diferită şi se creează

condiţia genetică necesară formării de embricni triploizi viabili chiar în cazul
unor valenţe de ploidie nefavorabile ale endospermului.

Din cele discutate apar două implicaţii foarte importante pentru lucră

rile de ameliorare pe bază de dihaploidie şi anume:
1) Există posibilitatea de a reface treapta tetraploidă a materialului

dihaploid şi a hibrizilor dintre forme dihaploide şi specii sălbatice printr-o
singură încrucişare cu forme tetraploide, rezultînd descendenţi tetraploidi
zaţi meiotic cu o foarte bună fertilitate şi capacitate de încrucişare.

2) Posibilitatea creării de forme triploide, precum şi încercarea de a fo
losi efecte de tipul celor cunoscute la sfecla de zahăr, par a fi foarte greu de
realizat,cel puţin în cadrul speciei S. tuberosum.

Faptul că în încrucişările după schema 4x X 4x numărul de seminţe

a fost mai mare atunci cînd s-au folosit forme tetraploidizate meiotic decît
atunci cînd unul din părinţi a fost un dihaploid tetraploidizat mitotic (prin
tratamente cu co1chicină) poate avea explicaţia în raportul mai echilibrat
Între nucleu şi citoplasmă al poliploizilor meiotici; prin această ipoteză

caută să explice R o we (1967) depresiuniIe primelor generaţii după co1chi
cinizare la cartof.

Cu privire la fertilitate este suficient să rezumăm că din toate tipurile
de încrucişări au rezultat descendenţi diploizi şi tetraploizi cu o fertilitate
bună şi o bună capacitate de încrucişare ulterioară atît cu parteneri diploizi
cît şi cu parteneri tetraploizi. AndrosteriJitatea totală a descendenţilor tri-
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ploizi rezultaţi din încrucişarea formelor dihaploide S. tuberosum cu unele
specii din seriile Acaulia şi Longipedicellata este determinată de faptul că o
garnitură cromozomală nu-şi găseşte omologi în pachiten şi apar neregularităţi

de împerechere în procesul de gametogeneză. Din această cauză formele tri
ploide sînt mereu avizate polenizării cu parteneri fie diploizi fie tetraploizi,
dînd descendenţi cu gradul de ploidie al ortoploidului polenizator. Ca atare
triploizii au o stabilitate generativă foarte mică, din care cauză au o răspîndire

restrînsă chiar în ţinuturile de origine ale speciilor de cartof din America de
Sud, unde O c h o a (1965) îi găseşte în departamentele Puno, Cuzco şi

Apurimac cu o frecvenţă mică şi numai în zonele de contact dintre formele
diploide şi tetraploide.

CONCLUZII

1. Dihaploizii cartofului cultivat au o bună capacitate de încrucişare

cu majoritatea speciilor sălbatice şi formelor cultivate ale genului Solanum,
sfera speciilor încrucişabile putînd fi încă extinsă prin încrucişări reciproce
şi metode speciale.

2. Hibrizii rezultaţi au o fertilitate bună, cu excepţia celor triploizi al
căror polen este steril.

3. Gradul de ploidie aldescendenţilor_din încrucişările interspecifice
este 2x atunci cînd se folosesc specii diploide. In cazul folosirii speciilor tetra
ploide, descendenţii pot fi triploizi sau tetraploizi în funcţie de gradul de înru
dire taxonomică a partenerilor.

4. Din încrucişarea formelor ortoploide (2x, 4x) ale speciei S. tubero
sum între ele, indiferent de poziţia lor ca părinţi, se formează prin func no
narea gameţilor nereduşi un număr de descendenţi tetraploizi pe cale meiotică

cu fertilitate foarte bună; aceasta constituie o metodă de perspectivă în refa
cerea treptei tetraploide şi în realizarea unui efect combinat între poliploidie
şi heterozis.

5. Sintetizarea rezultatelor tuturor tipurilor de încrucişare confirmă

rolul endospermului triploid sau hexaploid în dezvoltarea şi supravieţuirea

embrionului, precum şi faptul că structura genetică a gameţilor participanţi

la fructificare poate determina dezvoltarea unei seminţe viabile, chiar atunci
cînd endospermul este pentaploid sau tetraploid.
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VARIABILITATEA CARACTERULUI DE DINAMICA fORMĂRII

PRODUCŢIEI îN POPULAŢIILE HIBRIDE DE CARTOF

T. CATELLY şi H. OROZA

Un obiectiv important în ameliorarea cartofului este crearea formelor
timpurii, cu dinamică rapidă de acumulare a producţiei. Ele sînt reclamate
de condiţiile zonelor de sud ale ţării noastre, unde în producţia de cartof
predomină soiurile timpurii. De asemenea, în ceea ce priveşte soiurile semitîr
zii şi tîrzii, cultivate în zonele favorabile, au şanse mai mari soiurile cu di
namicjî rapidă în formarea producţiei de tuberculi.

In concepţia actuală, noţiunea de timpurietate la cartof este definită

de maturitatea fiziologică şi de ritmul dinamicii formării produc·ţiei de tuber
cuIi.

Maturitatea fiziologică timpurie este de natură ereditară poligenică, în
literatura clasică timpurietatea fiind considerată recesivă de către SaI a 
m a n şi dominantă de către R u dor f (citaţi de Con sta n tin e s c u
şi colab., 1969). Recent Mar i s (1962) şi cercetătorii de la Si mIa (Annual
Scientific Report of the Central Potato Research Institute Simla, 1965) au evi
denţiat din nou dominanţă pentru timpurietate. Coeficientul de heritabili
tate, calculat de Mar i s (1969) pentru maturitate este foarte ridicat (0,760
<h2 -'<0,920). Hibridologic, în obţinerea de forme timpurii, literatura reco
mandă cagenitorii să fie ambii timpurii sau un partener timpuriu ş} celălalt

semitimpuriu (B u din, 1964; K o n rad, 1970). Frecvenţa mare a formelor
timpurii în descendenţă, prin utilizarea unui părinte timpuriu, este citată

şi de 1 aşi n a şi colab. (1968). Dinamica formării producţiei este studiată

mai mult fiziologic (M ade c, 1967) şi foarte puţin genetic. Astfel nu se cu
noaste modul de transmitere a acestui caracter si nici nu sînt nominalizate
criterii de alegere a formelor parentale. '

Cîteva prime elemente ale dinamicii formării tuberculilor sînt analizate
în această lucrare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Investigaţiile au fost efectuate în anii 1968 şi 1969 pe populaţii hibride, în a doua şi a
treia înmulţire vegetativă, repetate anual printr-un singur tubercul din fiecare genotip.
Populaţiile studiate au provenit din 10 combinaţii hibride (tabelul 1) şi trei combinaţii cu
reciprocele lor (tabelul 4).
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Partenerii utilizaţi la hibridare au fost soiuri şi linii de ameliorare din grupele de ma
turitate semitimpurie, semitîrzie şi tîrzie, cu o dinamică a formării producţiei anterior deter
minată. În cadrul populaţiilor, în prima înmulţire vegetativă s-au separat genotipurile tim
purii şi semitimpurii de cele semitîrzÎi şi tîrzii.

S-au analizat: greutatea tuberculilor la cuib, numărul de tuberculi la cuib, raportul
între greutatea tuberculilor şi greutatea vrejilor, precum şi înălţimea maximă a tufei. Mo
mentul analizei a fost ales, în amîndoi anii, la o epocă timpurie de recoltare, corespunză

toare cu realizarea unui randament ridicat al soiului timpuriu Carpatin. Datele au fost inter
pretate prin calcularea coeficientului de dispersie (X2) şi a probabilităţii corespunzătoare de
transgresiune (cx) şi prin calcularea coeficientului· de corelaţie (r). Heritabili tatea a fost cal
culată în general prin metoda regresiei părinte mediu/descendent şi analiza semifraţilor. Pen
tru un grup de combinaţii hibride heritabilitatea s-a calculat şi după formula lui Lei n (1960).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Analizînd şirurile de distribuţie pentru greutatea tubercuIilor Ia cuib,
dintre populaţiile timpurii şi tîrzii aparţinînd aceleiaşi combinaţii hibride,
se observă că se păstrează o independenţă a greutăţii tubercuIilor faţă de gru
parea după maturitate (tabelul 1). Dintre combinaţiile hibride studiate în
1968 şi 1969, şase din zece şi respectiv şase din opt au avut similitudini de
distribuţie. Prezenţa în combinaţia hibridă a unui partener tîrziu se poate

Tabelul 1

Analiza distribuţiei caracterului de greutate a tubercuJilor la cuib În populaţii hibride
de cartof*) (1968-1969)

Compararea distrihuţiei (x2 ) exprimată
prin probabilitatea de transgresie

Perioada de (a. XI 000)

• Combinatia ~ X d' vegetatie
descendenti

descen·
a parte- dentiparteneri timpurii tim·

nerilor U) şi Urzi i purii

1968 I 1969 1968 1 1969 1968: 1969

1. Biirs. 1232-53 X Gii 633 ST X T 500 5 750 500 5
2. Biirs. 1232-53 X Ora ST x T 750 500 500 900 750
3. Biirs. 1232-53 x Merkur ST x T 900 5 900 900 750
4. Lii. 53-3-187 X Măgura T x ST 250 10 500 750 500
5. Biirs. 1232-53 x Măgura ST x ST 25 500 5 100 750
6. Lii. 55-958-47 x Măgura ST x ST 750 250 500 750 500
7. Gii. 54-453 x Măgura ST x SI 500 10 10 750 250
8. Lii. 55-958-47 x Bv. 44-58 T x St 950 - 5 ~ -
9. Gii. 54-453 x Carpatin ST xSt 500 5 5 25 250

10. MPI. 44.335/130 x Carpatin ST x St 750 - 500 - -
*) Numărul de indivizi la genitor = 50, la populaţie = 100

**) 8t = semitimpuriu, 8T = semitîrziu, T = tîrziu
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spune că i~mprimă distribuţii asemănătoare în cadrul descendenţelor timpurii
şi tîrzii. In mod contrar se petrece cînd partenerii sînt mai timpurii (combi
naţiile hibride 5, 7, 8 şi 9). Expresia distributiei caracterului în populaţiile

timpurii a fost relativ constantă în cei doi ani. In ceea ce priveşte partenerii,
gama de variaţie nu este la fel de largă pentru toate genotipurile, mediul
apărînd cu un rol important în această direcţie prin condiţiile de cultură ale
anului. Constante se păstrează astfel perechile parentale 2şi 6.

Numărul de tuberculi la cuib fluctuează foarte mult în funcţie de anul
de cultură (tabelul 2). Se constată aceeaşi independenţă între numărul de
tuberculi şi gruparea după maturitate, observată şi la caracterul anterior ana
lizat. De asemenea, se constată aceeaşi influenţă a includerii unui partener
tîrziu în combinaţie.

Tabelul 2
Analiza distribuţiei caracterului de număr al tuberculilor la cuib în populaţii hibride de cartof*)

(1968-1969)

Compararea distribuţiei (x2 ) exprimată

prin probabilitatea de transgresie
Perioada de (ocX 1 000)

Combinaţia ~ X t3 vegetaţie
descenden ti descen·

a parte· denţi
parteneri timpurii tim.

nerilor **) şi tîrzii purii

1968 I 1969 1968 I 1969 1968: 1969

1. Biirs. 1232·53 X Gii 633 ST X T 900 5 950 750 500
2. Biirs. 1232-53 X Ora ST X T 500 5 500 500 5
3. Biirs. 1232·53 x Merkur ST X T 500 5 100 500 900
4. Lii. 53-2·187 X Măgura T X ST 950 5 500 250 5
5. Biirs. 1232-53 x Măgura ST X ST 950 5 5 250 5
6. Lii. 55-958·47 X Măgura T X ST 975 5 250 10 5
7. Gii. 54·453 X Măgura ST X ST 25 5 5 750 25
8. Lii. 55-958-47 x Bv. 44-.58 ST xSt 250 - 25 - -
9. Gii. 54·453 X Carpatin ST X St 995 5 5 5 5

10. MPI. 44.335/130 x Carpatin ST x St 900 - 5 - -

*) Numărul de indivizi la genitor = 50. la populaţie = 100
**) St. = semitimpuriu, ST = semitîrziu, T = tîrziu

Caracterizarea genetică a celor două elemente amintite ale dinamicii
producţiei de tuberculi a fost făcută şi prin coeficientul de heritabilitate (ta-'
belul 3), care întăreşte constatările desprinse din primele două tabele. Astfel~

la analiza heritabiIităţii pentru 8 combinaţii hibride a reieşit o contribuţie

genetică pronunţată pentru expresia fenoti pică a greutăţii tubercuHlor (h2 =
_ 0,670) şi puţin pronunţată pentru cea a numărului de tuberculi (h2 =0,240).
In 9 combinaţii hibride, analizate prin metoda semifraţi, coeficientul de he
ritabi Iitate fiind de precizie crescută, subliniază o contribuţie genetică de
peste 50% în definirea caracterului de greutate a tuberculilor .
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Coeficientul de heritabilitate

4

Tabelul 3

Caracterul analizat

Metoda Nr.
Anul

populaţii
.cout,te' tubecouUI"'Inumă,ul de tubecoul;

la cuib la cuib

Regresie
8

1968 0,66±0,08 0,39±0,12

Olp 1969 0,89±0,12 0,29±0,12

-hm2 0,670 0,240

Analiză semifraţi 9 1968 1 0,510 0,220
o = descenden tă

p = părinte mediu
hm2 = heritabilitate medie

La tipurile de combinaţii hibride: semitîrziu X tîrziu, semitîrziu X
X semitîrziu, semitîrziu X semitimpuriu, s-a calculat heritabilitatea prin

formula lui Lei n (1960). Se constată că atunci cînd partenerii sînt semi
tîrzii şi tîrzii există asemănare între heritabiIitatea pentru greutatea tuber
culilor şi aceea pentru numărul lor. Cu cît un partener este mai timpuriu he
ritabilitatea pentru numărul de tuberculi scade (combinaţia Oii. 54-453 X
X Carpatin cu h2 greuL = 0,490 şi h2 nr. = 0,050). HeritabiIitatea pentru

greutatea tuberculilor variază de la o combinaţie hibridă la alta (0,180 -<
h2 -< 0,810).

La analiza rolului partenerului matern în transmiterea unor caractere
la descendenţi se relevă faptul că nu există diferenţe între combinaţia hibridă

şi reciproca ei. Acest fapt este evident pentru greutatea tuberculilor la cuib,
numărul tuberculilor la cuib, raportul greutatea tuberculilorjvreji, precum
şi pentru înălţimea maximă a tufei, analizate la trei combinaţii hibride
(tabelul 4). Asemănarea dintre populaţii reiese şi din valorile ridicate pentru
compararea mediilor (coeficientul r) şi a distribuţiilor (probabilitatea de
transgresie (1.).

Selecţia pentru forme culturale timpurii trebuie să includă maturitatea
plantelor şi dinamica de formare a producţiei de tuberculi. Un prim criteriu
de selecţie pentru maturitatea ti mpurie este considerat a fi lungi mea stolo
nilor plantul~lor semincere, care, deşi variază în funcţie de fotoperiodismul
anului de cultură, permite o selecţie eficientă (E n gel şi M 6 1 1 e r, 1959;
Mar i s , 1962; Z adi n a , 1965 a, 1965 b; O n i Ş c e n k o şi P o p r a v
k o, 1969).

Habitusul vrejilor a fost corelat cu 'maturitatea, fiind determ inat de
mărimea internodillor (M e h r a şi Mi s r a, 1967) sau de înălţimeavrejilor
(M ari s, 1964). In ceea ce priveşte selecţia după înălţimea vrejilor, M a
ris (1964) recomandă aplicarea alegerii la seminceri- încă din primele faze,
talia pitică concordînd cu timpurietatea. C h ilo u p e k (1970) indică un
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Tabelul 4

Analiza unor caractere ale populaţiilor hidride din încrucişări reciproce (1969)

Combinaţia hibridă şi reciproca ei:

Caracterul Măgura şi Gii 54-549 Ora şi Gi.i 54·549

I
Ora şi Gii 633

ac XI 000 I r ac Xl 000 I r I acX 1000 I r

Greutatea tuberculilor la cuib 750 750 100
0,94** 0,86** 0,93**

Numărul de tuberculi la cuib 750 500 900
0,98** 0,97** 0,97**

Greuta tea tu berculilor/vrej i 950 750 250
- - -

Înălţimea maximă a tu fei 750 990 900
- - -

al treilea criteriu posibil de ~elecţie prin corelarea greutăţii rădăcinilor cu
producţia de tuberculi, diferenţiat pe categorii de maturitate.

Analiza cantitativă a dinamicii formării producţiei de tubercuIi nu se
poate face în anul de înmulţire generativă şi nici în primul an de înmul
ţire vegetativă. S w i e z y n ski (l S60) afirmă că mărimea tuberculilor
pen tru sămînţă influenţează mărimea prcducţiei; de asemenea, Mar i s (1969)
constată că tuberculii mai mari duc la forme de manifestare a timpurie
tăţii. Deşi S w i e z yn ski (1968) recomandă analiza p'rcd ucţiei de tubercul i
Ia plante din înmulţirea generativă la vîrsta de 5-0 săptămîni în cîmp,.
considerăm că selecţia pentru dinamica formării tuberculilor prin această

metodă, în condiţiile noastre, este foarte greu de realizat.
K i per (1966) şiG orb â ten k o (l968) indică drept criteriu de·

clasificare pentru dinamică timpurietatea atingerii echilibrului dintre greu
tatea masei vegetative şi greutatea tuberculiloL Această metodă se poate
aplica cu succes numai la descendenţele mai avcmsate ur:.de există mai mult
material pentru sămînţă.

Se pare că în munca de creare a formelor timpurii este cea ţnai indicată

selecţia timpurie în anul de înmulţire generativă după lungimea sau după

înălţimea vrejilor. Aceasta trebuie însă repetată şi în primul an de înmulţire

vegetativă. Pentru selecţia genotipurilor cu dinamică rapidă de formare
a producţiei de tuberculi este necesară alegerea cantitativă în al doilea an de
în mulţire vegetativă a populaţiei hibride. În crearea formelor. semitîrzii şi

tîrzii cu di namică bună se elimină alegerea după criteriul maturităţii fiziolo
gice, selecţia cantitativă timpurie devenind unica metodă de alegere.

Din analiza variaţiei expresiei greutăţii la cuib a perechilor parentale'
ar rezulta că în ameliorare o selecţie dublată anual în altă localitate sau uti
lizarea unor 'parteneri testaţi ţentru ccnstantă dă o Itai mare siguranţă îUl
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selecţia descendenţilor. Numărul de tuberculi la cuib nu este un element su
ficien t asigurat genetic pentru a fi important pentru selecţie, fapt ce rezultă

si din coeficientul de heritabilitate scăzut.

, Calculul corelaţiei dintre greutatea tuberculilor şi numărul de tuberculi
la cuib a evidenţiat faptul că valoarea coeficientului decorelaţie fenotipică

(r{=0,730* *) este dată în primul rînd de corelaţia genetică (rg = 0,600**) şi

numai în al doilea rînd de corelaţia de mediu (rm=0,460* *). Rezultă că efec
tuarea selecţiei exclusiv pentru greutatea tuberculilor la cuib va afecta indi
rect şi nlJmărul de tuberculi la cuib, inanalizabil ca atare datorită expresiei
sale fenotipice foarte varia te.
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VARIABILITATEA CONŢINUTULUI DE AMIDON lÎN POPULAŢIILE

HIBRIDE DE CARTOF

1. FODOR

Conţinutul în amidon la cartof este o însuşire ereditară specifică geno·
tipului. R u dor f şi B aer ec k e(1958) susţin că este un caracter condi·
ţionat poligenic,iar T i h o n o v şi De mi d o v i c i(1935) arată că nu·
mărul genelor care concură este mai mic decît numărul genelor care condi·
ţionează capacitatea de producţie sau precocitatea.

Pe baza altoirilor între forme bogate şi sărace în amidon, B ă r ger şi

colab. (1956) ajunge la concluzia că amidonul este o însuşire genetică conso·
lidată a tuberculilor.

Influenţa condIţiilor de climă, sol şi îngrăşăminte asupra conţinutului

în a midon a fost studiată de mulţi cercetători (P i sar e v, 1963; E ro hin,
1965; L u k o v n i k o va, 1965; Mic a, 1967; L u k o v n i k o v a şi

Z lot n i k o v, 1968) care au arătat că ea oscilează între limite destul de largi.
După Hop p ner şi G e i d e 1 (1956), variaţiile conţinutului în amidon
provocate de deosebirile de sol, climă şi mersul vremii în cursul vegetaţiei

sînt mai mici decît variaţiile recoltei şi anume 1:1,2la procentul de amidon
faţă de 1:1,7 la producţia de amidon.

După Viirsoo (1956), Gall (1957), Constantinescu
şi colab. (1969), la soiurile de cartof procentul de amidon a variat între 7,7
şi 25,5, iar după K a m era z (1940), Z i t z e w i t z (1951), B ă r ger şi

colab. (1954), E n gel (1957), M o11 e r (1965), Fel e c a n şi colab.
(1965), la încrucişări între soiuri, între soiuri şi specii şi la autofecundări

con ţi1!u tul în amidon al descendeilţelor a variat între 8 şi 33,2%.
In lucrarea de faţă se prezintă variabilitatea conţinutuluiîn amidon la

unele populaţii hibride studiate la Le.C.S. Braşov în anii 1968-1970.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Ca material biologic s-au analizat populaţii formate din 200 genotipuri obţinute prin
hibridarea şi autofecundarea (F2) unor soiuri cu conţinut de amidon variat. Rezultatele medii
pe doi şi trei ani (1968-1970) sînt prezentate în tabelele şi 2. Păstrarea integrităţii populaţiei

s-a făcut prin reţinerea şi înmulţirea an de an a cîte unui tubercul din fiecare genotip.
Conţinutul în amidon s-a determinat prin metoda flotării (Schwemm Methode), potri

vit căreia densitatea specifică a fiţcărui tubercul se determină în soluţii de NaeI de concen-
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traţii diferite. Densitatea specifică a unui tubercul cu un anumit conţinut în amidon cores
punde cu densitatea soluţiei în care tuberculul respectiv pluteşte în masa soluţiei. La fiecare
genotip s-au analizat cîte 3 tubercvli de mărime mijlocie, iar media lor a fost introdusă în
calculele statistice.

Valorificarea datelor experimentale. s-a făcut prin analiza statistică, calcuIîndu-se
valorile indicilor pentru caracterizarea populaţiilor (x = media, s = abaterea standard),
iar comparaţia populaţiilor între ele şi cu părinţii s-a făcut prin testul t (semnificaţia mediilor
şi a diferenţelor).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Limitele de variaţie a genotipurUor sînt de 9 şi 26% amidon (tabelul 1).
Ele diferă însă în funcţie de soiurile parentale, fiind mai ridicate la combina
ţiile ai căror părinţi sînt mai bogaţi în amidon (Hochprozentige x Amyla;
Maritta X Hochprozentige).

Tabelul J

Caracterizarea populaţiilor În ceea ce priveşte procentul de amidon prin media,
abaterea şi limitele de variaţie ale valorilor

Populaţia

Ora x Giilzov 633
Giilzov 633 x Ora
Ora x Lu. 56.207/1001
Li.i. 56.207/1001 x Ora
Ora F2
Gulzov 633 F2
Lii. 56. 207/1001 F2

Amyla x Hochprozentige
Hochprozentige x Amyla
Maritta x Hochprozentige
Hochprozentige F2
Maritta F2

% genotipuri cu
% amidon conţinut în amidon

> 20%

limite POPu'l fi.ed'a 100' fia;x de va- laţia parIn- bun
riaţie ţilor părinte

1968-1970
16,3 3,28 9--:26 16,7 49,6 29,2
15,6 3,66 9-24 14,6 40,8 26,1
13,8 3,00 9-23 3,4 29,8 9,2
13.7

1

3.31 9-22 3,2 29,2 8,7
15,5 3,06 8-24 3,5
15,1 3,68 9-25 2,2
13,3 I 3,25 8-20 O

1969-1970
22,4 2,32 9-26 83,5 83,5 78,2
21,5 2,61 13-26 55,0 55,0 54,1
20,7 2,32 13-26 50,0 50,0 32,3
22~4 2,00 17-26 82,5
18,6 1,99 11-23 11,8

Media procentului de amidon al populaţiilor (x) variază între limite
foarte largi (13,3 - 22,4%) în funcţIe de soiurile participante în combinaţiile

hibride. Cu cît soiurile care participă în combinaţiiIehibrideau un conţinut

de amidon mai scăzut, media populaţiei este mai mică. Tendinţa este aceeaşi

şi în cazul cînd unul din părinţi cu conţinut de amidon mai ridicat rămîne

constant (de exemplu soiul Ora). Diferenţele sînt însă mai mici în cazul com-
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binaţiilor în care ambii parteneri au un conţinut ridicat de amidon (de exem
plu Amyla X Hochprozentige şi Maritta X Hochprozentige). De asemeneat'
gradul de împrăştiere a valorilor individuale (5) este mare: 2,32 - 3,66 la
combinaţiile hibride şi 1,99 - 3,68 la autofecundări (F2).

Important pentru selecţia creatoare a formelor bogate în amidon este
însă proceptul de indivizi identificaţi peste limita de selecţie propusă (20%
amidon). In acest sens se evidenţiază combinaţiile din tabelul 1 (1969-1970)
care, pe lîngă media populaţiei ridicată, realizează 50% şi chiar 83,5% ge
notipuri peste limita de selecţie, faţă _de numai 3,2% pînă la 16,7% în combi
naţiile din tabelul 1 (1968-1970). In mod deosebit se remarcă combinaţia

Amyla X Hochprozentige, chiar şi faţă_de reciproca ei, deşi diferenţa între
mediile populaţiilor nu este asigurată. In astfel de combinaţii sînt mai mari
şansele de a găsi genotipuri cu procent ridicat în amidon.

Identificarea de soiuri ca genitori care să transmită bine în descen
denţă conţinutul ridicat în amidon într-un procent cît mai mare, prin stu
diul populaţiilor test, are o mare importanţă în planificarea volumului de lu
crări în ameliorare. Cu cît un soi transmite mai bine în descendenţă acest ca
racter cu atît numărul de seminceri în programul de ameliorare poate fi mai
mic, ceea ce aduce mari economii.

Din analiza populaţiilor obţinute prin autofecundare se poate conchide
că şi în cazul aplicării acestei metode se obţine o mare variabilitate în con
ţinutul de amidon al genotipurilor (8 - 26%). Frecvenţa genotipurilor peste
limita de selecţie este însă foarte mică, de 2,2-11,8 % la soiurile cu un con
ţinu t mijlociu sau bogat în amidon şi chiar inexistentă la soiurile sărace în
amidon (Lu. 56. 20711001). Excepţie face soiul foarte bogat în amidon Hoch
prozentige (82,5%). M 611 e r (1965), pe baza combinaţiilor hibride anali
zate, citează soiul Hochprozentige ca homozigot în transmiterea conţinutului

în amidon. Rezultatele noastre obţinute prin autofecundare confirmă ipo
teza formei homozigote a acestui soi în ceea ce priveşte acest caracter.

Mediile populaţiilor, cu excepţia soiului Hoch prozentige, sîn t mai mici
decît cele ale soiurilor parentale respective: 13,3 % faţă de 14,9% la Lu.
56. 20711001, 15,5% faţă de 18,2% la soiul Ora sau 18,6% faţă de 19,6%
la soiul Mari tta (tabelul 2). Corn parind între ele mediile populaţiilor se
constată că există diferenţe semnificative şi că diferenţele sînt cu atît
mai mari cu cît în combinaţiile hibride participă parteneri cu conţinu t mai
varia t în amidon.

Între populaţiile reciproce analizate nu s-au constatat diferenţe semni
ficative, ceea ce confirmă datele din literatura de specialitate conform cărora

la cartof nu se evidenţiază deosebiri în ceea ce priveşte ereditatea pe linie ma
ternă sau paternă a conţinu tului în amidon (E n gel, 1956).

Din datele analizate reiese că în vederea creării de forme bogate în ami
don este necesară folosirea a doi parteneri cu procent ridicat de amidon, pen
tru reuşita selecţiei într-un număr normal de seminceri. Participarea în selec
ţie a unui părinte cu procent scăzut de amidon implică un număr mare de se-
minceri, care solicită un volum mai mare de lucrărişi deci cheltuieli în plusr

Dar nu orice soi, chiar bogat în amidon, transmite în mod corespunzător acest



'tabelul 2 Ut
00

{:ompararea populaţiilor prin media procentului de amidon

m

-",-,'V""_·'"

Diferenţa şi semnificaţia prin testul t

Nr. Populaţia ; 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9

diL/ sem.1 dif.1 sem.1 dif.1 sem.1 diLI sem.1 dif./ sem./ dif./ sem./diL/ sem./ diLI sem·1 diLI fen
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caracter în descendenţa hibridă. De aceea, în. orice program de ameliorare,
în vederea creării de forme bogate în amidon este necesar ca în prealabil soiu
rile folosite să fie studiate în privinţa transmiterii acestui caraeter şi utilizate
apoi numai acele soiuri care în descendenţă dau un procent ridicat de geno
tipuri peste limita de selecţie.

CONCLUZII

1. Limitele de variaţie a procentului de amidon la hibridările de tipul
S. tuberosum X S. iuberosum sînt foarte largi şi anu me de 8-26% amidon.

2. Frecvenţa formelor peste limita de selecţie de 20% amidon este mai
mare cînd se utilizează ca genitori genotipuri mai bogate în amidon şi care
transmit bine acest caracter.

3. Hibridările reciproce pentru conţinutul cantitativ în amidon nu dau
diferenţe semnificative pentru acest caracter.

4. Transmiterea în descendenţă a conţinutului în amidon se poate testa
la populaţiile obţinute prin autofecundare şi, mai ales, cu mare randament
pentru selecţia creatoare, la populaţiile hibride.
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COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CARTOf DIN IMPORT ÎN CONDIŢIILE

ŢĂRII BÎRSEI

S. MUREŞAN şi V. BUDUŞAN

Soiurile de cartof reprezintă în etapa actuală de dezvoltare a agriculturii
unul dm factorii importanţi de ridicare a producţiei şi satisfacere a exigenţei

consumatorilor asupra calităţii. Alegerea celui mai valoros soi din numărul

mare ce se creează anual în lume este un lucru destul de dificil, avînd în
vedere că fiecare soi nou creat întruneşte caractere în plus. De aceea studiul
compara tiv al soiurilor constituie un criteriu principal de apreciere a însu
şirilor lor în vederea extinderii ŞI utilizării lor în procesul de ameliorare.

Prezenta lucrare constituie o continuare a cercetărilor întreprinse ante
rior (Constantinescu, 1956; Bretanşi colab., 1959; Catelly
şi colab., 1967; 1969; G roz a şi colab., 1971) privind comportarea unor so
iuri de cartof în condiţiile zonei foarte favorabile de cultură din depresiunea
Bîrsei.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În anii 1969-1970 s-au studiat 68 soiuri de cartof, alături de soiurile standard Ostara,
.Măgura şi Ora. În funcţie de perioada de vegetaţie soiurile se grupează astfel: timpurii şi

semitimpurii 34, semitîrzii 22 şi tîrzii 12 (H o gen E s c h şi Z ing str a, 1962; M 6 1
ler, 1961; Recamier, 1963).

Capacitatea de producţie şi compcrtarea în vegetaţie s-au apreciat prin crganizarea a
patru culturi comparative a~ezate după metoda dreptunghiului latin. În timpul vegetaţiei

s-au notat principalele faze fenologice prin valori de la 1 la 9 (1 nota maximă).

Calităţile culinare au fost analizate în laborator după metoda propusă de "i\seciaţia

europeană pentru cercetări la cartof", el;:;bcrată de L u g t şi G o adi j k în 1959.

REZULTATELE OBŢINUTE

Soiurile ti mpurii şi semitimpurii au fost favorizate în anul 1970 de pre
cipitaţiile abundente căzute în pnma parte a perioadei de vegetaţie. Astfel,
soiul martor Ostara (tabelul 1) înregistrează în al doilea an de experimentare
un spor de producţie de 20,3 q/ha faţă de anul precedent. Soiul Măgura a fo-
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Comportarea soiurilor standard În anii 1969-1970
la Braşov

Tabelul 1

Suma pe perioada
de vegetatie a

Ami. Înne- Făino-

Soiul Anul
Prod.

dan grire zitate
q/ha

% (1-10) 0-4) tempo (OC)
precip.

IV-VIII
(mm)

IV-VIII

1969 205,3 14,2 4,0 1,9 71,5 370,9
Ostara (timpuriu) 1970 225,6 15,6 3,0 2,7 73,5 593,3

media 215,4 14,9 3,5 2,3

1969 266,4 14,7 4,0 2,0 84,7 396,3
Măgura (semitîrziu) 1970 273,4 15,3 5,0 3,0 86,4 637,2

media 269,9 15,0 4,5 2,5

1969 285,4 21,0 5,0 3,0 84,7 396,3
Ora (tîrziu) 1970 279,0 18,2 4,0 3,0 86,4 637,2

media 282,2 19,6 4,5 3,0

tosit în mai mică măsură surplu sul de umiditate pentru acumularea producţiei,

în timp ce soiul Ora a realizat producţii practic egale în cei doi ani. Suma
gradelor de temperatură din perioada de vegetaţie mai mare în anul 1970
faţă de anul 1969 a favorizat o creştere a conţinutului de amidon la aproape
toate soiurile.

În grupa soiurilor timpurii şi semitimpurii comparate cu soiul Ostara
se evidenţiază ca producţie de tuberculi J aerla cu un spor de 84,4 % în primul
an de experimentare şi 45,2% în al doilea an (tabelul 2). Depăşiri constante
şi sporuri semnificative s-au înregistrat şi la soiurile: Resy (50,9-37,8%),
Start (47,5-26,3%), Pomerant (43,8-64,5%), Oldenburger 63-1433 (88,8
-17,5%). Producţia mare de tuberculi a acestor soiuri pare a fi datorită în
mare parte rezistenţei la mană, însuşire evidenţiată la majoritateasoiurilor
menţionate. Dintre acestea soiul Resy s-a comportat cel mai bine în cei doi
ani de experimentare cu condiţii excepţionale de dezvoltare a manei, avînd
cel mai mic grad de atac.

Din punct de vedere al calităţilor culinare se evidenţiază soiul Jaerla
prin gust bun şi făinozitate mijlocie, pretabil pentru pregătirea directă a ma
jorităţii preparatelor culinare. Soiul Resy, caracterizat printr-un conţinut

ridicat de amidon, tuberculi mari şi înnegrire redusă, po~te fi folosit cu suc
ces în obţinerea unor produse industrializate din cartof. In această grupă de
folosinţă poate fi încadrat şi soiul K6nst 64-485, cu însuşiri calitative asemă

nătoare.

Soiurile semitîrzii HZ 61-408, Cobra, Spartaan, HZ 55-130, HZ 57-51
.au depăşit prin producţii distinct semnificative şi foarte semnificative soiul
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Tabelul Z

Comportarea soiurilor de cartof experimentate în ah ii 1969.-1970 la Braşov

Producţia relativă însuşiri de calitate Comportarea

Ţara de la:
Soiul

origine amidnnl,n~.-I făinn- vi,",.Imană1969 1970 % gflre zltate % (1-9)o (1-10) (1-4)

Soiuri timpurii şi semitimpurii

Ostara (Mt.) Olanda 100,0 100,0 14,1 3,5 2,3 4 6
Amaryl Olanda 36,4°°0 51,4°00 19,4 4,0 2,1 28 5
Arran Vietory Anglia 82,5 76,2°°0 16,7 5,5 3,0 3 6
Bertilla 142-2 R.F.G. 106,6 53,1°00 15,2 3,5 2,8 19 2
Ciorîvniţa 59,8°°0 77,3°00 4,5 2,5 2,7 7 7
Dorina R.F.G. 85,1°00 82,5°00 13,5 4,5 2,2 9 8
Ermak U.R.S.S. 54,6000 35,4000 12,9 4;0 2,6 19 9
F 5459 Canada 119,7 90,5000 17,5 4,0 2,8 6 3
F 5850 Canada 65,0°°0 62,3°00 16,7 5,0 2,3 7 7
F 6119 Canada 64,6°°0 73,3°°0 14,5 4,0 2,6 6 6
FP 55 Canada 97,7O

'
J 87,4000 15,7 4,5 2,3 15 6

Fundy Canada 156,8*** 113,6** 13,6 3,5 3,2 19 3
HZ 57-636 Olanda 84,300 78,4°00 14,9 4,5 2,5 5 5
Jaerla Olanda 184,4*** 145,2*** 14,3 4,0 3,0 13 2
Keswick Canada 132,3** 86,600 17,3 5,0 2,8 20 2
K6nst 64-485 Olanda 176,5*** 114,4** 17,1 4,5 3,2 12 3
Majestic Anglia 87,3 101,8 13,1 5,0 2,3 13 6
Offereins 61-102 Olanda 70,3 61,1°00 14,3 3,5 2,4 3 9
Oldenberger 61-109 Olanda 155,3** 95,4 15,9 4,0 2,:3 30 2
Oldenburger 63-1473 Olanda 188,8*** 117,5** 18,6 5,0 2,8 7 2
Oldenburger 63-1370 Olanda 136,4 108,6** 16,7 3,5 2,6 3 5
Omtzigt 63-110 Olanda 164,6*** 117,7** 15,7 3,5 2,6 10 2
Pomuant Olanda 143,8** 164,5*** 17,6 3,5 3,1 6 3
Paladjin Olanda 153,5*** 114,6** 16,7 3,5 3,0 18 3
La Rouge S.U.A. 63,7°00 67,8°00 13,2 4,0 2,2 8 6
Resy Olanda 150,9*** 137,8*** 17,0 2,5 2,1 6 1
Severianin U.R.S.S. 108,5* 48,1°00 12,5 3,0 3,0 18 9
Snejinka U.R.S.S. 100,3 126,1 *** 17,5 2,5 3,0 12 6
Start R.D.G. 147,5*** 126,3*** 16,5 2,7 2,7 4 3
Superier S.U.A. 52,2°°0 43,0~oO 11,2 4,5 2,3 3 9
Ulster premier Anglia 49,6 40,4000 16,1 4,0 2,8 17 8
Ulster Cieftain Anglia 35;5 41,GoOO 12,1 4,5 2,7 11 9
VK 61-233 Olanda 44,2000 49,600'; 16,7 3,5 3,1 12 9'
Viripaevsjii U.R.S.S. 57,6°°0 94,6 . 17,7 2,7 2,7 28 5
Zawling Olanda 159,8*** 108,5* 17,4 3,5 3,1 9 3

Soiuri semitîrzii

Măgura (Mt.) România 100,0 100,0 15,0 4,5 2,5 3 3
Arran Consul Anglia 82,8 103,6 16,4 3,5 3,0 8 4
Arran Peak Anglia 44,100 67,5cOO 14,9 5,5 2,4 2 6
Cobra R.F.G. 125,4** 116,8* * 19,1 3,5 3,0 2 1
Dunbar Standard Anglia 44,1°0 57,7°00 14,0 5,5 2,2 14 6
Format Olanda 122,8** 106,3 19,8 2,7 2,8 14 .1
HZ 55·130 Olanda 177,7** 118,6* * 14,9 4,5 2,5 14 ]
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Tabelul 2 (continuare)

Producţia relativă Însuşiri de calitate
Comportarea

la:

Soiul
Ţara de
origine

I
.midooI too," I făioo viNze Im.o'1969 1970 o/< grire zitate % (1-9)o (1-10) (1-4)

HZ 57-51 Olanda 136,5** 113,4** 17,2 5,0 2,8 5 1
HZ 58-56 Olanda 78,4° 98,9 16,7 4,0 2,6 14 4
HZ 61-408 Olanda 165,0*** 132,1*** 16,4 4,7 3,2 9 1
.59 JH 1 Dane-

marca 92,5 79,9°00 23,6 6,0 2,8 8 4
KS 8 132,3*** 85,0°° 13,8 3,5 3,0 29 1
POU 55-105 R.F.G. 117,1 111,6** 19,2 4,5 2,7 9 3
"Ramse 59-123 Olanda 166.1 *** 110,7** 1B,1 4,5 3,0 10 2
Sebago U.S.A. 60,7°0 82,2°°0 15,2 5,5 2,6 3 4
~partaan Olanda 128,3** 119,5** 19,1 4,5 2,6 7 1
Spunta Olanda 124,9*** 106,3 15,5 3,0 2,7 11 2
Stolovîi 19 U.R.S.S. 116,5** 10B,1 17,8 4,0 3,1 4 1
Tombola Olanda 101,6 97,8 1B,0 3,0 3,5 13 2
Trophee Olanda 130,3*** 99,0 14,9 3,0 3,0 2 1
Temp U.R.S.S. 135,5*** 101,3 21,2 4,0 2,7 10 1
Ulster Supreme Anglia 73,6 84,5°° 15,2 4,5 2,7 1 6
Universal R.S.e. 76,5 71,1000 19,4 5,5 3,2 12 3

Soiuri tîrzii

Ora (Mt.) R.D.G. 100,0 100,0 19,6 4,5 3,0 47 3
Acra 128,1** 116,6** 17,9 4,0 2,7 Il 2
Baraca Olanda 147,8*** 97,8 19,4 3,0 3,1 5 1
Crebas 62-209 Olanda 134,7** * 96,B 1B,3 5,0 3,5 9 1
Eba Olanda 118,4** 117,9*** 20,4 4,0 2,7 4 1
HZ 57-751 Olanda 151,8*** 106,0 lB,l 5,0 3,0 3 2
HZ 62-16 Olanda 121,6*** 102,9 18,4 4,5 3,0 9 2
JE 3 107,7 101,2 22,5 4,5 2,7 4 3
Kmva Dane-

marca 81,8 98,6 15,6 6,0 2,7 12 4
Multa Olanda 166,3*** 131,5*** 19,7 5,0 3,2 15 1
Prevalent Olanda 134,2* ** 104,8 21,8 5,0 2,7 15 2
Tasso R.F.G. 121,1 ** 97,9 22,4 5,5 2,8 8 1
Trajanda 59,000 79,8°° 18,0 4,5 2,4 12 4

martor Măgura. În timpul vegetaţiei aceste soiuri au fost puţin atacate de
mană. Soiul Format posedă o bună ~i constantă calitate culinară.

Dintre soiurile tîrzii, recoltă foarte bună s-a înregistrat la soiul Multa
cu o depă~ire faţă de martorul Ora de 66,3% în primul an de experimentare ~i

31,5% în al doilea an, precu m ~i la soiurile Eba, Acra HZ 57-751 ~i Prevalent.
Prin conţinutul ridicat de amidon se evidenţiază soiurile Tasso ~i J E 3, care
au depă~it martorul cu 3%. Faţă de atacul manei au prezentat rezistenţăre
lativă ridicată soiurile: Baraca, Crebas, Eba, Multa ~i Tasso. Testările ora
ganoleptice executate dau posibilitatea încadrării acestor soiuri, din punct
de vedere culinar, în grupa mixtă de folosinţă (consum ~i industrie), datorită

unei consistenţe mai slabe ~i unei structuri mai grosiere a amidonului.
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1. Soiurile: Cobra, J aerla, Eba, Multa, Resy, Spartaan şi Start se evi
denţiază prin capacitate de producţie ridicată, însuşiri de rezistenţă relativă

la boli şi calitate superioară. Datorită acestor însuşiri se propun a fi verifi
cate în continuare de către reţeaua de stat.

2. Pot fi folosite ca genitori pentru ameliorare soiurile: Jaerla, Resy,
Multa Şi Spartaan pentru capacitate de producţie; Resy, Cobra, Eba şi Multa
pentru comportare bună la mană; Format şi Jaerla pentru însuşiri culinare.
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COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CARTOF IN CIMPIA BANATULUI

Mt\RIA NAFORNIŢA* şi S. MUREŞAN

Posibilitatea obţinerii unor recolte mari de cartof în zonele mai puţin

favorabile din punct de vedere climatic este strîns legată de soi. Asupra com
portării soiurilor de cartof în Cîmpia Banatului nu s-a întreprins pînă în pre
zent nici o lucrare, deşi la Cenad şi în alte localităţi se cultivă de multă vreme
cartof, pe suprafeţe destul de întinse.

În ţara noastră şi în străinătate au fost elaborate o serie de lucrări cu
privire la comportarea cartofului în condiţii climatice mai puţin favorabile.
(S c h rei b e , 1953; Tam m an, 1958; B eri n d ei, 1963; B eri n d e i
şi colab., 1964; Bretan, 1963; Constantinescu şi colab.,
1963; Renea şi colab., 1963; Sch meltzer şi Mac Key, 1963;
B u r ton, 1966).

Prezenta lucrare caută să elucideze unele aspecte legate de capacitatea
de producţie şi calitatea soiurilor de cartof standard, cultivate în această

zonă a ţării.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru experimentare s-au folesit soiurile: Bintje din grupa de precocitate semitim
purie, Măgura din grupa soiurilor semitîrzii, Merkur şi Ora din grupa celor tîrzii. Mate
rialul pontru sămînţă a provenit în fiecare an din zona închisă Rîşnov-Braşov.

Experienţa s-a executat în anii 1968 -1970 în localitatea Periam, judeţul Timiş, pe'
un sol aluvial cu textură nisipo-lutoasă, bine aprovizionat în substanţe nutritive (tabelul 1),.
avînd adîncimea apei freatice la 2,5 -3 m. Planta premergătoare a fest în fiecare an o'
cereală de toamnă. Pregătirea terenului a constat dintr-o arătură adîncă de toamnă, folo-·
sindu-se următorul agrofond la hectar: 30 tone gunoi de grajd, 60 kg P, 60 kg K şii

60 kg N, administrat în primăvară. Înainte de plantare terenul a fost prelucrat cu culti
vatorul şi grapa. Plantarea s-a făcut în rigole, la distanţa de 70/30 cm, cu tuberculii
încolţiţi. Metoda de aşezare a experienţei a fost în pătrat latin de tipul 4 X4.

* De la Institutul agronomic Timişoara
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Bilanţul principalelor substanţe din sol
(Periam, 1968-1970)

2

Tabelul 1

pH P20S K,O Suma Gradul
Adîncimea Humus bazelor de

cm În mg/IOO g mg/lOO g % me/IOO g saturaţie
K.el sol sol sol în baze

0-10 6,12 16,16 20,8 3,76 13,58 91,20
10-20 5,47 4,85 14,0 3,22 13,38 87,33
20-30 5,47 2,72 10,4 3,22 14,59 86,48

În timpul vegetaţiei s-au executat lucrările de întreţinere şi de combatere a manei.
Pe lîngă otservaţiiIe fenclogice obţinute s-a determinat în faza de înflcrire a plantelor şi

suprafaţa foliară (E p s te inşi R. obi n s o n, 1965), conţinutul fn substanţă uscată şi

in clorofilă.

R.EZULTATELE OBŢINUTE

Condiţiile climatice din perioada de vegetaţie în cei trei ani de experi
mentare se caracterizează prin temperaturi medii ce oscilează intre 9,9°C în
luna aprilie 1969 şi 21,I°C în luna iunie 1970. Cea mai ridicată valoare maximă

de temperatură, de 28,1 °C , s-a înregistrat în iulie 1970.

Fig. l-Indicii foliari determinaţi În faza de Înflorire Ia 3 soiuri de -(artd.
- Fcliar indexes during f10wering period of 3 potato varieties.
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De la data plantării pînă la răsărirea plantelor au trecut în medie 20 de
zile. Cu toate că soiurile studiate fac parte din grupe de precocitate diferite,
nu s-au obţinut diferenţe de răsărire.

Perioada de vegetaţie în general este scurtă; soiurile tîrzii Merkur şi

Ora au ajuns la maturitate în 102 şi respectiv 111 zile. Soiul Măgura s-a com
portat ca un soi semitimpuriu avînd o perioadă de vegetaţie de 100 zile.Soiul
Bintje a ajuns la maturitate în 94 zile. În condiţiile din Banat unele soiuri
nu înfloresc (Bintje), altele înfloresc puţin (Ora, Merkur) ajungînd să formeze
bace, care însă cad prematur. Suprafaţa foliară determinată în perioada în
floritului maxim a fost cea mai mare la soiul Măgura, urmat de Ora (fig.l).

Analizînd principalele elemente din frunză (fig.2) se constată un conţi

nut de acid ascorbic mai mare la soiurile Bintje şi Merkur. Conţinutul de clo
rofilă variază între 0,11 g la soiul Merkur şi 0,16 g la soiul Ora. Substanţa

mg/100g J. U.
/.9
78
/7

75
lJ
/'/
/J
12
71
10

Bintie

Of'il

Fig. 2-Conţinutul în substanţă' uscată, clcrcfilă şi acid asccreic din frunzele
de cartof în faza de înflorire.

- Dry matter content, chlorophyll and ascorbic acid in potato leaves during flowering.

uscată creşte treptat de la soiul Bintje pînă la soiurile Merkur şi Ora, care rea
lizează 15% s.u. Soiurile tîrzii au avut deci cea mai mare cantitate de sub
stanţă uscată în frunze; ea nu a putut fi însă valorificată în acumularea
producţiei din cauza unei maturizări forţate provocată de căldurile mari din
lunile iulie şi august.
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În medie pe trei ani (tabelul 2) soiul Bintje a realizat cea mai mare
producţie de tuberculi, de 368,6 q/ha. Producţie practic egală cu aceasta a
dat şi soiul Măgura. La soiurile Merkur şi Ora s-au înregistrat diferenţe de
producţie în minus faţă de Bintje.

Tabelul 2

Cantitatea şi calitatea poducţiei de tuberculi (periam, 1968-1970)

Soiul
q/ha

Producţia

% semnif.

Amidon
%"

Proteină

% I
Gust

(1-4)
Făinozi.

tate
(l-4)

Bintje 368,6 100 13,2 1,7 2,1 2,6
Măgura 364,6 98 14,2 1,5 2,3 2,7
Merkur 358,4 97 o 16,1 1,4 2,2 2,7
Ora 354,4 96 000 17,3 1,3 2,1 3,1

DL 5%=7,7

Conţinutul de amidon al tuberculilor a variat între 13,2 % la soiul
Bintje şi 17,3% la soiul Ora, celelalte două soiuri situîndu-se între aceste li
mite. Procentul de proteină cel mai ridicat, de 1,7 %, s-a realizat la soiul
Bintje şi a descrescut pînă la 1,3% la soiul Ora. Din datele obţinuteasupra celor
două componente se constată o scădere a conţinutului de proteină pe măsură

ce creşte conţinutul de amidon.
Din punct de vedere culinar soiul Bintje este superior celorlalte soiuri.

Se caracterizează prin gust plăcut şi făinozitate mijlocie. Soiul Ora are gust
bun, dar este mai făinos decît celelalte soiuri.

CONCLUZII

1. În bazinul Sînnicolaul;Mare există condiţii pentru obţinerea unor pro
ducţii mari de cartof, în special la soiurile timpurii şi semitimpurii, care îşi

încheie perioada de vegebţie pînă la începutul lunii august.
2. Între soiurile studiate se evidenţiază Bintje, cu producţie mare de

tuberculi, conţinut ridicat de proteină şi calitate culinară superioară.
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CONTRIBUŢII LA STABILIREA INFţUENŢEI MĂRIMII TUBERCULILOR
PENTRU SĂMINŢĂ ŞI A DESIMH DE PLANTARE ASUPRA PRODUCŢIEI

DE CARTOF

M. BERINDEI, EUGENIA TANASESCU,
ELENA SCUR TU şi P. ZAHAN

Strînsa legătură ce există între producţia de cartof obţinută, desi mea de
plantare şi mărimea tuberculului plantat a determinat şi determină încă,

efectuarea a numeroase cercetări, în scopul găsirii celor imai bune soluţii

pentru practică.

Cercetările făcute pînă în prezent (B 1 e as daI e, 1963; Bir e ţ k i
şi Gabriel, 1964; Berindeişicolab., 1967 a; Aleksasov, 1967;
G u sta f s s o n, 1968) au arătat că între producţia de cartof şi numărul de
tulpini la hectar există o relaţie liniâră. De asemenea, există o relaţie liniară

între producţia obţinută şi suprafaţa cojii plantate (R e est m a n şi De
W e t, 1959), dar nu şi între producţie şi greutatea tuberculului (B 1 e a s 
dai e, 1963; Hol me s, 1966), esenţialul pentru realizarea unei producţii

mari fiind deci plantarea unui număr cît mai mare de ochi la unitatea de
suprafaţă, capabili să dea tulpini principale. Re est ma n şi D e W e t (1959)
arată că prezintă importanţă şi.modul de repartizare a tulpinilor de-a
lungul rîndului de cartof.

În acest context greutatea tuberculului destinat plantării are o impor:"
tanţă minimă, putîndu-se astfel utiliza la plantare toate categoriile de mărimi

de tubercul, cu condiţia realizării unei desimi optime.
Din cercetarile făcute de B eri n d e i şi colab. (1967 b) a reieşit căI

tuberculii mici plantaţi la o desime corespunzătoare pot asigura o producţie

la ni~elul celor mijlocii şi mari.
In ceea ce priveşte secţionarea tuberculilor, cercetările au arătat că

există puţină probabilitate de transmitere a unor virusuri prin această operaţie

(B i r e ţ k i şi Roz t ro p o w i c z, 1969), dar şi acest aspect prezintă

cu atît mai puţin interes dacă ne referim la producerea cartofului pentru con
sum. Sub aspectul capacităţii de producţie, fracţiunile de tuberculi pot ajunge
la nivelul realizat de tuberculii întregi (B eri n d e i şi colab., 1967 b;
R o w b e r r y şi J o h n s ton, 1966).

Cercetările lui Roz t r o p o w i c z (1970) efectuate pentru stabilirea
corelaţiei între mărimea tuberculului de cartof şi infecţia cu virusuri au ară

tat că în cazul infecţiei secundare influenţa mărimii tuberculului mamă asupra
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;gradului de infecţie a tuberculilor fii se observă în măsura în care au fost
implicate virusurile care influenţează mărimea tuberculului. În aceste cazuri
tuberculii mici sînt necorespunzători ca sămînţă. De asemenea, în cazul in
fecţiei primare, din cauza stării fitosanitare proaste a plantelor crescute
din tuberculii mari, aceştia nu ar trebui folosiţi ca sămînţă. Acelaşi autor
susţine că atunci cînd se aplică selecţia negativă fitosanitară toate categoriile
de mărimi de tuberculi pot fi folosite ca sămînţă.

Posibilitatea utilizării la plantare, pe lîngă tuberculii mari şi mijlocii,
.a tuberculilor mici şi a celor mari secţionaţi are o deosebită importanţă pentru
mărirea coeficientului ele înmulţire a cartofului pentru sămînţă produs în
zonele închise. Totodată, folosirea acestor categorii ca material de sămînţă

determină şi reducerea normei de plantare la cartof, ceea ce prezintă o impor
tanţă economică deosebită.

Desigur, efectele mărimii tuberculului plantat şi ale desi mii de plantare
.asupra producţiei diferă în funcţie de condiţiile de mediu în care se lucrează,

umiditatea putînd fi, de exemplu, un factor limitativ al desimii de plantare
(B i r e ţ k i şi Roz t r o p o w i c z, 1966; Ale k sas o v, 1967; D m i
t r e v a, 1967); ele diferă, de asemenea, în funcţie de soiul cultivat şi scopul
culturii.

În scopul obţinerii de noi date în legătură cu influenţa celor doi factori
asupra producţiei de cartof, s-au executat experienţe în perioada 1967-1970
la LC.C.S. Braşov şi la staţiunile experimentale Suceava şi Livada.

METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au făcut după metoda experienţelor de cîmp cu aşezare în dreptunghi
~atin la Braşov şi Livada şi în blocuri la Suceava. Variantele au privit: felul şi mărimea tu
berculului, desimea de plantare şi durata de suberificare a ochilor excizaţi (tabelul 1).

La recoltare s-au determinat la cîte 20 cuiburi din fiecare variantă în cinci repetiţii lă

ţimea de formare a cuibului, stabilită prin măsurarea distanţei de la mijlocul cuibului pînă

la cel mai distanţat tubercul format în dreapta şi stînga rîndului, şi adîncimea cuibului, so
cotită de la muchia bilonului din dreptul cuibului, pe verticală, pînă la cel mai distanţat

tubercul.

La Suceava s-a făcut în timpul vegetaţiei la soiul Urgenta şi o recoltare timpurie, pen
tru consumul de vară.

Înainte de plantare cu 20-30 zile toţi tuberculii au fost supuşi încolţirii. Pentru sube
rificarea ţesutului la tuberculii secţionaţi şi la ochii de tubercul, la Braşov s-a făcut tratament
cu Ortosevin în concentraţie de 1,5-2%0_

La Livada suberificarea s-a făcut pe cale naturaîă, cu o durată de timp variabilă, de
O, 5, 10, 20 şi 50 zile.

Agrofondul folosit a fost la Braşov N90P ~OK40' la Suceava 20 tone gunoi de grajd+ N70PsO

şi la Livada 30 tone gunoi + N96P64.K60-



Tabelul 1

Influef1lţa mărimii tuberculului plantat şi a desimii de plantare asupra producţiei de cartof. Variante studiate

LC.C.S. Braşov, soiul Măgura

I
Statiunea Suceava Statiunea Livada, soiul Braşovean

Desiroea felul tub. şi mărimea Url!enta I Merkur felul tub. şi mărimea

mii
în:~0g I bue. I ochi I

mărimea tub. întreg I ochi tub.cUiburi/ha tub.

25-35 1 ~5-7b ~~51 50 g I 15 g I 30 g I 65 g I 30 g I 65 g 50-70 \ > 70 I durata suberif. zile
rom rom mm mm O I 5 I 10 I 20 I 30

30 + - + + + - - - - - - - -- - - -
40 + + + + + - - + + + + - - -- - -
50 + + + + + - - - - - - - - - - -
60 + - I + + + + + + + - + + + + +-r
70 - - - - + - - - - - - - - - _. -
80 - - - - + + + + + - - -- - - - -

100 - - - -- - + + - - - - - - - - -

Tabelul 2

Coeficientul de corelaţie (r) şi relaţii cantitative Între recoltă, mărimea tulpinii şi mărimea tuberculului (I.C.C.S. Braşov)

y

Producţia (q/ha)

Producţia (q/ha)

Producţia (q/ha) la
varianta cu tub.
>75 mm

Producţia (q/ha) la I
varianta cu tub.
de 25-35 mrn

Producţia (q/ha) la I
varianta cu bue.
de tub. de 50 g

x

nr. tulpini
princ.lha

mărimea tub.
întreg (mm)

desimea de plan
tare

desimea de
plantare

desimea de
plantare
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REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢii

4

1. C. C. S. Braşov. Anii în care s-a urmărit această experienţă se ca
racterizează din punct de vedere climatic astfel: anul 1967 în timpul lunilor
de vegetaţie a prezentat abateri faţă de normală, înregistrîndu-se un deficit
de precipitaţii de 53,5 mm în luna iulie. Anul 1968 a fost secetos în prima
parte a vegetaţiei, înregistrîndu-se un deficit de 60 mm în luna iunie. Anul
1969 a fost ploios în prima parte a vegetaţiei, în luna iunie înregistrîndu-se
un plus de 30 mm faţă de normală. Din punct de vedere termic valorile
au fost apropiate de normală, variind în lunile de vegetaţie între 15,5°C şi

18,2°C.
Din datele cuprinse în tabelul 2, în care se prezintă coeficienţii de core

laţie calculaţi, se constată că producţia de tuberculi depinde de numărul

de tulpini realizate la hectar şi, în cazul tuberculilor întregi, de mărimea

tuberculului plantat, ceea ce arată dependenţa producţiei de numărul de ochi
plantaţi la unitatea de suprafaţă şi de' desi mea de plantare, corelaţiile obţi

nute în fiecare an fiind foarte semnificative.
Din analiza rezultatelor de producţie obţinute în medie pe trei ani

(tabelul 3) şi a elementelor economice cuprinse în figura 1 se constată urmă

toarele:
Producţiile brute cele mai mari, de 425-441 q/ha, s-au obţinut la va

riantele plantate cu tubercul i mari (> 75 mm). La aceste variante, sporirea
desimii de plantare peste 30000 cuiburi/ha, la care s-a realizat o producţie

de 425 q/ha, nu a 'determinat creşterea semnificativă a producţiei şi a fost ur·
mată de scăderea venitului net de la 14,9 la 12,8 mii lei/ha şi de creşterea pre
ţului de cost de la 336 la 415 lei/t, situaţie la care a contribuit creşterea can
tităţii de sămînţă utilizată la plantarede la 50 la 87 q/ha. Venitul net reali
zat în varianta plantată la desi mea de 30 000 cuiburi/ha, de 14,9 mii lei/ha,
este practic egal cu cel realizat în varianta cu tuberculi mijlodiplantaţi la
desi mea de 40 000 - 50 000 cuiburi/ha.

Tuberculii mijlocii (50 - 70 mm) cultivaţi Ia desi mea de 40 000
- 50000 cuiburi/ha au realizat producţii de 409 - 410 q/ha. La aceste va
riante s-a obţinut venitul net cel mai mare, de 15,1-15,2 mii lei/ha. Canti
tatea de cartof de sămînţă folosită Ia plantare a variat între 31 şi 37 q/ha.

La variantele cu tuberculi mici (25 - 35 mm) plantarea la desimea de
50 000 cuiburi/ha a determinat obţinerea producţiei celei mai mari (340 q/ha),
practic egală cu cea realizaţă la desi mea de 40 000 cuiburi/ha (325 q), dar
superioară din punct de vedere economic, venitul net realizat fiind de 14,6
mii lei, cu 1,7 mii lei mai mare faţă de cel realizat la desimea' de 40000 cui
buri/ha. Pdn plantarea tuberculilor mici la desimea de 60000 cuiburi/ha
se constată că producţia nua scăzut semnificativ, iar venitul net şi pre,tul
de cost este practic egal cu cel realizat la desimea de 50000 cuiburi/ha, ceea
ce indică la această categorie de mărime utilitatea experimentării şi a unor
desimi de plantare mai mari. Venitul net obţinut în varianta plantată cu
tuberculi mici la desimea de 50000 cuiburi/ha (14,6 mii lei) este de asemenea
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practic egal cu cel obţinut în varianta cu tuberculi mari la desimea de 30 000
cuiburi/ha (14,9 mii lei), dar preţul de cost este cu 112 lei/t mai mic la
varianta cu tuberculi mici.

La variantele cu bucăţi de tuberculi, sporirea desimii de plantare de la
30 000 la 60 000 cuiburi/ha a fost urmată de sporirea semnificativă a pro-

.. - ..- .. liN
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Fig. 1 - Variaţia cantităţii de s.1mînţă la hectar, a venitului net la hecta~

şi a preţului de cost în funcţie de mărimea tuberculului plantat şi de
simea de plantare (LC.C.S. Braşov, 1967-1969).

-Variaticns in seed amount per hectar, net income per hectar and cost as
a function of seed. tuber size and planting hIsttdensittyfour

Potato and Sugar beet Braşov, 1967-1969).



Tabelul 3

Influenţa mărim ii tuberculilor pentru s['mÎnţă şi a desimii de pJantare asupra prcc'ucţiei de cartof la soiul Me.gura
(tC.C.S. Braşov, 1967-1969)

Măr i mea t u b e r cuI u l u i
Desimea de

50-70 mm (lntceg) I > 75 mm (Intceg) I 25-35 mm (lntceg) I 50 g (bncă(i) I ochi de tub.plantare
mii cuiburi/ha

Q/ha I % Isemnif. q/ha I % Isemnif. q/ha I % Isemnif. q/ha I % Isemnif. q/ha I Isemnjf.%

30 425 99 316 97 330 95 276 93
40 409 100 428 100 325 100 348 1eO 296 100
50 410 100 435 101 340 104 357 102 302 102
60 441 103 333 102 375 108 * 303 102
70 316 107 *
80 316 107 *

-, ...-

DL 5% = 20

Tabelul 4

Variatia lăţimii şi adincimii cuibuJui in functie de mărimea tubercuJului pJantat şi desimea de pJantare (tC.C.S.
Braşov, 1969)

Mărimea tuberculului

Elementele de I 50-70 mm I > 75 mm I 25-35 mm I bucăţi 50 g I ochi de tubercul i

dimensionare a mii plante/hacuibului, cm

40 I 50 I 30 I 40 I 50 1 60 I 30 I 40 I 50 160 I 30 I 40 I 50 I 60 I 30 I 40 I 50 I 60 I 70 I 80

Lăţimea I 20 8 I 198 I24' \20' I 20'\ 19') 23'1 21'119'118'1230 122'1203119'124'1 23°1218119'121'1223
Adîncimea 135 137 14° 137 137 143 147 141 131 132 139 1;)3 135 124 11 2 11 7 11 5 107 111 113

"'-1
00
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ducţiei. Faţă de varianta plantată la desi mea de 40 000 cuiburi/ha, cu o pro
ducţie de 348 q/ha la desimea de 60000 cuiburi/ha s-a realizat o producţie de
375 q, obţinîndu-se un spor asigurat de 8 %. Sporirea desimii de plan tare de
la 30 000 la 60 000 cuiburi/ha a fost urmată de cresterea venitului net de la
12,0 la 13,8 mii lei. Se pare că pentru bucăţile de. tuberculi se pot folosi
şi desimi mai mari de 60 000 cuiburi/ha.

La variantele cu bucăţi de tuberculi se obţine în medie un spor de pro
ducţie de 24 q faţă de variantele cu tuberculi mici, dar venitul este cu 0,4
-1,3 mii lei mai scăzut ca urmare a cheltuielilor făcute cu secţionarea şi tra
tarea tuberculilor.

Analizînd rezultatele variantelor la care s-au folosit ochi de tubercul i
se constată că, faţă de producţia realizată la varianta cu desimea de plantare
de 40 000 cuiburi/ha (296 q/ha), plantarea ochilor de tuberculi la desimile
de 70 000 şi 80 000 cuiburi/ha determină obţinerea unui spor de producţie de
7%. Venitul net scade între aceste limite de desime de la 10,4 la 9,2; la acea
stă situaţie contribuie costul mai ridicat al lucrărilor efectuate pentru scoa
terea ochilor de tuberculi şi tratarea lor.

De menţionat că la variantele cu ochi de tuberculi numărul de goluri
nu a depăşit limitele admise de tehnica experimentală.

, Atît mărimea tuberculului plantat cît şi desimea de plantare au in
fluenţat repartiţia gravi metrică pe categorii de mărime. Procentul de tuber
cuii mari obţinut este corelat negativ cu mărimea cartofilor de sămînţă plan
taţi (r=-0,65*), iar procentul de tuberculi pentru sămînţă între limitele
35 - 75 mm depinde de mărimea tuberculului plantat (r=0,82**). De ase
menea, producţia de tuberculi pentru sămînţă depinde de desimea de plan
tare (r=0,59*), deci în loturile semincere trebuie plantat mai des. După cum
se vede în figura 2, mărimea tuberculului plantat a influenţat în mai mare
măsură, comparativ cu desi mea de plantare, repartiţia producţiei pe cate
gorii de mărime.

La Braşov s-au făcut şi determinări cu privire Ia infl.!lenţa factorilor
studiaţi asupra modificării geometriei cuibului (tabelul 4). In limitele desi
milor cercetate s-a constatat atît Ia tuberculii mici, mijlocii şi mari, cît şi Ia
bucăţile şi ochii de tuberculi, o tendinţă de reducere a lăţimii cuibului pe mă

sură ce s-a mărit desi mea de pl~ntare. Acest fapt are o deosebită importanţă

pentru recoItarea mecanizată. In schimb, adîncimea de formare a cuibului
nu a sufirit modificări.

Staţiunea experimentală Suceava. Anii 1966 - 1968 au fost în general
bogaţi în precipitaţii; maximum de precipitaţii în timpul vegetaţiei a căzut

în fiecare an în luna iulie, abaterile faţă de normală fiind cuprinse între 86,9
şi 121,4 mm. Temperaturile medii lunare din timpul vegetaţiei au înregistrat
valori apropiate de normală cuprinse între 17,3 şi 18,9cC, astfel că din
punct de vedere climatic cei trei ani au fost asemănători, realizîndu-se în
acelaşi timp condiţii bune de vegetaţie pentru cultura cartofului.

După cum rezultă din datele medii obţinute pe cei trei ani (tabelul 5),
Ia soiul Urgenta, în limitele desimilor studiate (60000-100000 cuiburi/ha)
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Fig. 2 - Repartiţia producţiei pe categerii de mărime în funcţie de desimea de plantare, mărimea şi felul iuberculului plantat la
soiul .Măgura (LC.C.S. Braşov, media 1967-1969).

Potato yield per size grades as a functicQ of seedihg density, size 2nd kind of seeded tubers in Măgura variety (R.€search Instituie
for Potato and Sugar bcet; average for 1967-1969).



Tabelul 5

Influenţa mărimii tuberculilor plantaţi asupra producţiei de cartof în funcţie de desimea de plantare (Staţiunea Suceava,
med ia 1966-1968)

Mărimea tuberculului

Epoca Desimea 30 g I 65 g'

Soiul de de plantare
pcoduoFa Iv,nH ne' I producţiarecoltare mii cuiburi/ha IvenH n"

q/ha I % I semnif. mii lei/ha q/ha I % I semnif. mii lei/ha

60 197

1

100 1

I
-

I
220 1 100,0 I

... 1

-
1 80 204 105 * - 227 103,1 -

l-lO.VII 100 218 110 *** -- 237 107,7 -

Urgenta
DL5% 7,9

II 60 281

1

100 1

I
7'81

304

1

100,0 I
1

5,1
80 296 105 * 7,6 316 103,9 * 4,2

5-1O.VIII 100 306 108 ** 6,8 335 110,2 *** 3,0
DL5% 10,8

40 306

I 100 1

I
7,7 I 365

1

100,0I
I

8,4
60 327 106 *** 7,9 386 105,7 *** 8,3Merkur 80 336 109 *** 6,3 405 110,9 *** 8,7

DL 5% 8,6

/

Influenta tratamentelor asupra pierderilor de plante la răsărire la soiul

Mărimea si felul
tuberculului

Intreg > 75 rnrn
Intreg 50-70 rnrn
Intreg 50-70 rnrn
Ochi de tub. nesuberificaţi
Ochi de tub. suberificaţi 5 zile
Ochi de tub. suberificaţi 10 zile
Ochi de tub. suberificaţi 20 zile
Ochi de tub. suberificaţi 50 zile

Desimea
de plantare

mii cuiburi/ha

40
40
60
60
60
60
60
60

Tabelul 6

Braşovean (Staţiunea Livada, media 1968-1970)

Plante răsărite

I
%

nr./haJ I %
plante

nerăsărite--
39990 99,9 0,1
39415 98,5 1,5
57 182 95,3 4,7
52708 87,8 12,2
47847 79,7 20,3
44047 73,4 26,6
41448 69,0 31,0
41 152 68,5 31,5 ~
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a tit la variantele plantate cu tuberculi de 30 g cît şi la cele cu tuberculi de
65 g producţiile absolute au crescut odată cu creşterea desimii de plantare,
sporurile de producţie fiind însă în general mai mici la varianta cu tuberculi
de 65 g.

Producţia cea mai mare atit la recoltarea întîi cit şi la a doua (237
şi 335 q/ha) s-a obţinut în urma plantării tuberculilor de 65 g la desimea
de 100 000 cuiburi/ha. Rezultatele de producţie obţinute la ambele epoci
de recoltare evidenţiază faptul că în cazul plantării tuberculilor mici, pentru
a realiza aceeaşi producţie ca şi cea obţinută prin plantarea tuberculilor de
65 g la desi mea de 60 000 cuiburi/ha, este necesar să se sporească desi mea
pînă la 100 000 cuiburi/ha.

Venitul net cel mai mare la recoltarea a doua s-a realizat la varianta
plantată cu tuberculi de 30 g la desi mea de 60000 cuiburi/ha, respectiv
7,8-7,6 mii lei/ha.

Compoziţia gravimetrică pe categorii de mărimi nu a fost influenţată

la acest soi de factorii studiaţi.

La soiul Merkur creşterea desimii de plantare de la 40 000 la 80 000 cui
buri/ha a determinat sporirea producţiei la variantele cu tuberculi de 30 şi

65 g, sporurile de producţie fiind asigurate. Producţia absolută cea mai mare
precum şi venitul net cel mai mare s-au obţinut la varianta plantată cu tuber
culi de 65 g la desi mea de 80 000 cuiburi/ha, respectiv 405 q/ha şi 8,7 mii
lei/ha. Utilizarea tuberculilor mici a determinat, indiferent de desimea de
plantare, reducerea producţiei faţă de varianta cu tuberculi de 65 g plantaţi

la desimea de 40000 cuiburi/ha cu 8-16,2% şi a venitului net cu 0,6-2,1
mii lei/ha. Sporirea desi mii de plantare a tuberculilor mici la 80 000
cuiburi/ha nu a contribuit la micşorarea diferenţei de producţie dintre cele
două categorii de mărime. Considerăm că la această situaţie a contribuit
potenţialulbiologic mai redus al tuberculilor mici proveniţi de la soiul Merkur,
soi care este infectat într-un procent mare cu boli virotice.

Statiunea experimentală Livada. Din punct de vedere climatic anul
1968 poate fi caracterizat ca moderat de favorabil, iar anii 1969 şi 1970
favorabili culturii cartofului.

Din ,datele prezentate în tabelul 6 privind pierderile de plante la răsă

rire, determinate de aplicarea diferitelor tratamente, se poate constata că pier
derile medii de_ plante faţă de desi mea realizată la plantare au oscilat între
0,1 şi 31,5 %. In variantele în care s-au plantat tuberculi întregi pierderile
au fost cuprinse între 0,1 şi 4,7%, iar în variantele în care s-au plantat ochi
de tuberculi pierderile au fost mai mari, fiind cuprinse între 12,2 şi 31,5%.
Pierderile de plante la variantele cu ochi de tuberculi au crescut pe măsură

ce a crescut durata de suberificare de la O la 50 zile.
Analizînd rezultatele de producţie obţinute (tabelul 7), reiese că la va

riantele plantate cu tuberculi mari (> 75 mm) şi mijlocii (50-70 mm), la de
simea de 40 000 cuiburi/ha s-au obţinut producţii practic egale, respectiv
264 şi 242 q/ha, diferenţa de producţie de 22 q fiind în limita erorilor. 'Ve
nitul net realizat este însă mai mare la varianta cu tuberculi mari (15,6 mii
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Tabelul 7

Influenţa tratamentelor asupra producţiei de cartof şi a unor indici economici
(Staţiunea livada, media 1968-1970)

Producţia

Desimea

q{ha I I"mnlf I
Mărimea şi felul tuberculului de plantare

%
venit net

mii cuiburi/ha mii lei/ha

Întreg> 75 mm 40 264 102,3 15,6

Întreg 50-70 mm 40 242 93,0 14,0

Întreg 50-70 mm 60 258 100,0 14,2

Ochi de tub. nesuberificaţi 60 211 81,7 o 13,6

Ochi. de tub. suberificaţi 5 zile 60 192 74,4 00 11,5

Ochi de tub. suberific2ţi 10 zile 60 177 68,6 00 o 9,8

Ochi de tub. suberificaţi 20 zile 60 179 69,3 000 10,0

Ochi de tub. suberificaţi 50 zile 60 178 68,9 000 9,8
----

DL 5% 38

DL 1% 52

DL 0,1% 71

lei/ha). Sporirea desimii de plantare la tuberculii mijlocii de la 40000 la
60 000 cuiburi/ha nu a fost urmată de sporirea semnificativă a producţiei

(242-258 q/ha) şi nici de creşterea venitului net, realizîndu-se practic ace
leaşi valori (14-14,2 mii lei/ha).

Folosirea la plantare a ochilor de tuberculi în diferite grade de suberi
ficare a fost urmată de scăderea producţiei cu 47-80 q faţă de producţia rea
lizată la varianta cu tuberculi mijlocii la desi mea de 60 000 cuiburi/ha şi

totodată de scăderea venitului pînă la 13,6-9,8 mii lei. De remarcat că între
varianta cu tuberculi mijlocii plantaţi la desi mea de 60 000 cuiburi/ha şi

varianta cu ochi de tuberculi nesuberificaţicultivaţi la aceeaşi desime de plap
tare diferenţa în ceea ce priveşte venitul net realizat a fost numai 600 lei. In
cazul folosirii ochilor de tuberculi, cel mai indicat este ca aceştia să se plan
teze nesuberificaţi.

CONCLUZII

1. La plantare pot fi folosiţi toţi tuberculii de sămînţă produşi în zone
închise, indiferent de mărime.

2. În condiţiile de la Braşov cele mai bune rezultate de producţie şi eco
nomice la soiul Măgura s-au obţinut: cu tuberculi mari (>75 mm) la desi mea
de 30 000 cuiburi la hectar; cu tuberculi mijlocii (50-70 mm) la desi mea de
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40 000--50 000 cuiburi la hectar; cu tuberculi mici (25-35 mm) la desi mea de
50 000-60 000 cuiburi la hectar; cu bucăţi de tuberculi de 50 g la desi mea de
60000 cuiburi la hectar; cu ochi de tuberculi la desimea de 70 000-89 000
cuiburi la hectar.

3. Procentul de tuberculi pentru sămînţă (35-75 rom) depinde de mări

mea tuberculului plantat (r=0,82**) şi de desimea de plantare (r=0,59*).
Deci în loturile semincere se recomandă plantarea la desimi mai mari. Pro
centul de tuberculi de consu m (>75 mm) este ce reIat negativ cu mărimea
tuberculului (r=-0,65*).

4..Mărirea desimii de plantare a determinat reducerea Iăţimii cuibului.

5. În condiţiile de la Suceava cele mai bune rezultate pentru cultura
cartofului pentru consum de vară la soiul Urgenta s-au obţinut prin plantarea
tuberculilor de 30 şi 65 g la desi mea de 80000-100000 cuiburi la hectar. La
soiul Merkur, soi cu un procent mare de infecţie cu boli virotice cele mai bune
rezultate pentru cultura cartofului pentru consum s-au obţinut cu tuberculi
de 30 şi 65 g la desi mea maxi mă de 80 000 cuiburi la hectar.

6. În condiţiile de la Livada producţia cea mai mare şi cea mai econo
mică s-a realizat cu tuberculi mari (>75 mm) la desimea de 40 000 cuiburi
la hectar, cu tuberculi mijlocii (50-70 mm) la desimea de 40000-60000 cui
buri la hectar şi cu ochi de tuberculi nesuberificaţi la desimea de 60 000 cui
buri la hectar.
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INDICI BIOCHIMICI DETERMINAŢI CU AJUTORUL ELECTROFOREZEI
ÎN GEL DE POLIACRILAMIDÂ ŞI AL CROMATOGRAFIEI PE COLOANA

LA SĂMÎNŢA ŞI TUBERCULH DE CARTOF

GH. OLTEANU*

Aportul adus biochimiei şi geneticii vegetale de către tehnicile moderne
de cercetare, printre care electroforeza în gel de poliacrilamidă şi cromato~

grafia pe coloană, este destul de mare datorită capacităţii lor ridicate de rezo
luţie. Cu ajutorul acestor tehnici au fost obţinute în ultimul timp importante
informaţii asupra naturii şi gradului de eterogenitate a proteinelor (D e s 
b o rau c h şi P e 1 o q u i n, 1966, 1968; L o e s c h c k e şi S t e g e 
m a n n, 1966 a, 1966 b), precum şi numeroase enzime şi izoenzime cu ac
tivitate esterazică, leucin-aminopeptidazică(D e b o r ou c h şi Pe 10 q u in,
1967), peroxidazică sau catalazică(D e s b o r o u c h şi P ela q u i n, 1966,
1968) din diverse materiale vegetale. Prin aceste studii au început să se
pună de asemenea bazele unor cunoştinţe genetice asupra rolului şi a formării

proteinelor şi enzimelor din organismele vegetale.

Scopul cercetărilor noastre este îndreptat, în general, spre cunoaşterea

acelor caracteristici biochi mice specifice care să poată permite identificarea
taxonomică a speciilor de cartof, selecţia unor soiuri şi linii de cartof cu indici
calitativi superiori, precum şi depistarea unor componente proteice ce pot
elucida unele mecanisme de reglare a metabolismului celular, cum ar fi de
exemplu crioproteinele. Cercetările au avut trei direcţii distincte şi anume:

- distribuţia proteinelor, a izoperoxidazelor şi a catalazei din semin
ţele şi tuberculii unor specii de Solanum;

- caracteristicile legate de spectrul fracţiunilor proteice şi izoperoxi
dazice la soiuri, linii şi hibrizi;

- caracterizarea crioproteinelor existente în sămînţa speciilor de car
tof cu ajutorul electroforezei în gel de poliacrilamidă şi al cromatografiei
pe coloană de DEAE-celuloză.

:;. Lucrarea a fcst executată Ia Institutul de biochimie al Academiei R.S.R. sub îndru
marea dr. D. Tănăsescu şi Natalia MoIdoveanu.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

(,}
.t:.,

Pentru studiile taxonomice determinările s-au făcut pe seminţele şi tubercul ii urmă

toarelor specii de cartof: S. commersonii Dun., S. chacoense Bitt. (Commersoniana); S. paly
trichon Rybd., S. stoloniferum Schlechtd. (Longipedicellata); S. simplicifolium Bitt , S. tu
berosum L. (Tubaosa); S. demissum Lind!. (Demissa).

Pentru studiul transmiterii în descendenţă a unor caractere s-au efectuat determinări

pe seminţele obţinute prin autotecundarea următoarelor linii şi soiuri de cartof: Bv. 113
autofec. (F2), Schwalbe autofec. (F2), Măgura autofec. (F'l) , Bv. 113 x Schwalbe (FI)' Bv.
113 x Măgura (FI) precum şi pe seminţe rezultate din hibridarea acestora.

Pentru studiul crioproteinelor s-aulfolosit seminţele speciei S. malinchense Hawk. Crio
precipitarea a fost urmărită şi la alte specii de Solanum, printre care se num5ră: S. acaule
Bitt., S. demissum Lind!., S. tuberosum L., S. gibbcrulosum Juz . Buk., S. calvescense Bitt.

Extracţia proteinelor s-a făcut prin omogenizarea pulpei din tuberculi sau a seminţelor

mojarate în prealabil, cu o soluţie de zaharoză 0,3 M şi EDIA-Na2 3 mM în tampen IRIS
HCl 0,04 M pH 7,5. Supernatantul obţinut după centrifugare a fost folesit fie ca atare, fip'
după o delipidizare cu eter etilic. Crioproteinele au fost obţinute prin precipitare la rece (4°C)
timp de 24 ore. Concentraţia proteică s-a determinat spectrofotemetric la 280 m[L.

E lectroforeza în gel de poliacrilamidă s-a efectuat după tehnica descrisă de T ă n ă s e s c li

şi MoI d o vea n u (1968). S-a folosit un gel de concentraţie 5% în tampon IR.IS-glicocol
pH 8,4. S-a aplicat o tensiune de curent de 25 mA, durata de migrare fiind de o oră şi 30
minute. Evidenţierea fracţtilor proieice s-a făcut prin colorarea ler cu o soluţie de Amido
schwarz 0,5% în acid acetic 5%.

Punerea în evidenţă a izoperoxidazelor s-a făcut prin reacţia de culoare cu benzidină

în tampon acid acetic-acetat 0,1 N pH 4,7, folosind ca substrat H 20 2 în concentraţie de 1%
(B rad şi colab., 1968). Poziţia catalazei a fost evidenţiată prin degajarea bulelor de oxigen
din soluţia de H 20 2 1% adăugată ca substrat.

Clomatografia pe DEAE-celuloză (Whatman EC-32) s-a EfEctuat într-o coloană de 20x
x 1 cm. Eluţia proteinelor s-a făcut cu ajutorul unui gradient liniar de NaeI 0,2 M. S-au
colectat fracţiuni de 2 mI cu ajutorul unui colectcr autemat (Ultrarac-LKB) cu dispozitiv dE'
înrEgistrare automată a curbeler de eluţie a proteineIcr.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Distribuţia proteinelor, izoperoxidazelor şi catalazei din tuberculii şi se
minţele unor specii de cartof. Electroforeza în gel de poIiacriIamidă a extrac
telor proteice din tuberculii celor 7 specii de Solanum (fig.1) arată că această

metodă poate defini suficient de clar speciile. Se poate vedea că, deşi numă

rul fracţiunilor separate este asemănător, variind între 8-12, totuşi repartiţia

lor determinată de viteza de migrare eleetroforetică este complet diferită.

Zimogramele speciilor analizate (fig.2) permit o diferenţiere mai clară

a speciiIor. Astfel, în ceea ce prive~te seria Tuberosa, specia S. tuberosum
prezintă două zone cu activitate catalazică evidentă, în timp ce la S. simpli
cifolium una dintre catalaze se identifică cu greutate. De asemenea, este di-



Fig. 1 - Eleetroforezaîn gel de pc1iacrilamidă a extraetelor proteice din tubercuIii unor specii de Solanum:
I-S. chcu:oense; 2-S. commersonii; 3-5. polytrichon; 4-$. stoloniferum; 5-S. simplicifclium 6-$. tuberosum; 7-5. demissum.

- Polyacrylamide gel eleetrophoresia of proteins extraeted from tubers bflonging to certain Solanum specics:
{-s. chacoense; 2-$. com.'11.'Jrsonii; 3-5. polytrichon; 4-5. stoloniferum; 5-$. simplicifolium; 6-5. tuberosum; 7-$. demissum.

Fig. 2 - Electroforeza în gel de poliacril2midă a izoperexidazelcr şi catalazei din tuberculii uner specii de Solanum:
1-$. chacoense; 2-S. commersonii; 3-$. polytrichcn; 4-$. stolonifemm; 5-$. simplicifolium; 6-5. tuberosum; 7-5. demissum.

-Polyacrylamide gel eleetrophoresis of isoperoxydases Clnd catalase fraeticns from tubers belcnging to certain
Solanum spedes:

I.,....Ş. chacoense; 2-$. c;ommersoni(; 3-S. polytrichon; 4-$. stoloniferum; 5-S. simplicifolium; 6-$. tHberosl,{m; 7-S. (jemisswrl

c...::
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ferit şi spectrul izoperoxidazic, specia S. tuberosum avînd numărul cel mai mic
de izoperoxidaze. Observaţii similare se pot face şi la seriile Longipedicellata
şi Commersoniana.

În ceea ce priveşte proteinogramele obţinute din seminţele aceloraşi
specii la care s-au făcut analize pe tuberculi (fig. 3), se remarcă faptul că

numărul fracţiunilor proteice la toate speciile analizate este mult mai mic
decît cel obţinut din tuberculi (3-4 fracţiuni proteice faţă de 8-12). Ca o ca
racteristică generală se notează existenţa unei fracţiuni principale cu viteză

de migrare rapidă. Ca şi în cazul proteinogramelor obţinute din tuberculi,
se pot distinge o serie de caracteristici specifice unor specii din serii diferite.
Astfel, în seria Longipedicellata se disting două fracţiuni principale care au
practic aceeaşi viteză de migrare. La seria Tuberosa, în afara fracţiunii prin
cipale cu migrarea cea mai rapidă, se disting două fracţiuni cu viteză de mi
grare mai lentă.

Caracterizarea biochi mică a speciilor este concretizată în cazul seminţe

lor prin diferenţierile constatate la zimograme (figA). În ti mp ce în cadrul
seriei Tuberosa se disting un număr de opt fracţiuni cu activitate peroxidazică

şi cîte una cu activitate catalazică, în cazul seriei Longipedicellata se observă

numai o fracţiune cu activitate catalazică. Seminţele din seria Commersoniana
nu au nici o fracţiune cu activitate peroxidazică şi numai una cu activitate
catalazică. La seria Demissa se distinge o singură fracţiune cu activitate per
oxidazică peste care se suprapune o activitate catalazică.

Transmiterea caracterelor bioclţimice la soiuri şi hibrizii lor. Din electro
foreogramele celor două combinaţii hibride (FI) analizate se desprinde ob
servaţia că fracţiunile proteice ale hibridului sînt în ambele cazuri identice
din punct de vedere calitativ cu cele ale liniei Bv. 113 folosită ca mamă

(fig.5). În ceea ce priveşte soiurile Schwalbe şi Măgura folosite ca tată,

acestea au două fracţiuni principale cu viteze de migrare mai rapidă, dintre
care numai una singură este regăsită la hibrid. Subliniem această observaţie

deoarece, după cum se va vedea în cele ce urmează, nu vom regăsi aceeaşi

situaţie în cazul izoenzimelor cu activitate peroxidazică.

Din punct de vedere cantitativ, conţinutul proteic al hibridului repre
zintă o medie a părinţilor, linia maternă fiind cu concentraţia proteică cea
mai mică.

Rezultatele obţinute au dovedit că între proteinogramele extractelor
din tuberculi şi sămînţă există o mare diferenţă atît din punct de vedere can
titativ cît şi calitativ. Aceasta denotă că compoziţia proteică a tuberculilor
şi a seminţei este net diferită, fapt care determină comportări biochimice di
ferite. Considerăm că acesta este unul dintre motivele care fac ca în tuber
culii hibrizilor interspecifici să nu existe un număr mai mare de benzi proteice
decît acela al speciei parentale (D e s b o r o u c h şi P e 1 o q u i n, 1966).

La analiza enzimograrnelor obţinute se pot face mai multe observaţii

(fig.6). Astfel, în timp ce spectrul izoperoxidazic este net diferit în funcţie

de soiul analsizat, în ceea ce priveşte catalaza nu s:.a- decelat nici "odiferenţ'ă

între soiuri. De asemenea, în ceea ce priveşte spectrul izoperoxidazic al ex-



Fig. 3 - Eleetroforeza în gel de peliacrilamidă a extraetelor proteice din sămînţa unor specii de Solanum:
1-S. chacoense; 2-S. commersonii; 3-5. polytrichon; 4-5. stoloniferum; 5-S. simplicifolium; 6-5. tuberosum; 7-S. demissum.

- Polyacrylamide gel eleetrophoresis of proteins extraeted from seeds of certain Solanum species:
1-5. chacoense; 2-5. commersonii; 3-S. polytrichon; 4-5. stoloniferum; 5-S. simplicifolium; 6-S. tuberosum; 7-S. demissum.

Fig. 4 - Eleetrcforeza în gel de poliacrilamidă a izoperoxid<:ze1cr şi catalazei din sămînţa unor specii de Solanum:
1-5. chaccense; 2-5. commersonii; 3-5. polytrichon; 4-5. stoloniferum; 5-5. simplicifolium; 6-5. tuberosum; 7-5. demissum.

- Polyacrylamide gel eleetrophoresis of isoperoxydases and catalase fraetions from seed of certain Solanum species :
1-S. chacoense; 2-5. commersonii; 3-5. polytrichon; 4 -S. stoloniferun; 5-S. simplicifolium; 6-S. tuberosum; 7-5. demissum.

01
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Fig. 5 - Eleetroforeza în gel de poliacrilamidă a extraetelor proteice din sămînţa unor linii şi soiuri
de cartof;

l-Bv. 113 autofecundat; 2-Schwalbe autofecundat; 3-Bv. 113XSchwalbe; 4-Măgura autofecundat; 5-Bv.
113 XMăgura.

- Polyacrylamide gel eleetrophcresis of proteins extraeted from seeds belcnging to certain potato
lines and varieties:

I--Dv. 113-self-poiiinated; 2-Schwalbe self-pollinated; 3-Bv. 113 X Sehwalbe; 4-Măgura self-pollinated;
5-Bv. 113XMăgura.

Fig. 6 - Eleetroforeza în gel de PQliaCI ilamidă a izoperoxidazelor şi catalazei din sămînţa unor
linii şi soiuri de cartof:

l-Bv. 113 autofecundat; 2-Schwalbe autofecundat; 3-Bv. 113XSehwalbe; 4-Măgura autofeeundat; 5-Bv
113XMăgura.

- Polyacrylamide gel eleetrophoresis of isoperoxydases and catalase fraetions from seeds belonging
ta certain potato varicties:

l-Bv. 113 self-pol1lnated; 2-,.Sehwalbe self-pollinated; 3-Bv. 113X Schwalbe' ,-Măgura self-pollinated:
5-Bv. 113XMăgura.
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tractelor din sămînţă, o caracteristică distinctă a ambelor soiuri folosite drept
tată este aceea că în zona catodică a electroforeogramelor se poate distinge un
număr destul de mare de fracţiuni cu activitate peroxidazică, care nu sînt
observate la linia Bv 113 utilizată drept mamă.

Faptul că în enzimogramele hibrizilor obţinuţi s-au pus în evidenţă

benzi cu activitate peroxidazică atît în zona catodică cît şi în zona anodică

a electroforecgramei a permis să se facă constatarea de necontestat că hibridul
obţinut moşteneşte spectrul izoenzimatic al ambilor părinţi; mai mult, s-a
constatat că şi din punct de vedere cantitativ cei doi hibrizi obţinuţi pre
zintă o activitate peroxidazică superioară părinţilor. Aceeaşi constatare a
mai fost făcută la hibrizii de porumb (B rad şi colab., 1969).

Deci analizînd comparativ, din punct de vedere cantitativ, proteino
gramele şi enzimogramele obţinute, se constată că soiul m~mă are atît conţi

nutul proteic cît şi activitatea peroxidazică cea mai mică. In ceea ce priveşte

însă hibridul, în timp ce conţinutul său proteic reprezintă o medie a genito
rilor, activitatea sa peroxidazică reprezintă practic o sumă a activităţii pero
xidazice a genitorilor. Considerăm că aceste observaţii sînt deosebit de im
portante şi deci vor trebui analizate mai multe genotipuri pentru a se putea
desprinde semnificaţia lor biologică. 1mplicaţiile practice ale acestor obser
vaţii se vor putea preciza după un studiu în paralel al proteinogramelor şi

enzimogramelor împreună cu caracteristicile lor biologice. Acestea vor per
mite să se facă o caracterizare ştiinţifică CI soiurilor de cartof în vederea selec
ţionării lor ca genitori şi în acelaşi timp să se formuleze legităţile după care
aceste soiuri pot fi alese pentru a se obţine hibrizi cu caracteristicile dorite ..

În cazul experimentărilor efectuate se confirmă observaţiile semnalate
anterior de Des b o r o u c h şi P e 1 o q u i n (1967) şi anume că se pun
în ev:denţă benzi cu activitate izoperoxidazicăcare nu sînt evidenţiate prin
reacţia de culoare a proteinelor cu Amidoschwarz. După cum reiese din rezul
tatele obţinute şi din datele din literatură, zimogramele unor enzime studiate
(izoperoxidazele şi izoesterazele) prezintă un grad mai mare de etercgenitate
decît proteinogramele. Acest lucru a făcut ca prin analiza calitativă a acestor
izoenzime, din extractele de tuberculi, să se încerce o clasificare a soiurilor de
cartof.

Crioproteinele din S. malinchense. Înainte de a se descrie rezultatele
obţinute trebuie menţionat faptul că analizînd comparativ gradul de criopre
cipitare al unor specii de Solanum s-a constatat că· intensitatea este cea mai
mare la S. malinchense, scăzînd în ordine la: S. demissum, S. calvescens, S·
acaule, S. gibberulosum, S. tuberosum.

În condiţiile noastre experimentale, din sămînţa de S. malinchense se
extrag 35-45 mg proteină/mI extractant, din care crioproteina reprezintă apro
ximativ 32%. S-au efectuat analize asupra extractului total; asupra super
natantului obţinut după îndepărtarea crioproteinelor, precum şi asupra crio
proteinelor.
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Prin electroforeza în gel de
poliacrilamidă din extractul total
se separă un număr de şase frac
ţiuni proteice, dintre care două

sînt foarte intense (fig.7) În urma
îndepărtării din soluţie a crio
proteinelor, cu toată concentraţia

lor destul de ridicată, aspectul
electroforetic al supernata'ntului
nu se modifică calitativ. Din
punct de vedere cantitativ se
constată însă o inversiune a con
centraţiilor celor două fracţiuni

princi paIe comparativ cu cele ale
extractului total.

În ceea ce priveşte criopro
teinele, se constată existenţa a
trei fracţiuniproteice,care denotă

eterogenitatea lor. Una dintre
aceste fracţiuni corespunde cu
fracţiunile principale cu migrare
electroforetică mai rapidă din
extractul total şi din supernatant,
în timp ce celelalte două fracţiuni

principale corespund cu aceea cu
migrare mai lentă. Deci fie că

princrioprecipi tare se eliberează

fracţiuni proteice distincte, fie
că fracţiunile proteice principale
ale extractului total şi ale su
pernatantului nu sînt omogene.

Pentru o mai bună caracte
rizare a proteinelor a fost testată,

după electroforeza în gel de po
Iiacrilamidă, activitatea peroxi
dazicăşi catalazică a celor trei
soluţii proteice (extract total,
supernatant şi crioprecipitat). Se
constată că extractul total şi

supernatantul prezintă două frac
ţiuni cu activitate peroxidazică

si una cu activitate catalazică,

~are este suprapusă peste fracti ~
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Fig. 8 - Cromatcgrafia în DEAE-celuIcză a extraetelor
proteice din sămînţa de S. malinchense

l-extract total; 2-supernatant; 3-Crioproteine; ... suprapunerea
curbei 1 peste curbele 2 şi 3 pentru a se vedea diferenta de con
centraţie proteică a supernatantului şi crioproteinelor faţă de ex-

tractul total (porţiunea haşurată).

- DEAE-cellulose cromatography cf proteins extraeted
horn S malinchense seed:

1-Total extract 2-Supernatant- 3-Cryoproteins... curve l is ave
ralpped on curve 2 and 3 in order to evidence the concentration
differences between supernatant proteins and cryoproteins as

egainst total extract (hachured area).
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une1 cu m!grare rapir1ă. CricprotcineL~ au aetivitat;: c2b.lazic1 e':identă

'Şi o urmă de activitate peroxidazică.

Datele obţinute prin eL:etroforeza pe gel de poliacrilamidă au fost confir
mate prin cfomatograf i := În DEAE-ccluloz?l (fig. R). tn rliagrAmele ele sepa lll

rare obţinute au fost puse în evidenţă un număr de şase piscuri proteine
în extraetul total şi în supernatantul obţinut după îndepărtarea crioprot~

inelor. Prin cromatografia crioproteinelor se pune însă în evidenţă un număr

mai mare de fracţiuni proteice decît în cazul eleetroforezei în gel de poli
.acrilamidă.

CONCLUZII

1. Spectrul fractiunilor proteice şi al izoenzimelor cu activitate per
'0xidazică şi catalazică obţinute prin electroforeză în gel de poliacrilamidă

poate constitui un test de diferenţiere a speciilor de cartof.
2. Cu ajutorul indicilor bioch imici studiaţi au fost caracterizate unele

soiuri de cartof, precum şi medul cum se transmite acest caracter la hibrizi.
Astfel, în ceea ce priveşte fracţiunile proteice hibridul moşteneşte spectrul
soiului mamă, iar izoţeroxidazele sînt o însumare a spectrului celor doi
părinţi.

3. Criopreci pitarea variază de la specie la specie. Electroforetic şi cro
mografic s-a constatat că sămînţa speciei S. malinchense are şase fracţiuni

proteice care prezintă fenomenul de criopreci pitare. Fracţiunile proteice au
.activitate enzimatică.
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VARIAŢIA UNOR INDICI DE CALITATE LA CARTOF IN FUNCŢIE DE
SOI, MĂRIMEA TUBERCULILOR ŞI PRODUCŢIA DE TUBERCULI LA CUIB

w. COPONY şi DR.AGA SCHACHTER.

Indicii calitativi ai cartofului, ca procentul de amidon, proteină, fos
for, potasiu, sînt variabili în funcţie de soi (K iri u h i n,1969), condiţiile

agrometeorologice (G o 1 u b e v a, 1966) sau epoca de recoltare (M o j a ..
e v a, 1966). În privinţa relaţiilor dintre alţi factori cauzali, ca perioada
de vegetaţie, mărimea tuberculilor, producţia cuibului, numărul tuberculi
lor la cuib, greutatea medie a tuberculilor din cuib şi indicii de calitate
ai tuberculilor, nu există date în literatura de specialitate.

ve asemenea, modul de luare a probelor în vederea analizelor chimice
de laborator nu este elucidat pe deplin; datele existente în literatură în
această privinţă sînt destul de contradictorii. Astfel, B 6 m e r şi colab.
(citat după 5 1uşa n s c h i şi colab., 1952) arată că se poate lua pentru
proba de laborator numai cîte un sfert de tubercul sau chiar numai cîte
două felii tăiate de pe cele două feţe ale unui sfert de tubercul.

K 6 n i g (citat după 5 1uşa n s c h i şi colab., 1952) menţionează

că pentru o probă medie mai bună se poate porni de la o cantitate mai mare
de material, folosindu-se însă numai cîte o jumătate din fiecare tubercul.
În alte lucrări se indică cantitatea sau numărul de tuberculi necesari pentru
analiză, fără a se specifica dacă se condiţionează tuberculul întreg sau numai
o parte din el (5 c h i c k, 1961). Referitor la mărimea tuberculilor unii autori
nu precizează nimic, iar alţii afirmă că este necesar să se ia tuberculi mici,
mari şi mijlocii. Astfel, B e y t h i e n (citat după 5 1uşa n s c h i şi

colab., 1952) arată că în lotul de tuberculi de examinat trebuie să existe
tuberculi mari, mijlocii şi mici în aceleaşi proporţii în care se găsesc şi în
lotul din care provir~.

Ţinînd seama de cele relatate mai sus, ne-am propus elucidarea urmă

toarelor aspecte:

- Modul de luare a materialului dintr-o probă de tuberculi consiae
rată medie şi reprezentativă în vederea condiţionării pentru analizele chi
mice de laborator.
"""""=""':="Măsura în care perioada de vegetaţie,mărimea tut>erculului, cuibul
din care' se recoltează, influenţează asupra următorilor indici calitativi:
conţinutul de proteină brută, amidon, fosfor şi potasiu.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

2

In anul 1968 s-au făcut determinări la cartofi recoltaţi din cîmpul Laboratorului de
ameliorare al LC.C.S. Braşov. S-au utilizat 4 soiuri cu o perioadă de vegetaţie diferită:

97 zile la Braşovean, 123 zile la Colina, 135 zile la Ora şi 147 zile la Voran.
Un alt factor luat în considerare a fost mărimea tuberculilor. Tuberculii au fost împăr

ţiţi în 4 categorii de mărime şi anume: mai mici de 40 g, 40-80 g, 80-120 g şi mai mari
de 120 g.

S-a studiat de asemenea acţiunea soiului şi cuibului asupra indicilor de calitate ai tu
bercuIilor. S-au recoltat cele 4 soiuri din cîte 20 cuiburi, grupîndu-se tuberculii din fiecare
cuib pe cele 4 categorii de mărime. Din aceşti tuberculi probele s-au pregătit după cum ur·
mează:

Din fiecare tubercul s-a tăiat cîte o felie de la mijloc. Proba astfel obţinută s-a denu
mit "mijloc" şi s-a uscat la 70°C. Restul de tuberculi constituind proba denumită ,"rest", s~au

mărunţit în întregime şi s-au uscat în aceleaşi condiţii. S-au făcut determinări ale conţinutu··

lui de proteină brută, amidon, fosfor şi potasiu. Pentru prelucrarea rezultatelor s-a folosit
analiza variantei şi testul Duncan.

Un alt grup de analize a avut în vedere determinări făcute asupra tuberculilor indivi
duali. Pentru aceste analize s-au recoltat alte 20 de cuiburi din cele 4 soiuri, determinîndu-se
greutatea individuală a fiecărui tubercul. Cuiburile au fost caracterizate prin trei cifre: pro
ducţia cuibului în grame; greutatea medie a tuberculilor; numărul de tuberculi la cuib. Pre
lucrarea acestui ultim grup de rezultate s-a făcut folosind metoda ecuaţiilor multiple (4 va
riabile independente, eliminînd succesiv cîte o variabilă).

Pentru determinările de laborator s-a luat 1 g de material vegetal condiţionat căruia

i s-a determinat în prealabil conţinutul de substanţă uscată prin cîntărire pînă la greutatea
constantă. S-a mineralizat proba cu un amestec de acid sulfuric şi perhidrol, iar din acest
mineralizat s-au făcut:

- determinările de proteină brută folosind metoda colorimetrică cu reactiv Nessler
(S c h ă c h t e r şi C o P o n y, 1970);

- determinările de fosfor cu ajutorul reactivului mo1ibdat + vanadat de sodiu ce
formează heteropoliacidul respectiv;

- determinările de potasiu cu ajutorul fotometriei în flacără;

- determinările de amidon folosind metoda polarimetrică Ewers-Gro~sfeld.

Rezultatele sînt exprimate în procente faţă de substanţa uscată.

REZULTATELE OBŢINUTE

În tabelul 1 este prezentat testul F pentru variaţia procentului de pro
teină brută, fosfor, potasiu şi amidon funcţie de modul de luare a probelor
(mijloc, rest). S-au prelucrat 197 de probe, provenite din 4 soiuri şi cîte
4 categorii de mărime. După acest test numai procentul de amidon prezintă

variaţii în funcţie de modul de luare a probelor; la ceilalţi trei indici nu
s-au obţinut variaţii semnificative. Aceasta ne permite să afirmăm că metoda
cu 'felia din mijlocul tuberculului dă probe de laborator reprezentative şi
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poate fi folosită fără rezerve pentru determinarea procentului de proteină

brută, fosfor şi potasiu. Pentru procentul de amidon se obţin valori mai mari
cu 1,5% în medie dacă proba se compune numai din cîte o felie de la
mijloc faţă de proba în care s-a prelucrat tuberculul întreg (tabeluI2),

Tabelul 1

Testul F pentru variaţia procentului de amidon, protein~, P205 şi K20 funcţie de modul de luare
a probelor la cartof în laborator (mijloc şi rest)

Variaţia procentului de amidon (exprimat la substanţa uscată) faţă de modul de luare a probelor

I I
% amidon DL

Soiul GL dif.
mijloc rest 5% 1% 0,1%

I

I

Braşovean 15 57,5 55,9 1,C 1,91 2,65 3,65
Colina 32 62,2 60,2 2,0** 1,25 1,69 2,24
Ora 22 62,5 60,7 1,8* 1,53 2,09 2,80
Voran 30 58,9 58,4 0,5 1,29 1,74 2,31

Media 60,6 59,1 1,5*** 0,69 0,92 1,18

În tabelul 3 sînt trecute r~zultatele testului F pentru variaţia prote
inei brute, fosforului şi potasiului funcţie de cele 4 categorii de mărime,

la cele 4 soiuri. Pentru soiurile Braşovean şi Voran nu s-au obţinut dife
renţe semnificative Ia nici un indice de calitate între cele 4 clase de mărime.

La soiul Ora conţinutul de fosfor şi potasiu prezintă diferenţe semnificative
între cele 4 clase de mărime, iar la soiul Colina numai procentul de pro
teină brută şi de potasiu.

Tabelul 3

Testul F pentru variaţia indicilor de calitate, funcţie de cele 4 soiuri studiate

Braşovean 1,18 1,69 1,36 2,51 1,09 2,79-4,20 542,84

Colina 5,20** 1,05 3,41* 2,84-4,31 48

Ora 2,20 4,75** 3,11 * 2,84-4,31 43
"

Voran 0,33 2,70 1,01 2,79-4,20 57
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Aplicînd testul Duncan pentru procentul de fosfor la soiul Ora (tabe
lul 4) se constată că diferenţele se manifestă numai între categoria mai
mici de '40 g faţă de celelalte trei mărimi, care sînt egale între ele. La
categoria mai mici de 40 g s-a obţinut procentul cel mai mare de fosfor
(0,26 % P20 5), care diferă semnificativ faţă de celelalte trei mărimi (0,20%
P 20 5 pentru categoria 40-80 g, 0,16% P20 5 pentru categoria 80-120 g

Tabelul 4

Variaţia procentului de fosfor la soiul Ora funcţie de categoriile de mărime (cupă testul Duncan)

1 2 3 4

0-40 40-80 >120 80-120

0,26 0,20 0,17 0,16

0,06 0,09 0,10

0,03 0,04

0,01

-x

0,26

0,20

0,17

0,16

Categoriile de mărime
g

VI 0-40

V2 40-80

V 4 > 120

Va 80-120

Diferenţele limită după testul DUllcan

n e val u

2 3 4

VI - V2 = 0,050

V2 - V4 = 0,064

V3 - V4 = 0,082

Diferenţele

VI - V4 = 0,066

V2 - Va = 0,077

.şi 0,17 % pentru categoria mai mari de 120 g). Pentru procentul de potasiu
la acelaşi soi (tabelul 5) situaţia se prezintă asemănător. Procentele cele
mai ridicate de potasiu s-au găsit la categoriile mai mici de 40 g (2,67 %
K20) şi 40-80 g (2,43% K20 ), care sînt practic egale între ele şi diferă

semnificativ faţă de categoriile 80-120 g (2,24 % K20) şi mai mari de 120 g
(2,25% K 20). )

La soiul Colina diferenţe semnificative funcţie de mărime s-au înre
gistrat la procentul de proteină brută şi de potasiu., În tabelul 6 sînt pre
zentate datele pentru procentul de proteină brută. Tuberculii mai mici de
40 g au un conţinut mediu de 12,3 % proteină brută, diferit faţă de cele
lalte trei categorii de mărime ce au un conţinut în jur de 10%. Pentru
procentul de potasiu (tabelul 7) categoria mai mici de 40 g, cu 2,41 %, diferă

semnificativ de ~ategoriile 80-120 g şi mai mari de 120 g, cu 2,14 % şi

2,17 %, care pot fi considerate practic egale între ele.
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Tabelul 5
Variaţia procentului de potasiu la soiul Ora funcţie de categoriile de mărime (dupa testul

Duncan)

2 3 4

Categoriile de mărime - 0-40 40-80 >120 80-120g x

2,67 2,43 2,25 2,24

V1 O-40 2,67 0,24 0,42 0,43

V2 40-80 2,43 0,18 0,19

V4 >120 2,25 0,01

Va 80-120 2,24

Diferenţele limită după testul Duncan

2

n e v a

3

u

4

V1 - V2 = 0,27

V2 - V4 = 0,34

V3 - V4 = 0,43

Diferenţele

V1 -\14 =0,35

V2 - V3 =, 0,41

V 1 -- V3 = 0,41

Tabelul 6
Variaţia procentului de proteină brută la soiul Ora funcţie de categoriile de mărime (după testul

Duncan)

1 2 3 4

Categoriile de mărime
x 0-40 80-120 40-80 >120

g

12,3 10,7 10,1 9,9

V1 O-40 12,3 I 1,6 2,2 2,4

Va 80-120 10,7 - 0,6 0,8

V2 40-80 10,1 - 0,2

V4 > 120 9,9 -

Diferenţele limită după testul Duncan

1 n t e val u

2

V1 -V3 =1,41

V3 -V2 = 0,97

V2 - V4 = 0,85

3

Diferenţele

Vi - V2 = 1,45

V3 - V4 = 0,96

4
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de 120 g, nu prezintă diferenţe Eemnificative pentru soiurile Braşovean şi

Voran; numai în cazul soiurilor Colina şi Ora se obţin valori mai mari la
aceşti indici pentru tuberculii mai mici de 40 g faţă de celelalte trei cate
gorii de mărime, care sînt practic egale între ele.

Influenţa soiurilor şi cuiburilor asupra indicilor de calitate studiaţi

se manifestă după cum urmează: soiurile au influenţă mare asupra indicilor
de calitate, procentul cel mai ridicat de proteină şi fosfor găsindu-se la ~,oiul

Braşovean, iar procentul cel mai ridicat de potasiu la soiul Ora. Indicii de
calitate prezintă diferenţe funcţie de cuib numai la procentul de proteină

şi potasiu.

CONCLUZll

1. Pentru indicii de calitate procent de proteină, de fosfor şi de pota
siu se obţin practic aceleaşi rezultate după următoarele două moduri de
luare a probelor de laborator: proba "mijloc" care conţine cîte o felie din
mijlocul fiecărui tubercul şi proba "rest" unde s-au prelucrat tuberculii
întregi.

2. Pentru procentul de amidon se obţin valori mai mari la proba de
mijloc faţă de rest în medie cu 1,5 % exprimat la substanţă uscată. Dife
renţa fiind mică, metoda feliilor de mijloc poate fi aplicată la majoritatea
determinărilor de laborator la care pretenţiile nu întrec această li mită.

3. Pentru procentul de proteină, fosfor şi potasiu, la soiurile Ora şi

Colina s-au obţinut valori mai mari la categoria mai mici de 40 g în com
paraţie cu celelalte trei mărimi (40-80, 80-120 şi mai mare de 120 g),
care au fost practic egale între ele. La soiurile Braşovean şi Voran nu s-au
înregistrat astfel de diferenţe.

4. Procentul de proteină, fosfor şi potasiu este semnificativ influenţat

de soi, iar proteina şi potasiul într-o măsură mai mică şi de cuibul din
care se recoltează cartofii.
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OBSERVAŢIICU PRIVIRE LA COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CARTOF"
COMPARATIV CU ALTE PLANTE DE CULTURĂ, ÎN CONDIŢIILE ANULUI:

1970, CARACTERIZAT PRIN EXCES DE UMIDITATE

1. BRETAN*, S. GLIGOR** şi 1. SIMIONESCU*

Examinînd cantitatea precipitaţiiloratmosferice pe perioada 1865-1970'
şi cea înregistrată la Cluj în ultimii cinci ani (P a p şi colab., 1969), rezultă

că anul 1970 a fost excepţional de ploios, însumînd precipitaţii anuale de
846,4 mm, cu peste 250 mm mai mult decît media pe 102 ani, care a fost
de 590,8 mm. Numai în anul 1908 s-au mai înregistrat în luna iulie 205,8 mm
precipitaţii ca şi în anul 1970, dar în celelalte luni ale anului 1908 au căzut

mai puţine precipitaţii decît normal şi astfel suma precipitaţiilor anuale'
a fost de numai 616 mm. S-au mai înregistrat precipitaţii lunare de peste'
200 mm în anul 1887 luna mai (218,3 mm) şi în anul 1901 luna iunie
(223 mm), _însă suma precipitaţiilor anuale nu a depăşit 740 mm nici în
acei ani. In anul 1970 toate lunile de vară au fost excesiv de ploioase,
înregistrîndu-se în luna mai 167 mm, în iunie 133,9 mm şi în iulie 205,6
mm, cu un total pe trei luni de 506,5 mm. Această situaţie a dus la inun-'
datii şi la exces de umiditate prin stagnarea apei, mai ales pe soIurile grele
şi cu depresiuni sau denivelări.

Astfel s-au realizat în anul 1970 la Cluj condiţii bune pentru a sur
prinde diferenţe între principalele plante de cultură, iar la cartof între
soiuri, în ceea ce priveşte comportarea lor în condiţiile excesului de apă.

Acesta a fost scopul studiului care face obiectul lucrării de faţă.

METODA DE CERCETARE

Pe un sol brun de pădure slab podzolit au fost cultivate zece plante agricole în ex
perienţe cu diferite agrofonduri. Plantele studiate au fost: cartof, grîu de toamnă, borceag
de primăvară, orzoaică + trifoi roşu, porumb sil~z, lucernă, trifoi roşu, trifoi alb, ghizdei
şi amestec de graminee cu leguminoase perene. La cartof au fost studiate 8 soiuri pe 6 agro
fonduri, iar la celelalte plante cîte o singură cultură comparativă cu doze diferite de în
grăşăminte.

* De la Institutul agronomic "Dr. Petru Groza", Cluj.
** De la M.A.LA.A. Bucureşti
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Terenul pe care a fost amplasată experienţa cu soiuri de cartof a prezentat o uşoară

"inclinaţie în direcţia rîndurilor la primele două repetiţii şi o depresiune mică în care a stag
nat apa mai multă vreme la celelalte două repetiţii. Din cauza înclinaţiei terenului la pri
nele două repetiţii apa s-a scurs mai repede şi excesul de umiditate a fost de mai scurtă du·
Tată decît la celelalte două repetiţii, ceea ce a dus la obţinerea unor diferenţe de producţie

;mari între cele două variante.

Pentru a stabili influenţa excesului de apă asupra producţiei de cartof s-a calculat
producţia medie a celor două repetiţii cu drenaj de suprafaţă datOIită înclinaţiei terenului,
,care au fost considerate ca termen de comparaţie, şi producţia medie a celorlalte două repe
tiţii afectate mai mult de către excesul de umiditate. Comparînd cele două variante în cazul
,celor 8 soiuri pe, mai multe agrofonduri s-a stabilit procentul de scădere a producţ~~i 1.1 cartof
,din cauza excesului de apă.

REZULTATELE OB'flNUTE

Soiul Bintje a produs 100 q/ha cartof în cea mai bună variantă la
martor şi numai jumătate din această cantitate în repetiţiile cu exces de
-umiditate. Din cauza excesului de apă producţia a scăzut cu 40 pînă la 78 %
faţă de martor (tabelul 1). Soiul Braşovean s-a comportat la fel, avînd o
prod ucţie scăzută cu pînă la 72 % din cauza apei în exces.

Soiul Măgura a realizat producţii mari în variantele cu îngrăşăminTe

chimice; gunoiul de grajd a fost mai puţin eficient. Şi în acest caz însă scă

derea producţiei datorită apei în exces a ajuns pînă la 69 %. Colina a dat,
,de asemenea, producţii mari cînd s-au aplicat îngrăşăminte chimice, dar
faţă de martor excesul de apă a provocat scăderi de 33-85% ciin producţie.

Soiul Desiree şi-a sporit producţia cu valon mai mici decît sOÎllrile
amintite anterior, iar în cazul excesului de apă efectul îngrăşămintelor a
fost foarte slab, remarcîndu-se o scădere a producţiei de 47-88%. Asemă

nător s-au comportat şi soiurile Ora, Merkur şi Voran, care au dat în vari
antele îngrăşate sporuri de producţie mai mici decît celelalte soiuri şi au
înregistrat scăderi de producţie foarte mari din cauza excesului de apă (de
91,88 şi respectiv 76 %).

Calculînd producţia medie a soiurilor de cartof de pe toate agrofon
durile în cele două variante de umiditate şi procentul de scădere a produc
ţiei datorită excesului de apă, rezultă că soiurile tîrzii Ora, Merkur şi Voran
au fost afectate mai mult de excesul de apă decît cele timpurii. De ase
menea, diferenţele dintre soiuri în ceea ce priveşte capacitatea de producţie

s!JJţ=aPEoape anulate de către excesul de apă.

La celelalte plante de cultură, datorită configuraţiei terenului, apa
a stagnat în experienţe timp mai îndelungat, îndeosebi pe locul unde erau
amplasate plantele perene (leguminoase şi graminee) care au fost însămîn

ţate sub plantă protectoare cu orzoaică. Se părea că aceste plante vor fi
,distruse de inundaţii. Totuşi ele au rezistat şi după recoltarea plantei pro-
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Tabelul 1

Influenţa excesului de. umiditate asupra producţiei de tuberculi În anul 1970

Producţia de tuberculi pe agrofonduri diferite

Soiul Varianta V.M. neln~ I I I liN"p"1 dgrăşat Nu N P N 64 PU N12S P06 K.64 r;:;ro,.a
84 64 K.u K.S9 + 20 t .

gunoi fonduri

martor q/ha 60 74 I 8U 100 94 99 85
% 100~~ 167 156 165 142

Bintje exces temporar q/ha --41- 25 48 -5-1- --21- -4"2 --ss
de umiditate % 100 61 117 124 51 102 93----

diferenţa
0/ -32 -·66 -40 -49 --78 -58 -5410

martor
q/ha 75 77 "E38 100 ----s2 -s6 -8-1-
% 100 103 90 131 109 115 108

Braşovean exces temporar q/ha -so 22 --61- -----r6 -65~ ---sa
de umiditate -1L 100 73 203 253 217 147 167
diferenţa

-- --------------
% -60 -72 -10 -24 -19 -49 -39

martor q/ha ~102146145--nili~119
OI 100 162 232 230 262 148 173/0

Măgura exces temporar q/ha ~~ --61-~ ----r;:r --71- -5-1-
de umiditate O/ 100 143 233 150 190 237 170/0 --------------
diferenţa % -52 -58 -58 -69 -66 -24 -58

martor q/ha -m178 ----ros145173100129
% 100 254 154 207 247 143 184

Colina exces temporar de q/ha -2-1- ---cn- 73~ -W -6-1- -4-1-
umiditate ~ 100 128 347 119 200 290 195--------------

diferenţa % -70 -85 -33 -83 -76 -59 -64

martor q/ha ---s6 -so144 143138112117
O/ 100 93 167 167 160 130 136/0

Desiree exces temporar de q/ha ~22--1'7 -s6 -s6~ --41-
umiditate % 100 48 37 122 122 113 89--------------
diferenţa % -47 -72 -88 -61 -60 -54 -64

martor q/ha 156230 235 2f() 2T5 143198
% 100 147 150 135 138 92 127

Ora exces temporar de q/ha ~ -W~ -2-1- -sr -W~
umiditate % 100 61 70 63 264 127 115

-- -- ------
diferenţa 1% -79 -91 -90 -90 -60 -70 -80

martor q!ha 177"160 170 ---r82 220160178
% 100 90 96 103 124 90 100

Merkur exces temporar de q/ha -W --w -s8~~-m~
umiditate % 100 91 173 273 313 317 214------

diferenţa % -88 -88 -78 -67 -69 -56 -74

martor q/ha 136 ------r5O 149 167 223 ----uo 166
0/ 100 110 1(9 122 164 124 122/0

Voran exces temporar de q!ha -----;rs~ (57--gs -s5-go -s5
umiditate % 100 98 ~1_129 122 133 122

diferenţa I % -67 70 -55 - 66 -76 -65 -67
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tectoare s-a cosit de două ori obţinîndu-se producţii foarte mari de masă

verde (tabelul 2).,
Pentru scopul acestui studiu se prezintă în tabelul 2 numai producţia

obţinută la martorul neîngrăşat şi la varianta care a dat cel mai bun rezul
tat prin fertilizarea cu îngrăşăminte chimice. Se constată că grîul _de toamnă

a dat o producţie destul de bună, iar sporul datorit fertilizării a fost foarte
mare (60%). Borceagul, orzoaica şi porumbul siloz au dat, de asemenea,
producţii bune de masă verde, cu sporuri apreciabile datorite fertilizării

(35-51 %).

Tabelul ::

Producţia principalelor plante agricole în anul 1970

Producţia (q/ha)

Planta

Grîu de toamnă

Orzoaică+trifoi*)
Borceag de primăvară*)
Porumb siIo,z*)
Lucernă*)

Trifoi roşu*)

Trifoi alb*)
Ghizdei*)
Amestec furajer graminee+ leguminoase*)

*) masă verde

neîngrăşat

20,8
146,6
228,0
267,0
297,0
387,0
483,0
449,0
339,0

fertiIizat
chimic

33,4
291,6
345,0
360,0
331,0
430,0
584,0
532,0
468,0

%
faţă de neîngrăşat

160
145
151
135
111
111
121
118
129

Dacă se compară aceste producţii cu cele obţinute pe acelaşi sol în
anii anteriori, cînd au fost precipitaţii normale, se constată că sînt mai mici
cu cca 50 %, ceea ce îndreptăţeşte afirmaţia că şi aceste plante au fost afec
tate în oarecare măsură de către excesul de umiditate, dar nu atît de mult
cît a fost afectat cartoful. '

Leguminoasele perene (lucernă, trifoi roşu, trifoi alb şi ghizdei) au
dat producţii foarte mari de masă verde în anul însămînţării. Se pare că

stagnarea apei şi excesul de umiditate nu le-au dăunat, ci dimpotrivă au
favorizat o vegetaţie foarte abundentă şi realizarea unor producţii foarte
mari. Diferenţele între variantele fertilizate chimic şi martorul neîngrăşat

au fost mici, ceea ce s-ar putea explica fie prin faptul că băltirea apei
a dus la uniformizare, fie prin faptul că şi pe parcelele martor au fost solu
bilizate cantităţi suficiente de substanţe nutritive pentru recolte mari.

CONCLUZII

1. ~llue plantele de cultură sînt diferenţe mari în ceea ce prive~te
comportarea la excesul temporar de umiditate.
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2. Dintre plantele studiate cartoful a fost cel mai mult afectat, grîul
de toamnă, orzoaica şi porumbul au fost mijlociu de sensibile, iar legumi
noasele perene s-au dovedit foarte rezistente la excesul de umiditate, de
care au profitat realizînd producţii foarte mari în anul însămînţării.

3. Soiurile tîrzii de cartof au fost afectate mai mult de către excesul
de umiditate decît cele timpurii, iar diferenţele dintre soiuri în ceea ce
priveşte capacitatea de producţie s-au micşorat foarte mult.

BIBLIOGRAFIE
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COMPORTAREA PRINCIPALELOR PLANTE DE CULTURA IN CONDIŢII:

ECOLOGICE SPECIFICE VERSANŢILOR ŞI TERENURILOR PLt\NE

IL Cartoful şi trifoiul

r. SIMIONESCU* şi r. BRETAN*

Dintre plantele de cultură care prezintă importanţă deosebită pentru
economia noastră naţională, iau o extindere tot mai mare cartoful şi trifoiul.
Datorită configuraţiei geomorfologice a terenului ele ocupă, în cea mai mare
parte a Transilvaniei, versanţi cu înclinaţii şi expoziţii diferite. Într-o lucrare
anterioară (5 imi o nes c u, 1966) s-au prezentat date referitoare la com
portarea unor plante de cultură în funcţie de sol, gradul eroziunii, .expoziţie
şi agrofond, în depresiunea Huedinului. Cercetările mai recente (S imi 0

nes cuşi colab., 1970) au adus contribuţii noi cu privire la această pro
blemă pentru grîul şi porumbul cultivat în zona pedoclimatică caracteris
tică Clujului. In nota de faţă vor fi expuse cîteva rezultate preliminare în:
legătură cu cartoful şi trifoiul.

METODA DE CERCETARE

Experienţa s-a executat în perioada 1967-1969 pe un sol l::run-roşcat de pădure nee
rodat, situat pe teren plan, şi pe acelaşi tip de sol, dar aflat în stadiul de eroziune puter
nică, situat pe versanţi cu expoziţii diferite (nord, sud, est, vest) şi cu înclinaţii cuprinse
între 24 şi 28%. La fiecare din aceste expoziţii, inclusiv terenul plan, s-a urmărit compor
tarea cartofului Merkur şi a trifoiului roşu pe două agrofonduri: Mt. (neîngrăşat) şi N66P 60 ,

administrate anual. Parcelele s-au aşezat liniar, în trei repetiţii, suprafaţa recoltabilă fiind
de 20 m 2 • S-au înregistrat la cartof numărul de tuberculi şi greutatea lor, numărul de tul
pini şi frunze la plantă, producţia şi conţinutul de amidon, iar la trifoi numărul de lăstari,,,

flori şi boboci florali. Rezultatele s-au valorificat prin metoda de analiză a variantei.

REZULTATELE OBŢINUTE

CartofuI

a. Dinamica creşterii plantelor în înălţime. În privinţa creşterii carto
fuI s-a comportat în general asemănător grîului de toamnă, în sensul că

înălţimea maximă s-a realizat tot pe versanţii sudic şi vestic la ambele agro-·

* De la Institutul agronomic "Dr. Petru Oroza". Cluj.
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fonduri, după care urmează versantul nordic şi terenul plan (fig. 1). O
evidentă rămînere în urmă se remarcă la plantele cultivate pe versantul
.estic, indiferent de agrofond. Superioritatea agrofondului îngrăşat se relie
fează si în cazul cartofului: ea este din ce în ce mai accentuată pe măsura

apropierii de înflorire.
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Fig. 1 - Dinamica creşterii cartofului în funcţie de sol, ero;dune, expoziţie şi agrofond
(Cluj, 1967).

- Evolution of potato growth as a funeticn cf soil, ucsicn and soilquality (Cluj, 1967).

b. Greutatea masei vegetative şi a rădăcinilor. La 25 zile de la răsărire,

'comparativ cu varianta martor (neîngrăşat), la toate expoziţiile s-au obţi

nut diferenţe semnificative prin îngrăşare, în ceea ce priveşte atît greuta
tea plantelor verzi cît şi a celor uscate (fig. 2).

La înflorire, în variantele îngrăşate creşterea cea mai pronunţată a
greutăţii plantelor s-a înregistrat pe versantul nordic; ea poate fi conside
rată practic egală cu cea realizată pe versantul sudic, dar superioară celei
.,de pe terenul plan, în ceea ce priveşte atît planta verde cît şi cea uscată.

Între agrofondurile neîngrăşate, diferenţele, deşi vizibile, se situează în limi
tele erorilor. Acelaşi lucru se constată şi în ceea ce priveşte cantitatea de
rădăcini. Lipsa unei diferenţieri marcante între cantităţile de rădăcini acu
mulate pe agrofondurile îngrăşate şi pe cele neîngrăşate a fost pusă în
"evidenţă şi explicată de N o sat o v ski (1950) şi de Tiu 1 i n (citat după
H o m e n k o, 1958), după care condiţiile de hrană şi umiditate mai puţin
fave rabile pot stimula creşterea sistemului radicular al plantelor, acestea
fiind nevoite să exploreze un volum mai mare de sol.

c. Dinamica azotului, fosforului şi potasiului total din plantă. Datele
,analitice prezentate în tabelul 1 arată că, la 25 zile de la răsărire, în plan
tele de cartof s-au înregistrat diferenţe semnificative pozitive în ceea ce
Jpriveşte cantitatea de azot total la toate variantele îngrăşate pe versanţii
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Fig. 2 - Greutatea plantelor verzi şi uscate la aer şi a rădăcinilor de cartof în funcţie de sol, eroziune, ex·
poziţie şi agrofond (Cluj, 1967).

- Green - and dry \veight of potato plants and roots as a funetion of soil, erosicn, expesure and
soi! quality (Cluj, 1967).

-
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Tabelul 1

Cantităţile de azot, fosfor şi potasiu tda! (%) existente în plantele de cartof în funcţie de sol, gradul eroziunii şi agrofond

Varianta A z o t Fosfor potasiu

Solul şi expo- agro- 25 zile înflo- maturi- 25 zile înflo- maturi- 25 zile
grad!.!l de ziţia fondul de Ia rire tate de la rire tate de la înflorire maturitate
eroziune răsărire răsărire răsărire

Brun-roşcat Mt. 4,23 3,36 2,33 0,70 0,46 0,26 5,76 4,33 3.30de pădure plan
NaoPao 4,03 3,73 3,03* 0,66 0,46 0,30 5,76 4,33 3,63neerodat

nord Mt. 4,63 3,43 2,43 0,56 00 0,30 0,20 o 5,60 3,76 o 1,80 000

NaoP6o 4,50* 3,56 3,00* 0,63 0,33 0,20 5,86 3,76 2,10

sud Mt. 4,23 3,36 2,53 0,46 000 0,23 0,20 o 5,13 o 3,80 o 2,06 000

Brun-roşcat
NaoPao 4,53* 3,53 2,83 0,53 0,26 0,20 5,43 3,73 2,36

de pădure

puternic
erodat Mt. 4,16 3,30 2,93 0,53 000 0,33 0,30 5,16 o 4,30 3.13est

NaoPao 4,20 3,50 3,20 0,50 0,26 0,26 5,56 4,26 2,73

vest Mt. 4,56 3,33 2,60 0,60 o 0,33 0,20 o 5,36 3,70 00 1,70 000

NaoPao 4,60** 3,36 2,83 0,50 0,20 0,20 5,30 3,6,3 1,76

DL 5% 0,40 0,49 0,08 0,9 0,06 0,54 0,46 0,61
DL y% 0,56 0,67 0,11 1,2 0,07 0,74 0,63 0,84
DL 0,1% 0,77 0,92 0,15 1,6 0,11 1,01 0,86

I
1,15

Notă: Azotul, fosforul şi potasiuI s-au determinat după metodele date de Ballenegger şi di Gleria (1962),

::;

,.s..
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Tabelul 2
Produc·ţia de tuberculi şi elemen1ele de productivitate la cartof (Cluj, 1967)

V a r i a n t a Tuberculi la Producţia
Cantitatea Nr. tul- Nr.

o plantă de de amidon pini la frunze-
Solul şi gradul t expoziţia Iagrofondul I

tubercuii
ll<g/ha

o la o

de eroziune
nr. g qJba % plantă plantă

Brun-roşcat

4 182de pădure plan Mt. 11,7 443 246 17,0 5,0 74
neerodat N60P60 12,7 491 273 16,7 4559 4,7 100-- --

nord Mt. 9,6 407 229 16,3 3733 4,8 80
N60P60 12,8 580 322*** 14,3 4748 5,1 109-- --

Brun-roşcat sud Mt. 9,7 322 179 000 15,7 2810 4,4 69
de pădure N60P60 12,9 500 278 14,7 4097 4,6 90
puternic

-- --
est Mt. 9,2 253 140 000 14,7 2058 5,3. 71erodat

NaoPao 13,6 467 259 14,0 3626 5,5 107-- --
vest Mt. 9,4 350 195 00 15,7 3061 4,5 79

N60P60 12,6 508 282* 15,0 3230 4,6 89-- --
DL 5% 0,23 95 35 1,47 0,88 19,4
DL 1% 0,31 130 48 2,02 1,17 25,8
DL 0,1% 0,43 177 67 2,75 1,63 36,0
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nul plan, ceea ce duce la concluzia că, în acea?tă zonă, pe versantul nordic
se întrunesc condiţii ecologice mai favorabile pentru cultura cartofului, decît
pe oricare alt versant.

Nu s-au obţinut diferenţe semnificative între diferitele variante în ceea
ce priveşte numărul de tulpini şi stoloni; în schimb în ceea ce priveşte

numărul de frunze, s-au constatat diferenţe semnificative între agrofonduri
la majoritatea expoziţiilor.

Trifoiul

a. Producţia trifoiului în primul şi al doilea an de vegetatie. Trifoiul
a reacţionat puternic la condiţiile diferite de sol, eroziune, expoziţie şi

agrofond atît în ceea ce priveşte creşterea, cît mai ales din punct de
vedere al producţiei şi al elementelor de productivitate. Din tabelul 3 rezultă

Tabelul 3

Producţia de trifoi (masă verde) În funcţie de diferite expoziţii şi agrofonduri (corelaţii multiple
după testul Duncan)

CIasi-
Masă

verde DS u:> ro ,,""\ l'- C':! Lt) ro ro l'-
fi ca- Varianta q/ha 5% :::: :::: ~ C':! L0 L0 L0

~ ~
rea (x) I I I I I 1 I~ I I

1:-; 1:-; I~ I~ I~ I~ I~ l~

Suma coaselor 1-11, în anul însămînţării (1967)

1 Nord îngrăşat 202 4,58 77 74 67 65 49 47 44 44 15
II Nord neîngrăşat 187 4,57 62 59 52 50 34 32 29 29 -
III Plan îngrăş'at 158 4,53 33 30 23 21 5 3 O -
IV Vest îngrăşat 158 4,50 33 30 23 21 5 3 -
V Est îngrăşat 155 4,44 30 27 20 18 2 -
VI Plan neîngrăşat 153 4,38 28 25 18 16 -
VII Sud îngrăşat 137 4,30 12 9 2 -
VIII Est neîngrăşat 135 4,18 10 7 -
IX Sud neîngrăşat 128 3,98 3 -
X Vest neîngrăşat 125 - I

Masă
1

CI asi- verde DS o
~ ;::: in lD ""'

I

c:n L0 <J)()

fica- Varianta "'" ro C':! "'<t' <O o <N
q/ha 5°/ C'l C'l C'I C'I C':! ""' ""' "'" "'l'

rea (x)
/0 I I 1 I 1 I 1 I I

1>-: I~ I~ I~ I~ I~ 1>-: I~ J>-:

1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Nord îngrăşat

Sud îngrăşat

Nord neîngrăşat

Vest îngrăşat

Est îngrăşat

Est neîngrăşat

Sud neîngrăşat
Plan îngrăşat

PI an neîngrăşat

Vl?st neîngrăşat

Suma coaselor 1-111,

471 59,85 231 210
428 59,67 188 167
405 59,15 165 144
369 58,80 129 108
343 58,10 103 82
335 57,23· 95 74
285 56,18 45 24
271 54,60 30 10
261 51,96 21
240

în al doilea an (1968)

200 186 136 128
157 143 93 85
134 120 70 62
98 84 34 26
72 58 8
64 50
14

102
59
36

66
23

43
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că, în anul însămînţării trifoiul ui în cultură pură, versantul nordic a oferit
cele mai bune condiţii de vegetaţie şi producţie. 'Producţiile maxime pe
ambele agrofonduri se datorează lipsei temperaturilor excesiv de ridicate
şi insolaţiei mai reduse pe versantul nordic, în opoziţie cu versantul sudjc
unde producţiile au fost mult mai mici chiar pe agrofondul superior. In
perioadele secetoase, pe versantul nordic plantele vegetau normal, în \timp
ce pe toţi ceilalţi versanţi şi chiar pe terenul plan, plantele erau ofilite.
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Fig. 3 - Numărul de lăstari, inf10rescenţe şi boboci florali la m 2 la trifoiul
roşu în anul al doilea de vegetaţie, în preajma coasei a doua, în funcţie de

sol, eroziune, expoziţie şi agrofond (Cluj, 1968).

- Number of sprouts, inflorescences and flower buds in m 2 red elover in the
second cropping year and at the second mewing as a funetion of seil, erosion,

exposure and soil quality (Cluj, 1968).
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În astfel de condiţii,în care se modifică simţitor şi regimul apei din sol,
efectul fertilizării se reduce în mare măsură (sud îngrăşat), iar temperatura
şi umiditatea în raport optim pot suplini lipsa fertilizării (nord îngrăşat).

In anul al doilea de vegetaţie, cînd plantele sînt bine înrădăcinate, trifoiul
suportă mai uşor condiţiile existente pe versanţii însoriţI, fapt care
se reflectă în producţia de masă verde. Pe terenul plan, producţiile sînt
mult inferioare expoziţiilor însorite la ambele agrofonduri, ,probabil dato-
rită şi lipsei de calciu, element preferat de trifoi. . _

b. Numărul de lăstari, inflorescenţe şi boboci florali. In deplină. con
cordanţă cu datele de producţie numărul de lăstari la mZ

' este maxim în
variantele nord pe ambele agrofonduri şi sud, vest, est pe agrofondul îngră
şat, cu valori practic egale, superioare tuturor celorlalte expoziţii şi agro
fonduri (fig. 3). Numărul de inflorescenţe întruneşte valorile cele mai ridi
cate de asemenea în variantele nord pe ambele agrofonduri şi sud pe agro
fondul îngrăşat şi valorile minime în variantele plan pe ambele agrofon
duri, sud şi vest pe agrofondul neîngrăşat. La fel, numărul de boboci flo
rali este net superior în varianta nord chiar pe agrofondul neîngrăşat, inter
mediar în variantele sud şi vest pe agrofondul îngrăşat şi cu diferenţe semni
ficative în minus faţă de acestea în restul variantelor.

CONCLUZII

1. Rezultatele satisfăcătoare obţinute pe versantul nordic la cartof şi

trifoi arată că aici sînt satisfăcute în cea mai mare parte exigenţele acestor
plante faţă de condiţiile ecologice.

2. Repartizarea acestor culturi cu prioritate pe versanţii cu expoziţie

nordică ar putea contribui la mărirea producţiei de tuberculi la cartof şi

a producţiei de furaj sau de sămînţă în cazul culturii de trifoi.
3. Influenţa favorabilă a expoziţiei nordice pare să se .resimtă cu atît

mai puternic cu cît climatul devine mai stepic, caracterizat prin precipi
taţii mai reduse şi temperaturi mai ridicate decît media pe mai mulţi ani,
în timpul verii.
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INFLUENŢA INGRÂşAMINTELOR ASUPRA SISTEMULUI RADICULAR
ŞI FOTOSINTEZEI LA CARTOF

D. SCURTU

Sporirea randamentului culturilor agricole la unitatea de suprafaţă se
va putea realiza în mare măsură prin determinarea factorilor şi a modu
lui în care aceştia influenţează asupra productivităţii fotosintetice.

La cultura cartofului studiul factorilor de care depinde productivita
tea soiurilor prezintă o imp.ortanţă deosebită, deoarece însuşirile acestora
sînt adeseori semnificativ diferenţiate. O latură principală a acestor aspecte
o constituie cunoaşterea factorilor care participă la diferenţierea soiurilor
de cartof în valorificarea îngrăşămintelor şi în final găsirea mijloacelor prac
tice prin care aceasta să se poată realiza la un nivel superior.

În acest scop este însă necesar pe de o parte să se acumuleze un volum
de informaţii cît mai bogate şi mai diverse, iar pe de altă parte să se
diversifice şi să se perfecţioneze actualele metode de lucru.

În lucrarea de faţă se prezintă primele informaţii obţinute în acest
sens în condiţiile Staţiunii experimentale Suceava.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au efectuat la soiurile Colina, Măgura, Ora şi Merkur, care au fost culti-
vate pe cinci agrofonduri şi anume:

al = 20 tone gunoi de grajd;
a2 = 20 tone gunoi de grajd + N120P 60 ;
a3 = 20 tone gunoi de grajd + N60P120;
a4 = 20 tone gunoi de grajd + N60P 60 ;
a5 =20 tone gunoi de grajd + N120P120'

Pentru determinarea transpiraţiei s-a folosit metoda Arland (1954), prin' reducerea
plantelor sacrificate Ia locul de origine.

Intensitatea fotosintezei s-a determinat după metoda Babuşkin (1967), folosind soluţ'i;.
Buffer 11 (0,53 g Na2C03 şi 7,98 g NaHC03 la un litru de apă). Suprafaţa foIiară s-a de
terminat prin metoda gravimetrică, iar determinarea greutăţii rădăcinilor s-a făcut Ia plan
tele cultivate în nisip în vase de vegetaţie. °doză de azot sau fosfor este echivalentă cu 5
g S.A. Administrarea acestora s-a făcut în patru etape pentru a satisface consumul de ele-
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mente nutritive în diferite faze de vegetaţie (D a vid e s c u, 1963). Necesarul de potasiu
şi alte elemente fertilizante s-a asigurat prin încorporarea a cîte 200 g gunoi de grajd la
fiecare vas.

REZULTATELE OBŢINUTE

Sistemul radicular. Greutatea masei uscate a rădăcinilor, prezentată

în tabelul 1, permite să se constate că soiul Merkur are sistemul radicular
cel mai redus, fapt evidenţiat la toate nivelele de fertilizare. Dozele duble
de azot şi fosfor au favorizat formarea celui mai bogat sistem radicular,
în comparaţie cu celelalte nivele de fertilizare. Dozele duble de azot aso
ciate cu doze simple de fosfor au fost cel mai puţin favorabile formării rădă-o

cinilor, în comparaţie cu celelalte moduri de îngrăşare.

Tabelul 1

Masa uscată a rădăcinilor la plantele de cartof cultivate pe nisip

Dif. fată I
d N P· Sernnlf.e 2 1

Semnif.Masa răd. I Dif. fată I
g/plantă de ColinaSoiulDoza de în-I

grăşămînt

N2P 1 Colina 2,33 Mt. Mt.
Măgura 2,05 --0,28 Mt.
Ora 2,19 -0,14 Mt.
Merkur 1,87 -0,46 00 Mt.

N1P 2 Colina 2,06 Mt. -0,27
Măgura 2,29 0,23 0,24
Ora 2,23 0,17 0,04
Merkur 1,53 -0,53 00 -0,24

N1P 1 Colina 2,01 Mt. -0,32
Măgura 2,58 0,57 *** 0,53 **
Ora 2,65 0,64 *** 0,46 **
Merkur 1,41 -0,60 000 -0,46 00

N2P 2 Colina 2,75 Mt. 0,42 *
Măgura 2,71 -0,04 0,66 ***
Ora 3,05 0,30 0,86 *.:: ~:

Merkur 2,04 -0,71 000 0,17

N2P 1 2,11 Mt.
Media N1P 2 2,03 -0,08

N1P1 2,16 0,05
N2P 2 2,64 0,53 ***

Colina 2,29 Mt.
Media Măgura 2,41 0,12

Ora 2,53 0,24 **
Merkur 1,71 -0,58 000

Pentru combinaţie: DL 5 % = 0,32 g; 1 % = 0,43 g; 0,1 % = 0,56 g
Pentru interacţiune: DL 5 % = 0,14 g; 1 % = 0,19 g; 0,1 % = 0,25 g
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In comparaţie cu soiul Colina, care a reacţianat semnificativ numai
la N2P2, soiurile Măgura şi Ora au reacţionat semnificativ atît la N1P1 cît
şi la N2P2 •

Fotosinteza. Rezultatele determinărilor efectuate, prezentate în tabe
lele 2, 3 şi 5, permit să se evidenţieze faptul că influenţa condiţiilor meteo
rologice asupra intensităţii fotosintezei este mai puternică decît cea impri
mată de soi şi uneori chiar şi decît cea imprimată de modul de fertilizare.
În condiţii de vegetaţie favorabile (sol reavăn, insolaţie abundentă, tem
peratura medie 18-20°C) intensitatea fotosintezei a fost de 16-20 mg
CO2/dm

2/oră. Această intensitate a scăzut pînă la 10-13 mg cînd condiţiile

de vegetaţie au fost mai puţin prielnice (2.VIII şi 28.VIII 1968, tabelul 4).

Tabelul 2'

Influenţa interacţiunii agrofond X condiţii meteorologice asupra intepsW,-!ii fotosintezeii
(mg CO2/dm

2/frunză/oră)

Agrofondul Data

Gu,"olI ~I p 2.V II 1. 1968

I
28. VII 1.1968

I
26. VI 1.1969

kg
mg I dif. I semnif. mg I dif. I semnif. mg I dif. 1 semnif.

20 - - 12,49 Mt. 11,06 Mt. 18,44 Mt.
20 120 60 13,05 0,56 * 12,24 1,18 ** 19,64 1,20
20 60 120 12,30 0,19 10,80 0,26 17,11 1,33
20 60 60 11,95 0,54 o 10,73 0,33 20,41 1,97 *
20 120 120 11,93 0,56 o 10,17 0,89 o 19,01 0,57

DL 5% 0,52 G,68 1,57
DL 1% 0,68 0,90 2,08
DL 0,1% 0,89 1,16 2,70

Tabelul 3

Influenţa interacţiunii condiţii meteorologice >< soi asupra intensităţii fotosintezei
(mg CO2/dm2/frunză/oră)

2. VIII.19681 12,28

I
Măgura I Ora I Merkur

mg I dif. \semnif. mg I dif. \semnif. mg. I dif. lsemnif.
Data I

Colina (Mt.)

mg

113,041 0,76 I ** 112,32\ 0,04 I 111 ,731-0,55\

DL 5% = 0,52; 1% =0,68; 0,1 % = 0,89

28. VIII. 1968 1 11,03 110,861-0,171 111,36 1 0,33 I 110,76 \-0,27 1

26. VII. 1969 I

DL 5% = 0,68; 1% =-= 0,90; 0,1 % = 1,16

19,39 119,19 1-0,20 I 118,61 1-0,78\ \18,51 1-0,88 I

DL 5% = 1,57; 1% = 2,08; 0,1 % = 2,70
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Cercetările efectuate în acest sens de W i t s c h şi Pom m e r (citaţi

.de S c h i c k şi K 1 i n k o w ski, 1962) au arătat că în condiţii de apro
vizionare optimă a solului cu apă intensitatea asimilaţiei se dublează, ajun
,gînd pînă la 20-23 mg CO2/dm

2/oră, cu condiţia unei insolaţii mai intense.

Tabelul 4

'Caracterizarea condiţiilor meteorologice la data determinării fotosintezei şi În cele trei zile
premergătoare

Data
Temperatura

aerului*ce
Umiditatea

aerului *
%

,Ore I Aprovizionarea
Insolaţie solului cu apă

O. VII-l.VIII. 1968 13,4-14,9 68-89 1-13 umed
2.VII I. 1968 14,5 75 12 reavăn

25-27.VIII.1968 17,4-17,9 79-85 7-10 uscat
28.VIII.1968 19,2 83 6 uscat
~3-25.VII.1969 17,4-19,0 76-78 11-14 reavăn

26.VII.1969 19,2 69 14 reavăn

17--19.VI. 1970 15,8-17,4 62-74 4-12 reavăn

20.VI.1970 18,2 58 15 reavăn

27-29.VI. 1970 18,9-19,1 54-63 2-14 semi uscat
0.VI.1970 19,4 68 9 semi uscat

2-4.VIII.1970 19,6-21,4 61-64 11-13 uscat
5. VIII. 1970 20,7 65 9 uscat

* Valori medii zilnice.

o importantă influenţă asupra intensităţii fotosintezei a avut-o gradul
<le umbrire. Astfel, prin reducerea intensităţii luminoase cu aproximativ
1/4 fotosinteza a fost diminuată în mod semnificativ, cu 1,76-3,44 mg
'C02/dm

2/ofă, la soiurile Ora şi Merkur cultivate în parcele fertilizate cu
N120P120. In cazul cînd intensitatea luminoasă a fost redusă aproximativ
la jumătate intensitatea fotosintezei a fost de numai 8,16-9,60 mg (tabe
lul 5), ceea ce reprezintă o reducere de cca 50 % faţă de valorile înregistrate
la lumină normală. La concluzii asemănătoare au ajuns şi C h a p m a n
:şi Loomis (citaţi de Schick şi Klinkowski, 1962).

În ceea ce priveşte variaţia intensităţii fotosintezei în funcţie de soiul
'cultivat, datele obţinute nu permit să se formuleze o concluzie valabilă pen
tru anu mite condiţii.

Interdependenţa dintre intensitatea fotosintezei şi nivelul de fertili
'zare organo-minerală s-a dovedit a fi foarte variabilă în decursul anilor.
Totuşi, aceasta prezintă o relativă constanţă la determinările efectuate în
-cadrul aceluiaşi an. Astfel, în anul 1968, fotosinteza a fost stimulată prin
fertilizarea organică şi minerală în care raportul N:P a fost de 2: 1. Rea
lizarea unui raport de 1: 1 cu doze sporite a redus intensitatea fotosintezei
in anul 1968 (tabelul 2), dar a stimulat-o în 1970 (tabelul 5). Aceasta se
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Tabelul 5

Influenţa gradului de reducere a intensităţii luminii asupra intensităţii fotosintezei
(mg CO2/dm 2 frunză/oră)

Agrofondul
Inten- Dif.

GUrOil 1
Condi. sit. Dif. Dif. .....:

faţă

N p Soiul ţiile foto- faţă de
0;::

fată de °a de
0;::

kg I kg sint. soare E Ora E E
<V <V NoPo Q)

C/) C/) C/)

20.VI.1970

20 - - Ora soare 13,98 Mt. Mt. Mt.
20 - -- Ora umbră* 12,62 -1,36 NU. Mt.
20 - - Merkur soare 13,10 Mt. -0,88 Mt.
20 - - Merkur umbră* 10,64 -2,46 00 -1,98 o Mt.
20 120 120 Ora soare 18,76 Mt. Mt. 4,78 ***
20 120 120 Ora umbră* 17,00 -1,76 o Mt. 4,38 ***
20 120 120 Merkur soare 15,34 Mt. -3,42 000 2,24 ***
20 120 120 Merkur umhră* 13,56 -1,78 o -3,44 000 2,92 ***

DL 5% = 1,48; 1% = 2,01; 0,1% = 2,67

30.1//.1970

20 - - Ora soare 19,18 Mt. Mt. Mt.
20 - - Ora umbră* 16,86 --2,32 o Mt. Mt.
20 -- - Merkur soare 17,36 Mt. -1,82 Mt.
20 - - Merkur umbră* 14,70 --2,66 00 -2,16 o Mt.
20 120 120 Ora soare 20,62 Mt. 1\1t. 1,44
20 120 120 Ora umbră* 17,18 -3,44 000 Mt. 0,32
20 120 120 Merkur soare 19,74 Mt -0,88

I
2,38 *

20 120 120 Merkur umbră* 16,64 -3,10 00 -0,54 1,94 *

DL 5% = 1,84; 1% =2,49; 0,1% =3,31

5. VII1.19ÎO

20 120 60 Colina lumină 14,14 Mt. Mt.

I
20 120 60 Colina umbră** 7,44 -6,70 000 Mt.
20 120 60 Măgura lumină 15,52 Mt. 1,38 *

(

20 120 60 Măgura umbră** 7,46 -8,06 000 0,02
20 120 6) Ora lumină 17,40 Mt. 3,26 ***
20 120 60 Ora umbră* :1' 8,16 -9,24 000 0,72
20 120 60 Merkur lumină 18,96 Mt. 4,82 ***
20 120 60 Merkur umbră** 9,60 -9,36 000 2,16 ***

DL 5% = 1,15; 1% = 1,55; 0,1% =2,06

* 3/4 din intensitatea luminii
** 1/2 din intensitatea luminii

poate datora modificărilor intervenite în nivelul de aprOVIZIOnare a plan
telor cu apă, care în 1970 a fost mult mai abundentă decît în 1968.

Intensitatea transpiratiei. Cele mai ridicate valori ale intensităţii trans
piraţiei la o plantă de cartof s-au înregistrat în 27.VI.1968 (tabelul 6). La
aceasta au concurat atît mărimea tufelor cît şi condiţiile meteorologice, care
au fost favorabile ofilirii.
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Tabelul 6

Valorile medii ale intensităţii transpiraţiei

Data determinării

Agrofondul sau soiul 5. VI.1968 27. VI.1968

dif. Isemnif.1 dif. lsemnif.

q/plante/oră

1,301,24

g/dm2 /oră

20 t gunoi 17,84 Mt. 19,69 Mt.
20 t gunoi + N 120P 60 24,22 6,38 *** 28,46 8,77 ***
20 t gunoi + N 60 P 120 - - 24,90 5,21 ***
20 t gunoi + N 60P 60 - - 28,07 8,38 ***
20 t gunoi+ N120P120 21,62 3,78 *** 28,00 8,31 ***

DL 5% 1,50 1,86

Colina 20,74 Mt. 24,92 Mt.
ăgura 20,55 -0,19 25,49 0,57
ra 23,04 2,30 *** 28,23 3,31 **
erkur 20,58 -0,16 24,67 -0,25

M
O
M

DL 5%

20 t gunoi 0,907 Mt. I 0,709 Mt.
20 t gunoi + N 120P 60 0,647 -0,260 000 0,549 -0,115 000

20 t gunoi + N60P120 - - 0,473 -0,263 000

20 t gunoi + N 60P 60 - - 0,567 -0,142 000

20 t gunoi + N 120 P 120 0,574 -0,333 000 0,554 -0,155 00

DL 5% 0,016 0,016

Colina 0,716 Mt. 0,547 Mt.
Măgura 0,703 -0,013 0,653 0,106 ***
Ora 0,727 0,011 0,559 0,012 *
Merkur 0,691 -0,025 o 0,560 0,013 **
DL 5% 0,021 0,099

În ceea ce priveşte influenţa modului de fertilizare asupra intensităţii

transpiraţiei unei plante, cercetările efectuate de unii autori (A r lan d,
1954; Z w i c k e r, 1954) demonstrează că aceasta creşte prin mărirea doze
lor de îngrăşăminte. Acest fapt este ilustrat şi de datele prezentate în tabe
lul 6, care evidenţiază o sporire semnificativă a transpiraţiei unei plante
atunci cînd pe lîngă gunoiul de grajd se folosesc şi îngrăşăminte minerale,
în doze moderate sau mari. Datele obţinute evidenţiază soiul Ora ca un
soi cu o intensitate a transpiraţiei mult sporită faţă de celelalte soiuri cerce
tate. Aceasta se datoreşte în mare măsură faptului că soiul Ora are cea mai
mare suprafaţă foliară comparativ cu celelalte soiuri cercetate.

Dacă intensitatea transpiraţiei se raportează Ia unitatea d~ suprafaţă,

se constată că fertiIizarea organo-minerală contribuie la diminuarea canti-
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tăţii de apă transpirate. La concluzii asemănătoare s-a ajuns şi în alte cer
cetări (A r 1 a n d, 1954; Z w i c k e r, 1954) efectuate atît în cîmp cît şi în
vase de vegetaţie. Dintre soiurile cercetate, Măgura a prezentat cea mai mare
valoare la determinarea din 27.VL1968.

CONCLUZII

1. Dintre soiurile cercetate, Ora şi Măgura prezintă sistemul radicular
cel mai bogat, iar Merkur este depăşit de toate celelalte soiuri în mod foarte
semnificativ.

2. Fotosinteza a prezentat unele intensificări prin dublarea dozelor de
azot, dar a fost cel mai mult influenţată de condiţiile meteorologice. Cel
mai puţin a fost influenţată de soiul cultivat.

3. Prin folosirea îngrăşămintelor minerale, intensitatea transpiraţiei

raportată la unitatea de suprafaţă foliară se reduce semnificativ, pe cînd
valorile raportate la o plantă au înregistrat o creştere de asemenea semni
ficativă.
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EFECTUL INGRAşAMINTELOR ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI CALITAŢUI

CARTOFULUI DIN PODIŞUL SUCEVEI

D. DAVIDESCU* şi L. REICHBUCH

Folosirea în agricultură a unor doze tot mai mari de îngrăşăminte'

comportă un nou mod de abordare a problemei, datorită influenţei în timp'
a îngrăşămintelor şi coeficientului de utilizare de către plantele de cultură,

din cadrul rotaţiei folosite. Cunoaşterea acestor aspecte are o deosebită impor
tanţă în organizarea utilizării îngrăşămintelor, în interpretarea rezultatelof"
de producţie prin prisma eficienţei economice (B eri n d e i şi colab., 1968 ;',
Bîlteanu şicolab., 1966; Hera şi Triboi, 1967; Reich buch
şi colab., 1969, 1971).

Ţinînd seama de aceste considerente, în anii 1965-1969 s-au organi
zat la Staţiunea Suceava experienţe în cadrul unei rotaţii, folosindu-se doze
crescînde de îngrăşăminte, aplicate în funcţie de specificul plantei.

I

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa a avu t un carader staţionar în rotaţia grîu de toamnă - sfeclă de zahăr'

- orzoaică - cartof. Metoda de aşezare a fost pătratul latin.
Tipul de sol pe care s-a executat experienţa este un cernoziomoid levigat cu textură luto

argiloasă, cu un pH (în KCl 0,1 n) de 4,9-5,0. Humusul are valori cuprinse între 4,5,
şi 4,6%. Conţinutul în fosfor este de 2 mg la 100 g sol, iar conţinutul în potasiu de 10 mg
la 100 g sol (în extract cu acetat lactat de amoniu).

Dozele de îngrăşăminte' administrate au urmărit aplicarea progresivă a diferitelor
cantităţi de îngrăşăminte organice şi minerale sau numai minerale pe întreaga rotaţie, în aşa

fel încît să corespundă atît nivelului actual de aprovizionare cu îngrăşăminte a agriculturiL
cît şi celui de perspectivă (tabelul 1). În medie pe rotaţie au revenit cîte 10 t/ha gunoi +
+75 respectiv 100 kg/ha îngrăşămînt substanţă activă (NP) Ia V2 şi Vs şi cîte 75, 150 şi

300 kg/ha îngrăşămînt substanţă activă la V4' Vij şi V6' La cartci s-au aplicat anual 60-180.'
kg/ha N, 40-120 kg/ha P 20ij şi 120 kg/ha K20, iar una dintre variante (V2) a primit şi

40 t/ha gunoi, Îngrăşămîntul cu fesfor s-a aplicat 15 kg/ha la plantat, iar restul la arătura

de bază, împreună cu întreaga, cantitate de potasiu; azotatul de amoniu s-a aplicat jumătate

din cantitate ca îngrăşămînt de bază şi jumătate primăvara la pregătirea terenului înainte
pe plantare.

* De la Institutul agrcnemic "Nicclae Bălcescu" - Bucureşti
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Soiul folosit a fost Merkur, în toţi anii de experimentare asigurîndu-se o desime de
'38 500 plante/ha prin distanţele de 65/40 cm.

La probele de sol s-a determinat pH-ul în suspensie salină, potenţiometric cu eleetrozi
din sticlă, fosforul mobil în ladat dublu de calciu (metoda Egner - Riehm - Domingo) şi

'potasiul mobil în clorură de amoniu n/2,5 prin fotometrare în flacără.

La plante s-a determinat azotul total prin metoda Kjeldahl, fosforul total colorimetric
în mineralizatorul sulfopercloric, iar potasiul total prin fotometrarea în flacără a aceleiaşi

:soluţii.

Determinarea suprafeţei foliare s-a executat după metoda gravimetrică (Ş i P o ş,

1961).

Tabelul 1

!Dozele de îngrăşăminte organice (t/ha gunoi) şi minerale (kg/ha s.a.) aplicate în cadrul rota
ţiei de 4 ani (1965-1969)

Total gunoi Grîu Sfeclă de zahăr Orzoaică Cartof
Varianta

(G)+NPK.

G INPK. N I P G I N I P
1 K. N I P G I N I p I K.

VI - - - - - - - - - - - - - --

V2 10 75 60 40 - 60 40 - - - 40 60 40 -
V3 10 100 60 40 40 80 40 - 40 - - IOa 40 -
V4 - 75 60 40 - 60 40 - - - - 60 40 -
V 5 - 150 80 40 - 100 60 80 60 - - 100 80
V6 - 350 I 120 80 -- 180 120 160 80 40 180 120 120

Producţiile obţinute la cartof prin aplicarea

I
1965

I
1966

I
1967

Varianta
I I Iq/ha semnif. qiha semnif. q/ha semnif.

I
VI - neîngrăşa t 229,0 251,7 233,2
V 2 - 40 Uha G + N 60P 60 347,1 *** 451,2 *** 422,6 ***
V3 - NI00P40 308,8 *** 389,7 *** 375,2 ***
V4 N 60P 40 262,8 *** 298,2 * 277,4 ***
V5 - NIOOPSO 298,5 *** 330,7 *** 304,2 ***

6 - N180P120Kl'!!) 314,5 *** 419,9 *** 369,4 ***

DL 5% ! 14,5 38,6 22,9
DL 101

I
19,7 52,5 31,210

1DL 0,1 % 26,6 71,1 42,2

V

REZULTATELE OBŢINUTE

1nfluenţa sistemului de îngrăşare asupra productiei. Analizînd rezul
tatele experimentale prezentate în tabelul 2, se constată că la varianta ne
lngrăşată (VI) producţiile au rămas an de an mici şi cam la acelaşi nivel
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(cca 230 q/ha), cu excepţia anului 1969 cînd producţia pe toată experienţa

a fost mai mică decît în anii precedenţi şi s-au obţinut doar 137,1 q/ha.

Cercetările întreprinse pînă în prezent în ţara noastră arată că plan
tele de cartof valorifică foarte bine îngrăşăminteleorgano-minerale l (B eri n
de i şi colab., 1968; D a vid e s cuşi Rei c h b u c h, 1966; Rei c h
b u c h şi colab., 1962). Acest sistem de fertilizare asigură plantelor o apro
vizionare uniformă cu substanţe nutritive asimilabile în tot cursul perioadei
de vegetaţie. Experimentîndu-se acest sistem de îngrăşare (V2) s-au obţinut

cele mai mari producţii la hectar, realizîndu-se un spor de 208,5 q/ha adică

96 % faţă de neîngrăşat.

Comparînd producţiile obţinute la V2 cu cele de la V4' la care s-au
aplicat aceleaşi doze de îngrăşăminte minerale dar fără gunoi, se constată

o superioritate la V2 datorită gunoiului de grajd, realizîndu-se un spor foarte
semnificativ faţă de V4 de 165,7 q/ha adică 76%.

În general se constată că la V4' la care s-au aplicat doze moderate
de îngrăşăminte atît în cadrul rotaţiei cît şi la cartof, s-au obţinut produc
ţiile cele mai mici dintre variantele îngrăşate, sporul faţă de neîngrăşat fiind
doar de 42, 8 q/ha adică 20 %.

Analizînd prin comparaţie V4' V5 şi V6, la care s-au aplicat doze cres
cînde de îngrăşă minte minerale, se constată că pe măsura creşterii dozelor
de îngrăşăminte au sporit şi producţiile astfel: 260,2 q/ha la V4 la care
s-au aplicat doze moderate de îngrăşăminte (NP), 289,1 q/ha la V5 la care

Tabelul 2

îngrăşămintelor în cadrul unei rOtaţii de 4 ani

1968 1 1-,.96_9 \ -:-_M_e_d_ia_19~65--_1-9-69----c----

q/ha semnif. q/ha semnif. q/~a % dif. q/ha 1 semnif.

n5,8 137,1 217,4 100
602,3 *** 306,3 *** 425,9 196 208,5 ***
413,5 *** 237,1 *** 344,9 159 127,5 ***
286,9 *** 175,8 *** 260,2 120 42,8
307,7 *** 204,2 *** 289,1 133 71,7 **
482,7 *** 269,6 *** 371,2 171 153,8 ***

19,3 14,9 52,3
26,2 20,1 71,0
35,5 27,3 96,3

s-au aplicat aceleaşi îngrăşăminte în doze mai mari şi 371,2 q/ha la V 6 la
care s-au aplicat îngrăşăminte complete (NPK) în doze foarte mari.

1 L. Rei c h b u c h şi co lab., Rezultate noi privind folosirea îngrăşămintelor la cul
tura cartofului, lucrare prezentată la sesiunea festivă de referate în cinstea celei de a
XXV-a aniversare a eliberării de sub jugul fascist, Braşov 25-27 iunie 1969.
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Nivelul producţiilor obţinute la V6 a fost determinat şi de folosirea
tuturor elementelor împreună, dar îngrăşămîntul hotărîtor a fost azotul,
care a reacţionat asupra producţiei prin favorizarea creşterii masei foliare,
deci a suprafeţei de fotosinteză şi a formării tuberculilor.

ltifluenţa sistemului de îngrăşare asupra creşterii suprafeţei foliare. Apli
carea îngrăşămintelor reprezintă mijlocul principal prin care se poate dirija
valoarea indicelui suprafeţei foliare, îmbunătăţind în felul acesta producţia

la hectar (D a vid e s cuşi colab., 1968, 1969; Fer n an d o, 1958;
Ş i P o ş, 1961).

Rezultatele experimentale obţinute la Suceava arată că aplicarea îngră

şămintelor a influenţat atît creşterea suprafeţei foliare, cît şi ritmul de acu
mulare a tuberculilor (fig. 1).

În ceea ce priveşte suprafaţa foliară, se remarcă faptul că în primele
faze de creştere intensă a cartofului (15-20 iunie) ritmul de formare şi creş

tere a frunze lor este mai rapid la variantele îngrăşate, cu depăşiri foarte mari
faţă de neîngrăşat.

Varianta în care plantele au fost cel mai bine dezvoltate şi au avut
suprafaţa foliară cea mai mare a fost V6' care a depăşit martorul neîngră-

Graficulflr.!

I

VJ-

Fig. 1 - Determinarea creşterii suprafeţei foliare şi a greutăţii tuberculiIor
în funcţie de sistemul de îngrăşare (media 1966-1968).

- Evaluation of increase in leaf area and tuber yield as a funetion
of fertilization system (Average 1966-1968).

şat cu 82 %. Creşterea mare la această variantă a fost influenţată de dozele
foarte mari de îngrăşăminte minerale aplicate (N180P120K120), cît şi de faptul
că au fost administrate toate cele trei elemente împreună.
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Influenţa îngrăşămintelor organice şi minerale aplicate la V2 se con
cretizează printr-o dezvoltare puternică a plantelor, cu o depăşire faţă de
neîngrăşat de 62 %. .

Pe măsura creşterii dozelor de îngrăşăminte minerale la V4' V5 şi V6,

s-a constatat şi creşterea suprafeţei foliare cu 40%, 51 % şi respectiv 82%
faţă de martorul neîngrăşat. _

Influenţa îngrăşămin te lor asupra componentelor producţiei. In vederea
stabilirii mai corecte a modului în care au influenţat îngrăşămintele asupra
componentelor producţiei,s-au făcut unele determinări la recoltare (tabelul 3).

Tabelul 3'

Componentele producţiei de cartof în funcţie de sistemul de îngrăşare (media 1966-1968}

I
Tuberculi la cuib

Varianta -----;----
nr. %

Producţia la cuib

kg % nr.

Tuberculi peste 55 g

% kg %

VI 11,7 100 0,569 100 3,1 100 0,280 100
V2 25,2 215 1,685 296 11,4 368 1,235 441
Va 16,4 140 1,046 184 7,0 226 0,707 253
V4 13,8 118 0,751 132 5,0 161 0,456 163
Vs 17,1 146 0,821 144 5,5 177 0,471 168
V6 22,0 188 1,312 230 8,9 287 0,887 31'1

Analizînd media tuberculilor pe un cuib se desprinde că cea mai bună

variantă a fost V2 , cu un număr de 25 tubercuIi Ia cuib, care a depăşit vari
anta neîngrăşată cu 115%, urmată de V 6 cu 22 tuberculi Ia cuib şi cu o depă

şire faţă de neîngrăşat de 88 %.
Aplicarea dozelor moderate de îngrăşăminte minerale atît în cursul

rotaţiei, cît şi la cartof (V4), a avut drept efect realizarea celui mai mic
număr mediu de tuberculi la cuib (13,8) dintre variantele îngrăşate. Pe mă

sura creşterii dozelor de îngrăşăminte minerale (V5 şi V 6) numărul de tuber
cuIi a crescut (17,1 şi respectiv 22,0).

Producţia medie de tubercuIi la un cuib este în concordanţă cu numărul

de tuberculi realizat. Cea mai mare producţie medie, de 1,685 kg, s-a realizat
la V2, urmată îndeaproape de V 6' cu 1,312 kg. Atît numărul mediu de tuber
cuIi, cît şi producţia medie la cuib, explică producţiile mari realizate la
V2 şi V 6 •

Rezultatele obţinute evidenţiază şi modul cum au influenţat îngrăşă

mintele asupra dinamicii de formare a tuberculilor. Se constată că atît numă

rul cît şi greutatea cea mai mare a tuberculilor peste 55 g s-a realizat tot
la V2 şi V6, urmate îndeaproape de Va.

Influenţa îngrăşămintelor aplicate asupra conţinutului de fosfor şi pota
siu şi a reacţiei solului la cartof. Aplicarea îngrăşămintelor la cartof a deter
minat pe lîngă o sporire eficientă a producţiei - cşrtoful fiind o plantă care
valorifică economic chiar şi dozele foarte mari de îngrăşăminte minerale
şi o acumulare substanţială de elemente mobile în sol.
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Variaţia conţinutului .de fosfor mobil şi potasiu

Vad.nt. I 1966

I
1967

I
1968

I
1966

P2 0 & I semnif. P 2O& I semnif. P 2O& I semnif. K 20 I semnif.

V1 2,51 2,35 I 2.04 9,05
V2 4,84 ** 3,67 * 3,75 ** 13,70 ***
Vs 4,67 ** 3,82 * 3,42 * 10,13 *
V4 4,96 ** 4,50 ** 5,45 *** 8,30

I
Vs 5,55 *** 4,35 ** 5,02 *** 10,40 **
V6 8,01 *** 6,73 *** 5,95 *** 13,86 ***
--.-

DL 5°;;) 1,43 1,23 1,05 0,91
DL 1% 2,03 1,74 1,45 1,30
DL 0,1% 2,94 2,52 1,98 1,88

Rezultatele prezentate în tabelul 4 evidenţiază acumulări de fosfor mobil
în sol pe măsura creşterii dozelor de fosfor aplicate. Cele mai mari acumu
lări au avut loc la V5 şi V6' la care s-au aplicat doze mari şi foarte mari
de îngrăşăminte minerale atît în cursul rotaţiei, cît şi la cultura cartofului.

Acumulări de potasiu mobil în sol se evidenţiază la V 6, unde s-au apli
cat o dată la 2 ani doze mari de potasiu (K160 la sfecla de zahăr şi K120 la cartof)
şi la V2 unde acumulările au provenit din îngrăşămîntul organic aplicat.

Reacţia solului nu a suferit modificări datorită îngrăşămintelor apli
cate.

Influenţa îngrăşămintelor asupra conţinutului de azot (proteină brută),
fosfor şi potasiu din tuberculii de cartof. Rezultatele analizelor obţinute la
tuberculii de cartof completează cele obţinute la sol. Astfel, conţinutul în
azot total din tuberculii de cartof arată acu mulări mici în toate variantele de
îngrăşare (tabelul 5). La V2 şi V6, la care s-au obţinut producţiile cele mai
mari, conţinutul în azot total este egal sau chiar mai mic decît al altor
variante, ca Vs şi V5 . Acest lucru se explică prin diluţia conţinutului de
azot total într-o masă vegetativă mult mai bogată într-o cantitate mult
mai mare de tubercuH la plantă şi la hectar.

Din datele prezentate în tabelul 6 se constată că procentul de proteină

din tuberculii de cartof a fost mai mare la variantele îngrăşate, cu diferenţe

în funcţie de sistemul de îngrăşare. Cele mai mari valori s-au realizat prin
ap licarea dozelor f~arte mari şi mari de îngrăşăminte minerale şi în special
de azot (V 6 şi V5)' In ceea ce priveşte cantitatea totală de proteină la hectar,
cele mai mari valori s-au realizat prin îngrăşarea organică şi minerală (V2) ,

urmată de îngrăşarea minerală cu doze foarte mari (V6).
Aplicarea dozelor mari de îngrăşăminteorganice (V2) sau a dozelor foarte

mari de îngrăşăminte fosfatice (V6) a determinat acumularea în tuberculi a
unor cantităţi semnificative de fosfor (tabelul 5).

În ceea ce priveşte conţinutul de K20 din tuberculii de cartof, se observă

acu mtdări mai mari în special la V2 şi Vs datorită îngrăşămintelor organice
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Tabelul 4

asimilabil (mg/l00 g sol) şi a pH-ului solului la cartof

1967

I
1968 I 1966 I 1967 I 1968

1<.2 0 1}semnif. 1<.2 0 I semnif. pH I semnif. pH I semnif. pH I semnif.

9,06 10,4 4,49 4,60 4,67
11,~0 *** 12,5 *** 4,62 4,56 4,74
9,90 * 11,6 ** 4,58 4,59 4,93 **
8,80 10,3 4,55 4,54 4,67

10,13 ** 13,0 *** 4,65 4,55 4,90
11,40 *** 12,7 *** 4,56 4,58 4,84

0,63 0,84 0,42 0,63 0,18
0,87 1,16 0,58 0.87 0,26
1,19 1,58 0,79 1,19 0,36

Tabelul 5

Variaţia conţinutului de N, P20S şi K20 din tuberculii de cartof (%)

V,dan'a 11965 I 196611967 I 1968 \ 1965 I 196:'1°'1967 I 1968\1965 I 1::: 11967119"

VI 1,16 1,10 1,18 1,21 0,39 0,42 0,55 0,43 1,63 1,51 1,66 1,82
V2 1,26 1,25 1,15 1,28 0,48 0,47 0,58 0,60 2,33 1,93 2,20 1,86
Vs 1,26 1,16 1,16 1,40 0,47 0,42 0,56 0,52 1,79 1,78 2,06 2,03
V4 1,25 1,21 1,30 1,28 0,42 0,41 0,64 0,54 1,46 1,52 1,82 1,66
Vs 1,36 1,25 1,24 1,33 0,45 0,42 0,60 0,51 1,58 1,47 1,85 1,56
V6 1,36 1,19 1,33 1,37 0,47 0,44 0,62 0,57 1,79 1,68 1,90 2,17---- --
DL5% 0,10 0,62 0,16 0,15 0,05 0,02 0,06 0,13 0,69 0,13 0,28 0,35
DLl% 0,14 0,89 0,22 0,22 0,07 0,03 0,08 0,18 0,95 0,18 0,39 0,50
DL 0,1% 0,19 1,29 0,32 0,32 0,09 0,05 0,12 0,27 1,31 0,26 0,57 0,73

Tabelul 6

Conţinutul de proteină brută (N% >:6,25) din tuberculii de cartof şi cantitatea totală de pro
teină la hectar

1965 1966 1967 1968 Media 1965-1968

Varianta
N%X I N%X I N%X I N%X I k./ha I o/. Id!f°l'6,25 kg/ha 6,25 kg/ha 6,25 kg/ha 6,25 kg/ha o kg/ha semlll .

VI 7,25 332 6,87 346 7,42 346 7,58 357 345 100
V2 7,92 550 7,.81 704 7,23 611 8,05 971 709 205 354 ***
Vs 7,92 489 7,25 565 7,29 547 8,76 722 581 168 236 ***
V4 7,82 411 7,56 451 8,15 452 8,04 461 444 129 99
Vs 8,54 510 7,81 516 7,77 472 8,33 512 502 146 157 lj:'

V6 8,54 537 7,43 624 8,31 614 8,58 828 651 189 306 *** '
DL5%
DLl%
DL 0,1 %

126
171
230
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administrate. Dozele mari de îngrăşăminte potasice aplicate la V6 au influ
enţat acumularea de potasiu în tuberculi în cantităţi mai mari, evidenţiate

prin diferenţe semnificative în doi din cei patru ani de cercetare (tabelul 5).

CONCLUZII

1. Cercetările întreprinse scot în evidenţă că cele mai eficace sisteme
de îngrăşare la cartof sînt administrarea 40 Uha gunoi de grajd + N 60 P 40

(V2) sau a N180P120K120 (V6)'

2. Folosirea îngrăşămintelor organice o dată în cursul unei rotaţii com
binată cu îngrăşămintele minerale anuale (V3) sau a dozelor mari de îngră

~ăminte minerale anuale (V5) s-a dovedit de asemenea destul de eficientă.

. 3. Aplicarea unui sistem armonios de îngrăşare (V2 , V6' V3 , V5) a inten-
sificat creşterea suprafeţei foliare mărind intensitatea fotosintezei, ceea ce
a dus la o grăbire a ritmului de absorbţie a substanţelor nutritive din sol şi

la acumulări mai mari de tuberculi la cuib.
4. Prin îngrăşarea cu îngrăşăminte organice şi minerale (V2) sau cu

îngrăşăminte minerale în doze foarte mari (V 6) s-a realizat cel mai mare număr

de tuberculi la cuib şi procentul cel mai ridicat de tuberculi mari.
5. Administrarea îngrăşămintelor organice şi minerale (V2) sau a doze

lor mari şi foarte mari de îngrăşăminte minerale (V5 şi V6) a determinat acu
mularea în sol a unor cantităţi foarte semnificative de fosfor şi potasiu mobil.

6. Îngrăşămintele aplicate în cadrul rotaţiei au mărit conţinutul de
proteină brută de la 6,87 la 8,76%. Cele mai mari cantităţi de proteină la
hectar s-au realizat fie printr-o îngrăşare organică şi minerală (V2) , fie prin
aplicarea unor doze foarte mari de îngrăşăminte minerale (V6)'

7. Acumulări semnificative de fosfor în tuberculi s-au realizat de ase
menea prin îngrăşarea organică şi minerală (V2) sau prin aplicarea unor can
tităţi foarte mari de fosfor (V6)'

8. Îngrăşămintele organice aplicate la cartof au determinat acumu
larea unor cantităţi semnificative de potasiu în tuberculi.
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EFICiENŢA INGRĂŞĂMINTELOR APLICATE LA CARTOF ÎN CADRUL
UNEI ROTAŢII DE PATRU ANI

L. REICHBUCH, ELISABETA MOGA* ~i STE~A NITU*

Dintre plantele de cultură mai importante din nordul Moldovei, car
tofului îi revine în medie cea mai mare cantitate de îngrăşăminte organice
şi minerale; acest lucru este confirmat şi de consumul mare de elemente nutri
tive.

După cum se ştie, cartoful consumă în cantităţi mai mari azot şi potasiu
şi în cantităţi mai mici calciu şi fosfor. Acumularea acestor elemente este condi
ţionată în pri mul rînd,. pe lîngă factorul Eoi, de starea de aprovizionare a
solului în elemente fertilizante. Creşterea rezervelor de substanţe nutritive
în sol influenţează atît viteza de formare a substanţei uscate, cît şi recolta
finală.

Preocuparea continuă de găsire a celui mai eficient sistem de îngră

şare a impus Staţiunfi Suceava să înceapă din anul 1969 executarea unei
experienţe privind efectul diferitelor doze de îngrăşăminte aplicate în cadrul
unei rotaţii.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa s-a efectuat între anii 1966-1969, avînd un caracter staţionar cu urmă

toarea rotaţie: grîu de toamnă, cartof, orzoaieă, sfeclă de zahăr. Pentru fiecare plantă s-au
executat 12 variante în 6 repetiţii aşezate după metoda dreptunghiului latin. Toate îngră

şămintele au fost aplicate toamna înaintea arăturii de bază. Soiul de cartof folosit a fost
Urgenta. Distanţa de plantare a fost de 70/30 em, asigurînd o desime de 47619 plante la
hectar.

S-au efectuat analize de sol şi plante, probele fiind luate la reeoItarea plantelor. La
probele de sol s-a determinat pH-ul în suspensie salină potenţiometrie cu eleetrozi de sticlă,

P 20 S mobil în lactat acetat dublu de calciu (metoda Egner-Riehm-Domingo) şi K20 mobil
în CINH4 n/2,5 prin fotometrare în flacără.

P20 S şi K20 s-au calculat în mgllOO g sol şi s-au exprimat în procente faţă de mar
torul neîngrăşat.

* De la Laboratorul de agrochimie - Suceava.
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La plante s-a determinat N total prin metoda Kjeldahl, P205 total colcrimetric în mi
neralizatorul sulfoperc1oric, iar K20 total prin fotometrarea în flacără a aceleiaşi soluţii.

'Cantitatea de proteină s-a calculat prin înmulţirea cantităţii de N% cu coeficientul 6,25.
Determinarea suprafeţei foliare s-a executat după metoda gravimetrică (Ş i P o ş, 1961).

REZULTATELE OBŢINUTE

Influenţa sistemului de îngrăşare asupra producţiei. Producţiile anuale
ca şi media lor pe patru ani arată că prin aplicarea unei îngrăşări cores
punzătoare s-au obţinut sporuri distinct şi foarte semnificative (tabelul 1).

Tabelul 1

Sinteza rezultatelor de producţie obţinute prin aplicarea îngrăşămintelor la cartof

1966 I 1967 I 1968 I 1969 Media 1966-1969

Varianta

q/ha I I
dif. l,emniLq/ha % q/ha

VI - neîngrăşat (Mt.) 243,1 234,8 165,6 142,0 196,4 100,0 -
V2 - N50 266,0 234,8 172,9 151,1 206,2 105,0 9,8
Vs - N100 271,4 258,6** 180,9*** 169,7*** 220,1 112,0 23,7
V4 - P40 268,0 235,2 188,5*** 140,3 208,0 105,9 11,6
V5 - Pso 287,4 251,9 188,5*** 158,2* 221,5 112,7 25,1
V6 - N50P40 300,7* 259,8** 170,9 166,5* ** 224,4 114,2 28,0
V7 - N50Pso 305,7** 264,8*** 170,9 175,8*** 229,3 116,7 32,9
Vs - NIOOP40 305,5** 269,5*** 189,9*** 180,0*** 236,2 120,2 39,8 *
Vo - N100PsO 313,9** 283,3*** 195,4*** 194,8*** 246,8 125,7 50,4 **
V10 - N50P40K40 306,0** 281,0*** 202,5* ** 170,3*** 240,0 122,2 43,6 *
Vn - NI00PsoKso 325,2* ** 327,6*** 248,1*** 215,5*** 279,1 142,1 82,7 ***
V12 - 20 t/ha gunoi+

***N50P40 318,1** 311,0*** 267,0*:~* 205,3*** 275,3 140,1 78,9

DL 5°/ 46,0 17,2 7,7 12,3 36,5/0
DL 1% 61,0 23,0 10,3 16,3 48,9
DL 0,1% 80,0 29,9 13,4 21,3 64,6

Trebuie menţionat faptul că în doi din cei patru ani de experimentare
(1968 şi 1969) a avut loc un puternic atac de mană, care a diminuat în mod
substanţial producţia. Se poate totuşi constata că şi în aceşti ani îngrăşă

mintele minerale aplicate împreuHă (V10 şi Vll), precum şi cele organice
şi minerale (VI2) au determinat o mai mare rezistenţă la atacul de mană,

fapt care se evidenţiază prin producţiile superioare realizate.
Rezultatele medii de producţie demonstrează că aplicarea unilaterală

a îngrăşămintelor cu azot (V2 , Vs) sau cu fosfor (V4 , Vs) a avut ca efect
o sporire a producţiei nesemnificativă faţă de martorul neîngrăşat.

Datorită consumului mare de elemente al acestei plante, reacţia faţă

de dozele mari de îngrăşăminte NP sau NPK aplicate împreună este mai
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favorabilă. Astfel, aplicarea NIOOPSO la Vg a determinat un spor de producţie

distinct semnificativ de 50,4 q/ha. Se observă că plantele de cartof reacţi

onează mai bine cînd raportul N:P este în favoarea azotului (Vs faţă de
V 6 şi Vg faţă de V7).

Sporul foarte semnificativ obţinut la Vn de 82,7 q/ha, a fost deter
minat de aplicarea împreună a tuturor elementelor (NPK). Dintre acestea
elementul cel mai important este azotul, care acţionează cel mai mult asupra
producţiei prin favorizarea creşterii masei foliare, deci a suprafeţei de foto
sinteză şi a tuberculilor. Se ştie că, în general, pentru fiecare kilogram de
azot asimilat de cartof se obţine un spor de recoltă în substanţă uscată mai
mare decît la cerealele păioase. Eficacitatea îngrăşării cu azot este în funcţie

însă şi de bogăţia solului în fosfor şi potasiu; este necesară asigurarea unui
raport favorabil între N, P şi K, ceea ce s-a realizat la Vu , contribuind
la obţinerea unui spor de producţie foarte semnificativ.

Cercetările întreprinse pînă în prezent în zona podişului Sucevei1

(Davidescu şi Reichbuch,1966; Reichbuch şi colab.,
1962, 1969, 1971) arată că plantele de cartof valorifică foarte bine îngrăşă

mintele organo-minerale. Acest sistem de fertilizare asigură plantelor o apro
vizionare unifoImă cu substanţe nutritive asimilabile în tot cursul perioadei
de vegetaţie. In cazul fertilizării numai cu gunoi de grajd plantele duc
lipsă de hrană la începutul vegetaţiei, deoarece mineralizarea intensă a guno
iului de grajd are loc mai tîrziu; de aceea este necesară completarea guno
iului de grajd cu NP. Aplicarea în V12 a 20 tlha gunoi de grajd + N 50P 40
a determinat obţinerea unui spor de. 78,9 q/ha faţă de neîngrăşat, iar faţă

de V6, la care s-a aplicat numai N 50P40 a unui spor de 50,9 q/ha.

Influenţa sistemului de îngrăşare asupra creşterii suprafeţei foliare la
cartof. Mijlocul principal prin care se poate dirija valoarea indicelui supra
feţei foliare, îmbunătăţind în felul acesta producţia la hectar, este folosirea
raţională a îngrăşămintelor.

Fer n a n d o (1958) arată că "rezervele de azot sau fosfor au mărit

simţitor suprafaţa frunzelor la plantele de cartof, însă potasiul a produs o
creştere mai slabă. În cpmparaţie cu azotul, fosforul a avut asupra creşterii
supr afeţei frunzelor de cartof o influenţă mult mai puternică".

Pentru a aprofunda modul cum diferitele doze de îngrăşare au influ
enţat asupra creşterii suprafeţei foliare la cartof, s-au făcut determinările

prezentate în tabelul 2.
Rezultatele privind influenţa folosirii unilaterale a îngrăşămintelor cu

N sau P asupra creşterii suprafeţei foliare, demonstrează că fosforul aplicat
singur (V4' V5) a influenţat cu mult mai intens această creştere decît azotul
(V2 , V3)·

1 L. Rei c h b u c h şi colab., Rezultate noi privind folosirea îngrăşămintelor la Cl.ll

tura cariofului, lucrarea prezentată la sesiunea festivă de referate în cinstea celei de
a XXV-a aniversare a eliberării de sub jugul fascist, Braşov 25-27 iunie 1969.
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Tabelul 2

Suprafaţa foliară şi producţia de tuberculi în funcţie de sistemul de îngrăşare*)

Suprafaţa foliară Producţia de tu bercu 1i

Varianta

I I ci;f. I .
I I

dif. I ·fari/ha % ari/ha semmf. q/ha OI q/ha semn!./0

VI - nefngrăşat (Mt.) 136,65 100 36,2 100,0
V2 - N 50 140,02 103 3,37 42,3 116,7 6,1 *
V3 - N 1Ol) 149,81 110 13,16 *** 43,9 121,2 7,7 *
V4 - P 40 154,63 113 17,98 *** 39,7 109,7 3,5
V5 - Pso 159,90 117 23,25 *** 39,6 109,2 3,4
V6 - N 5UP 40 153,39 112 16,74 *** 45,8 126,3 9,6 **
V7 - N 50PsO 163,40 120 26,75 *** 43,7 120,7 7,5 *
Vs - N 100P 40 168,90 124 32,25 *** 46,1 127,3 9,9 **
V9 - NI00PSO 176,10 129 39,45 *** 50,1 138.2

1

13,9 ***
V10- N50P40K40 154,82 113 18,17 *** 47,6 131,2 11,4 ***
Vll- N100 PsoKso 176,70 1:9 40,05 *** 65,1 179,6 28,9 ***
V12- 20 t/ha guno i + N 50P 40 175,36 128 38,71 >\** 64,7 178,5 28,5 ***

DL 5% 3,91 6,1
DL 10 / 5,33 8,2/0

DL 0,1% 7,lf 10,8

*) Determl n:1rile au fost executate în faza de înflorire

Pe măsura folosirii îngrăşămintelor NP împreună (V6, V7' VS, V9) se
constată o creştere a suprafeţei foliare, evidenţiindu-se creşteri mai mari
în cazul folosirii unui raport N:P în favoarea azotului (Vs' V9).

Aplicarea potasiului pe lîngă NP la VIO şi Vll nu contribuie la creş
terea suprafeţei foliare.

Efectul favorabil al îngrăşămintelor organice aplicate împreună cu cele
minerale la V12 se constată şi aici, suprafaţa foliară la această variantă depă

şind cu 16% pe cea realizată la V 6 la care s-a aplicat numai N50P 40 .
Concomitent cu suprafaţa foliară s-a determinat şi producţia la hectar

în faza de înflorire (tabelul 2). Se constată şi la această epocă efectul favo
rabil al azotului mai ales cînd a fost folosit împreună cu fosfor (V8' V9)
sau cu fosfor şi potasiu (VIO ' Vll). Cele mai mari producţii s-au realizat fie
prin aplicarea unei doze de Nl00PsoKso care a dus la obţinerea unui spor
faţă de neîngrăşat de 79,6% (Vll), fie printr-o îngrăşare organo-minerală

cu un spor de 78,5% (V12).

Datele prezentate în figura 1 arată că, pe măsura realizării unei supra
feţe foliare mai mari, a crescut şi producţia de tuberculi la recoltare. Se
constată un paralelism între creşterea suprafeţei foliare şi a producţiei de
tuberculi realizate la recoltare.

Dublarea dozei de azot de la N50 la NIOO pe un fond moderat de fos
for (P40) a determinat creşterea sporului de suprafaţă foliară de la 12% (V6)
la 24 % (V8)' Aceleiaşi doze de azot pe un fond dublu de fosfor (PSO) îi cores-
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punde O creştefe mai mare a producţiei de suprafaţă foliară faţă de neîngră

9at, şi anume de la 20% (V7) la 29% (V9).

Influenţa favorabilă a fosforului şi azotului aplicate în doze mari asupra
creşterii suprafeţei foliare şi producţiei de tuberculi realizate la recoltare
arată necesitatea utilizării şi la soiurile semitimpurii (Urgenta) a dozelor
mai mari de îngrăşăminte.
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l'ig. 1 - Suprafaţa foliară şi producţia de tuberculi la recoltare în funcţie de
îngrăşămintele aplicat.e.

_.: Leal area and tuber yield at harvesting as a funetion of applied mineral fertilizers

Eficienţa îngrăşămintelor asupra modificării raportului frunze/tuberculi.
Rădăcinile şi părţile aeriene ale plantelor de cartof formează un sistem inter
dependent, în care ritmul ridicat al absorbirii substanţelor minerale nutri
tive de către rădăcini provoacă o intensificare a creşterii frunzelor şi o
mărire a intensităţii fotosintezei, ceea ce la rîndul său determină o creştere

accentuată a rădăcinilor şi o grăbire ulterioară a rit mului de absorbţie a
substanţelor. Viteza de creştere a di mensiuni10r acestui sistem depinde de
repartizarea substanţelor nutritive între frunze şi alte organe de vegetaţie

ce influenţează mărirea suprafeţei foliare, precum şi de repartizarea hidra
ţilor de carbon asimilabili între rădăcini şi alte părţi ale plantei care influ
enţează dezvoltarea sistemului radicular.

i'entru a demonstra modul în care au influenţat îngrăşămintele asupra
raportului dintre frunze ~i tuberculi, s-au executat timp de trei ani deter
minări la epoca de dezvoltare maximă a plantelor, stabilindu-se raportul
dintre greutatea frunzelor şi a tuberculilor pe variante de îngrăşare (tabelul 3).

Rezultatele obţinute arată că aparatul foHar la cartof s-a dezvoltat
din ce în ce mai mult pe măsură ce elementele au fost folosite împreună

şi în doze mai mari. Cele mai mari valori s-au realizat prin folosirea celor
trei elemente împreună în doza de N100PsoKso (Vll). La această variantă,
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Tabelul 3
Determ inarea creşterii masei foliare şi a tuberculiJor de cartof În funcţie de sistemul de Îngrăşare*)

(media 1967-1969)

Greutatea totală a frunzelor Greutatea totală a tubercuIilor Rapor-

q/ha I q/ha I I

tul
Varianta I di!. I of dlfo I 0'

frunze:
% q/ha semn!. % q/ha semn!. tuber-

cuIi

VI - neîngră~at (Mt.) 322,3 100 99,9 100 3,22
V2 - Nso 337,3 105 15,0 102,6 103 2,7 3,29
V3 - N100 349,2 108 26,9 108,7 109 8,8 3,21
V4 - P 40 380,8 118 58,5 109,0 109 9,1 3,49
Vs - Pso 381,5 118 59,2 94,3 94 5,4 3,41
V6J- NSOP 40 390,4 121 68,1 110,1 110 10,2 3,54
V7 - NsoPso 402,7 125 80,4 111,2 111 11,3 3,62
Vs - NI00P40 426,1 132 103,8 107,0 107 7,1 3,98
V9 -- N10vPsO 400,4 124 78,1 117,7 118 17,8 3,72
V10 - NsoP40KSO 421,1 131 98,8 114,3 114 14,4 3,25
Vn - N100PsoKso 453,1 141 130,8 123,7 124 23,8 * 3,66
V12 - 20 t/ha guno i+NSoP40 406,9 125 84,6 127,1 127 27,2 * 3,20

DL 5% 23,5 22,3
DL 1% 29,9 29,9
DL 0,1% 39,5 39,5

* Determinările au fost executate Între 20 şi 30 iunie

prin realizarea mai timpurie a producţiei maxime de vreji, s-a obţinut şi

produ~ţia cea mai mare de tuberculi dintre variantele cu îngrăşare minerală.

In ceea ce priveşte raportul frunze/tuberculi se constată o creştere a
acestuia pe măsura creşterii dozelor de îngrăşăminte şi în special de azot
(Vs). Prin aplicarea celor trei elemente împreună, atît în doze moderate
(V10)' cît şi în doze mari (Vll), s-a realizat un raport armonios între frunze
şi tuberculi. Cel mai favorabil raport la această epocă s-a realizat prin
aplicarea îngrăşării organo-minerale (V12).

Influenţa îngrăşămintelor asupra numărului mediu de tuberculi la cuib
şi a producţiei la hectar. În vederea stabilirii modului în care dozele de îngră
şăminte influenţează asupra numărului mediu. de tuberculi la cuib, s-au
făcut timp de trei ani determinările prezentate în tabelul 4. Se constată

şi din aceste rezultate că aplicarea combinată a îngrăşămintelor, NP sau NPK
în doze mari, a determinat realizarea unui număr mare de tuberculi la cuib.
Astfel, la Vu , la care s-a administrat NlOOPsoKso, s-a realizat numărul cel
mai mare de tuberculi la cuib, de 12,8, depăşind varianta neîngrăşată cu
19%, în ti'mp ce la Vg, la care s-a administrat.NlooPso, s-au obţinut 12,3
tuberculi la cuib, depăşind varianta neîngrăşată cu 14 %.

La aceeaşi epocă s-au făcut determinări şi asupra producţiilor obţinute

la hectar în funcţie de dozele de îngrăşare (tabelul 4). Rezultatele obţinute

evidenţiază o dinamică de acumulare mai rapidă la variantele la care fie
că s-a administrat azot şi fosfor în doze mari (Vg), şi la care producţia
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Tabelul 4"

Influenţa îngrăşămintelor asupra numărului de tuberculi Ia cuib şi a producţiei Ia heeta r*
(media 1967-1969)

I Tubmuli la cuib Greutate totală tuberculi

Varianta
I m~~iu I % Id;r. n'./ semnlf. q/ha I I

M. I .% q/ha semnlf.

VI - neîngrăşat (ML) 10,8 100 151,1 100
V2 -- Nso 10,4 96 -0,4 00 153,0 101 1,9
Va - N100 10,3 95 -0,5 00 164,0 109 12,9
V4 - P40 11,5 107 0,7 *** 159,9 106 8,8 ,
Vs - P so 12,2 113 1,4 *** 172,1 114 21,0
V6 - NSOP 40 11,6 107 0,8 *** 167,4 111 16,3
V7 - NsoPso 12,3 114 1,5 *** 169,4 112 18,3
Vs - N100P40 12,0 111 1,2 *** 162,4 108 11,3
Vg - N100PSO 12,3 114 1,5 *** 181,9 120 30,8 *
V10- NsoP401\40 11,9 110 1,1 *** 199.5

1

132 48,4 ***
V11- N100PsoKso 12,8 119 2,0 *** 204,8 136 53,7 ***
V]2-20 t/ha gunoi de grajd+NsoP 40 11,9 110 1,1 *** 189,0 125 37,9 **

DL 5% 0,30 24,4
DL 1% 0,40 32,6
DL 0,1% 0,54 43,1

*) Determinările au fost executate Între 20 şi 30 iulie.

totală de tuberculi a depăşit varianta neîngrăşată cu 20%, fie că s-au admi
nistrat cele trei elemente împreună, atît în doze moderate (VIO), cît şi în
doze mari (Vll). Depăşirile realizate în aceste trei cazuri au fost de 20 %
fată de neîngrăşat la V9, de 32% la VIO şi de 36% la Vll •

Folosirea dozelor mari de îngrăşăminte reclamă necesitatea aplicării

împreună a celor trei elemente. Analizînd comparativ variantele 9 şi 11
se constată un spor de producţie de 16 % obţinut la Vll faţă de V9' datorat
aplicării, pe lîngă azot şi fosfor, a potasiului. ° dinamică rapidă de formare
a tuberculilor s-a realizat şi prin aplicarea împreună a îngrăşămintelor orga
nice cu cele minerale la VI2 , sporul faţă de neîngrăşat fiind de 25%. Com
parîndrezultatele de producţie de la V12 cu cele de la V6' la care s-a aplicat
nu mai N 50P40 se constată un spor de producţie datorat îngrăşămintelororga
nice de 14%.

Influenţa îngrăşăminte/ar asupra continutului de P205 şi K'20 din sol.
Aplicarea îngrăşămintelor în diferite doze şi rapoarte la cartof a favorizat,
pe lîngă o sporire considerabilă a producţiei, şi o acumulare de elemente
mobile în sol. Rezultatele prezentate în figura 2 privind variaţia conţinu

tului de P205 din sol arată că, în afara V2 şi V3 la care s-a aplicat nu mai
azot şi la care se observă o scădere a conţinutului de fosfor, are loc o acu
mulare a fosforului mobil din sol pe măsura creşterii dozelor de P, NP şi

NPK la V4 - Vll • La toate variantele la care doza de fosfor administrată
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a fost dublă s-au acumulat cantităţi mai mari de P205 mobil decît la vari
antele cu doza simplă (V5' V 7' V 9 şi V n faţă de V4' VI), V8 şI V IO)'

În ceea ce priveşte conţinutul de K20 accesibil din sol (fig. 3) se ccn
stată acumulări mai Însemnate la variantele la care pe lîngă azot şi fosfor
s-a administrat potasiu (VID şi Vn ) sau gunoi de grajd (V)2)'
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Fig. 2 - Variaţia conţinutului de P205 elin sol la cartof.
- Variations in P 20 5 content of soil under petato crop:;
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Fig. 3 - Variaţia conţinutului de K20 din sol la cartof.
- Variations in K20 content of soi! under patata crops
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Influenţa îngrăşămintelor asupra acumulării de N, P205 şi K20 în tuber
cutii de cartof. Rezultatele analizelor privind conţinutul În elemente mobile
din tuberculii de cartof (fig. 4) completează foarte bine pe cele obţinute la
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sol. Astfel, se constată că cele mai mari acumulări de N total au avut loc
la variantele la care acest element a fost aplicat împreună cu fosfor (V7-V9)
sau cu fosfor şi potasiu (VIo-Vn ). Creşterile mai mari în talie la varian
tele la care s-a administrat N100 (VS, V9' Vn ) au determinat o micşorare

%
/60

/50

1'10

IJO

120

!l0

--N_0-.- ~Os

---- /(2°

128

Fig. 4 - Variaţia conţinutului de N, P205 şi K20 din tuberculii de cartof (1968).
- Variaticns in N, P205 and K20 in potato tubers (1968)

a concentraţiei de N total din tuberculii de cartof faţă de variantele cu
aplicarea numai a N 50 (V7 , VIO), la care valorile realizate au fost mai mari.

În ceea ce priveşte conţinutul în P 20 5 se constată acumulări maiînsem
nate la V5' la care s-a administrat acest element singur în doză dublă (Pso)
şi la Vn , la care s-a aplicat aceeaşi doză în prezenţa azotului şi potasiului.

Cartoful, fiind o plantă mare consumatoare de potasiu, prezintă carenţe

în cazul variantelor la care nu s-a administrat acest element, mai ales că

plantele din varIantele respective s-au dezvoltat foarte bine. Aceasta demon
strează că prin aplicarea timp de 4 ani numai a azotului şi a fqsforului se
creează în solo carenţă de potasiu. Variantele la care potasiul s-a ad minis
trat în doză suficientă se evidenţiază şi printr-o concentrare mai mare în
acest element (Vn şi V12).

CONCLUZII

1. Folosirea unilaterală a îngrăşămintelor la cartof este neeconomică,

sporurile de producţie obţinute fiind nesemnificative.
2. Cele mai mari producţii s-au realizat fie prin aplicarea dozelor mari

de îngrăşăminte minerale (Nl00PsoKso), fie prin aplicarea a 20 Uha gunoi
de grajd împreună cu N 5OP 40 •
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3. Îngrăşămintele administrate au determinat creşterea în mai mare
măsură a suprafeţei foliare, precum şi îmbunătăţirea dinamicii de formare
a tuberculilor.

4. Prin aplicarea anuală a îngrăşămintelor, în special în doze mari,
au avut loc acumulări de P205 mobil şi K20 asimilabil în sol.

5. Aplicarea azotului împreună cu fosfor sau cu fosfor şi potasiu a
dus la creşterea concentraţiei acestui element în tuberculi.

6. Aplicarea anuală a dozelor mari de NP a determinat carenţe de
K în tuberculii de cartof. Prin aplicarea şi a acestui element, carenţele au
dispărut (VIO ' Vl1 , VI2).
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EfECTUL INGRĂŞĂMINTELOR APLICATE LA CARTOF PE NISIPURILE
DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI

MARIA BÎRSAN*

În grupa solurilor cu fertilitatea cea mai scăzută din ţara noastră se
încadrează şi soIurile nisipoase şi nisipurile. Pentru sporirea fertilităţii aces
tora ~ste necesar să se folosească un complex de măsurî agrofitotehnice, prin
tre care un rol important îl prezintă aplicarea îngrăşămintelor.

Problema eficacităţii îngrăşămintelor la cartof în condiţiile nisipurilor
a fost puţin studiată. N a g y şi Bal o g (1966) au obţinut rezultate în
acest sens pe nisi puriJe din vestul ţării, iar B o d i u (1970) pe nisipurile
din sudul Olteniei. Pentru nisipurile din Transilvania nu s-au publicat date
în acest domeniu.

În vederea stabilirii efeetului îngră~ămintelor asupra cartofului pe
nisipurile reci din Depresiunea Braşovului,'zonă foarte favorabilă pentru
cartof, s-au întreprins cercetări sistematice între anii 1967-1969, ale căror

rezultate se prezintă în această lucrare.

MATERIALUl. ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele s-au efectuat la Cooperativa agricolă ee producţie Reci, judeţul Covasna,
situată la marginea estică a Ţării Bîrsei. Aşezarea s-a făcut în dreptunghi latin în 5 repe
tiţii, iar parcela recoltabilă a fost de 29 m,~. Cartoful s-a cultivat după secară de toamnă,

iar soiul folosit a fost Carpatin. Îngrăşămintele aplicate sînt prezentate în tabelul 1.
Solul pe care s-a experimentat este o aluviune nisipoasă din lunea Rîului Negru, su

pusă deflaţiei cînd nu este acoperită de vegetaţie şi în parte nesolificată, săracă în substanţe

nutritive şi cu apa freatică aproape de suprafaţă. Condiţiile c1imatice sînt prezentate în dia
grama climatică după metoda H. Walter.

REZULTATELE OBŢiNUTE

Analizînd prin metoda comparaţiilor multiple rezultatele de producţie

obţinute în medie pe 3 ani (tabelul 2), se constată că cele 20 variante se
grupează în şase grupe de semnificaţie, la nivelul de confidenţă de 5%.

* pe la Institutul Pedagogic Braşov
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Tabelul 1

Îngrăşămintele aplicate pe nisipurile reci din sud-estul Transilvaniei (1967-1969)

Epoca de aplicare

Varianta

toamna

N I p.o.1 K.O

kg/ha s.a.

gunoi
t/ha

primăvara

kg/ha s.a.

60
60
60
60
60
60

40

40
40
40

40
80
80
80
80

80
120

120

40
40

40
40
40

40
40

40
80

80
80

120
120

40

30
30
3G

30
30

30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
30

30
30

30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
30

20
20
20
20
20

20
40
40
40
40

40
60

60
20
20
20

20
20

20
20

20
40

40
40

60
60

20

*) - înainte de pregătirea terenului
.J< *) _ după răsărire

Pe primul loc în competiţia pentru producţii mari se situează V17 '

în care s-au aplicat doze foarte mari de îngrăşăminte chimice complexe
(NlS0P180Kl&o)', Producţia obţinută la această variantă a fost de 351 q/ha,
în trecînd producţia martorului neîngrăşat cu 201 q/ha, respectiv cu 135 %.

Grupa a doua cuprinde variante cu doze mari şi foarte mari de azot
şi fosfor, cu şi fără potasiu. Din compararea acestor variante între ele se
observă că producţiile sînt egale, întrucît diferenţele nu sînt asigurate. De
aici reie~e că la acest nivel de îngrăşare potasiul nu a avut efect asupra
producţiei. Dacă ~e face comparaţia între grupa Işi grupa a II-a de variante,
~e observă că potasiul a avut efect numai la un înalt nivel de îngrăşare

cu azot şi fosfor, caz în care a sporit producţia semnificativ.
Grupa a III-a conţine variante cu un fond mai scăzut de fertilizare,

ceea ce s-a reflectat în obţinerea unor producţii semnificativ mai mici decît
în variantele grupei anterioare. Nici pe acest fond mai scăzut de fertilizare
potasiul nu contribuie la sporirea producţiei.
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În grupa a IV-a se găsesc variante la care, pe lîngă un nivel scăzut

de fertilizare ("\C5) , aplicarea îngrăşămintelor s-a făcut în doze nearmonioase
(V16, V7' V 6)' In aceste cazuri sporurile de producţie au scăzut mult faţă

de variantele îngrăşate mai bine sau armonios. Aceste scăderi semnificative
se datoresc cantităţilor mici de fosfor sau lipsei fosforului, aşa cum se vede
din formulele de îngrăşare (V16 < V17 ; V 7 < Vs ; Vs < V5). Din analiza
acestei grupe de variante mai rezultă că lipsa fosforului din formula de
îngrăşare determină o eficienţă mai slabă a dozelor mari şi foarte mari de
azot şi potasiu. Dacă se compară producţia obţinută în V16 unde a lipsit
fosforul cu cea din V17 se vede că sporul de producţie s-a redus cu aproape
50% (de la 201 q/ha la 103 q/ha).

La grupa a IV-a se mai poate observa ineficienţa potasiului în cazul
aplicării lui pe 3 nivele de azot asociat sau nu cu doze mici de fosfor.

Grupa a V-a cuprinde numai variante fără fosfor mineral. Lipsa acestui
element din formula de îngrăşare cu doze mici de îngrăşăminte face să scadă

semnificativ producţia, cu 34 q/ha (comparaţie între V 3 şi V 5)' De asemenea,
reducerea dozei de potasiu de la 180 la 120 kg/ha, aplicate împreună cu doze
foarte mari de azot şi fără fosfor, duce la scăderea semnificativăa sporului de
producţie (comparaţie între V13 şi V16)'

În sfîrşit, grupa a VI-a evidenţiază rolul deosebit de important pe care îl
are azotul în sporirea producţiei de cartof. V4 (P60K60) a dat cel mai mic spor
de producţie, care, nefiind asigurat statistic, este plasat în zona martorului
neîngrăşat.Prin adăugarea de N60 la P 60K60 (V5) sporul a crescut de la 22 q/ha
la 72 q/ha.

Referitor la efectul îngrăşămintelororganice, se observă că cele 30 tone/ha
gunoi de grajd au dat un spor semnificativ de producţie, de 60 q/ha, faţă de
martorul neîngrăşat. Acest spor a crescut cu încă 73-88 q/ha cînd s-au adăugat

şi îngrăşăminte chimice complete în doze mici. De aici se vede că asocierea
gunoiului de grajd cu îngrăşămintele chimice în doze reduse (N60P60K60) de
termină sporuri de producţie apropiate de cele obţinute numai cu îngrăşăminte

chi mice aplicate în doze mari. La această constatare au ajuns şi alţi cercetători

(R e i c h b li C h şi colab., 1971; G u ţ ă şi colab., 1971).
Componentele producţiei. Din analiza modului cum îngrăşămintele folo~

site au influenţat suprafaţa foliară, numărul de frunze, numărul de vreji şi

înălţimea plantelor, a reieşit că în toate cazurile îngrăşămintele au determinat
creşteri însemnate ale acestor componente faţă de martorul neîngrăşat, fapt
care s-a răsfrînt pozitiv asupra producţiei acumulate. Din tabelul 3 rezultă

că a existat o corelaţie semnificativă pozitivă între producţie şi componentele
ei. De asemenea, structura producţiei a fost modificată în mod simţitor.

Astfel, din tabelul 4 se vede că pe lîngă numărul de tuberculi la cuib, care a
crescut faţă de martorul neîngrăşat, a crescut şi numărul de tuberculi comer
ciabili, în special la variantele care au pri mit azotul împreună cu potasiu!.
Aceste rezultate concordă cu cercetările lui H u k k eri (1968), care a con
statat că azotul şi potasiul au mărit procentul de tuberculi mari, în timp ce
fosforul a mărit procentul de tuberculi mici.
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Tabelul 3

Corelaţia dintre producţia de tuberculi şi unele componente ale producţiei la cartof

1967 1968

I
1969

Productia în
funcţie de:

I
I

ecua ţia coef. de ecuaţia coef. de

I
ecuaţia cod. de

corelatie corelaţie corelaţie

Înălţimea I
plantei 58+5,48 x r=0,810** 30+6,85x r=0,990** 1 37,5+5,89x 1'=0,910**

Numărul de
Îrunze 53A+5,92x r=0,760** 71+3,42x r=0,770** 18,5+4,58x r=0,820**

Suprafaţa

127+0,06 xfoliară r=0,650** 70,8+0,70x r=0,800"* 9,4+0,084x r=0,760**
Numărul de

vreji 94+384x r=0,670**

Tabelul 4

Influenţa ingrăşămintelor asupra unor componente ale pruducţiei (media 1967-1969)

Gunoi N

I P 2 0. I K2 0 I Total Numărul mediu Greutatea
NPK de tuberculi la cuib medie la cuib

de
Varianta

grajd I'om"-I % din I'ome.'-.t/ha kg/ha s.a. total ciabili total Itotal g Cl~/~J11

VI(Mt) - - - - - 7,8 5,0 64 268 65
V2 - 60 60 - 120 9,3 6,5 70 407 74
Vs - 60 - 60 120 8,9 6,0 68 383 79
V4 - - 60 60 120 8,6 5,7 66 324 74
V5 - 60 60 60 180 10,6 7,5 71 396 80
V6 - 120 60 - 180 9,4 6,6 70 431 81
V7 120 - 60 180 9,1 6,4 71 379 80
Vs - 120 60 60 240 10,2 7,5 74 455 82
V g - 120 120 - 240 10,0 7,0 70 484 81
V IO - 120 120 60 300 11,9 7,9 67 507 81
Vl1 - 120 120 120 360 11,6 7,2 62 479 81
VI2 - 180 120 - 300 12,2 8,2 59 499 79
VIS - 180 - 120 300 9,3 6,5 70 431 83
V14 - 180 120 120 420 11,8 7,5 64 559 84
VI5 - 180 180 - 360 12,5 7,7 62 506 81
VIS - 180 - 180 360 9,2 6,6 72 415 83
VI7 - 180 180 180 540 12,8 8,2 64 596 83
VIS 30 - - - - 9,5 6,7 71 357 73
VI9 30 60 60 - 120 11,3 7,7 68 459 79
V20 30 60 60 60 180 12,5 7,4 59 544 77

În ceea ce priveşte greutatea medie a tuberculilor la cuib, se observă că

aceasta a crescut foarte mult StI b influenţa îngrăşămintelor. Astfel, faţă de
268 g/cuib la martorul neîngrăşat, prin aplicarea îngrăşămintelor s-a obţinut

o greutate de peste două ori mai mare. Cea mai mare greutate a fost de
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596 glcuib în V17 . O greutate de peste 500 g/cuib s-a obţinut şi în V14 , V20 , V15 ,

VIO ' In general se observă că pe primele locuri în realizarea unei greutăţi medii
cît mai mari la cuib se situează acele variante care au dat şi o producţie mare,
ceea ce dovedeşte existenţa unei corelaţii între aceşti parametri.

Urmărind efectul îngrăşămintelor asupra cantităţii de tuberculi comer
ciabili se observă că, faţă de 65% la martor, îngrăşămintele au contribuit la
obţinerea a 73-84 % tuberculi comerciabili. Cea mai mare cantitate s-a obţi

nut la variantele în care pe lîngă doze mari de azot s-au dat şi doze mari de
potasiu (VI6 , V17 , V13 , V14) în prezenţa sau în absenţa fosforului. La V2 ,

unde a lipsit potasiul şi la V4, unde a lipsit azotul, precum şi la VIS' unde s-a
dat numai gunoi de grajd, s-au obţinut şi cele mai mici cantităţi de tuberculi
comerciabili. Acest fapt scoate în evidenţă rolul pe care îl au azotul şi potasiul
în sporirea producţiei de tuberculi comerciabili, fapt constatat şi de Rei c h
b u c. h şi colab. (1971). Îngrăşămintele organice aplicate singure nu au
sporit producţiade tuberculi comerciabili mai mult decît dozele mici de N şi P.
Se observă însă că adăugînd la îngrăşăminteleorganice îngrăşăminte chimice,
chiar în doze mici, creşte procentul de tl;!berculi comerciabili.

Gradul de utilizare a îngrăşămintelor. In ceea ce priveşte gradul de valori
ficare aparentă a îngrăşămintelor, din tabelul 5 se observă că cea mai bună

Tabelul 5

Gradul de valorificare a ingrăşămintelor de către cartof În anii 1967-1969

'" Gunoi N IP2 0s1 K 2 0 kg tuberculi/kg S.A.
~ de Total
.~ grajd NPK

I I I
media'" t/ha kg/ha s.a. 1967 1968 1969> 1967-1969

VI
(Mt.) - - - - - - - - -
V2 - 60 60 - 120 99,8 52,0 75,3 75,8
V3 - 60 - 60 120 59,2 17,3 74,0 50,4
V4 - - 60 60 120 37,8 13,2 4,5 18,5
Vs - 60 60 60 180 59,7 48,2 48,7 52,2
V6 - 120 60 - 180 86,2 43,0 52,4 60,5
V7 - 120 - 60 180 81,1 24,1 38,4 47,9
Vs - 120 60 60 240 77,7 35,8 58,2 57,2
V9 - 120 120 - 240 60,7 44,7 59,0 54,7
VIO 120 120 60 300 62,9 35,1 46,3 48,1
Vll - 120 120 120 360 50,8 28,5 42,4 40,6
VI2 - 180 120 - 300 50,1 44,7 57,5 50,8'
VI3 - 180 - 120 300 18,9 27,2 36,4 22,2
V14 - 180 120 120 420 44,6 35,5 38,1 39,4
V15 - 180 180 - 360 66,6 40,4 38,3 48,4
VI6 - 180 ....,- 180 360 31,6 24,1 26,2 27,3
V17 - 180 180 180 540 50,0 22,9 38,7 37,2
VIS 30 - - - - 181 *) 183*) 239*) 201*)
V I9 30 60 60 - 120 181 *)+87,0 183*)+48,5 239*)+45,7 201 *)+60,4
V20 30 60 60 60 180 181 *)+68,3 183*)+41,3 239*)+36,5 201*)+48,7

*) kg tubercul{t gunoi de grajd
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valorificare s-a obţinut în condiţiile anului 1967. Din diagrama climatică se
vede că anul 1967 a fost mai apropiat de media climatică pe cele două perioade;
în lunile de vegetaţie a cartofului nu a apărut acea zonă aridă (zona haşurată),

iar repartiţia precipitaţiilor în timpul vegetaţiei a fost mai bună (fig. 1).
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Fig. 1 - Diagrame: c1imatică de la C.A.P. Reci în anii 1967-1969 (după metoda
H. Walter).

- Climatic diagram in Reci Agricultural Cooperative, during the period 1967-1969
(after H. Wal ter method)

În anul 1968 valorificarea îngrăşămintelor la majoritatea variantelor a
fost redusă aproape la jumătate faţă de anul 1967, datorită faptului că preci
pitaţiile au fost mai puţine şi necorespunzător repartizate în timpul vegetaţiei;

de asemenea temperaturile au fost mai ridicate şi s-au menţinut mai mult
timp, astfel că în diagrama climatică apar două perioade aride foarte apropiate
între ele.

În general, în medie pe trei ani (1967-1969) se observă că a existat o
mai bună valorificare a dozelor de îngrăşăminte în variantele în care azotul
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s-a dat împreună cu fosforul şi care au conţinut cît mai puţin potasiu. Se
consideră că aceasta se datoreşte acţiunii fosforului, care se ştie că intensifică

potenţialul fotosintetic şi deci capacitatea de asimilare a plantelor. Cei mai
mici coeficienţi de valorificare a îngrăşă mintelor s-au obţinut la variantele
unde azatul s-a asociat cu canti tăţi mari de potasiu. Aceasta se poate explica
prin caracterul antagonist dintre azot şi potasiu, ipoteză considerată de V e
n ema (1960) ca nedovedită.
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Fig. 2 - Diagrama c1imatică de la C.A.P. Reci pe pe
rioada 1955--1966.

- Climatic diagram in Reci Agricultura! Ccoperative during the
period 1955-1966

Eficienta economlcă. Din analiza eficienţei economice (tabelul 6) rezultă

că cel mai mare venit net s-a realizat în cazul aplicării dozelor foarte mari de
îngrăşăminte chimice complete în raport de 1 : 1 : 1 (N180P180K180)' Venitul
obţinut la acest nivel de îngrăşare a fost de 25 791 lei/ha, la fiecare leu cheltuit
revenind un venit de 3,90 lei.
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Tabelul 6

Eficienţa economică a îngrăşămintelor aplicate pe nisipurile reci din sud--estul Transilvaniei
(media 1967-1969)

N

I
p,o·II(,O Prod. fub.

Venit la 1 leu
Gunoi Chel-! V . cheltuit

(;l de Total tuieli enlt Rata
"'i:; dlco"el net rent.
(;l grajd NPK.

q/ha I I lei/ha lei/ha % I<-. tlha kg/ha S.a. % lei %(;l

1
>-

VI(Mt) - - - - - 150 100 4 200 9413 224 1,24 100
V2 - 60 6) - 120 241 161 4 338 17886 412 3,01 243
V3 - 60 - 60 120 210 140 3 999 14939 373 2,64 213
V4 - - 60 60 120 172 115 3 444 11300 328 2,28 184
Vs - 60 60 60 180 244 163 4 390 17628 401 3,10 250
V6 - 120 60 - 180 259 173 4 662 19 141 410 3,18 256
V7 - 120 - 60 180 236 157 4 488 16900 376 2,76 222
Vs - 120 60 60 240 287 192 4 598 21465 467 3,53 285
V9 - 120 120 - 240 281 188 4 785 20536 429 3,29 2G5
V IO - 120 120 60 300 294 196 4 709 21 701 461 3,57 288
Vll - 120 120 120 360 296 197 4 441 21344 481 3,61 291
VI2 - 180 120 - 300 302 201 4 534 21 661 478 3,78 305
VI3 - 180 - 120 300 216 144 4 546 15025 330 2,73 220
V14 - 180 120 120 420 316 210 5 050 22857 453 3,80 ~-)O6

VIS - 180 180 - 360 324 216 5 189 21 712 418 3,81 307
VI6 - 180 - 180 360 248 165 3 973 17800 448 3,21 252
VI7 - 180 180 180 540 351 235 5 263 25791 490 3,90 314
VIS 30 - - - - 210 140 3 996 14540 364 2,30 185
VI9 30 60 60 - 120 283 188 4 525 20683 457 3,48 281
V 20 30 60 60 60 180 298 199 4 470 21461 480 3,67 295

CONCLUZII

1. În condiţiile nisipurilor reci, îngrăşămintele chimice determină spo
ruri foarte mari de producţie la cartof, în cazul în care sînt aplicate în doze
foarte mari şi în raport de 1 : 1 : 1 (N180P180K180)'

2. Efect hotărîtor asupra producţiei are azotul, aplicat în raport armonios
cu celelalte elemente, în special cu fosforul. Azotul asociat nu mai cu potasiul
reduce semnificativ sporul de producţie. Cînd potasiul se aplică împreună

cu azotut şi fosforul în raport de 1 : 1 : 1, sporurile sînt maxi me.
3. Ingrăşămintele organice asociate cu doze mici de NPK în raport de

1 : 1 : 1 dau sporuri de producţie apropiate de cele obţinute prin aplicarea
îngrăşămJntelor minerale în doze mari.

4. Ingrăşămintele influenţează dezvoltarea aparatului vegetativ aerian,
,ceea ce se răsfrînge pozitiv asupra producţiei de tuberculi, datorită măririi

capacităţii fotosintetice a plantelor. Între componentele producţiei şi producţie
există corelaţii pozitive şi semnificative.

5. Producţia de tuberculi comerciabili creşte foarte mult în urma apli
cării dozelor foarte mari de îngrăşăminte ch i mice complete, caz în care se
obţine şi venitul net cel mai mare.
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REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND APLICAREA DIFERENŢIATA

A ÎNGRĂŞĂMINTELOR LA CARTOF, PE BAZINE SPECIALIZATE

H. BREDT, M. BERINDEI, W. COPONY,
V. BUZOIANU, S. MUREŞAN şi L. REICHBUCH*)

Delimitarea bazinelor specializate pentru cultura cartolului (B eri n
d e i, 1966; B eri n de i şi colab., 1967) nu se rezumă la o împărţire teri
torială după condiţiile de climă şi sol. Fiecare bazin reprezintă un complex
de factori (B eri n de i şi colab., 1969). Pentru fiecare bazin de cultura
cartofului sînt stabilite foarte concis şi alte elemente ca: destinaţia producţiei,

soiurile care se vor cultiva, modul de reînnoire a materialului de nlantat si
tehnologia specifică culturii cartofului în bazinul respectiv. .< ,

În cadrul recomandărilor privind tehnologia culturii pe bazine trebuie
acordată o atenţie deosebită diferenţierii sistemului de îngrăşare pe bazine.
Modul de îngrăşare în fiecare bazin trebuie să corespundă atît condiţiilor pedo
climaticedate (D. Davidescu şi V. Davidescu, 1969), cît mai
ales scopului pentru care se cultivă cartoful, deci calităţilor chimice şi culinare
care se urmăresc şi care pot fi dirijate prin sis temuI de îngrăşare (G r u ne r,
1963; MiiI 1 e r, 1969).

Întrucît o asemenea diferenţierea sistemului de îngrăşare se poate realiza,
la nivelul tehnicii experimentale actuale, numai pe baza a foarte numeroase
experienţe de cîmp răspîndite proporţional în toate tipurile de bazine speciali
zate, Institutul de cercetări pentru cultura cartofului şi sfeclei de zahăr Braşov

a apelat în acest sens în .anul 1968, prin direcţiile agricole judeţene, la peste
100 specialişti din unităţile cooperatiste. Au fost realizate 51 experienţe în
anul 1969, din care s-au putut valorifica 24 experienţe, rezultînd unele tendinţe

şi legităţi generale pentru utilizarea îngrăşămintelor la cartof, pe care le pre
zentăm în lucrarea de faţă.

*) Au mai crlabcrat cu rezultate experimentale: R. Alexandru (C.A.P. Săbăcani

- Neamţ), 1. Avram (C.A.P. Hcrgeşti - Bacău), A. Baican (C.A.P. Mireşul Mare-
- Maramureş), P. Burcă (C.A.P. Pribileşti - Maramureş), D. Cristea (C A.P. Semeş Odor-
hei - Sălaj), A. CsengEri (C.A.P. Curtuişeni - Bihor), S. le rdăchescu (C. A. P. Gircv
- Neamţ), P.Miklf Ş (C.A.P. Finiş - Bih( r), V. Mcldovan (C.A.P. Cristicn - Sibiu),
M. Nădejde (C.A.P. Poi2na - Dîmboviţa), D. Nagy (C.A.P. Voivodeni - Mureş), C. Popa
(C.A.P. Brîncoveni - OI t), 1. Pupăzan (C. A. P. Fărcăşeşti - Garj), 1. Raţă (C.A.P.
ChiIişeni - Suceava), 1. Suciu (C.A.P. Dcbrin - Sălaj), A. Stoica (C.A.P. Mîrşani-Dolj),
A. Szaba (C.A.P. Pişc( It - Satu Mare), F. Szoverdi (C.A.P. Dragu - Sălaj), V. Tincu
(C.A.P. Strunga - Iaşi), V. Toader (C.A.P. Păuneşti-Vrancea), 1. Torai (C.A-P. Cîm
pul ung Ia Tisa - Mar2ffiureş) şi V. VeIcioff (C.A.P. Castei - Timiş).
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MATERIALUL ŞI CONDIŢIILE DE CERCETARE

2

Experienţa de reţea a fost de tipul 2x 3x 2x 2, cu aşezare în parcele subdivizate, în
4 repetiţii, avînd următerul conţinut:

A) Gunoi de grajd: O şi 30 Uha;
B) N : 60, 120 şi 180 kg/ha s.a.:
C) P 20 5 : 50 şi 100 kg/ha s. a. ;
D) 1(20: O şi 80 kg/ha s.a.
Drept îngrăşăminte s-au utilizat în toate experienţele gunoi de bovine, azotat de amo

niu, superfosfat şi 1espectiv sare potasică. Administrarea îngrăşămintelor s-a făcut toamna
sub arătură pentru gunoi, fosfor şi potasiu şi primăvara sub disc pentru azot. În fiecare re
petiţie s-au păstrat drept martori cîte 3 parcele neîngrăşate.

Cele 24 experienţe au fost grupate pe 3 tipuri de bazine sau scopuri ale culturii car
tofului, astfel:

I. Opt experienţe în bazine pentru cartotul extratimpuriu şi timpuriu. A fost utilizat
soiul Ostara, în localităţile: Bechet (jud. Dolj), Poiana (jud. Dîmboviţa), Mîrşani (jud. Dolj),
Brîncoveni (jud. Olt), Coştei (jud. Timiş), Curtuişeni (jud. Bihor), Pişcolt (jud. Satu
Mare), Chilişeni (jud. Suceava).

II. Opt experienţe în bazine pentru cartotul destinat consumului de toamnă-iarnă, de
calitate. S-au utilizat soiurile: Bintje (5 experienţe), Braşovean (l experienţă) şi Desiree (2
experienţe), în localităţile: Horgeşti (jud. Bacău), Strunga (jud. Iaşi), Săbăoani (jud. Neamţ),
Păuneşti (jud. Vrancea), Fărcăşeşti (jud. Gorj), Cristian (jud. Sibiu), Someş Odorhei (jud.
Sălaj), Pribileşti (jud. Maramureş).

III. Opt experienţe în bazinele pentru cartotul destinat marelui consum de toamnă-iarnă

şi industrial. S-au utilizat soiurile: Merkur (5 experienţe), Ora (2 experienţe) şi Flisak (1
experienţă), în localităţile: Braşov (jud. Braşov), Voivodmi (jud. Mureş), Dragu (jud.
Sălaj), Dobrin (jud. Sălaj), Finiş (jud. Bihor), Girov (jud. Neamţ), Mirqul Mare şi Cîm
pul ung la Tisa ( jud. Maramureş).

Condiţiile climatice medii din aceste 3 tipuri de bazine pentru cultura cartofului, în
anul 1969, sînt caracterizate în tabelul 1, pe baza datelor obţinute de la staţiile meteorolo
gice cele mai apropiate faţă de e,xperienţe. Condiţiile au fost Iavorabile în bazinele cartofului
timpuriu, cu precipitaţii suficiente şi în general bine repartizate în lunile de vegetaţie, cu
temperatura cea mai ridicată în luna mai şi apoi uşor sub normală, ceea ce a dus la o pro
ducţie medie relativ mare în variantele neîngrăşate, de 155 q/ha tuberculi.

În celelalte două tipuri de bazine, excedentul de apă a fost progresiv mai mare
(+ 102 şi + 122 mm) şi s-a manifestat tocmai în lunile iulie-august, cînd a favorizat atacul
de mană la soiurile semitimpurii şi semitîrzii şi a dăunat în general acumulării producţiei

de tuberculi. Producţia medie realizată în aceste condiţii în variantele neîngrăşate a fost
foarte mică în bazinele pentru cartoful de calitate, de numai 122 q/ha, şi de asemenea mică

faţă de potenţialul soiurilor tardive Merkur şi Ora, de 174 q/ha, în bazinele pentru marele
consum de toamnă-iarnă şi industrie.

SoIurile pe care s-a experimentat au fost foarte variate atît ca tip genetic cît şi ca
compoziţie mecanică, reprezentînd totuşi soIurile bune pentru cartof din diferitele zone.
Au fost în general soIuri mai uşoare în bazinele cartofului timpuriu şi mijlocii spre grele
în celelalte două tipuri de bazine, ceea ce rezultă şi din indicii hidrofizici medii prezentaţi

în tabelul 2.
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Caracterizarea dimatidi. medie a tipurilor de bazine in anul 1969

Bazinele de cartof pen tru consum:

159

Tabelul t

Perioada 1 - timpuriu
II - de toamnă

iarnă, calitate
III - de toamnă
iarnă şi industrial

media abat. media abat. media r abaL

Precipitaţii (mm)
Total anual 57;3 +81 633 +108 752 +154----- ---- -

Oetcmbrie - martie 207 + 7 214 + 6 258 32
Aprilie - septembrie 366 +74 439 +102 494 122

aprilie 3~ -9 45 I 2 38 - 3
I

,--
mai 51 -5 47 - 21 32 - 34
iunie 119 +52 139 67 163 + 82
iulie 72 +21 94 25 146 --L 71I

august 65 +22 82 30 99 + 36
septembrie 27 -7 32 1 15 - 31

Media &nuală

Octombrie - martie
Aprilie - septembrie

aprilie
mai
iunie
iulie
3Ugust
septembrie

1 10,0 -0,7 8,3 -0,9 7,1 -1,4

2,2 -1,1 0,6 -1,0 ---0,5 -1,6
17,6 -0,5 16,1 -0,8 14,6 -1,3

10,8 +0,2 8,5 -1,4 7,2 -1,7
18,8 +1,9 17,3 +2,4 16,1 +1,9
19,0 -1,3 17,1 -1,9 16,0 -2,5
20,4 -1,8 18,7 -2,3 16,6 -2,7
20,9

I
-0,6 18,2 -2,1 17,5 -2,2

16,9 -0,4 15,8 +0,4 14,3 -0,3-
Producţia medie la martorii neîngrăşaţi (q/ha)

155 I 122 174

Tabelul 2
Mediile pe bazine ale unor indici hidrofizici pentru caracterizarea solurilor

Bazinele de cartof pentru consum:

Determinarea
\ II -de '""mn'IIII - de 'o,m-1 - timpuriu - iarnă, nă- iarnă

calitate şi industrial

Coeficientul de filtrare:
5- 15 cm 468 424 362

35 cm 349 248 188

Capacitatea de cîmp pentru apă 28 32 35

Greutatea volumetrică 1,48 1,39 1,40

Rezistenţa la penetrare 26 35 40
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REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

4

Analizînd influenţa categorii lor diferite de îngrăşăminte (organice, mine
rale şi organo-minerale) pe bazine şi scopuri de cultură (tabelul 3), se constată

că efectul gunoiului şi al îngrăşămintelor minerale aplicate în doze aproxima
tiv echivalente a fost practic egal în condiţiilede cultură a cartofului timpuriu,
obţinîndu-se faţă de martorul neîngrăşat sporuri de 49 şi respectiv 45 q/ha,
cu coeficienţi de valorificare superiori (163 şi 20 kg tuberculi la 1 tonă gunoi,
respectiv 1 kg s.a. NPK). Ambele feluri de îngrăşăminte aplicate combinat
au dat un spor de 108 q/ha, cuprinzînd 14 q spor cauzat de interacţiune.

Tabelul 3

Influenţa felului de îngrăşămînt asupra producţiei de tuberculi

I. Bazinele pentru
1I. Bazinele oen tru II I. Bazinele pen-
consumul de -toam- tru consumul de

consumul timpuriu nă-iarnă, calitate toamnă-iarnă şi

(8 experiente) (8 experiente) industrie
Varianta (8 experiente)

q/hal % I diLlcv*) q/h'l % I diLlcv*) q/hal % I diLI Cv*)

\

3?1VI - neî~ră'Şat 155 100 O O 122 1001 O 174 100 O O
V2 - 30 t ha gunoi 204 132 49 163 153 125 103 199 113 25 83
Vs - îngrăşat mineral echiva-

lent cu 30 t/ha gunoi**) 200 129 45 20 1761 144 5i:i 24 227 130 53 24
V4 - îngrăşat organo-mineral

170 108 .echivalent cu V2+VS 263 206 168

:;1=
244 1401~_---_._-

Sporurile V2+VS 94 ' 78

Diferenţa de interacţiune: -1+141- -11 -I--J-
- l:;1

*) Coeficientul de valorificare = kg tuberculi la 1 bnă gunoi sau 1 kg NPI,
**) Aproximativ 90 kg N, 50 kg P 2 0. şi 80 kg K.2 0 la hectar

Această situaţie favorabilă nu a mai apărut însă în condiţiile bazinelor
cu soiuri intermediare şi tardive (II şi III), putîndu-se observa o scădere

pronunţată a eficienţei gunoiului de la 49 la 31 şi 25 q/ha spor şi, ca urmare,
şi a eficienţei îngrăşării organo-minerale de la 108 la 84 şi 70 q/ha spor. Interac
ţiunea dintre îngrăşămintele organice şi minerale nu s-a mai manifestat în
aceste două tipuri de bazine.

Cauza unor astfel de schi mbări este în pri mul rînd regi mul de apă mai
bogat, în anul 1969 şi în majoritatea anilor, din aceste bazine. U miditatea
mare şi soIurile mai grele cultivate aici cu cartof pot limita deci valorificarea
la maxi mu m a gunoiului aplicat şi aceasta tocmai spre zona favorabilă şi foarte
favorabilă, cu mari suprafeţe cultivate cu cartof. Rezultă că şi din aceste con
siderente se impune o alegere deosebit de atentă numai a celor mai bune soIuri
pentru cultura cartofului de toamnă şi lucrarea lor după o tehnologie adecvată.
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Tabelul 4

În ceea ce priveşte dozele de îngrăşăminte minerale, rezultatele celor
24 experienţe efectuate sînt cuprinse în tabelul 4. Se observă că dozele de sub
stanţă activă NPK şi de îngrăşămînt brut cresc în variantele experimentate
de la 110 kg NPK şi respectiv 480 kg îngrăşămînt, la 360 kg NPK şi 1 340 kg
îngrăşămînt brut la hectar.

Influenta dozei de îngrăsăminte minerale pe bazine

Varianta
I. Bazinele pentru

1I. Bazinele pentru III. Bazinele
consumul de pentru consumul

consumul timpu- toamnă-iarnă. de toamnă-iarnă

I
I I I'ng

,.

riu caiitate şi industrie
N P K. NPK. cif~t (8 experiente) (8 experiente) (8 experiente)

brut

kg/ha q/hal dH.1 "m·1 Cv q/hal dif·1 S;lr.-I Cv. q/haId;r·1 ~:w~·1 Cv.nd.

Fără gunoi
Vo (ML) neîngrăşat 155\-35 o O 122 -47 000 O 174 -45' 00 O

-----------
VI (Mt.) 6:] 50 O 110 480 190 O 32 169 O 43 219 O 41
V2 60 50 80 190 680 211 21 29 188 19 35 229 10 29
V:l 60 100 O 160 780 210 20 34 186 17 40 229 10 34
V4 60 100 80 24~) 980 219 29 27 188 19 28 234: 15 25
V5 120 50 O 170 660 221 31 * 39 178 9 33 229 10 32
Va 120 50 80 250 860 230 40 ** 30 199 30 * 31 229 10 22
V 120 100 O 220 960 230 40 ** 34 191 22 31 236 17 287
Vs 120 100 80 300 1 160 242 52 *** 29 191 22 23 239 20 22
V q 180 50 O 230 840 220 30 * 28 202 33 * 35 224 5 22
'110 180 50 80 310 1040 232 42 ** 25 206 37 ** 27 241 22 22
'1u 180 lOC O 280

1

1 140 229 39 ** 26 216 47 *** 24 242 23 24
V]2 180 lOC 80 360 1340 249 59 *** 26 217 48 *** 26 248 29 * 20

lJL 5% 3i I
30 t/ha gunoi

30 20

Vo(Mt.) , gunoit 204 -48 000 O 150 -52 000 O 199 -42 00 O
----------- - - - - -

VI (Mt.) 60 50 O 110 480 252 O 44 202 (: 47 241 O 28
V2 6 50 80 190 680 255 3 27 211 9 32 248 7 26
V3 60 100 O 160 780 255 3 32 212 10 39 253 12 34
V4 60 100 80 240 980 254 2 21 203 1 22 253 12 22
V5 120 50 O 170 660 262 10 34 219 17 40 257 16 34
V6 120 50 80 250 860 260 8 22 218 16 27 266 25 27
V7 120 100 O 220 960 274 22 32 226 24 34 264 23 30
Vs 120 100 80 300 1 160 280 28 * 25 227 25 26 259 18 20
Vg 180 50 O 230 840 279 27 * 33 233 31 * 36 265 24 29
VIO 180 50 80 310 1 040 278 26 24 232 30 * 26 267 26 22
Vu 180 100 O 280 1 140 280 28 * 27 227 25

1

28 263 22 23
VI2 180 100 80 360 1340 290 30 ** 24 239 37 ** 25 258 17 16

DL 5% 27 I 28 33

Comparativ cu martorul neîngrăşat mineral, doza minimă folosită, de
110 kg NPK sau 480 kg îngrăşămînt, a dat în toate cazurile sporuri de producţie

semnificative, cuprinse între 35 şi 52 q/ha. Dar faţă de dozele moderate de
110 pînă la cca 200 kg/ha NPK, utilizate acum pe scară largă, a rezultat că ')e
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pot obţine suplimentar încă alte sporuri de producţie semnificative pma la
foarte semnificative, mărind corespunzător dozele de îngrăşăminte, după

media pe mai multe experienţe, la 250-300 şi chiar 360 kg/ha s .a. NPK.
Această majorare a dozelor de îngrăşăminte minerale a adus sporuri

medii mai mari pe fondul fără gunoi şi în bazinele cu soiuri mai timpurii şi cu
condiţii ped9climatice mai favorabile în anul 1969 (bazinele de tipul II şi

mai ales 1). In condiţiile de cultură a cartofului pentru consumul de toamnă
iarnă şi a celui industrial, dozele mari de îngrăşăminte nici nu au mai dat
aceste sporuri suplimentare de producţie, în medie pe 8 experienţe. Utilizarea
mai bună a dozelor mari de îngrăşăminte de către soiurile mai timpurii con
firmă necesitatea momentană mai mare de îngrăşăminte pentru aceste soiuri
(G r u ner, 1963), dar poate avea şi semnificaţia unei defecţiuni în utili
zarea eficientă a îngrăşămintelor pe soIurile în general mai grele, mai umede
şi mai reci din bazinele specifice soiurilor mai tardive.

cO/ls(/mul ./)r /jl...;'2. ''>J.,:?/:::' /)[-/71/'(/ C:J/i6r//l/ul J(J: tJC??I:'7e/c" pt~I7II-(/ co/}sV/?7.:..'/~ 0&
cb" t'(),Y/"7/';~;;·-/cr'"'.r/?,~ Ces'YI!cJtt' l(~?c/I7?/7C"/,,':::.Î/l7ci /::"c/(/sl/:,'o;·_:3

~ ~ll ~1
~2rJO 6"~ 230 2,/"7:.)

~ 2?O "220, c"60-j /;:.:.-.~
.~ 250 ",,: 2/0 .?50 /""''' ..

\b 2,J0L" r~06'2 200 r-0,76 240 reO,M
240 J' -;'00':0,35.x-c?az:vX~90 tY-/53 .;.4"Ner-4V'a?5.z'jc30 ,y - /.9.9 "'0,46x -4000J'er.?

~@~~~~ ~~~~~~ ~m~~~~

î5uo.stCJa,tei' c9et/Vc9- #PK(k.9/A9)

Fig. 1- Influenţa dozei de îngrăşăminte minerale asupra producţiei de tuberculi.
pe bazine de cultură a cartofului.

- Influence of mineral fertilizer level on tuber yield in different potato growing areas.

Foarte important apare faptul că, chiar dacă se observă o scădere foarte
uşoară a coeficientului de valorificare a îngrăşămintelor spre dozele mai mari,
îngrăşarea şi cu asemenea doze rămîne în medie totuşi rentabilă, asigurînd
peste 20 kg tuberculi la 1 kg s.a. NPK.

Reprezentările grafice din figura 1 ilustrează mai sugestiv fenomenele
observate cu privire la doza de elemente nutritive în diferite bazine, pe fond
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cu şi fără gunoi de grajd. Coeficienţii de corelaţie calculaţi între dozele de
substanţă activă şi producţiile obţinute în variantele îngrăşate cresc spre
bazinele cu soiuri mai timpurii şi pe fondul fără gunoi.

Graficele din figura 2 cuprind tot influenţa dozelor de îngrăşăminte

NPK, însă pe localităţile în care s-a lucrat. Rezultă că variaţia în jurul me-

"'7.~plZ:;;:!r:jrOdTZ!i~1::r7~-:-·;"~:· '-"-,&= ;7cTv!f/-> -'r,-:::,/rIIJ :PJ;';" '--]nl..., .... ·~,' 1 1t . I li ,li:! "< 1.''J,<··':''·L'/''_:;'/'~?I.......r.. ,1 ~'1' /,,/ vU/'-":':l Klv- /" ,A ' /'

r'";'i~~~[,r!.2t::: ~:~I-I/CI?I ]"s0>C'~'1!$~1:: ::~Y:'I
1 !Ic~1./ t.--'o"~r~0/ ~ r 1

" t~o~;, U!:~W1'S.fo~ .50!j7e<ll-dr~~i CÎ/;J'- .flr:ib/~, /{ir/- ,'/." ..li ,tOt? '§'yd"o> 009171 OQOI'h. ~'''' It/09,7 ~c~ştl ,fi"'-;I,,,

1, O II:;, __ I'-r ~,//.rIÎ /1
, 100 V .!lJI"".$-Cl " ~

li 1-- f--.-=-=-I--j-----4--+--1---+---1---!----l----l:
7100
urlO I / ~

.30 2:?{l I -r,~~V ,V ~
100 V--~.....V It' '

I MeYrlor{// t7C'/â,prJ,6cJt
2. Mcd,;,;> Vdrl;,;;lite/o/' c{/ /IO-I!Jtlk:9/17d IlIP)"
J. lJIed0 y,grldotem/' cu 220-LJ.:!O~/h? #PA'"
4. #e00 VQJr/"a't7ldo/, Ct/ ?6'0 - .3'6'0tfp/ho? IVPA'"

Fig. 2 - Influenţa dozei de îngrăşăminte minerale asupra produc
ţiei de tuberculi, în diferite localităţi.

- Influence of mineral fertilizer level on tuber yield in different locations.
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diilor prezentate în tabelul 4 a fost foarte mare în toate cîmpurile, în ceea ce
priveşte atît nivelul producţiei de tuberculi, cît şi efectul dozelor diferite de
îngrăşămînt. Aceleaşi doze de îngrăşămînt, aplicate în cadrul aceluiaşi bazin
la soiuri asemănătoare şi în condiţii climatice asemănătoare, au dat rezultate
foarte diferite, de la ineficienţă pînă la sporuri foarte mari, chiar cu 360 kg/ha
s.a. Cauza principală a acestor diferenţe este variaţia foarte mare a solurilor,
a în~uşirilor chimice şi fizice ale acestora!, ceea ce presupune a diferenţiere

foarte atentă a îngrăşării cartofului în raport cu cartarea agrochi mică şi cu
rezultatele experimentale locale. Pînă nu va fi înlăturat nivelul de aprovi
zionare cu substanţe nutritive scăzut şi mai ales atît de diferit al solurilor, nu
se poate vorbi practic de o îngrăşare diferenţiată sau dirijată în raport cu scopul
culturii, respectiv cu calitatea chimică şi culinară a producţiei de tuberculi.

Pentru cunoaşterea influenţei directe şi a interacţiunii elementelor N, P
şi K în condiţiile foarte variate în care s-a lucrat, poate servi drept ghid tabe·
luI varianţei calculat pe baza tuturor rezul tatelor de producţie, separat pentru
cele 3 ti puri de bazine (tabelul 5). Influenţele directe, semnificative pînă la
foarte semnificative pentru toţi factorii analizaţi, au fost mai mari, după

cum s-a putut constata deja, în condiţiile favorabile ale anului 1969 în bazinele
cartofului timpuriu, iar pe factori în următoareaordine (după valorile S2 şi F):
localităţi, gunoi, azot, fosfor, potasiu.

S-au manifestat nu meroase interacţiuni de gradul 1 şi II, determinate mai
ales de factorii localitate şi gunoi, în raport cu care trebuie diferenţiate în
primul rînd doze le de potasiu, apoi cele de azot şi mai puţin cele de fosfor.
Interacţiuni între elementele N, P şi K au apărut, cu o singură excepţie (K x
X P), numai în anumite localităţi sau pe una din graduările factorului gunoi.

Din prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute în cele 24 experienţe

a rezultat şi repartizarea întregei variabi lităţi, d~ci a tuturor diferenţelor

constatate, pe factorii care le-au cauzat (tabelul 6). In condiţiile pedacli matice
normale din bazinele cartofului timpuriu, influenţa asupra producţiei a fost
egală pentru factorii localitate (33%), gunoi (33%) şi elementele NPK îm
preună (34 %). Această situaţie favorabilă s-a înrăutăţit însă mult la celelalte
două tipuri de bazine, unde diferenţele obţinute au fost determinate în tot mai
mare măsură de fa.ctorul localitate, în special de solul pe care s-a lucrat (54 şi

65%), iar influenţa gunoiului a scăzut foarte mult (20 şi 15%). A scăzut şi

influenţa îngrăşămintelor minerale NPK, dar în măsură mai miră decît a
gunoiului (26 şi 20%). Din coloana "total" rezultă de asemenea că spre tipul
de b3zine pentru soiuri tardive se pierde mult din efectul de interacţiune al
factorilor, ceea ce confirmă o complexitate şi interdependenţă între factori cu
atît mai mare, cu cît condiţiile de vegetaţie sînt mai favorabile (B o g u s
I a w ski, 1959).

Sensul şi intensitatea influenţelor arătate de tabelul varianţei pentru
elementele N, P şi K se pot vedea în tabelele 7, 8 şi 9. Localităţile 1-8 nu

1 W. C o p o Ii Y şi calab., 1971, Folosirea sistemelor de ecuatii multiple pentru determi
narea exportului de NPK din sol la cartof, manuscris LC.C.S. Braşov
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Tabelul varianţei pentru influenţa elementelor NPI(

165

Tabelul 5

Cauza variabiJităţii Semnificaţia pe tipuri
de bazine

Media

Tefal variante

Factorii GL

191

I II III s I S2 I F/FP 5%

1343901 30,9 1,0

L = 8 localităţi 7 *** *** *** *0;:* 829,} 85,8/2,5
G = 2 nivele guno i 1 *** *** *** *** 208,5 66,0/4,3
N = 3 nivele azot 2 *** *** ** *** 32,0 23,8/3,1
P = 2 nivele fosfor 1 *** * ** ** 9,8 15,4/3,9
K = 2 nivele potasiu 1 *** * * ** 6,4 13,4/3,8

Gx L 7 ** * ** * 26,7 8,412,4
Nx L 14 * * * * 5,4 4,111,8
Px L 7 * 1,1 1,8/2,1
K.x L 7 *** * * ** 5,8 12,112,0
Nx G 2 1,5 1,1/3,1
Px G 1 * 1,6 2,6/3,9
Kx G 1 * * * * 3,5 7,3/3,8
Px N 2 0,4 2,6/3,1
Kx N 2 0,3 0,6/3,0
Kx P 1 * ],2 2,4/3,8

Nx Gx L 14 * 1,8 1,3/1,8
Px Gx L 7 * * 1,2 1,8/2,1
Px N x L 14 * * * * 1,9 3,0/1,8
Kx GxL 7 * * * 1,7 3,6/2,0
K x N x L 14 0,4 0,9/1,7
K x P x L 7 0,5 1,0/2,0
Px Nx G 2 * * * 1,6 2,5/3,1
KxNxG 2 * 0,8 1,7/3,0
K x P x G 1 0,6 1,3/3,8
K x P x N 2 * 1,1 2,2/3,0

Interacţiuni superioare I 65 I 2,4\ 5,0/11,9

sînt înscrise nominal în aceste tabele, întrucît rezultatele sînt orientative şi

încă nu permit recomandări concrete pe localităţi Cifrele 1-8 din tabele
reprezintă localităţile în aceeaşi ordine ca în figura 2.

Rezultatele pentru toate cele trei elemente sînt foarte diferite pe locali
tăţi, indicînd necesitatea diferenţierii dozelor de la caz la caz şi între limite
foarte largi.

Astfel, pentru doza de azot experimentată în 24 localităţi (tabelul 7),
optimul a fost de 180 kg s.a. în 6 localităţi, 120 kg s.a. în 6 localităţi şi 0-60 kg
S.a. în 12 localităţi.

În medie pe bazine, dublarea dozei de 60 kg s.a. azot a adus sporuri de
19, 14 şi 8 q/ha tuberculi în cele 3 tipuri de bazine. O majorare a dozei cu încă
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Contribuţia factorilor la realizarea producţiei (%)

10

Tabelul 6

Din care factorii:

Felul contribuţiei Total 10caH-1 I
1 1

NPI<.
tate gunoi N P I<.
(so1)

I. Bazinele pentru consumul timpuriu

Acţiune

I
65

1

18

1

24

I
10

I
8 5 23

Interacţiune 35 15 9 3 2 6 11
Total 100 33 33 13 10 11 34

II. Bazinele pentru consumul de toamnă -iarnă, calitate
Acţiune

I
70 I 43

I
14

1

9

1

2 2 13
Interacţiune 30 11 6 5 4 4 13
Total 100 54 20 14 6 6 26

III. Bazinele pentru consumul de toamnă-iarnă şi industrie

Acţiune

I
78 1

57

1

10

I
6

1

3

I
2

1

11
Interacţiune 22 8 5 4 2 3 9
Total lfW 65 15 10 5 5 20

Tabelul 7

Influenţa azotului în diferite localităţi şi bazine de cultură a cartofului

Producţia de tu berculi *)

Doza pe localităţi,q/ha media
s.a.

q/ha 1 1 'Om"iil Cv.
kg/ha

2 3 4 5 6 7 8 o'/0

f. Bazinele pentru consumul timpuriu

60
141 1 210 1 161 I 1741 190 I 308 I 27~ I 33~ 1

224

1

120 26 16 -3 23 47 35 19 8 *** 1
32

180 22 32 18 -3 -34 O 13 7 3 * 12
DL 5% 16 I 61 3 I

/1. Bazinele pentru consumul de toamnă-iarnă, calitate

60 131 I 1~~ I 16i 1

157

1

183

1

251 1 25gI 229 I 196

1

120 11 -3 32 23 21 14 7 **
1

23
180 O -12 -6 16 51 34 11 5 * 18
DL 5% 20 1 81 4 I

fi 1. Bazinele pentru consumul de toamnă-iarnă şi industrie

60

I 8~ 1

123

I
193

1

20~ 1

237

1

302

1

28! I 33~ I 22i 1120 10 -4 29 27 4 * 13
180 -3 3 1 11 1 -4 15 1 5
DL 5% I 14 I 81 4

*)La prima doză (60 kg/has.a.) sînt redate producţiile absolute de tuberculi În q/ha, iar la
celelalte două doze sporurile obţinute faţă de doza anterioară.
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60 kg s.a. a fost eficientă în medie numai în primele două tipuri de bazine,
aducînd suplimentar încă 7-11 q/ha tuberculi cu un coeficient de valorificare
de 12-18 kg tubercuIi, ceea ce reprezintă o economie, dat fiind că 1 kg element
activ costă 3,30 lei.

Pentru doza de fosfor (tabelul 8), optimul realizat în 24 experienţe a fost
de 100 kg P20 fi în 8 experienţe şi 0-50 kg P20 fi în 16 experienţe.

Tabelul 8

Influenţa fosforului în diferite localităţi şi bazine de cultură a cartofului

Producţia de tuberculi*)

Doza s.a.•__--:--_---;-__-:-pe_lo_ca_l.,-ită_ţ_i._q_/h-:-a__:--_-:--__I mediakg/ha •

2 3 I 4 5 6 I 7 I 8 q/ha I % 1semnif.J Cv.

/. Bazinele pentru consumul timpuriu

50 16~ I 22~ I 16~ I 185 \ 20~ 1 301 I 273 I 305 I 228\
4 I *** I 20100 12 20 8 24 10

DL 5% 9 I 41 4 I I
/ J. Bazinele pentru consumul de toamnă-iarnă, calitate

50 13~ j 130 I 180 I 14~ I 20~ I 265 I 247 I 323 I 20~ I 110100 1 -8 17 16 2 2 *
DL 5% 13 I 4 1 2 I

50
100
DL 5%

/ / /. Bazinele pentru consumul de toamnă-iarnă şi industrie

7~ I 12~ 1 18~ I 20~ I 2~~ I 36~ 1 28f I 3i~ I 23~ 1

8 I 5 I 2[
110
I

*) Sînt redate producţiile de tuberculi obţinute cu 50 kg/ha P2 0 S şi sporurile înregistrate prin
dublarea dozei la 100 kg/ha P2 0 S '

În medie pe bazine, majorarea dozei de la 50 la 100 kg P20 fi a dat sporuri
de 5-10 q/ha cu un coeficient de valorificare de 10-20 kg tubercuIi, ceea ce
reprezintă de asemenea o economie, avînd în vedere că preţul unui kg P20fi
este de 3,50 lei.

În cazul potasiului (tabelul 9), frecvenţa cazurilor în care 80 kg 1\.20
comparativ cu zero kg au dat sporuri semnificative, de 5-45 q/ha, a fost de
9 din 24. Necesitatea potasiu lui s-a manifestat mai puternic pe soIurile în
general mai uşoare din bazinele cartofului timpuriu, sporul mediu pe acest
tip de bazin fiind de 12 q/ha, cu un coeficient de valorificare de 15 kg tuberculi
la fiecare kg K20.

Utilizarea gunoiului de grajd în cantitate de 30 Uha a anulat, cu o singură

excepţie din 9 cazuri, necesitatea îngrăşămintelorminerale cu potasiu în toate
cele 3 tipuri de bazine (tabelul 10).
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Tabelul 9

Infuenţa potasiului în diferite localităţi şi bazine de cultură a cariofului

Producţia de tu berculi *)

Doza s.a. pe local ită ţi, q/ha

I q/h' I
media

kg/ha

2 3 4 5 6 7 8 % Isemnif./ Cv

1. Bazinele pentru consumul timpuriu

O 166 22~ I 16~ I 18~ I 205
1

319
1

273
1

3061
232

1 I *** I80 O 15 45 18 12 5 15
DL 5% 9 I 4 I 2 I I

Il. Bazinele pentru consumul de toamnă-iarnă, calitate

O 139.1 13~ I 17: I l5y I 207
1

264
1

256 I 30~ I 20~ 180 -1 10 20 -2 2 * 6
DL 5% 5 I 3 I 2

11I. Bazinele pentru consumul de toamnă-iarnă şi industrie

O
8i I 13~ I 18~ I 207

1
25~ I 314 I 279

I
332

1
22~ I 2180 -2 10 12 -2 * 5

DL 5% 8 I 3 I 21

*) Sînt redate producţiile obţinute În variantele fără K2 0 şi sporurile de producţie date de
80 kg/ha K2 0.

Tabelul 10

Influenţa potasiului pe diferite nivele de îngrăşare cu gunoi
o:J Sporul Ia producţia de tuberculi*)S

Doza s.a. pe localităţi, q/ha

I
media

kg/ha o
s::
::l

5 6 8 q/ha 1 % I semniLI Cv.O 2 3 4 7

1. Bazinele pentru consumul timpuriu

13g I -~ I ~I ~I Ig I 26 f 95/ 171- 51 1~ I ~ I *** 12~
80 :~.5 1 -15

DL 5% I 13 I I 6131 I
II. Bazinele pentru consumul de toamnă-iarnă, calitate

80 13g I -~ I
DL 5% I

30 I 2110 -5

I
~ I

I

~ Ici I :::*

5/31

4
11

7 13 I
~ I y I *fi171 27

18 -6~ I
Il

III. Bazinele pentru consumul de toamnă-iarnă şi industrie

~ I -~
DL 5% \

*) Sporul dat de 80 kg/ha K20.
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Nu poate fi stabilit încă raportul optim dintre elementele N, P şi K
pentru fiecare localitate. Analizînd însă în medie pe mai multe variante şi

experienţecare raporturi N : P : K au determinat cel mai frecvent sporuri mai
însemnate de producţie, raportul mediu rezultat a fost, ca şi doza optimă,

foarte diferit. El a fost în general mult mai strîns (l : 1 : 1) în cadrul bazine
lor pentru cartoful ti mpuriu; spre bazinele cu soiuri mai tardive a crescut
treptat necesitatea de azot şi a scăzut cea de potasiu, pînă Ia situaţia 2 : 1: 0,7
şi, pe fond de gunoi, 2 : 1 : O. Trebuie însă subliniat încă odată faptul că

raportul optim variază extrem de mult în funcţie de condiţiile locale şi că el
trebuie corectat de asemenea pe baza rezultatelor privind calitatea producţiei

de tuberculi1•

Pentru diferenţierea îngrăşării minerale pe fond cu şi fără gunoi s-a ob
servat cănu trebuie modificat raportul optim N : P : K (cu excepţia eliminării

potasiului pe fond gunoit), ci numai doza globală de îngrăşămînt mineral,
ceea ce se explică prin raportul N : P : K al gunoiului în general bine echili
brat pentru cartof.

CONCLUZII

1. Doze de 110 kg/ha s.a. NPK, aplicate în 24 localităţi din 3 tipuri de
bazine pentru cultura cartofului, pe fond cu şi fără 30 Uha gunoi, au dat sporuri
medii de producţie cuprinse între 35 şi 52 q/ha tuberculi.

2. Prin majorarea dozelor de s.a. NPK la 200-360 kg/ha, s-au obţinut

încă alte sporuri suplimentare de producţie, de 15 pînă Ia peste 50 q/ha, în
funcţie de tipul bazinului şi utilizarea sau nu a gunoiului.

3. Doza optimă de îngrăşămînt a fost în general mai mare spre bazinele
cu soiuri mai timpurii şi pe fondul neîngrăşat cu gunoi.

4. Coeficientul de valorificare a îngrăşămintelor s-a păstrat ridicat pînă

Ia dozele mari de îngrăşăminte (200-360 kg s.a. NPK), fiind cuprins în general
între 20 şi 30 kg tuberculi Ia 1 kg s.a. NPK.

5. Efectul gunoiului a fost de asemenea mare (în medie 117 kg tuberculi
la 1 tonă gunoi), dar foarte diferit în cele 3 tipuri de bazine studiate. S-a obser
vat o scădere pronunţată a eficienţei gunoiului de grajd spre ti pul bazinelor
caracterizate prin soiuri mai tardive, umiditate mai mare şi soIuri în general
mai grele.

6. Influenţa medie pe bazine a elementelor N, P şi K s-a concretizat
prin sporuri de 7-19 q/ha pentru azot, 5-10 q/ha pentru fosfor şi 4-12 q/ha
pentru potasiu. Necesarul de potasiu a fost mai mare pe soIurile în general
mai uşoare din bazinele cartofului timpuriu, iar cel de azot în bazinele cartofu
lui mai tardiv. Raportul optim mediu pe bazine a variat între 1 : 1 : 1 şi

2 : 1 : O, fiind necesară încă corecţia pe baza rezultatelor privind calitatea
producţiei.

1 w. C o P o il Y şi calab .• 1971 (vezi lucrarea citată la pag. 166).
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7. S-a constatat o eficienţă foarte diferită a îngrăşămintelor în condiţii

de sol şi climă asemănătoare, ceea ce impune cunoaşterea cauzelor care pla
fonează în foarte multe situaţii efectul îngrăşămintelor.

8. O îngrăşare diferenţiată sau dirijată în rapor't cu scopul culturii,
respectiv cu calitatea chimică şi culinară a producţiei de tuberculi, va fi posi
bilă numai după ridicarea şi uniformizarea nivelului general de aprovizionare
·cu elemente fertilizante a solurilor pe care s-a lucrat.
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.INFLUENŢA ADINCIMII ŞI A MODULUI DE INCORPORARE A GUNOIULUI
DE GRAJD AÎNGRĂSĂMINTELORCHIMICE SI A LIANTULUI ARACET S.F.. .

ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF

E. STEPĂNESCU

În literatura de specialitate se întîlnesc păreri diferite cu pf1Vlre la
influenţa adînci mii arăturii şi a îngrăşămintelor asupra producţiei de car
tof. Hul P o i şi colab. (1958) arată că în soIurile grele cartoful dă

r~colte mari cînd arătura de toamnă se face mai adînc de 20 cm. B eri n
,d e i şi colab. (1963) ajung Ia concluzia că arătura de 30 cm este cea mai
indicată pentru majoritatea regiunilor cultivatoare de cartof. Vas i 1 i u
şi colab. (1955) menţionează că în condiţiile zonei Suceava arătura de
toamnă la 30 cm nu este necesară. L ung u şi B urI acu (1968)
constată că printr-o arătură adîncă de 30 cm se realizează o afîn3.re şi o
aerisire bună, iar îngrăşămintele chimice asigură sporuri de producţie şi

influenţează pozitiv mărimea tuberculilor.
În Ungaria E ger s z e g i (1956) ajunge la concluzia că prin în

corporarea unui strat uniform de gunoi de grajd la adîncimea de peste
40 cm, în funcţie de planta cultivată, se asigură pe lîngă sporuri de pro
·ducţie şi o ameliorare durabilă a solurilor nisipoase.

T r a n d a fir e s cuşi S a v u (1967) scot în evidenţă proprietă

ţile liantului Aracet S. F. de a fixa nisipurile mobile, arătînd că el asi
gură totodată şi un spor de producţie.

În condiţiile nisipurilor din partea de nord-vest a ţării, la C.A.P.
Valea lui Mihai (judeţul Bihor), în perioada 1967-1969 s-a studiat efectul
ameliorativ şi de producţie al gunoiului de grajd încorporat în sol la
adîncimi şi în mod diferit, precum şi influenţa îngrăşămintelor chimice
'şi a liantului Aracet S.F.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCEtARE

Experienţele au fost executate pe un sol nisipos mobil (nisipuri zburătoare) pe care
primăvara plantele tinere sînt uneori descoperite sau îngropate de nisipul transportat
,de vînt.

Din analiza proprietăţilor fizico-chimice ale solului (tabelul 1) rezultă că, pe adîn
dmea de 0-40 cm, în compoziţia granulometrică cea mai mare propcrţie din partea mi-
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Tabelul 1

Proprietăţile fizica-chimice ale solului nisipos cultivat eu cartof de la C.A.P. Valea lui Mihai

Medii aritmetice şi erori mijlocii
Proprietăţile

0-10 cm 10-20 cm \ 20-30 cml 30-40 cm I media
0-40 cm

B,33±2,B3

5,B4±0,18
6,44±0,58
3,53±0,27
9,98±1,18

62±1,BO
0,50±0,03
5,16±1,85

.~ ~-'{2 - 0,2 mm 31,24±4,17
~ E~ 0,2 - 0,02 mm 62,24±4,20
~-3 'C':! 0. ,02-0,01 mm 1,32±0,2l
E ~.~ 0,01-0,002mm 1,17±0,08
8 SD~· 0,002 mm 4,01 ±0,58
CV (g/cm3) -

CO
CC
pH în H 20
SB (me/lOO g sol)
SH (me/lOO g sol)
T (me/lOO g sol)
V (%)
Humus (%)
P 20 5 mobil
(mg/lOO g sol)
K20 mobil (mg/lOO

g sol)

22,76±3,10 32,06± 1,BO 2l,83±2,56 26,97±2,B9
70,76±3,50 6l,B5±2,50 71,B7±1,B5 66,68±3,01

1,67±0,15 0,7B±0,05 1,52±0,1 1,30±0,13
0,B6±O,07 1,03±0,05 0,82±0,03 0,97±0,06
3,92±0,40 4,29±0,7l 3,95±0,35 4,04±0,51

- - - 1,40±0,20
- - - 1,55±0,50
- - - 10 ±0,75

5,6l±0,15 5,7 ±0,25 5,9 ±0,70 5,76±0,42
5,55±0,22 5,7 ±0,15 6,4 ±0,55 6,02±0,35
3,73±0,30 3,34±0,25 3,02±0,15 3,40±0,24
9,32±0,50 9,07±0,45 9,41 ±0,90 9,44±0,B3

59±2,52 62± 1,50 67±3,80 62±2,40
0,42±0,06 0,35±0,02 0,29±0,02 0,39±0,03
3,BO±0,94 2,BO±0,75 2,40±0,65 3,54± 1,02

5,33± 1,55 4,40± 1,74 3,58± 1,15 5,41±2,32

nerală a solului este reprezentată de fracţiunea grosieră. În cadrul acestei fracţiuni se dis
tinge o netă predominare a nisipului fin (61-72%) faţă de cel grosier (21-32%).

Gradul de saturaţie în baze a solului pe care s-a experimentat a fost foarte redus,
iar pH-ul a fost de 5,6-5,9. De asemenea, a fost redus conţinutul în humus (0,39%) şi sla
bă aprovizionarea în fosfor şi potasiu mobil.

Regimul mediu al umidităţii din sol, pe adîncimea de 0-45 em, a fost analizat în
funcţie de tratamentul şi agrofondul utilizat (fig.l şi 2).

Experienţa a fost dispusă polifaetorial. S-a studiat influenţa gunoiului de grajd, a
metodelor de încorporare a acestuia, precum şi a îngrăşămintelor minerale. Variantele sînt
specificate în tabelul 2.

Doza de gunoi de grajd folosită a fost de 40 tiha, iar dozele de îngrăşăminte mi
nerale au fost de 90 kg/ha N şi 54 kg/ha P 20 5 •

Produsul Aracet S.F. (acetat de polivinil) aplicat ca liant provine din producţia in
digenă. Cantitatea de 60 kg/ha utilizată s-a calculat la 0,01 % substanţă activă din greu
tatea volumetrică a solului pe adîncimea de 2 cm.

Încorporarea gunoiului în şanţuri la 40 cm adîncime s-a făcut după metoda Egers
zegi (1956).

REZULTATELE OBŢINUTE

Din datele medii pe trei ani privind producţia de tuberculi (tabelul 2)
rezultă că în urma aplicării gunoiului de grajd în cantitate de 40 Uha prin
diferite metode de încorporare producţia de tuberculi a crescut .Iaţă de cea
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Tabelul 2

Producţia de tuberculi în funcţie de adîncimea de încorporare a gunoiului de grajd şi tratamen
tele aplicate (Valea lui Mihai, 1967--1969)

I I Agrofond mineral Diferenţa pentru agro-
fond mineral

i\grofond organic D.M. I IV -A-

I
V1 - neÎn- V2 -- f.acet

V 2 -V 1 V 3 -V 1grăşat N. 2 P54I 0,01 %
N.2 P54

VI - fără gunoi, arat la 18-20 cm q/ha 98 1172 162 74*** -10
(Mt.) % 100,0 175,5 165,3 75,5 -10,2

V2 - 40 t/ha gunoi de grajd, încor- q/ha 171 *** 198 203 27 5
porat manual la 40 cm % 174,4 202,0 217,1 27,6 5,1

V3 - 40 tlha gunoi de grajd, încorporat q/ha 152** 185 203 33* 18
cu plug la 35-45 cm I % 155,1 188,7 207,1 33,6 18,4

-"----

V4 - 40 tlha gunoi de grajd, încorpo- q/ha 147* 186 186 39* O
rat cu plug la 18-20 cm % 150,0 189,7 189,7 39,7 O

---

fI - - - - -

Spor dat de gunoiul de grajd V2 q/ha 73*** 26 41 100*** 105***

~:
54** 13 41 87*** 105***
49* 14 25 88*** 88***

Spor dat de metoda de înecr- {~2 24 12 17
q/ha 5 -1 17porare a gunoiului de grajd V: - - -

DL 5% 41,9 ~9,8

obţinută în condiţii de neîngrăşare organică cu 49-73 q/ha, sporurile fiind
asigurate statistic. Metoda de încorporare a gunoiului nu a determinat o
diferenţiere semnificativă a producţiilor obţinute, sporul de 24 q/ha obţinut

în cazul aplicării gunoiului de grajd la 40 cm adîncime în şanţuri faţă de
aplicarea lui sub arătura normală la 18-20 cm nefiind asigurat statistic.
Din figura 1 se poate constata de asemenea că cele trei moduri de încorpo
rare a gunoiului de grajd nu au determinat nici o diferenţiere semnificativă

a variantelor în privinţa conţinutului mediu de apă pe adîncimea de 0-45
cm. Pe baza datelor obţinute se poate afirma că încorporarea gunoiului de
grajd la o adîncime mai mare de 18-20 cm nu este justificată.

Îngrăşămintele minerale aplicate singure în doză de N90P 54 au deter
minat de asemenea sporirea producţiei, sporul realizat faţă de parcela neîn
grăşată fiind de 74 q/ha, foarte semnificativ. Aplicarea îngrăşămintelormine
rale pe fond de gunoi de grajd a fost urmată de sporirea semnificativă a pro
ducţiei numai în cazul cînd îngrăşămintele respective s-au încorporat sub
brazdă, realizîndu-se sporuri de 33 q/ha şi 39 q/ha.
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Liantul Aracet S.F. aplicat împreună cu îngrăşămintele minerale nu
a determinat sporirea semnificativă a producţiei. Se remarcă numai o ten
dinţă de sporire a producţiei cînd liantul împreună cu azotul şi fosforul s-au
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Fig. 1 - Conţinutul mediu de
apă în sol în funcţie de agrofond
pe adîncimea de 0-45 cm (media

1967-1968).
- Average sa il water content as a
funetion of saH dressing at a
depth of 0-45 cm (average on

1967 - 1968).

Fig. 2 - Conţinutul mediu de
apă în sol în funcţie de modul
şi adîncimea încorporării guno-

iului (1967-1968).
- Average water content in soH as
a function of method and depth
of manure in corporation into

the soH 1967-1968).
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aplicat pe fond de gunoi de grajd încorporat la adîncimea de 40 cm, indi
ferent de metoda de încorporare. În cazul aplicării Iiantului Aracet S.F. se
constată o influenţă favorabilă asupra conţinutului mediu de apă pe adîn
cimea de 0-45 cm (fig. 1), rezerva de apă menţinîndu-se permanent CU
20-50 m3 mai mare. Preţul ridicat al Iiantului, de 17,66 lei/kg, precum, şi

rezultatele obţinute nu permit recomandarea lui în producţie.
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Analizînd regimul umidităţii din sol în funcţie de modul şi adîncimea
încorporărfi gunoiului (fig. 2) rezultă că ,nu există diferenţe semnificative
privind rezerva de apă în funcţie de aceşti factori.

S-a calculat şi sporul cumulat determinat de interacţiunea factorilor
studiaţi, care este cuprins între 88-100 q/ha şi 88-105 q/ha (tabelul 2),
foarte semnificativ în cazul cînd îngrăşămintele minerale N90P 54 fără şi cu
Aracet S.F. au fost aplicate pe fond de gunoi de grajd 40 tlha încorporat prin
diferi te metode.

CONCLUZII

1. Gunoiul de grajd asigură sporuri de producţie semnificative indi
ferent de modul de încorporare. Cele mai ridicate producţii s-au obţinut în
variantele unde a fost încorporat sub brazdă.

2. Îngrăşămintele chimice, N90 şi P54' asigură sporuri de producţie
semnificative în variantele îngrăşate cu gunoi de grajd şi foarte semnifica··
tive în variantele neîngrăşate organic.

3. Liantul Aracet S.F. nu asigură sporuri de producţie semnificative
şi ridică preţul de cost al producţiei.
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rngrăşămintele complexe prezintă o serie de avantaje care le fac să fie
preferate îngrăşămintelor simple. Astfel, ele au proprietăţi fizico-chimice
superioare îngrăşămintelor simple şi împrăştierea lor uniformă pe suprafaţa

solului se poate efectua foarte uşor mecanizat. De asemenea, prin faptul că

îngrăşămintele complexe sînt produse numai sub formă granulată, ele au o
higroscopicitate foarte redusă şi aciditatea lor fiziologică este aproape ne
u tralizată.

Folosirea îngrăşămintelor complexe a preocupat pe numeroşi cerce
tători. Bul a e v şi K o m en e v a (1966) arată că diferitele forme de
Nitrofoska folosite Ia cartof comparativ cu îngrăşămintele simple au avut
acelaşi efect în cazul aplicării lor în doze echivalente de substanţă activă şi

că solubilitatea fosforului din îngrăşămintele complexe creşte prin aplicarea
acestora localizat pe rîndurile de plante comparativ cu aplicarea prin împrăş

tiere. D imi t r i e v a şi N i k iti n a (1967) constată că prin aplicarea
a 200 kg/ha Nitrofoska local odată cu plantarea, pe un fond de 20 tlha gunoi
de grajd, se măreşte eficacitatea îngrăşămintelor complexe. K ali n i 
c e n k o (1967) şi Fii a t o v (1968) ajung la concluzia că acţiunea îngră

şămintelor complexe de tipul Nitrofoska creşte prin aplicarea lor în benzi
faţă de procedeul împrăştierE. După O n d rac e k (1968), Mos inşi
S o r o k i n (1969), îngrăşămintele complexe îmbunătăţesc şi calitatea recol
tei, mărind procentul de amidon.

Cercetările efectuate în ţara noastră de către H era (1966), Rei c h 
b u c h şi calab. (1968) Ia principalele plante de cultură - porumb, grîu
şi sfeclă - arată că, la doze echivalente de substanţă activă, nu se obţin

diferenţe semnificative între diferitele îngrăşăminte complexe care au fost
experimentate şi nici între îngrăşămintele complexe şi cele simple.

La cartof, cercetări privind eficacitatea unor îngrăşăminte complexe
indigene şi str§ine, cu rapoarte diferite între elementele nutritive, au început
în anul 1964. In prezenta lucrare se analizează rezultatele obţinute în patru
localităţi din ţara noastră: Ştefăneşti (jud. Argeş); Braşov (jud. Braşov),

Secueni (jud. Neamţ) şi Lovrin (jud. Timiş).
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MATERIALljL ŞI METODA DE CERCETARE

Au fcst experimentate în tetal 19 îngrăş~minte ccmplexe, de provenienţă diferită

(Cehoslovacia, D.R.S.S., R. D. Germană, 012nda şi România) şi cu rapoarte N:P:1\ s&u
N:P foarte diferite. În ciclul 1964-1966 s-a experimentat şi efectul micrcelementelor bar
şi mangan ccmplexate pe superfcsfat.

Ccmpararea s-a făcut faţii de îngdişămintele simple aplicate în aceeaşi doză, dar şi

între diferitele îngrăşăminte complexe. Acest lucru a impus folosirea drept martor a unor
doze şi rapcarte N:P:1\ de cempaaţie şi cempldaea acestor doze şi rapoarte cu îngrăşăminte

simple (azotat de amcniu 34,5%, superfcsfat 17% sau sare potasică 60%).
Pentru îngrăşămintele ccmplexe indigene a fost experimentată la Braşov ~i Lcvrin

şi epoca de administrare în cadrul pregătirii terenului pentru cultura cartofului.
Experienţele au fost organizate după metoda dreptunghiului latin sau în blocuri r3n

domizate, cu 3-5 repetiţii. Aplicarea îngrăşămintelor, cu excepţia experienţelor cu epoei
de aplicare, s-a făcut toamna, uti1izîndu-se ca plante premergătoare păioase sau legumi
noase (Secueni).

S-a lucrat cu soiurile: Bintje (încelţit 40 zile) la Ştefămşti, 1rish Ccbbler la Secueni,
Carpatin la Lovrin, Merkur şi Măgura la Braşov. Soiurile pe care s-a experimentat s-au ca
racterizat din punct de vedere genetic, fizic şi chimic astfel: la Ştefăneşti, aluviune slab so
lificată, luto-nisipoasă, cu reacţie acid~l (pH 5,4) şi fertilitate scăzută (humus 2,4%, P 20 5

1,8 mg/100 g sol); la Secueni, sol cenuşiu de pădure cernozicmoid, cu un conţinut redus
de humus (2,4%), slab aprovizionat cu fosfor (3,4 mg P 20 5/lOO g sol), însă bine aprovizionat
cu potBsiu (15 mg 1\20/100 g sel); la Braşov, sol humico-semiglelc, cu fertilitate bună (16
mg P 20 5/100 g sol, 9 mg 1\20/100 g sol şi 8% humus) şi reacţie neutră (pH 6,96); la Lo
vrin, cernoziom freatic umed, cu apa freatieă la 2-3 m, textură lutoasă, bine aprovizionat
cu potasiu (22-28 mg 1\20/100 g sol) şi sleb aprovizicnat cu fesfor (1,3-2,2 mg P 20 5 /lOOg
sol), pH 6,2-6,6.

Din punct de vedere climatic, anii în care s-a experimentat au fost favorabili sau foar
te favorabili culturii cartofului, cu excepţia anului 1965 la Ştefăneşti, foarte secetos, cu un
deficit de umiditate în timpul vegetaţiei de 186,6 mm, care a diminuat mult producţia

de tuberculi.

REZULTATELE OBŢINUTE

În primul ciclu, 1964-1966 au fost comparate în cadrul experimen
tărilor CAER ynele îngrăşăminte complexe provenind din ţări socialiste
(tabelele 1 şi 2). In condiţii în general opti me pentru efectul îngrăşămintelor

(sporuri medii de 9-22%, respectiv 13-47 q/ha faţă de martorul neîngră

şat), nu au fost observate diferenţe semnificative între diferitele îngrăşă

minte complexe, nici la Ştefăneşti şi nici la Secueni. Comparativ cu îngră

şămintele simple s-au obţinut de asemenea diferenţe de producţie nesem
nificative, cu unele excepţii în cazul îngrăşămîntului Nitrofoska D.R.S.S.
la Secueni şi în unii ani la Ştefăneşti. Aceste cîteva diferenţe semnificative,
ca şi tendinţa generală spre producţii mai mici la îngrăşămintele complexe,
scot în evidenţă o mică inferioritate a acestora - în ceea ce priveşte pro-
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ducţia - faţă de îngrăşămintele simple, la doze echivalente de substanţă

activă. Dacă se au în vedere însă celelalte avantaje ale îngrăşămintelor com
plexe, printre care şi cheltuielile mai reduse pentru transport şi aplicare, veni
tul net adus la unitatea de suprafaţă este totuşi egal sau chiar mai mare în
cazul folosirii îngrăşămintelor complexe.

Tabelul 1

Influenţa unor îngrăşăminte complexe de diferite provenienţe asupra poducţiei de tubercuH
(Şteiăneşti: 1964-1966)

Producţia de tubercu1i

Doza pe ani (q/ha) media 1964-1966
Î ngrăşămîntul N:P2 0.: K2 0

1964

1

1965
1

pe îngrăşăminte pe doze
1966

q/ha I % I dif. q/ha I % \ dif.

Neîngrăşat (Mt.) O : O : O 273
1

146 I 190 - 1 - I - 206 I 100 I O

Doze de comparaţie N:P:K =100 :50 :100

Îngrăşăminte simple
(Mt.) 34: 17:60 362 178 255 265 100 O

Nitrofoska R.S.C. 13: 11: 12 343 162 221 ° 242 91 -23
Nitrofoska D.R.S.S.

1 19: 15: 11 354 150°0 202° I 235 89 -29 248 120 42***
Nitrofoska U.R.S.S.

2 15: 9 :10 355 154° 0 270
1

260 98 -- 8
Pikofos R. D. G. 13: 9:15 322 164 239 242 91 -23

Doze de comparaţie N:P:K =100 :50:0

Îngrăşăminte simple
2651 100(Mt.) 34: 17 :60 370 175 250 O

Superfosfat cu B 16 362 179 204°° 2481 94 -17 253 122 47***
Superfosfat cu Mn 16 330 184 227 247 93 -18

DL 5% I 46 I 17 I 29 J 311 22

Superfosfatul complexat cu microelementele bor şi respectiv mangan,
de a emenea, nu a determinat diferenţe semnificative de producţi e·

Zece îngrăşăminte complexe ternare şi binare de provenienţă. olandeză,

cu cele mai variate rapoarte N: P: K, au dat rezultate cu totul similare în
anii 1969 şi 1970, la Braşov (tabelul 3); în medie pe 2 ani nu s-au înregistrat
diferenţe semnificative de producţie nici între diferitele îngrăşăminte com
plexe şi nici faţă de martorii cu îngrăşăminte simple. La unele dintre îngră

şămintele complexe, cum sînt 17:17:17, 16:48:0 şi 18:50:0, se observă chiar
o tendinţă de depăşire a îngrăşămintelor si mple, semnificativă în unul din
cei doi ani în care s-a experi mentat.

Îngrăşămintele complexe româneşti 16:48:0, 13:26:13 şi 23:23:0,
experimentate timp de 2 ani la Braşov şi Lovrin, au dovedit de asemenea
o eficienţă egală cu cea a îngrăşămintelor simple, la doze echivalente de sub-
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Tabelul 2

Influenţa unor îngrăşăminte complexe de diferite provenienţe asupra producţiei de tuberculi
(Secueni, 1964--1966)

Producţia de tu bercul i

Doza I
-

Ingrăşămîntul
N :P2 0 S : !<20

media pe îngrăşăminte media pe doze

q/ha

I~I~I~I~I
dif.

Neîngrăşat (Mt.) O : O : O - - - 145 100 O

1641113119'"

Doza de comparaţie N:P:K=100:50:100

Îngrăşăminte simple (Mt.) 34:17:60 162 1100 O
Nitrofoska R.S.C. 13: 11 :12 156 96 --6
Nitrofoska V.R.S.S. 1 19:15:11 161 99 --1
Nitrofoska V.R.S.S. 2 15: 9 :10 151 93 --11 o

Pikofos R.D.O. 13: 9:15 161 I 99 i--1

Doza de comparaţie N:P:K--/OO : 50 : O

Îngrăşăminte simple (Mt.) 34:17:60 166 1100 I O I
Superfosfat cu B 16 164 99 I --2
Superfosfat cu Mn 16 163 98 --3

158 109 13* *

DL 5 % 9 .1 8

Tabelul 3

Influenţa îngrăşămintelor complexe olandeze asupra producţiei de tubercuJi (Braşov, 1969-1970)

Producţia de tuberculi

Î ngrăşămîntul
Doza

N : P2 0 S :

K.20 : Mg

pe ani (q/ha)

1969 1970

media 1969-1970

q{ha % I dU.

Îngrăşăminte ternare -- doze de

Îngrăşăminte simple (Mt.)
Îngrăşăminte cOlŢlplexe 17:17:17

10: 5 :20 0
: 6

19: 6: 6
21 :14:14
13:40:13
12:24:12
17:17: 6

comparaţie

397
387
391
391
394
397
402
405

N:P:K =100 :80 :/00

254 325 100
290* 338 104
249 320 98
252 321 99
258 326 100
254 325 100
260 331 102
266 336 103

o
13

--5
-4

1
O
6

11

1ngrăşăminte binare- doze de comparaţie N: P :K = 100 :80 :0

!ngrăşăminte simple (Mt.) 363 244 303 100 O
Ingrăşăminte complexe 25:15 O 377 249 313 103 10

16:48 O 382** 250 316 104 13
18:50 O 393*** 253 323 106 20

t

DL 5 % 19 35 27
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Tabelul 4

Influenţa îngrăşămintelor complexe româneşti asupra producţiei de tuberculi
(Braşov, 1969-1970)

Producţia de tubercuii

Îngrăşămîn- Epoca pe ani I media 1967-1969

tui*) de apli-

1967

1 I 1

pe epoci I pe in."ş'mln!ecare**)
1968 1969

I I dif. q/ha I % I dif.q/ha %

Îngrăşăminte l(Mt.) 395 383 261 346 100 O
simple (Mt.) 2 386 372 297 352 102 -28 0 358 100 O

3 389 434* 302* 375 108 29*---- -----
1(Jvlt.) 378 382 251 337 100 O

16:48: O 2 401 352 302* 352 104 15 349 97 -9
3 382 400 292 358 106 21

------
1(Mt.) 397 379 285 354 100 O

13:26:13 2 390 370 290 350 99 -4 356 99 -2
3 388 432* 271 364 103 10

----------
1(Mt.) 377 367 244 329 100 O

23:23: O 2 391 338 289* 339 103 10 340 96 -180

3 393 398* 266 352 107 23*

DL 5% I 22 I 30 36 18

*) Doza de comparaţie N:P:K, = 48:48:13 kg/ha substanţă activă.

**) 1 = toamna; 2 = primăvara; 3 = toamna şi completat primăvara cu 48 kg/ha N.

stanţă activă (tabelele 4 şi 5). Face excepţie la Braşov, îngrăşămîntul 23 :23 :0,
care a înregistrat, în medie pe 2 ani şi 3 epoci de plantare un minus de 18 tone
tuberculi sau 4 % comparativ cu îngrăşămintele si mple.

În general, se constată că epoca de aplicare a îngrăşămintelor a influ
enţat neînsemnat producţia de tuberculi. Aceste îngrăşăminte pot fi apli
cate deci atît toamna cît ~i primăvara, ceea ce le face foarte potrivite apli
cării localizate concomitent cu plantatul cartofului, care este de mare per
spectivă în cultura mecanizată a acestei plante.

CONCLUZII

1. Pe soIuri foarte diferite, 16 tipuri de îngrăşăminte complexe străine

au dat producţii de tuberculi egale sau uşor inferioare celor obţinute cu îngră

şăminte simple, la doza echivalentă de substanţă activă.

2. Îngrăşămintele complexe româneşti de ti pul 16 :48 :0, 23 :23:0 şi

13 :26: 13 au dat de asemenea rezultate egale cu îngrăşămintele simple, indi
ferent de epoca de aplicare.
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Tabelul
Influenţa îngrăşămintelor complexe româneşti asupra producţiei de tuberculi (Lovrin,l

1969-1970)

6

Producţia de tuberculi

Epoca pe ani I media 1967-1969
Ingrăşă-
mîntui'") de apli-

I
I

I
pe epoci

dil I
pe îngrăşămintecare* *)

1967 1968 1969
I I I II q/ha % q/ha % dif.

Îngrăşămin te 1 (Mt.) 284 301 249 278 100 O
simple(Mt.) 2 278 302 265 282 101 4 283 100 O

3 289 295 284** 289 104 11
---- ---- ----

1 (Mt.) 296 292 265 284 100 O
16:48: O 2 301 323* 269 298 105 14 292 103 9

3 286 321* 272 293 103 9-- ----, --
1 (Mt.) 311 319 282 304 100 O

13:26:13 2 309 288 0 283 293 96 -11 298 105 15
3 311 315 265 297 98 -7----- ,---- --
1 (Mt.) 300 302 261 288

I
100 O

23:23: O 2
I

302 300 272 291 101 4 289 102 6
3 - - - - (2 epoci)

DL 5% 1 32 1 28 I 23 J 17

*) Doza de comparaţie N:P:K. = 48:48:1.'3 kg/ha subst~nţă ,:ctivă.
**) 1 = toamna; 2 = primăvara; 3 toamna şi completat pflrnăvara cu 48 kg/ha N.

3. Avantajele economice ale folosirii îngrăşămintelor complexe şi pro
ducţiile practic egale obţinute comparativ cu îngrăşămintele simple duc la
concluzia că îngrăşămintele complexe pot fi folosite cu succes în principalele
bazine de cultură a c.:artofului din ţara noastră.
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Rezultate ale experienţelor cu prIVIre la folosirea îngrăşămintelor la
cartof sînt numeroase. Cu toate acestea este foarte greu să se elaboreze reco
mandări pentru o anu mită zonă a ţării. Aceasta deoarece eficacitatea îngră

şămintelor este puternic influenţată de condiţiile de sol, de condiţiile de
climă, de soiul folosit, de calitatea materialului de plantare, de nivelul agro
tehnicii etc.

Experienţele cu îngrăşăminte ar trebuie să răspundă la următoarele

aspecte: 1) modul de acţionare specifică a fiecărui îngrăşămînt în parte asupra
indicilor cercetaţi; 2) eficienţa cantitativă a îngrăşămintelor (randamentul,
sporul); 3) interacţiunea dintre diferitele îngrăşăminte şi dintre acestea şi

factorii ecologici sau tehnologici.
Pentru a putea răspunde la aceste aspecte, experienţele trebuie con

cepute într-un anumit mod şi anume astfel ca rezultatele obţinute să se pre
teze la o prelucrare, în urma căreia aspectele arătate mai sus să iasă în evi
denţă.

Majoritatea experienţelor sînt concepute pentru a răspunde numai la
primul aspect care are un caracter calitativ. Asemenea experienţe se concep
pentru a fi interpretate prin metoda analizei varianţei. Informaţia obţinută

se rezumă la: producţia "este mai mare sau mai mică ". Aspectul cantitativ
este mult neglijat şi mai ales deformat, deoarece se obţin întotdeauna medii
din nişte variaţii considerate liniare, care în realitate sînt întotdeauna curbate.

Aspectul interacţiunilor este şi mai puţin studiat, deoarece experi
enţele sînt adesea astfel concepute, încît nu este posibil să se pună interac
ţiunea în evidenţă, sau dacă ar putea fi evidenţiată se neglijează la inter
pretarea rezultatelor. La ora actuală interacţiunea dintre îngrăşămintele

diferite şi acestea cu ceilalţi factori de creştere prezintă importanţa cea mai
iIi'ăIe din toate punctele de vedere (economic, calitatea produselor, starea
fitosanitară, menţinerea fertilităţii solurilor etc.). Interacţiunea este pîr
ghia principală prin care putem influenţa orice indice al producţiei şi tocmai
acest aspect este cel mai puţin cunoscut.

Prin interacţiunea între îngrăşăminte se înţelege raportul N:P :K,
posibilitatea de înlocuire reciprocă a îngrăşămintelor în vederea realizării
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aceluiaşi scop, deplasarea punctului optim economic, atingerea unor indici
de calitate sau rezistenţă la boli menţinînd producţia la nivel înalt etc.

Scopul lucrării de faţă este prezentarea unei experienţe cu îngrăşă

minte care se pretează la o prelucrare statistică prin metoda funcţiilor de pro
ducţie, cu ajutorul cărora se poate răspunde la toate aspectele arătate mai
sus.

METODA DE CERCETARE

Experienţa s-a urmărit în vase de vegetaţie (20 kg sol/vas) cu un sol podzolit din co
muna Părîu, avînd următoarele caracteristici agrochimice: pH (apă)=4,8; deficit de sa
turaţie în baze (T-S) = 12 me%; suma cationilor schimbabili (SB) = 7,8 me%; gradul
de saturaţie în baze (V) = 39,3; humusul = 2,5 %; P 20 5(Al) = 2,5 mg%; K 20 (Al) =
11,3 mg%.

Cu acest sol s-a realizat în anii 1966-1968 o experienţă polifactorială cu îngrăşăminte

de tipul 4x 4x 4=64 variante. Dozele folosite au fost 1, 5, 10, 15 mg substanţă activă la
100 g sol din următoarele îngrăşăminte: azotat de amcniu, superfosfat şi sare potasică.

Schema experimentală poate fi urmărită în tabelul 1, care conţine şi rezultatele de producţie

obţinute (media pe trei ani).
Fiecare variantă s-a urmărit în cinci repetiţii. Vasele au fost ţinute sub cerul liber şi

udate la nevoie, menţinîndu-se umiditatea solului la 70% din capacitatea de cîmp pentru
apă.

S-au urmărit peste 20 indici ai producţiei, dintre care în prezenta lucrare se discută

numai producţia totală de tuberculi.
În calculele statistice s-au folosit mediile celor trei ani pentru cele 64 variante. Fie

care punct din grafice reprezintă astfel media producţiei din 15 vase (3 anix 5 repetiţii).

Metoda de calcul folosită este cea a funcţiilor de producţie, utilizîndu-se tipul funcţiei

pătratice (H e a d y şi D i 110 n, 1965; G î 1 că şi celab., 1970) pentru trei variabile in
dependente: azot, fosfor, potasiu; forma generc!Iă a funcţiei este:

y = k + b1X1 + b2x2+ b3x3 + b4xi + bi:jx~ + b6x~ + b7x1x2 + bsx2x;j + b9x3x1

D = D1 D2 D3 D4 Di:j D6 D7 Ds Di)

Această funcţie conţine trei feluri de termeni: termenii Xl' X2' X3, variabilele la
puterea întîi, care indică modul general de influenţă a celor trei factori studiaţi (creşte

scade, puternic, puţin). Termenii x2 indică curbura dreptelor (locul unde se curbează,

cînd şi cît de mult se schimbă înclinaţia etc.). Termenii produselor X1X2, X2X3, X3X1 in
dică efectul de interacţiune între factori.

Valorile D1-D9 reprezintă coeficienţii de determinaţie multiplă pentru ecuaţiile în
care se introduc pe rînd variabilele corespunzătoare c0eficienţilor b1-b9. În ecuaţia care se
prezintă în lucrare, ordinea v3fiabilelor nu este aceeaşi cu cea din funcţia generală, deoarere
locul lor în ecuaţie indică în acelaşi timp şi influenţa lor asupra variabilei y. Astfel, pe locul
întîi-corespunzătorlui b1-se află variabila cu efectul cel mai puternic asupra lui y, pe lo
cul 9 (b 9) variabila cu influenţa cea mai mică.. Această influenţă este redată de valoarea coe
ficienţilor D1-D9 şi anume: D1 redă influenţa în procente a variabilei 1, D2 influenţa

comună a primelor două variabile, D3 a primelor 3, şi aşa mai departe, iar D9 a tuturor
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Schema experimentală şi rezultatele de producţie (media pe 3 ani)
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Tabell'l 1

N I P2 0 G 1 K 20 . N I P 20 G I K 2 0
Tuber- Tuber-

Varianta mg substanţă cuii/vas Varianta mg substanţă activă cuii/vas
activă la 100 g sol g la 100 g sol g

VI 1 1 1 440 V 33 10 1 1 556
V 2 1 1 5 454 V 34 10 1 5 612
V s 1 1 10 478 V S5 10 1 10 645
V 4 1 1 15 457 V 36 10 1 15 668
V s 1 5 1 475 V 37 la 5 1 645
V 6 1 5 5 525 V 3 8 10 5 5 659
V 7 1 5 10 506 V 39 10 5 la 686
V8 1 5 15 525 V 40 la 5 15 690
V 9 1 10 1 479 V 41 la la 1 614
V 10 1 la 5 518 V 42 10 10 5 711
V ll 1 la 10 485 V 43 10 10 10 759
V 12 1 10 15 520 V 44 10 10 15 755
V 13 1 15 1 497 V 45 10 15 1 640
V 14 1 15 5 548 V 46 10 15 5 688
V 15 1 15 10 526 V 47 10 15 10 729
V 16 1 15 15 550 V 48 10 15 15 751
V 17 5 1 1 475 V 49 15 1 1 5611

VIS 5 1 5 538 V so 15 1 5 613
V 19 5 1 10 543 V 51 15 1 la 623
V 20 5 1 15 551 V 52 I

15 1 15 649
V 21 5 5 1 545 V 53 15 5 1 644
V 22 5 5 5 605 V 54 15 5 5 723
V 23 5 5 10 628 V 55 15 5 15 804
V 24 5 5 15 604 V 56 15 5 15 735
V 25 5 10 1 526 V 57 15 10 1 631
V 26 5 la 5 621 V 58 15 10 5 757
V 27 5 10 10 668 V 59 15 10 10 762
V 28 5 10 15 641 V 60 15 10 15 725
V 29 5 15 1 572 V 61 15 15 1 656
V 30 5 15 5 601 V 62 15 15 5 720
V 31 5 15 10 644 V 63 15 15 10 813
V 32 5 15 15 673 V 64 15 15 15 784

variabilelor din ecuaţie, indicînd deci măsura în care ecuaţia cu nouă termeni reuşeşte să

explice variaţia indicelui cercetat y. Reprezentarea grafică a acestor funcţii ne indică in
fluenţa specifică a fiecărui factor în parte precum şi o serie de aspecte privind interacţiunea

dintre factori.

Din aceste funcţii s-au dedus ecuaţiile izopro ducţiilor sau mai general a izocucmte1or,
care indică limitele în care factorii cercetaţi se pot substitui reciproc, pentru un anumit ni
vel de producţie. Şi în problema rapoartelor între îngrăşăminte se obţine răspunsul tot cu
aceste ecuaţii. Din funcţiile de producţie s-au dedus prin derivare şi ecuaţiile pentru randa
mentele pe unitatea de resursă adiţională, denumite şi producţiile marginale, care indică

descreşterea sporului de producţie pe element cu creşterea dozei aplicate. Cu aceste ecuaţii

se dă răspunsul la aspectul cantitativ privind randamentul şi sporul îngrăşămintelor.
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REZULTATELE OBŢINUTE

1. Funcţia de producţie. Producţia de tuberculi în grame/vas care s-a
realizat prin diversele variante de îngrăşare, a variat de la 440 la 813 g. Pentru
variaţia producţiei în limitele indicate, s-a' calculat următoarea funcţie de
producţie:

g tub.lvas=365,65+25,741 N+O,177 PK-O,962 N2+0,215 NP+O,~):~o NK-

D = 62,1 80,8 85,2 86,3 88.4

- 0,762 K2 + 13,981 K + 14,589 P - 0,714 p2

88,7 91,2 91,6 94,1

Cu ajutorul acestei funcţii se poate calcula producţia pentru oricare
variantă experimentală ca şi pentru toate combinaţiile de îngrăşăminte

cuprinse între limita minimă şi maximă a dozelor folosite în experienţă.

Funcţia avînd o formă matematică neliniară, permite şi extrapolări în i me
diata vecinătate a dozelor minime si maxime folosite. În tabelul 2 s-a redat
producţia de tuberculi calculată şi' realizată pentru 10 variante experi men
tale.

Tabelul 2

Compararea producţiei de tuberculi din 10 variante, calculată după funcţia de producţie şi

realizată În experienţă

-2 '>2 2 ..z -2
I

~ '>2 ..
Varianta

~ o: ~ ~ o: ~ ~
~

g/vas o: 0.'" 0.'" o: o:
Z Z Z Z Z z'" z I i i z~

i
Calculat 418,2 594,3 737,2 794,3 522,4 551,0 610,1 815,0 694,0 365,0

Realizat în
experienţă 440 605 759 784 506 551 645 757 711 -

Diferenţă
I

faţă de rea-
-4%1Jizat (= 100%) -5% -2% +1% +5% 0% 1-5% +7% -3% -

Din ecuaţie rezultă că azotul are ponderea cea mai mare asupra creş

terii producţiei, influenţa lui fiind de 62 %. Factorul următor este produsul
dintre fosfor şi potasiu (PK) a cărui influenţă împreună cu azotul, ridică

,determinaţia asupra producţiei pînă la 81 %. De remarcat, este faptul că

produsul PK se află pe locul doi în ordinea crescîndă a importanţei facto
rilor, ceea ce pune în evidenţă faptul că nu atît influenţa fosforului sau pota
'siului în parte este importantă, ci interacţiunea pozitivă a acestor două ele
mente pe care o vom scoate în evidenţă la discutarea graficelor. Pe locul trei
în ordinea importanţei se situează N2, adică factorul care indică curbura
liniilor de producţie a azotului şi care ridică determinaţia pînă la 85 %. Restul
factorilor prezintă, fiecare luat în parte, influenţe mai mici de la 1 pînă la
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2% fiecare. Determinaţia totală a celor trei îngrăşăminte asupra producţiei

de tuberculi a putut fi stabilită cu ajutorul acestei funcţii la valoarea de 94 %,
adică cu o eroare de 6%, sau altfel exprimat, variaţia producţiei de tuber
culi în această experienţă în limitele 440-813 g/vas, poate fi explicată prin
această funcţie de producţie în măsură de 94 %.

Asupra producţiei, influenţă hotărîtoare are azotul şi interacţiunea

dintre azot, fosfor şi potasiu, care împreună explică 85% din variaţia pro
ducţiei. Din ecuaţie se mai poate deduce că atît fosforul, cît şi potasiul spo
resc producţia, iar interacţiunileîntre azot-fosfor şi azot-potasiu, adică efectul
combinat este mai mare decît suma efectelor singulare.

Pentru toate îngrăşămintele alura curbelor de producţie este asemă

nătoare: ele indică o creştere mai pronunţată în domeniul dozelor mici, apoi
urmeaz'ă zona de aplatizare a curbelor, sporurile devenind mai mici la dozele
mai mari pentru unitatea de substanţă activă folosită. După trecerea punc
tului maxim care corespunde producţiei maxime - din punct de vedere
tehnic - se ajunge în domeniul descendent, adică unde la administrarea
în continuare de îngrăşăminte se obţine o scădere a producţiei, care este cu
atît mai accentuată, cu cît doza depăşeşte mai mult nivelul producţiei maxi me.

(jl 'G ! rr:;; o~ ,'5rrz!,?.i ._= lOmJ; '" = l5mg (pe /7/ve/ cOl?şmll! = laice/viic:?!lc0/iJt-YJ/)
@",. ...l[ol?7.1i; e "'IQI.2?(9.i® '" l(t15mg per/Iru com61Î7c9/ri" dV6l~?

Fig. 1 - Curbe de producţie în funcţie de azot, fosfor şi potasiu.
- Yield curves as a funetion of N, P and K.

2. Curbele de producţie. Reprezentarea grafică a acestei funcţii nu este
posibil~ într-un singur grafic, deoarece ar necesita un spaţiu cu patru dimen
siuni. In spaţiul tridimensional se pot face trei reprezentări şi anume: pro
ducţia funcţie de azot şi fosfor sau azot şi potasiu. În prezenta lucrare repre
zentăm în figura 1 în spaţiul bidimensional numai cîteva diagrame din cele
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posibil de reprezentat şi anume: variaţia producţiei de la 365 g la circa
800 g, funcţie de azot (diagrama 1), de fosfor (diagrama 2) şi de potasiu (di_a
grama 3), pe anumite nivele constante ale celorlalte două îngrăşăminte. In
aceste dţ,!grame s-au reprezentat şi rezultatele obţinute în experienţa pentru
unele combinaţii de îngrăşăminte. Semnele sînt explicate în figură. Cele
simple s-au folosit pentru combinaţiile de îngrăşăminte în care un îngră

şămînt este totdeauna la nivelul 1( de exemplu NIOPI, diagrama 3); cele din
cerc pentru combinaţiile denumite duble (de exemplu O = P5K5diagrama 1,
sau N5K5 diagrama 2, sau N5P5 diagrama 3). Se poate vedea corespondenţa

foarte bună pentru întregul interval larg de doze între rezultatele obţinute

în experienţă (punctele din diagrame) şi curbele de producţie respective care
s-au calculat cu ajutorul funcţiei de producţie.

În diagrama 1 (producţia în funcţie de mg NI100 g sol) putem urmări

creşterea cantităţii de tuberculi la vas, cu creşterea dozei de azot pe dife
ritele nivele de fosfor_ şi potasiu. Curba PoKo indică influenţa numai a azo
tului, fără P şi K. In acest caz producţia creşte de la 365 g/vas (producţie

care se obţine fără îngrăşăminte) pînă la 535 g pentru 13,4 mg NI100 g sol.
Productia creşte puternic în domeniul dozelor mici de îngrăşăminte, iar de
la 8-9 mg în sus sporurile obţinute pentru 1 mg N devin din ce în ce mai
mici, pentru a atinge valoarea O la 13,4 mg N de la care valoare în sus se
obţin descreşteri de producţie cu mărirea dozei de azot.

Pe nivelul PIKI producţia creşte cU azatul de la 390 la 572 g; maximul
de producţie se atinge în acest caz la doza de 13,8 mg N. In mod corespun
zător, producţiile cresc cu mărirea nivelului de fosfor, menţinînd potasiul
la valoarea KI după cum urmează: pentru P 5KI de la 440 la 628 g; pentru
PlOKI de la 455 la 662 g, iar pentru PI5KI (curba nu este reprezentată în
diagramă) de la 425 la 628 g. Se poate vedea deci că şi cu nivelul de fosfor
pe care se aplică azot, producţia creşte la început - de la Po la P 5 - mult
mai puternic, decît de la P 5 la PIO sau în cazul PI5 descreşte chiar.

Este de remarcat faptul că producţia maximă, corespunzătoare can
tităţii de azot pentru care se mai obţine spor de producţie se deplasează

la doze de N cu atît mai mari, cu cît nivelul de P sau PK - pe eare se
aplică azotul - creşte (tabelul 3).

După cum se va vedea în continuare, efectul fosforului sau al potasiului
este aproximativ egal. Curbele de producţie pentru nivele de K crescînde,
la un nivel constant de P (PIK5, PIKIO , PIKI5) - care nu sînt reprezentate în
această diagramă - sînt foarte apropiate de cele ale dozelor crescînde de
fosfor la nivel de K1, care au fost discutate.

Efectul de interacţiune între fosfor şi potasiu se poate urmări foarte
bine pe curba P 5Ks care porneşte (pentru No) de la aproximativ 475 g şi

atinge maximul de 685 g la 16,0 mg N. Curba este pe tot parcursul ei cu apro
ximativ 39-44 g superioară curbei P1oKo sau PoKo (nereprezentat). De aici
rezultă că efectul de 10 mg P sau 10 mg K este mai mic decît suma 5 mg
P + 5 rug K.
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Tabelul 3

Creşterea dozei maxime de azot folosibilă, care mai asigură spor de producţie

Nivelul de Pl\.

Cu nivelul de fosfor crescînd

Doza maximă de azot care mai asigurăI
spor de producţie

Tuberculi/vas, g

Nivelul de PK

13,3
538

13,8
572

14,6
626

15,7
661

16,8
660

Cu nivelul de fosfor şi potasiu crescînd

Doza maximă de azot care mai asigură I
spor de producţie

Tuberculi/vas, g
14,8
687

16,1
774

17,6
801

Tabelul 4

Compararea spofului de producţie pentru efectul P sau K simplu cu PK combinat

~
varianta

Sporul
de tu bercul i

Sporul de producţie faţă de NoPoKo

grame/vas

N%

189,3

100

184,3

100

228,2

120
123

Diferenţa de 39-44 g tuberculilvas comparată cu sporul pe care îl aduc
10 mg P sau K reprezintă 20-23% (tabelul 4).

Un alt efect de interacţiune reiese din compararea curbelor P 5K 5 cu
P1oK10 . Pentru doza de No diferenţa între aceste două nivele PK este de 45 g,
iar pentru doza de Nl5 de 85 g. După cum rezultă din grafic, pentru aceste
două probe panta care indică sporul de producţie pentru 1 mg N este cu
atît mai mare cu cît produsul între doza de P şi de K este mai mare. Aceasta
este valabil pînă la nivelul de PloKIO-PI2KI2 adică 10 X 10 = 100; 12 X
X 12 = 144. Peste aceste valori, panta creşte puţin, nivelul producţiei însă

scade. Astfel curba PI5 K15 este în intervalul 0-8 mg N inferioară curbei
P1oKlO şi numai de la 8 la 15 mg N trece peste ea. Panta curbei Pl5 Kl5
este însă pe tot parcursul ei ceva mai mare decît a curbei P1oK lO , nivelele
de producţie însă sînt foarte apropiate.
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În diagrama 2 (producţia funcţie de mg P2051100 g sol) s-a reprezentat
variaţia recoltei de cartof/vas cu creşterea dozei de fosfor. Ca o pri mă con
statare se remarcă faptul că pentru aceleaşi doze ca la azot, producţia creşte

mult mai puţin. Pe nivelul NoKo deci fără azot şi potasiu numai sub influ
enţa fosforului, producţia a variat de la 365 g pentru Po pînă la cca 420 g
pentru P = 10,2 mg (în comparaţie cu azotul pentru care s-au obţinut 535
g/vas). Cu creşterea dozei de potasiu nivelul producţiei creşte relativ puţin,

observîndu-se acelasi fenomen ca si în cazul azotului si anume înclinat ia
curbelor devine cu atît mai mare, c'u cît nivelul de pota~iu pe care se ad~i
nistrează fosforul este mai mare, sau altfel exprimat: interacţiuneapozitivă

între fosfor şi potasiu se manifestă şi prin creşterea sporului de producţie

pentru unitatea de P20 5 administrată.

Nivelul producţiilor este mult mai ridicat dacă se măreşte nivelul de
azot - pe fond de K constant - pe care se administrează fosforul. Astfe!
curba N5K1 este superioară chiar şi curbei N1K15 cu 45-55 g pe tot parcursul
ei, ceea ce scoate încă o dată în evidenţă efectul mare al azotului. Sporul de
producţie pentru fosfor însă nu este mai mare pe nivelele crescînde de N
decît pe cele de K, înclinaţia curbelor fiind foarte asemănătoare.

Interacţiunea NK poate fi urmărită prin compararea celor trei curbe
N5K5, N1K15 , N10K1; efectul a 10 unităţi de substanţă activă combinată

(N 5 + K 5) este superior cu 65-75 g tuberculilvas combinaţiei N1K15 sau
N1K10 (ultima nu este reprezentată în diagramă). Aceasta reprezintă un spor
relativ de 150% în comparaţie cu N1K15 = 100%. În comparaţie cu curba
N10K1 producţia obţinută cu combinaţia N5K5 este ceva mai mică (15-20
g/vas). Rezultă deci că aplicarea fosforului pe nivele ridicate de potasiu, în
absenţa azotului, nu aduce sporuri apreciabile. Rezultatele pentru fosfor sînt
mult mai bune pe agrofonduri combinate de NK şi chiar nu mai de N, decît
pe cele de K si mplu.

Producţiile cele mai ridicate s-au obţinut pentru fosfor pe agrofondul
cel mai mare folosit de N15 K15 , care a dat, pe tot intervalul curbei, un spor
de 25-50 g tuberculi în plus faţă de N10K10 ' atingîndu-se producţii de cca
735 g pentru PlsNlOKlO şi 790 g tuberculi pentru P15N15K15'

Din curbele reprezentate în această diagramă se deduce acelaşi lucru
ca şi la azot în privinţa dozelor maxime folosibile de P20 5. Cu cît nivelul de
N sau K sau NK pe care se aplică tostorul este mai ridicat, cu atît se
deplasează şi punctul maxi m al curbelor spre valori mai ridicate de fosfor.
Astfel, pentru nivelul NoKo maximul de producţie (440 g tuberculi/vas) se reali
zează cu 10 mg P20 5. Doze mai mari d~ 1') rn~ P20 5 pe acest nivel de NoKo
(deci fără azot şi potasiu) scad producţia de ~Jrtof. Pe nivelul N15K15 doza
maximă de fosfor care se poate folosi este de 14,8 mg P205 cu care se reali
zează producţia de aproape 790 g tuberculi/vas.

În diagrama 3 (producţia faţă de mg K201100 g sol) se poate urmări
efectul potasiu lui pe diferite nivele de NP. Ca şi în diagrama pentru fosfor,
se poate remarca efectul mai slab al potasiului în comparaţie cu azotul, fiind
foarte asemănător cu cel de la fosfor. Din această cauză nu mai discutăm

această diagramă.
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Efectul diferit al celor trei îngră~ăminte asupra producţiei se poate
vedea şi din valoarea coeficienţilor de la N, P şi K din funcţia de producţie.

Valoarea 25,7 pentru azot este aproxi mativ de două ori mai mare decît cea
pentru fosfor (14,6) sau potasiu (14,0) care între ele sînt practic egale şi

indică sporul aproape dublu pentru azot în raport cu fosforul sau potasiu!.
3. Producţii marginale. Prin producţie marginală se înţelege sporul

de producţie care se realizează cu unitatea de substanţă activă a unui ele
ment, care se aplică în anumite conditii de doză a aceluicsi element sau în
combinaţie cu 'alte elemente.' ,

În tabelul 5 sînt trecute ecuaţiile pentru producţiile marginale deduse
prin derivare din funcţia de producţie. Cu aju toru 1 acestor ecuaţii se poate
calcula sporul de producţie la unitatea de substanţă activă ad ministrată la
diferite nivele de îngrăşare. După cum se ştie, acest spor scade pe măsura

creşterii dozei de îngrăşămînt aplicat. Pentru cazul aplicării numai a unui
singur îngrăşămînt, sporul maxim se înregistrează cînd se adaugă 1 mg de
~ubstanţă activă la nivelul O - 2dică pentru primul mg de s.a. aplicată.

In cazul acestei experienţe s-au realizat următoarele sporuri pentru primul
mg de substanţă activa: 25,7 g tuberculijvas pentru azot, 14,6 g pentru
fosfor şi 14,0 g pentru potasiu. Prin descreşterea treptată a sporului cu creş··

Tabelul 5

Producţia totală de tuberculi
(ecm:ţiile producţiilcr marginale)

d Y
- = g tuberculi/mg N = 1,924 N+O,215 P + 0,330 K+25,741
d N

d y
d P = g tuberculi/mg P20" = -1,428 P+O,215 N+O, 177 K+ 14,589

rl y
ci K = g tuberculi/mg 1(20 = - 1,522 K+O,330 N + 0,177 P + 13,981

~
pornf:nr~e- N ...:.I p_2_

0
_5 1:.-- K._2_0 _

Nivel
de în- g tuberculi la vas pentru I mg substanţă activă
grăşare

0-1
5-6
9,1

10,2
13,3

16-17

25,71 14,61 14,0 1
14,1 6,0 4,8
8,2 +0,21 pt.l mgP20 5 1,6 + 0,21 pt. 1 mg N 0,0 +0,33 pL 1 mg N
6,1 J+O,33Pt.lmgK20 0'01 " -1,5J+O,18 Pt.1mg p 201>
0,0 -4,4 +0,18 Pt.l mg K20 -6,3

-7,1 -9,7 -12,0

Producţia

maximă

801 g l7,6 14,6 14,7
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terea dozei aplicate se ajunge la producţia marginală 0, adică la limita raţi

onală din punct de vedere tehnic a folosirii îngrăşămîntului, de la care nivel
în sus adăugarea de cantităţi supli mentare de îngrăşămînt produce scăderi

de producţie. Pentru azot, acest nivel este de 13,3 mg N, pentru fosfor de
10,2 mg P20 5, pentru potasiu de 9,1 mg K20. Toate aceste valori sînt vala
bile pentru cazul aplicării singulare a celor trei îngrăşăminte, adică atunci
cînd se aplică numai azot, numai fosfor sau numai potasiu. Pentru folosirea
combinată a celor trei îngrăşăminte, sporul pentru azot se obţine prin adău

garea la valoarea sporului din tabel a 0,21 g tuberculijvas pentru 1 mg P20 5şi

0,33 g tuberculi/vas pentru 1 mg K20. De exemplu: în cazul folosirii numai
a azotului se obţin 14,2 g tuberculi pentru 1 mg azot care se adaugă în mod
suplimentar la o îngrăşare iniţială de 5 mg N (N5). Dacă acest mg de azot
se adaugă pe un nivel de N5P5K5 atunci sporul va fi de 16,9 g tuberculi/vas.
Această valoare se obţine prin introducerea valorilor de N5P 5 şi K5 în prima
relaţie din tabelul 5, după cum urmează:

- 111924 x 5+ OIl~15 x 5 + 0.330 x 5 + 25,741 = 1f0") g tuberculi/vas.

Se vede deci că sporul pentru un îngrăşămînt depinde de combinatia de
îngrăşăminte folosite şi creşte în anumite limite pentru fiecare element dacă

se aplică împreună cu celelalte două. Cu cele trei formule se poate calcula pentru
orice combinaţie sporul care se realizează pentru fiecare element în parte.
În acest fel doza raţională maximă discutată mai sus, de 13,3 mg N sau
10,2 mg P 20 5 sau 9,1 mg K20, valabilă pentru cazul cînd se foloseşte numai
un singur element la îngrăşare, se deplasează pentru cazul folosirii celor trei
elemente împreună la 17,6 mg N, 14,6 mg P20 5 ş,i 14,7 mg K20. Cu această

Izoproducţii realizate în experienţă, pentru care s-au calculat dozele de azot cores

Iza:produeti<a fa lOisită llin eal- 477 523eul realizată

Ingrăşăminte
47814751479/475 52515181520 15261526

rug ~l1hstantă ac
Folosite în P 20 5 1 5 10 1 ' 5 10 10 115 10
experienţă K 20 10 1 1 1 15 5 15 10 1

N 1 1 1 5 1 1 1 1 5
- - - - - - - -

Calculat cu
ecuaţia izc-
cuantei N 1,1 1,7 0,8 3,7 1,7 0,8 0,6 0,3 3,6

Raportul fa- N 1 1 1 1 1 1 1 1 1
losit N,P205' P 1 5 10 0,2 5 10 1 15 0,2
K 20 K 10 1 1 0,2 15 5 15 10 2
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combinaţie se realizează producţia maximă posibilă (din punct de vedere
tehnic nu economic) care corespunde unei producţii de 801 g tuberculi/vas.

Menţionăm faptul că pentru cazul interpretării experienţelor de cîmp,
producţia maximă realizabilă din punct de vedere tehnic nu corespunde cu
producţia optimă din punct de vedere economic, deoarece ultimele doze de
îngrăşăminte folosite aduc spor foarte mic, neeconomic în comparaţiecu preţul

îngrăşămintelor care s-au folosit peste nivelul optim economic, nivel care se
poate calcula din funcţia de producţie.

a. Izocuante (izoproductii). Din funcţia de producţie se pot deduce ecu
aţiile izocuantelor. Ecuaţia izocuantei pentru azot este:

N = 25,741 + 0,215P + 0,330K ±
2·0,962

±V(25,741+0,215P+O,330K)2-4 . 0,962(y-14.589P-13,981K+o.714p2+0.762K2--0,I77PK-365,648)

2.0.962

Cu această ecuaţie se poate calcula doza de azot necesară pentru un anumit
nivel de producţie, cînd dozele de P205 şi K20 sînt fixate anterior. Cu alte
cuvinte, ecuaţia ne permite să calculăm pentru orice combinaţie de I:K dorită,

necesarul de azot, astfel ca să putem realiza o anumită producţie. In tabelul
6 sînt trecute pentru 6 nivele de producţie (477, 523, 550, 616, 684 şi 721 g
tuberculi/vas) dozele de N calculate şi cele folosite în experienţă cu care s-au
realizat producţii foarte apropiate de cele folosite în calcul (denumite izo
producţii). Aceste izoproducţii s-au realizat după cum se vede cu combi
naţii de îngrăşăminte foarte diferite, deci cu rapoarte N:P: K extrem de
variate, scoţînd în evidenţă faptul că teoria "rapoartelor opti me" trebuie

Tabelul 6

punzătoare combinaţiei PK folosite experimental, comparativ cu doza de N folosită

550 616 684 721

5481 550 1551 15451 556 621 161216141 623 673\6861690 I 688 .729\7251720 1711

tivă Ia 100 g sol

Il~
15 1 5 1 10 1 10 1 15 5 5 15 15 10 15 10
15 15 1 1 5 5 1 10 15 10 15 5 10 15 5 5
1 5 5 10 5 10 10 15 5 10 10 10 10 15 15 10-------- ------------------------ -

2,2 1,5 5,0 5,2 8,8 4,6 0,6 7,7 7,9 6,4 8,6 9,0 8,7 8,6 12,9 12,7 9,0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 15 0,2 1 0,1 0,2 1 0,07 3 0,5 0,3 1,5 1,5 0,7 1 1
5 15 3 0,2 0,1 0,5 0,2 0,7 3 1 1,5 0,5 1 1 0,3 0,2
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privită cu rezervă cînd nu se urmăreşte decît un singur indice al producţiei
(în cazul de faţă producţia) (tabelul 6). Din punct de vedere tehnic se poate
vorbi de un raport constant de N:P:K numai în cazul producţiei maxime,
care teoretic nu poate fi realizată decît cu o singură combinaţie de îngrăşă

minte, căreia îi corespunde un singur raport N:P :K.
Reprezentarea grafică a ecuaţiei s-a făcut în figura 2 pentru azot şi

fosfor şi în figura 3 pentru azot şi potasiu. Ca şi în cazul curbelor de producţie

am renuntat la o reprezentare în spaţiul tridimensional din motive de urmă

rire mai simplă. În figura 2 izocuantele sînt calculate pe anumite nivele con
stante de potasiu, în figura 3 pe nivele constante de fosfor. Cu ajutorul ecu
aţiei se pot calcula şi ratele de înlocuire reciprocă a elementelor pentru rea
lizarea unei anumite producţii, cunoscîndu-se faptul că în anumite limite
un element poate fi înlocuit prin altul, efectele lor compensîndu-se reciproc.
Aceste rate de înlocuire reciprocăau mare importanţă atît din punct de vedere
tehnic, cît şi economic.

D/".9grâm.g (5

n/velccms7'sn7' ele
O-mg *20/lOt'~ lSo/

/ O" It) 10 1'0

A = 10
- = /0

D/&>[Jrame:51 2
?22g Tubei'cu/;/J/CJs

=fl5% 01/7 ;>roc!ocj/jJ mc7X.

1 .f ItJ 10 ttJ
m,9 !}05/ /()().9 6'0/

nig,grc7mc; I
600g f(/bercult/v.gs

.",?o% cAn prodt/c/;;;; /17c;xÎl77a

fI=1
0=5

/17,9 AI//()tJg sol - =10
4 =/5

Zo- ~~~----",

/0 I:::~-L/------TOI)
/00 EI • 10 ,,/

1.......

I A5
1"0 ......",1</5

~~-_.--J-'" I<fo
: 1{6'

Fig. 2 - Izocuante din sistemul N-P.

- Isoquants of the N-P system

În figura 2 diagrama 1 se poate urmări înlocuirea azotului cu fosfor
pe anu mite nivele de potasiu pentru producţia de 600 g tuberculilvas care
reprezintă 75% din producţia maximă posibilă.Curbele Ks , K10 ' K15 intersec
tează ordonata, indicînd prin aceasta că acest !:livel de producţie poate fi
realizat şi fără fosfor, numai cu azot şi potasiu. In cazul dozei de 5 mg K20'
sînt necesare 10,8 mg N; pentru 10 mg K20 8 mg N, iar pentru 15 mg,
K20 9 mg N. Dacă se administrează şi fosfor, atunci doza de azot scade
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în mod corespunzător şi anume mai mult în domeniul dozelor mici de fosfor
(1-5 mg P20 S) şi mai puţin în cazul dozelor mai mari de fosfor(5-12,5mg
P20 S)'

De la o anu mită doză de fosfor în sus rata de înlocuire cu azot nu mai
este complementară (creşte fosforul, scade azotul şi invers), ci devine supli
mentară. (cre.şte fosforul, creşte şi azotul). De la acest punct în continuare,
izoproducţiile nu mai sînt interesante, deoarece reprezintă creşteri paralele
de îngrăşăminte pentru realizarea nivelului urmărit de producţie; deci ne
aflăm în domeniul descendent al curbelor de producţie. Pentru nivelul Ks
acest punct este de 12,8 mg P20 S , 3,8 mg N; pentru KlO de 12,5 mg P20 S '

2,6 mg N şi pentru K15 de 12,4 mg P20 S, 3,0 rug N.
Pentru cazul Ko (adică fără potasiu) situaţia este diferită. În primul

rînd, producţia de 600 g tuberculilvas nu poate fi realizată numai cu azot,
adică fără fosfor. În acest caz, cînd nu se administrează potasiul, doza minimă
necesară de fosfor este de 4,7 mg P20 S, la care corespunde doza de 13,7 mg N.
Dacă doza de fosfor creşte numai cu 0,3 mg, adică la 5 mg P2Qs, doza cores
punzătoare de azot scade cu 1,7 mg, ajungînd la 11,0 mg N. In tabeluL7 se
pot urmări pentru această situaţie (600 g tuberculi, nivelul 1(0) dozele 'com
plementare şi suplimentare de N şi P.

Tabelul 7

Doze de azot şi fosfor complementare şi suplimentare pentru producţia de
600 g tuberculi/vaş= 75% din producţia maximă

i' ngrăşăroîntul rog substantă act ivă la 106 g sol

P205 8 5 4,7 5,0 8,0 10,0 11,5 13,0 15.,0

N 21 16,7 13,7 11,0 8,4 8,0 7,8 8,0 9,0

Modul de substituţie suplimentar complementar suplimentar

Nivelul de producţie de 722 g (figura 2, diagrama 2) care reprezintă

95 % din producţia maxi mă, nu mai poate fi realizat nici ch iar cu doza de
5 mg K20. Pentru dozele de 10 şi 15 mg K20, doza minimă necesară de P20 5
este de 8 mg (în cazul KIO) combinat cu 15,5 mg N şi de 7 mg (în
cazul KIS) combinat cu 16,7 mg N. Domeniile complementare sînt mult
mai înguste decît în cazul producţiei de 600 g tuberculi/vas (tabelul 8) şi

se află în domeniul dozelor mari.
(Pentru acelaşi nivel de K, substituirea pentru P, în cazul producţiei

de 600 g tuberculi/vas, merge de la O pînă la 12-13 rug P20.5)'
În diagrama 3 din figura 2 Ee reprezintă izocuantele din sistemul azot

fosfor pentru 4 nivele de producţie la un nivel constant de îngrăşare cu pota
siu, egal cu 5 mg K201I00 g sol. Nivelele de producţie sînt 495 g tuberculi pe
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Tabelul 8

!Domeniile complementare de azot şi fosfor pe nivelele de 1(10 şi 1(15 pentru producţia de 722 g
tuberculi/vas (= 95% din producţia maximă)

Limita de substituire complementară

Nivelul de potasiu
Ingrăşămintelecare se de la I pînă la

substituie complementar

mg substanţă activă/IDO g sol

R10
P205 8,0 12,3

N 15,5 11,5

P 20 5 7,0 14,0

RI5 N 16,7 10,0

vas = 62% din producţia maximă, 600 g tubercul~= 75% din producţia maximă,

681 g tuberculi = 85% din producţia maximă şi 720 g tubercuIi = 90% din pro
ducţia maximă. Domeniile de substituire complementare a azotului cu fos
forul pentru diferitele nivele de producţie, la o îngrăşare constantă de 5 mg
K20llOO g sol, sînt redate în tabelul 9.

Tabelul 9

Domeniile complementare de azot şi fosfor la doza 1(5 pentru nivele de producţie (62, 7,5, 85
şi 90% din producţia maximă)

g tubercull/vas 495 600 681 720

~
/O din producţia 62 75 85 90

_--:.:.:m=a=xj,:::m=ă:"I~_--:- I__--:- I I__---:__

lngră.şămintele de la Ip'lna-Ia d 1 I Î - 1 de la \p'lna- la de la I p'lnă lacare se substituie complementar e a p na a

mg substanţă activă la 100 g sol

I O I 10 I O 110,7 I 4,5 I 11,8 I 8,9 I 12,6
3,5 O 10,9 3,9 13,8 8,2 15,0· 12,0

Tabelul 10 conţine dozele de azot calculate după ecuaţia izocuantei
corespunzătoare combinaţiilor PK de 0-5-10-15 mg substanţă activă la
100 g sol, pentru patru nivele de producţie. Afirmaţiile făcute pe bazagrafi
celor din figura 2 privitor la substituirea complementară şi supIi mentară,
la raportul de substituire între elemente şi la dozele minime necesare de
N, P, K, pentru anu mite nivele de producţie, pot fi urmărite cifric în acest
tabel.

Izocuantele pentru azot şi potasiu pe anu mite nivele de fosfor (figura 3)
sînt foarte asemănătoare cu cele de azot-fosfor, motiv pentru care nu le dis
-cutăl1l în această lucrare.
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Tabelul 10'

Doze de azot corespunzătoarediferitelor combinaţii PK, pentru patru nivele de producţie

(62%, 75%, 85% şi 90% din producţia maximă)

N
62% =495 g 75% = 600 g 85%=681 g 90%=720 g

~ ~ ~
Ko I K5 \ Kto I Rt5 Ko I Ks I Kto I K16 Kol K5 \ Kto I K15 KoI Ks I K10 JKuPot .g·5

o .....Q) \.;.-
(j) p., ţ;
:> .o rug N' necesar rug N necesar rug N necesar rug N necesaq-..... ::s
Z C/)

I)C\J

P o
~ .... 6,8 3,3 2,5 3,2 - 10,8 8,0 8,8 - - - - - - - -o..CIl

Pa El:: 3,2 0,7 0,1 0,8 11,2 5,3 4,1 4,7 - 12,3 8,6 9,0 - - 12,8 12,7oQ)
P IO

(.,lE 2,2 - - - 7,9 3,9 2,8 3,2 - 8,5 6,4 6,6 - 12,9 8,8 8,9'

'~I II 1 I4.212.913.21-1 8.6116.4 6,5 - 12.6 8.6 8.5P I5
~~ 2 8 0,3 -=- -=- 8,5

6,2 4,5 4,5 - 11,8 8,3 \ 8,0 f -1 -111 ,0/10,;3,P 20 5l ~ 4:9 1:9 0,8 1J)Ţ13,1

/0

5

/ IIJ ItJ RO

Dldgrc;mc; .P
?22g fubercu/i/vc78

== 95% cit;! prodt/c:!id ma%.

Di8gr6J.mcf1 .3
l7iveJ/ cOl7s!"gmde

om!} ;;§05//00g sol

I of" I(J

Din aceste date rezultă că substituirea elementelor se poate face în
limite cu atît mai largi, cu cît nivelul producţiei urmărit este mai mic,
adică se află mai departe de nivelul producţiei maxime. Cu cît ne apropiem
mai mult de această producţie maximă, cu atît acest domeniu de substituire
reciprocă se îngustează şi în acelaşi timp se deplasează spre <:lomeniul doze
lor mai mari (elipsele devin mai mici şi se apropie de punetulproducţiei

maxime).



198 M. BERINDEI ŞI COLABORATORII 16

În privinta rapoartelor dintre elemente, se poate spune că numai pentru
producţia maximă există un raport fix între N :P:K care în cazul de faţă

este de 1: 0,83: 0,83. Pentru toate celelalte producţii mai mici, există o serie
întreagă de rapoarte posibile, care pot oscila în limite cu atît mai largi, cu
cît nivelul producţiei este mai mic (tabelul 6). După cu m producţia optimă
economică este întotdeauna mai mică decît producţia maximă realizabilă

din punct de vedere tehnic, nu poate fi vorba de un singur raport sau de
un raport optim N: P: K,deoarece acest raport unic nu există (bineînţeles

pentru producţiile mai mici decît maximul tehnic). Numai în cazul în care
pe lîngă o producţie optimă economică se mai urmăresc şi aspecte de cali
tate, acestea pot fi obţinute prin reglarea acestui raport, astfel încît să se
obţină şi producţii ridicate.

DISCUŢII

Obţinerea unui răspuns complet asupra acţiunii îngrăşămintelor într-o
experienţă depinde de doi factori şi anume: modul cum se concepe experi
enţa şi modul de prelucrare a datelor.

Sistemul funcţiilor de producţie permite prelucrarea experienţelor cu
3 şi mai mulţi factori şi ne dă infor;maţii cantitative complete la toate aspec
tele care privesc folosirea raţională a îngrăşămintelor. Sistemul necesită

rezultate din experienţe cu variante complete, adică variante care conţin toţi

factorii cercetaţi în fiecare variantă şi unde pentru fiecare fa<::tor există cel
puţin trei graduări.

În experienţa prezentată, aceste cerinţe au fost satisfăcut ~n privinţa
rezultatelor obţinute se pot spune următoarele:

Funcţia de producţie obţinută, care cuprinde într-o singură expresie
matematică cei trei factori studiaţi, reuşeşte să explice variaţiile de pro
ducţie obţinute în experienţă cu o eroare de 6%. Aceasta înseaŢImă că, se
poate recalcula or,ice valoare realizată în experienţă cu o· precizie de 94 %
prin simpla înlocuire, în cei 9 termeni ai ecuaţiei, a valorilor N, P, K folo
site în experimentare. În afară de aceasta se poate prevedea producţia cu acea
precizie de 94 %ce se va obţine pentru orice combinaţie de îngrăşăminte

între limitele 0~15 mg substanţă activă (tabelul 2). Din aceste posibilităţi

pe care le oferă funcţiile de producţie, se poate vedea deja folosul deosebit
pe care îl au pentru practică.

Izoproducţiile, care sînt o realitate evidentă (tabelul 6), ne arată că

una şi aceeaşi producţie poate fi realizată cu mai multe combinaţii de îngră

şăminte. Tabelul 6 conţine şase nivele de producţie de la 477 la 721 g/vas
realizate fiecare de patru pînă la cinci ori în experienţă (desigur cu abateri
foart~ mici de ± 1%). De remarcat este faptul că la combinaţiile de îngră

şăminte care au participat la cele patru sau cinci producţii identice, nu se
schimb.ă numai dozaqe fosfor şi potasiu ci chiar şi cea de azot, care deter
mină ~ariatia producţiei în această experienţă în li mita de 65 %. Aceasta se
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poate constata pentru toate cele şase grupe din tabelul 6. Nivelul de 550 g
tuberculi/vas, de exemplu, s-a realizat cu 1 mg N combinat cu mult fosfor
şi potasiu sau cu 5 mg azot combinat cu mult fosfor şi puţin potasiu sau cu
puţin fosfor şi mult potasiu şi chiar cu 10 mg N combinat cu puţin fosfor şi

puţin potasiu. Aceste exemple evidenţiază cît se poate de clar faptul că

îngrăşămintelese pot compensa reciproc în limite foarte largi. Cunoaşterea

acestui mecanism de înlocuire reciprocă, adică a ratelor de înlocuire - care
variază foarte mult în funcţie de nivelul dozei şi de nivelul producţiei - are
o importanţă hotărîtoare în folosirea raţională a îngrăşămintelor atît din
punct de vedere tehnic, cît şi din punct de vedere economic. Valoarea eco
nomică este evidentă, iar despre cea tehnică ar mai fi de spus că aceste
posibilităţi de înlocuire a unui îngrăşămînt cu altul, astfel ca să se menţină

un anumit nivel de producţie, ne pun în situaţia să putem dirija aspectele
de calitate culinară, tehnologică şi de rezistenţă fitosanitară prin dozarea
îngrăşămintelor. Aceasta presupune desigur cunoaşterea variaţiei acestor
calităţi sub influenţa îngrăşămintelor.

Legat de aceste izoproducţii, se evidenţiază şi faptul că importanţa

raportului dintre îngrăşăminte devine mică, dacă nu avem în vedere decît
un singur indice, în cazul de faţă producţia de tuberculi. Acest raport poate
primi o importanţă hotărîtoare cînd intervin aspectele de calitate menţi

onate, care pot fi determinate prin anumite rapoarte între N:P: K. Se remarcă

totuşi faptul că şi în cazul unui singur indice urmărit, raportul poate varia
în limite cu atît mai înguste, cu cît nivelul producţiei creşte. De exemplu:
pentru 477 g raportul N:P şi N:K a variat în limitele 1:0,2 la 1: 10 (l0 :0,2 =
50) (adică doza maximă pentru K şi P de 10 mg este de 50 de ori mai mare
decît doza minimă de 0,2 mg cu care s-a realizat acea producţie); pentru
721 g numai în limitele 1:0,7 la 1:1,5 (1,5:0,7 = 2) pentru N:P şi 1:0,2 la
1:1 (l :0,2 = 5) pentru N: K. Aceste limite sînt însă, chiar în domeniul pro
ducţiilor ridicate, mult mai largi decît s-a presupus pînă nu demult.

Ecuaţiile izocuantelor - deduse pe cale matematică din funcţia de
producţie pentru' fiecare îngrăşămînt în parte - sînt interesante prin faptul
că ne permit să calculăm doza unui element pentru o anumită combinaţie a
celorlalte două, astfel ca să se realizeze un anumit nivel de producţie. De
exemplu: din motiv de calitate - păstrare mai bună, număr mare de tuber
culi mari, calitate culinară ridicată etc. - se stabileşte ca doza necesară

de P şi K să fie P 5Ks. Pentru a atinge o producţie de 700 g tuberculi/vas
(cu o calitate anumită pe care o determină P 5Ks) doza de N se poate cal
cula introducînd valoarea 700 P 5 Kg în ecuaţia izocuantei pentru azot. În
tabelul 6 s-au calculat dozele de azot pentru toate combinaţiile PK la cele
şase nivele de producţie şi se poate observa că în majoritatea cazurilor valo
rile calculate sînt foarte apropiate de cele folosite în realitate la varianta
respectivă.

Sporul de producţie al îngrăşămintelor se poate calcula cu ecuaţiile

denumite "producţii marginale~~ care şi ele se deduc, pentru fiecare îngră

şămînt ·în parte, din funcţia de producţie. Pe lîngă faptul cunoscut de des-
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creştere a sporului de producţie cu creşterea dozei folosite, relaţiile stabilite
permit calcularea acestui spor pe element pentru toate combinaţiile de îngră

şămînt. Interacţiunea între îngrăşăminte este de aşa manieră încît sporul
creşte pentru fiecare element cînd se aplică combinat cu altul. Pînă la o anu
mită limită, sporul creşte proporţional cu doza elementelor cu care se com
bină îngrăşămîntul urmărit. Dacă se îngăduie folosirea termenului de "doză

toxică" pentru acele cantităţi dintr-un îngrăşămînt care încep să diminueze
producţia, atunci acest efect de interacţiune pozitivă între cele trei ele
mente, reprezentat sub formă matematică în cele trei ecuaţii ale producţiilor

marginale pentru N, P şi K, se poate descrie astfel: doza toxică pentru
fiecare îngrăşămînt se deplasează cu atît mai mult spre zona dozelor mari,
cu cît combinaţia celorlalte două îngrăşăminte care se aplică împreună con
ţine mai multă substanţă activă din îngrăşămintele respective. Această depla
sare spre doze mari merge pînă la combinaţia de îngrăşăminte corespunză

toare producţieimaxime. De la acest nivel în sus şi interacţiunea dintre ele
mente devine negativă, astfel încît orice cantitate mică din oricare îngră

şămînt, care trece de această limită, se manifestă ca .,doză toxică". Limita
toxică a fiecărui îngrăşămînt este mult diferită pentru cazul aplicării com
binate a îngrăşămintelor, comparativ cu aplicarea singulară. De exemplu:
limita toxicăpentru azotul singur este 13,3 mg, combinat cu PK este de
17,6 (+32%); pentru fosforul singur de 10,2 mg, combinat cu NK de 14,6
(+42%); pentrupotasiul singur de 9,1 mg, combinat cu NP de 14,7 (+61 %).
Aceste rezultate scot în evidenţă efectul de interacţiune pozitivă foarte impor
tant între cele trei îngrăşăminte în cazul producţiei de tuberculi.

CONCLUZII

1. Funcţia de producţie (de tip pătratic), stabilită la cartof pentru
trei îngrăşăminte, reuşeşte să explice variaţia de 440-813 g tuberculi/vas
realizată într-o experienţă cu îngrăşăminte cu 64 variante, cu o eroare de
±6%.

2. Îngrăşămîntul hotărîtor pentru creşterea producţiei a fost azotul,
a cărui influenţă se ridică la 65%, urmat de acţiunea comună (efect de interac
ţiune) a fosforului şi a potasiului, care împreună cu azotul ridică determi
naţia asupra producţiei la 85%.

3. Sporul de recoltă pe unitatea de substanţă activă, care descreşte cu
mărirea dozei aplicate, depinde de combinaţia de îngrăşăminte folosită, fiind
favorizat la un ele ment de prezenţa celorlalte două, pînă la li mita 17,6 mg N,
14,6 mg P205, 14,7 mg K20 la 100 g sol, care corespunde dozei cu care se
obţine producţia maximă la vas. Peste această limită orice doză din oricare
îngrăşămînt scade producţia.

4. LimLta de aplicare raţională a îngrăşămintelor - corespunzător

sporuluide producţie zero -,- se atinge în cazul folosirii singulare aîngră

şăwin(i,elor la 13,3 mg N, 10,2 mgP20s ,şi 91 mg K20. În c;azul folosirii com-
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binate, aceste limite cresc la 14,6 mg N (+32%), 14,5 mg P205 (+42 %) ŞI

14,7 mg K20 (+61 %).
5. Raportul dintre elemente poate varia în limite cu atît mai mari,

cu cît nivelul producţiei este mai mic. Rezultă deci faptul că îngrăşămintele

se pot substitui reciproc în limite cu atît mai largi, cu cît producţia este mai
scăzută. Ratele de înlocuire reciprocă a îngrăşămintelor, care nu sînt lini
are, se pot calcula cu ecuaţiile izocuantelor (izoproducţiilor) pentru fiecare
element în parte, care se deduc din funcţia de producţie.

6. Cunoaşterea ratelor de substituire reciprocă a îngrăşămintelor ne
pune în situaţia să putem dirija cultura în sensul obţinerii producţiilor

ridicate, cu indicii calitativi doriţi.
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REDUCEREA LUCRĂRILOR DE INTRETINERE IN CULTURA CARTOFULUI

L. TAMAs

Prin folosirea erbicidelor, în anumite cazuri, se rezolvă în totalit ate
combaterea burui~nilor şi se obţin producţii egale cu cele realizate prin
metodele clasice. In această situaţie se pune întrebarea dacă mai sînt nece
sare lucrările mecanice de întreţinere. Lucrările mecanice sînt considerate
de către Bre m me r (1966) ca un "rău necesar"; F r ies sI e ben (1968),
S por led e r (1969) şi Z a har e n k o (1969) apreciază că ele dăunează

mai puţin decît buruienile, dar răspîndescvirusurile şi alte boli şi scad c::llitatea
producţiei prin vătămarea tuberculilor. We i ser (1967), Wo I f(1969 b),
Tin i s şi Z i I e (1969) afirmă că prin lucrările solului scade rezerva
de apă din sol. Pagubele cauzate de lucrările de întreţinere sînt influenţate

de tipul de sol, umiditatea solului la data efectuării lucrărilor şi soiul cuI·
tivat (Friessleben, 1967; Zaharenko, 1969).

Alţi cercetători susţin importanţa lucrărilor de întreţinere mecanică

chiar în condiţii de erbicidare (5 pir ido n o v şi Ni k i for o v, 1969).
Prin lucrările mecanice se afînează solul şi substanţele nutritive ajung cu
uşurinţă la rădăcinile plantelor şi totodată se menţine mai bine umiditatea
solului (N e u re r, 1969). H e r z e g (1969) constată o reducere a numă·

rului de tuberculi la c.uib prin distrugerea unei părţi din stoloni, dar tuber
cuIii rămaşi cresc mai mari şi producţia nu scade. Bilonarea cartofului îna
intea înfloririi este justificată şi prin scăderea procentului de tuberculi clo
rofilizaţi (P ă t z o I d, 1968 b; Ve z, 1968).

Wo 1f (1969 a) constată că la diferitele variante de întreţinere se
înregistrează numai schimbări temporare în structura solului, iar dinamica
structurii solului este influenţată mai mult de condiţiileclimaticevariabile
din cursul vegetaţiei.

Din literatura de specialitate rezultă de asemenea că întreţinerea cul
turilor de cartof se poate rezolva fără lucrări mecanice în cazul îmburuie'"
nării numai cu buruieni anuale, pe soIurile propice culturiicartofului (We i:
1 e r, 1967; F r ies s I e ben, 1969; 5 o n g in, 1969; 5 por led e. r, 1969;
Tin i s şi Z i 1e 1969). Buruienile perene se pot combate. în totalitate
numai prin lucrări mecanice şi manuale (P ă t z o 1 d, 1968 a; 5 hol ton,
1968; S p Olr 1e d e r, 1969; Tin i s şi. Z i le, 1969). Structura afînată

a 'Solului, tr~.buie menţinută pînă la recoltare şi din acest. motiv. se recomandă

evitarea completă a lucrărilor mecanice ale solului în stare ufIleQă, (ţ' r i,e s s·



204 L. TAMAS 2

1e ben, 1968) şi reducerea la minimum a intervenţiilor mecanice în peri
oada de vegetaţie la solul în stare de umiditate normală.

Ca să se răspundă la unele întrebări puse s-a organizat o experienţă cu
10 variante în diferite condiţii din zona de deservire a Staţiunii experimen
tale Tg. Mureş. Rezultatele acestei experienţe fac obiectul prezentei lucrări.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost amplasate în patru localităţi şi anume: 1) Staţiunea experi

mentală Tg. Mureş, pe un sol aluvionar, luto-argiIos, cu 3,0% humus; 2) CO,operativa

agricolă de producţie Săulia - judeţul Mureş, pe cernoziom levigat, luto-argilos, cu 4,6%

humus; 3) Cooperativa agricolă de producţie Mugeni - judeţul Mureş, pe sol brun podzoli t,

lutos, cu 2% humus; 4) Cooperativa agricolă de producţie Tuşnad - judeţul Harghita,

pe podzol nisipos, cu 2,5% humus.

Variantele experienţei au fost următoarele:

VI - două grăpări, o rebilonare şi trei muşuroiri;

V2 - trei praşile manuale (martor);

Va - două grăpări (grapă lanţată), o rebilonare şi trei muşuroiri;

V4. - nelucrat, neerbicidat (martor);

V5 - 3 kg/ha Prometrin pe rînd şi trei muşuroiri;

V6 - 6 kg/ha Prcmetrin pe toată suprafaţa;

V 7 - două grăpări, o rebilonare, 3 kg Iha Prometrin pe rînd şi trei muşuroiri;

V8 -două grăpări, o rebilcnare,6'kg/ha Prometrin pe toată suprafaţa;

V 9 - două grăpări şi trei muşuroiri;

V]O - 10 kg/ha Prcmetrin pe toată suprafaţa.

La V9 s-a executat plantarea plană, iar la celelalte variante plantarea cu bilon. Lu
crările mecanice de întreţinere au fost efectuate cu tractorul RS-09.

În cursul perioadei de vegetaţie au fost diferenţe mari de precipitaţii între ani. În
anul 1967, prima parte a perioadei de vegetaţie a fost bogată în precipitaţii, iar partea a
doua a fost secetoasă. Situaţia s-a inversat în anul 1968, iar lunile de vară ale anului 1969
au fost foarte ploioase.

Buruienile dominante din fiecare experienţă şi gradul de îmburuienare la martorul

netratat, nelucrat, sînt prezentate în tabelul 1. Determinările au fost făcute după perioada de

înflorire a buruienilor dominante. Pe lîngă cele trecute în tabel, au fost şi buruieni mai puţin

frecvente ca: Amaranthus retroflexus L., Agropyrum repens(L.}' .Beauv., Equisetum arvense

L, Hibiscus trionum L., Polygonum lapathifolium L., Roripa silvestris L., Ranunculus

sp. şi al tele.
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Tabelul 1

Buruienile dominante şi gradul de îmburuienare la martorul netratat, nelucrat

Gradul de
1mburuienare

Localitatea Anul
Inr./m2

Buruienile dominantes.u.
g/ha

Tg. 1967 20 178 Chenopodium, Echinochloa, Se/aria, Sinapis, Sonchus
Mureş 1968 20 63 Chenopodium, Cirsium, Se/aria, Symphy/um

1969 50 158 Cirsium, Echinochloa, Se/aria, Sinapis, Sonchus--
Tuşnad 1967 20 150 Chenopodium, Polygonum, Sinapis, Sonchus

1968 47 115 Cen/aurea, Chenopodium, Raphanus, Sinapis
1969 8 35 Cirsium, Raphanus, Sinapis, Sonchus----

SăuIia 1967 11 75 Avena, Centaurea, Se/aria, Sinapis----
Mugeni 1967 50 190 Avena , Convolvulus, Gallium, Sinapis

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Analizînd rezultatele obţinute se constată că variantele se comportă

în mod diferit în diferiţi ani şi în diferite localităţi. Această comportare
s-a utilizat pentru a stabili factorii care determină modul de întreţinere cel
mai eficient în fiecar:e caz în parte (fig. 1, 2, 3, 4). .

V2 s-a folosit ca martor, întreţinerea făcîndu-se prin trei praşile manu
ale; această variantă este depăşită în majoritatea cazurilor numai de V7'

Caracteristica acestei variante este că se îmburuienează în partea a doua a
vegetaţiei. Producţiile sînt sigure, dar costisitoare. La V4 , diferenţa de 161
q/ha faţă de V2 (fig. 4) se datoreşte aproape în totalitate îmburuienării.

VI şi Va nu au fost tratate cu erbicide şi li s-au aplicat aceleaşi lucrări,

două grăpări şi o rebilonare înaintea răsăririi şi trei bilonări după răsărirea

culturii. Diferenţa a constat în tipul de grapă folosit. La V19 precum şi la
restul variantelor grăpate în afară de Va, s-a folosit grapa ~u colţi reglabili
cu tracţiune mecanică sau grapa de sîrmă cu dinţi lungi. In fiecare caz s-a
făcut un grăpat energic prin care au fost distruse buruienile în curs de răsă

rire. La Va s-a folosit grapa din inele, din dotaţia maşinii de semănat 5U-29,
care a copiat forma bilonului dar nu a pătruns suficient de adînc. După

aspectul general grapa lanţată a făcut o lucrare mai. corespunzătoare, cartofii
plantaţi nu au fost deranjaţi, dar a fost distrus un număr mai redus de
buruieni. În 7 cazuri din cele 8 posibile, VI a dat rezultate mai bune decît
Va. Diferenţa medie este de 22 q/ha; foarte semnificativă. În anul 1968 la Tg.
Mureş, Vs a depăşit VI cu 33 q/ha, diferenţă nesemnificativă. Fenomenul
se explică prin împărţirea neuniformă a buruienilor dominante, Cirsium arvense
(L.) Scop. şi Symphytum officinale L., care fiind buruieni perene cu rădă

cini adînci nu sînt deranjate de lucrările de grăpare.
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fig. 1 - Producţia de tuberculi obţinută la Tg. Mureş, în medie pe 3 ani •

.,,- Average potato yield obtained in Tg. Mureş for three years.
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La V5 s-au aplicat 3 kg/ha Prometrin pe rind şi 3 bilonări după răsă·
Tire. Faţă de V 7' unde cultura s-a întreţinut înainte de răsărire, producţia

este mai mică în medie cu 25 q/ha, diferenţa fiind foarte semnificativă. Dar
·din cele 8 încercări numai în două cazuri V7 a depăşit V 5 cu diferenţă semni·
ficativă, la Tuşnad în 1968 şi la Mugeni în 1967, tocmai acolo unde s-au
obţinut rezultate mulţumitoare numai prin grăpări şi rebilonări înaintea
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Fig. 3 - Producţia de tuberculi obţinută la Săulia şi la Mugeni, în anul 1957.

- Tuber yield obtained in Săulia and Mugeni during 1967.

Tasanru cartofului. În aceste cazuri a fost necesară combaterea unor buru·
ieni care răsar înaintea cartofului, ca Avena fatua L., Sinapis arvensis L.,
Raphanus raphanistrum L. şi Centaurea cyanus L. În cazul îmburuienării
masive numai cu buruieni cu răsărire tardivă, ca Setaria sp. şi Echinochloa
crus galli (L.) Beauv., scade importanţa grăpării şi rebilonării înaintea răsă·

ririi cartofului. Asemenea cazuri au fost remarcate în anul 1967 la Tg. Mureş
şi Săulia.

V8 se diferenţiază de V 6 prin lucrările de întreţinere aplicate înainte
de răsărirea culturii. În medie pe cele 8 experienţe există o diferenţă de
producţie între variante, datorită grăpării şi rebilonării, de 52 q/ha. Dife
renţa se accentuează acolo unde domină buruienile rezistente la Prometrin.
Cazuri tipice în acest sens au fost la Tuşnad în anul 1968, cu o puternică

îmburuienare cu Centaurea cyanus L. şi la Mugeni în anul 1967, cu Avena
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fatua L. Prezenta speciei Girsium arvense (L.) Scop. duce la concluzii asem?·
nătoare la Tg. Mureş în anii 1968 şi 1969, respectiv la Tuşnad în 1969.

Prin aplicarea a 10 kg/ha Prometrin pe toată suprafaţa (VlO), fără lucrări

mecanice, s-a obţinut în medie pe 8 experienţe o producţie de 92% faţă de
martorul lucrat manual (tabelul 2). Prin creşterea dozei de Prometrin la hec
tar creşte producţia de tuberculi şi scade cantitatea de buruieni (fig. 4, 5)

Tabelul 2

Producţia de tuberculi obţinută În medie pe opt experienţe

Producţia de tuberculi % luberculi comerciabili

q/ha I I
Nota la

Varianta
dif. I ·f

raportat la : imburuienare
% q/ha semUl. I (1-9)nr. tub. greut. tub.

VI 229 95 -13 66 83 4,0
V2 242 100 - 56 80 4,0
Vs 207 86 -35 000 59 81 5,1
V4 81 33 -161 000 33 55 8,4
Vs 236 98 -6 62 82 3,8
V6 187 77 -55 000 55 74 5,5
V7 261 108 19 ** 64 84 3,0
Vs 239 99 -3 61 82 4,9
V9 208 86 -34 00 o 62 84 4,3
V10 222 92 -20 00 53 75 4,5

DL5% 14 6
DL1% 19 8
DL 0,1% 24 10

datorită combaterii unor buruieni cu sensibilitate mijlocie ca Setaria sp.,
Echinochloa crus gaiU (L.) Beauv., Polygonum sp., Ranunculus sp. sau redu·
cerii cantităţii de buruieni cu rezistenţă mijlocie ca Sonchus arvensis L.,
Mentha sp. etc. Nu se rezolvă însă combaterea unor buruieni perene ca
Agropyrum repens (L.) Beauv., Girsium arvense (L.) Scop., Gonvolvulusarvensis L.,
Equisetum arvense L., Symphytum officinale L. şi chiar a unor specii anuale
ca Avena fatua L. şi Gentaurea cyanus L. In astfel de cazuri nu se pot înlocui
lucrările mecanice cu o doză mai mare de erbicide. Menţionăm că nu s-au
remarcat cazuri de fitotoxicitate la doza de 10 kg/ha erbicid.

Metoda practicată în V9 este cunoscută din agrotehnica clasică a car·
tofului. La o cultură cu plantare plană se face grăpatul culturilor o dată

şi de două ori, iar după răsărirea cartofului se fac rebilonări. La această

metodă stîrpirea buruienilor pe rînd se face prin acoperirea lor. Producţiile

realizate, cum rezultă din datele obţinu-te, sînt mici şi nesigure. Plantele
acoperite slăbesc, unele dispar şi cultura se răreşte. Plantele rămase au o
dezvoltare neuniformă. In cazul îmburuienării excesive nu este posibil să se
aştepte creşterea plantelor, ele fiind înăbuşite de buruieni.
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Interacţiunile variante xlocalităţi, variante xani, localităţixani nu
permit recomandarea unei reţete general valabile. Î mburuienarea solurilor
noastre cu specii rezistente la acţiunea Prometrinului impune în majorita
tea cazurilor şi combaterea mecanică a buruienilor. Datorită unor veri cu
precipitaţii abundente, cînd nu se pot executa lucrările mecanice în condiţii

normale şi în perioada optimă, apare necesitatea folosirii erbicidelor. Îmbu
ruienările tîrzii, care îngreuiază re<:-oltarea mecanică a cartofului, se pot evita
nu mai prin aplicarea erbicidelor. Imbinarea eficientă a celor două metode
se poate face numai prin cunoaşterea perfectă a condiţiilor în care se lucrează.

În cazul unei compoziţii floristice în care domină buruienile sensibile
la Prometrin, pe soIurile uşoare şi cu textură mijlocie, se pot obţine produc
tii mari de cartof, egale cu cele de la martorul întreţinut manual, fără lucrări

mecanice. Pe măsura sporirii cantităţilor de buruieni rezistente este necesară

intervenţiacu lucrări mecanice. Lucrările mecanice sînt cu atît mai puţin dău

nătoare, cu cît se execută într-o fază mai timpurie şi la umiditate potrivită.

Grăpatul şi bilonarea culturii înaintea răsăririi cartofului creează posi
bilitatea ca la începutul vegetaţiei solul să fie lipsit de buruieni; acestea
se distrug prin grăpare, pe de o parte, şi se taie şi se acoperă prin rebilo
nare, pe de altă parte. In condiţiile în care s-a lucrat grăpatul şi rebilo
narea s-au dov~dit pe deplin justificate. Din cele 8 cazuri în 7 ele s-au dove
dit eficiente. Intr-un singur caz, la Tuşnad în 1967, a fost mai bună V 6

decît Vs' dar fără diferenţă semnificativă. Diri motive organizatorice este
greu să s~ execute două grăpări cu eficienţă. Credem că prin calitatea bună

a unei singure grăpări şi o rebilonare se poate atinge scopul, adică terenul
să fie perfect curat la răsărirea cartofului.· La variantele răriţate înainte de
răsărire, buruienile au fost stîrpite în prealabil cu cultivator cu piese active
labă de gîscă, urmat de rariţă. Lucrările mecanice executate înaintea răsă

ririi culţurii dăunează cu mult mai puţin cartofului şi asigură o lucrare mai
bună. In condiţii de producţie, rebilonarea se poate executa odată cu
aplicarea erbicidului, deci nu cere nici o lucrare în plus.

Tehnologia lucrărilor de întreţinere în perioada de vegetaţie depinde
de modul de aplicare a erbicidelor, de efectul erbicidelor, de natura solului
şi de precipitaţiile căzute. Determinările făcute pentru stabilirea schi mbării
structurii şi u midităţii solului au arătat că lucrările de întreţinere influen
ţează numai temporar şi în măsură neînsemnată dinamica structurii şi umi
dităţii solului. Diferenţele dintre bilon şi brazdă sînt 'mai mari decît dife
renţele între variante. Chiar acele diferenţe mici nu arată o tendinţă de
creştere a afînării solului în urma lucrărilor aplicate sau de păstrare a umidi
tăţii solului mai bine la variantele lucrate. Schimbările sînt temporare, pro
babil sînt influenţate mai mult de condiţiile climatice şi nu sînt în corela
ţie cu producţia de tuberculi.

În cercetările efectuate se constată o corelaţie strînsă, foarte semnifi
cativă, între numărul buruienilor şi producţia de tuberculi (r = -0,962***),
precum şi între cantitatea de buruieni exprimată în q/ha substanţă uscată

şi producţia de cartof (r = -0,967***).
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Prin prisma celor menţionate se admite ca metodă provizorie de apli
care a erbicidultii tratamentul pe rînd, din considerente de ordin economic,
dar cu tendinţa de trecere cu aplicarea erbicidelor pe toată suprafaţa în urma
creşterii stocului de erbicide.. V7 cu tratament pe rînd deţine locul prim în
medie pe trei ani Ia Tuşnad (fig. 2), datorită compoziţiei floristice a buru
ienilor. Buruienile cu răsărire timpurie ca Sinapis arvensis L. şi Raphanus
raphanistrum L., precum şi cele perene ca Cirsium arvense (L.) Scop. şi

Sonchus arvensis L. sînt combătute bine pe cale chimică între rînduri; în
zonă nu sînt răspîndite Setaria sp. şi Echinochloa crus gaiU (L.) Beauv., care
cresc după înfloritul cartofului, cum a fost cazul zonei Tg. Mureş în anul
1969. La o astfel de îmburuienare nu numai că nu este o soluţie aplicarea
pe rînd a erbiciduIui, dar este de dorit majorarea dozei aplicate pe toată

suprafaţa pentru menţinerea terenului curat, dacă se poate chiar pînă Ia recol
tare.

CONCLUZII

1. Nu se pot stabili reţete unice de combatere a buruienilor din cuI·
tura cartofului. Măsurile culturale aplicate în perioada de vegetaţie au ca
scop principal distrugerea buruienilor.

2. Există o corelaţie strînsă între gradul de distrugere a buruienilor
şi producţia de tuberculi. Nu s-a găsit corelaţia între lucrările de întreţi

nere, compactarea şi umiditatea solului şi producţia de tubercuIi.
3. Pe soIuri cu textură uşoară sau mijlocie se pot obţine producţii mari

la cartof fără lucrări mecanice, dacă se asigură combaterea buruienilor prin
mijloace .chimice. .

4. Aplicarea erbicidelor pe toată suprafaţa este mai bună decît cea
localizată, .deoarece permite menţinerea culturii fără buruieni şi în perioa
dele ploioase, diminuează tasarea solului şi contribuie Ia economisirea muncii
mecanice.

5. Aplicarea localizată a erbicidelor este o fază tranzitorie. Prin această

metodă se creează posibilitatea economisirii de erbicide. kEa trebuie evitată

atunci cînd există pericolul de îmburuienare tîrzie, mai ales cu Setaria sp.
şi Echinochloa crus gaiU (L.) Beauv.

6. Doza de erbicide trebuie stabilită în funcţie de textura solului şi

de compoziţia fIoristică a buruienilor şi mai puţin de gradul de îmburu
ienare al solului.
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INfLUENŢA SPAŢIULUI DE NUTRIŢIE ŞI A MĂRIMII TUBERCULILOR
PLANTAŢI ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOfi

1. BRETAN*) şi 1. SIMIONESCU*)

Cartofii de sămînţă de marIme mijlocie au dat în numeroase expe~

rienţe cele mai bune rezultate de producţie (B eri n d e i şi colab., 1959,
1967, 1969). Folosirea tuberculilor mari înseamnă majorarea normei de
sămînţă şi goluri multe dacă se plantează cu maşina. Tuberculii mici pro~

vin adeseori de la plante infectate secundar cu virusul răsucirii frunzelor
(Biretki şi Gabriel, 1964; Neye, 1961), de aceea se evită folo
sirea lor ca material de plantare. Tăierea tuberculilor mari şi tratarea lor
înainte de plantare cu TMTD în scopul de a preveni putrezirea după plan
tare a dat bune rezultate (B eri n d e i şi colab., 1969). Fără tratament
adeseori s-au ivit multe goluri şi rezultatele au fost negative. Producţiade
cartofi depinde de numărul de tulpini principale la unitatea de suprafaţă

(B eri n d e i şi colab., 1967, 1969).
Modul cum variază numărul de stoloni şi de tuberculi la cuib, pro

ducţia âe tuberculi şi numărul de tulpini principale la hectar în funcţie

de soi, desimea de plantare şi mărimea tuberculilor a fost scopul principal
al acestui studiu, în care s~a urmărit şi influenţa mărimii şi formei spa
ţiului de nutriţie asupra producţiei de cartofi.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-au experimentat patru soiuri de cartof, care aţJarţin la grupe diferite de precocitate:
Irish Cobbler, extratimpuriu; Carpatin, timpuriu; Sirtema, semitimpuriu; Merkur, tîrziu.

În primul ciclu experimental (1963-1965) s-a studiat influenţa mărimii spaţiului de
nutriţie asupra producţiei în cazul plantării tuberculilor de mărime mijlocie. In al doilea
ciclu (1966-1968) a variat atît spaţiul de nutriţie cît şi mărimea tubercuiilor plantaţi şi s-a
înregistrat, în afară de producţie, numărul de tulpini la cuib şi la hectar, procentul de go
luri şi numărul de tubarculi şi de stoloni la cuib.

Experienţele au fost amplasate pe un sol aluvial puternic inţelenit la Cluj şi pe un
sol brun de pădure podzolit la Huedin.

*) De la Institutul agronomic Dr. Petru Groza, Cluj.
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S-a folosit aşezarea în blocuri, iar rezultatele au fost calculate şi interpretate după

metoda de anal iză a variantei.

REZULTATELE OBŢINUTE

În primul ciclu experimental (tabelul 1) soiul Carpatin a dat producţii
apropiate între diferitele variante. S-au înregistrat producţii semnificativ
mai mici faţă de martor (60/40 cm) cînd s-a plantat în pătrat (70170 cm).
La acest soi se observă tendinţa de scădere a producţiei la distanţa între
rînduri de 70 cm faţă de 60 cm. Soiul Merkur a dat cele mai mari producţii

în cazul plantării la distanţa de 70 cm între rînduri şi 30 cm pe rînd. De
asemenea, soiul Sirtema a dat producţia cea mai mare la distanţele de 70/25~

70/30, 70/35 cm. Dacă se ia în considerare producţia netă prin scăderea

materialului plantat, se constată că distanţa între rînduri şi forma spaţiului

de nutriţie nu influenţează în mod semnificativ producţia în cazul varian"'
telor studiate. Distanţa între rînduri poate varia în funcţie de posibilităţile

de mecanizare a lucrărilor de întreţinere şi recoltare. Desimea de plantare
pe rînd poate să varieze în funcţie de soi, mărimea tuberculilor plantaţi şi

scopul culturii.

Tabelul 1

Influenţa mărimii şi formei spaţiului de nutriţie asupra producţiei soiurilor de cartof În anii
1963--1965 '

Carpatin Sir tema Merkur
Spaţiul Distanţa

I I I
de nutriţie de plantare

q/ha dif.m2 cm q/ha dif. q/ha dif.

0,24 60/40 224 - 341 - 450 -
0,21 60/35 226 2 357 16 445 -5
0,18 60/30 228 4 389 40* 464 14
0,15 60/25 240 16 404 63* 448 -2
0,36 60/60*) 231 7 331 -10 431 -19
0,28 70/40 203 -21 0 351 10 460 10
0,24 70/35 209 -15 388 47* 436 -14
0,21 70/30 212 -12 396 55* 516 66**
0,17 70/25 214 -10 405 64** 452 2
0,49 70170*) 200 -240 383 42 434 -16.

DL 5% 21 48 40

*) La plantarea în pătrat s-au pus doi tuberculi la cuib

Soiul Irish Cobbler a dat producţii semnificativ mai mici decît mar
torul cînd s-au folosit la plantare sferturi şi jumătăţi de tuberculi de 40-50 g
sau tuberculi întregi foarte mici (de 10 g) la desimea maximă de 100000
cuiburi la hectar (tabelul 2). Tuberculii întregi din celelalte categorii de
mărime au dat producţii apropiate, fără diferenţe semnificative, obţinîndu-se
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rezultate bune şi cu cei mici (de 24 g) dacă s-au realizat între 67000 şi

100 000 cuiburi la hectar. Tuberculii foarte mari nu au dat sporuri de
producţie faţă de cei mijlocii, iar norma de plantare a crescut foarte mult~

din care cauză nu sînt indicaţi din punct de vedere economic pentru plan-

Tabelul 2'

Influenţa spaţiului de nutriţie şi a mărimii tuberculilor plantaţii asupra producţiei

şi a elementelor productivităţii la soiul Irish Cobbler (Cluj, 1967)

Mărimea Producţia
Număr la cuib de:

Spaţiul de tuberculil or % de tu bercul i tulpini

I
tuberculinutriţie plantaţi golurim2 (cm) g

q/ha I buc. J buc. Idif. diL dif.

0,24 100 O 93,2 - 4,0 - 8,5 -
(60/40) 160 O 106,2 13,0 6,2 2,2** 12,5 4,0

46 O 81,5 -11,7 4,3 0,3 8,8 0,3
100 (l/2x 50) O 75,0 -18,00 4,1 0,1 8,0 :-0,5
160 (l/4x 40) O 66,2 _27,000,0 3,2 -0,8 5,4 -3,1 0

0,21 100 a 1,0 102,8 9,6 4,7 0,6 11,0 2,5
(60/35) 46 1,0 89,5 - 3,7 3,9 -0,1 9,1 0,6

160 (1I4x 40) 3,5 67,5 _25,7000 2,8 -1,2 5,9 _2,60
__o

100 0,5' 110,0 16,8* 5,0 1,0 9,4 0,9
0,18 46 O 98,8 5,6 4,0 0,0 8,8 0,3
(60/30) 24 3,7 69,0 -24,200 3,0 -1,0 5,2 -3,30

160 (l/4x 40) 4,1 74,0 -19,200 3,0 -1,0 5,6 -2,90

100 3,0 115,0 21,8** 4,8 0,8 8,9 0,4
0,15 46 1,7 103,0 9,8 4,1 0,1 9,4 0,9
(60/25) 24 3,7 82,2 11,0 3,4 -0,6 6,4 -2,1

160 (l/4x 40) 10,0 89,0 - 4,2 2,8 . -1,20 5,2 -3,30

0,12 24 6,5 83,8 - 9,4 3,0 -1,0 7,2 -1,3
(60/20) 10 5,8 63,0 _30,2 000 2,3 _1,7°0 4,2 _4,300

0,10 24 15,8 92,0 - 1,2 3,6 -0,4 6,3 -2,2
(60/16) 10 17,0 64,0 _29,2000 2,2 _1,800 5,5 _3,00

DL 5% 14,4 1,1 2,6
DL 1% 19,2 lţ5 3,5
DL 0,1% 25,0 2,0 -

1 S-au plantat tuberculi încolţi ti la lumină.

tare. între numărul de tulpini şi de tuberculi la cuib pe de o parte şi pro
ducţia de tuberculi pe de altă parte se constată o legătură directă.

Soiul Carpatin a dat de asemenea rezultate negative cînd s-au folosit
la plantare tuberculi de. 10 g. sau sferturi de 40 g şi rezultate pozitive cu
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tuberculi de 25, 40, 68 şi 102 g, dacă a variat în mod corespunzător spa
ţiul de nutriţie şi numărul cuiburilor la hectar (fig. 1).

Soiul Merkur, în anul 1967 cînd s-au plantat tuberculi neîncolţiţi, a
produs mai puţin în variantele cu jumătăţi şi sferturi de tuberculi decît
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Fig. 1 - Influenţa desimii şi a mărimii tubercuiilor plantaţi
asupra producţiei şi a unor caractere morfologice la soiul Car

patin în anul 1967.

- Influence cf crop density and size of seed tubers an
yield and certain morphological charaeters in Carpatin variety,

during 1967.

în cele plantate cu tuberculi întregi, din cauza numărului mare de goluri
(22-29~) şi a numărului mai mic de tuberculi şi de tulpini la cuib (tabe
lul 3). In cazul tuberculilor întregi nu s-au obţinut diferenţe de producţie
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semnificative în raport cu mărimea tuberculilor plantaţi. Cei mari (de 130 g)
au dat producţii practic egale cu cei mijlocii (de 70-80 g), iar cei mici
(de 26 g) au dat rezultate de producţie la fel de bune ca tuherculii mijlocii
dacă s-au realizat 48-58 mii plante la hectar la distanţele de 70/30 şi

70/25 cm.

Tabelul 3

Influenţa spaţiului de nutriţie şi a mărimii tubercuJilor plantaţi1 asupra producţiei

şi a elemen telor productivităţii la soiul Merkur (Cluj, 1967)

Mărimea Producţia de
Număr la cuib de:

Spaţiul de tubercul ilor % tuberculi tulpini

I
tuberculinutriţie plantaţi golurimZ (cm) g

q/ha I dif. buc. I dif. buc. I dif.

80 2,9 333,5 - 5,04 - 24,2 -
0,245 47 1,0 298,5 -35,0 4,00 -1,04° 23,4 -0,8
(70/35) 26 0,5 292,5 -41,0 4,00 -1,04° 21,0 -3,2

130 O 340,2 6,7 5,72 0,68 29,3 5,1
130 (1I2x 65) 4,3 255,5 _78,0°° 3,40 _1,68°°0 18,6 -5,6°

0,28 70 0,5 332,5 - 1,0 5,00 -0,04 23,6 -0,6
(70/40) 47 O 283,5 -50,0° 3,50 _1,54°0 25,0 0,8

26 2,5 276,8 -56,7° 3,00 _2,04°°0 20,0 -4,2

0,21 70 1,8 313,0 -20,0 5,10 0,06 22,0 -2,2

(70/30) 47 3,3 310,5 -23,0 3,35 _1,69°0 21,8 -2,4
26 7,9 292,0 -41,5 2,55 _2,49°°0 18,3 -5,90

160 (l/4x 40) 21,9 206,8 _Î26,7000 2,40 _2,64°00 18,1 -6,1 0

0,175 47 5,7 306,8 -26,7 3,70 -1,34° 0 18,4 -5,8°
(70/25) 26 9,0 303,2 -30,3 2,95 _2,09°° 0 17,8 -6,4°

160 (1I4x 40) 29,1 241,0 _92,5°°0 2,45 _2,59°00 17,4 -6,80

DL 5% 50,0 0,95 5,6
DL 1% 67,0 1,24 -
DL 0,1% 87,6 1,64 -

1) S.au plantat tuberculi neincolţjţi

În anul 1968, din soiul Merkur s-au plantat la distanţe diferite tuber
cuii întregi de mărimi diferite încolţiţi prealabil. Tuberculii foarte mici
(de 15 g) plantaţi cîte unul la cuib nu au dat rezultate bune de producţie,

însa cînd s-au pus cîte doi tuberculi la cuib rezultatele au fost satisfăcă

toare în cazul distanţei de 70/25 cm (fig. 2). Tuberculii mici (de 25 g) plan
taţi la distanţele de 70/30 şi 70/25 cm au dat producţii egale cu martorul,
iar la distanţa de 70/35 cm au produs mai puţin decît martorul. Tuberculii
de mărime mijlocie (de 45 şi 70 g) au dat cele mai bune rezultate de pro
ducţie la distanţele de 70/20, 70/25 şi 70/30 cm. Tuberculii mari (de 120 g)
au realizat o producţie totală mai mare decît martorţll, însă dacă se scade
sămînţa sporul nu mai este economic.
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yieId and certain morphological characters in Merkur variety

. during 1968.
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Greutatea medie a tuberculilor recoltaţi >din variantele plantate cu
tuberculi întregi de 80-l00g şi 130-160 g nu s-a diferenţiat semnifica
tiv faţă de variantele cu tuberculi .de 46-47 g la soiurile Irish Cobbler şi

Merkur (tabelul 4). Sferturile şi jumătăţile de tuberculi plantaţi, de 40 şi

respectiv 65 g, au produs în toate cazurile tuberculi mai mari cu peste
20% decît cei plantaţi întregi. În aceeaşi proporţie a crescut şi procentul
de tuberculi mari.

Tabelul 4

Influenţa mărimii tuberculilor plantaţi asupra greutăţii medii a unui tubercul la recoltă

la soiurile Irish Cobbler şi Merkur (Cluj, 1967)

Spaţiul de nutriţie Mărimea tuberculilor Greutatea medie a unui tubercul la recoltă
...
::l

la cuib plantaţi ~.- ..._<lJ

lrish I lrish I
e~

Merkur Merkur Irish Cobbler Merkur \i:i~
Cobbler Cobbler .0-

:;1.-_...

I dif. I I I ~

mZ (cm) g g % g dif. % ~E

46 47 19,5 - 100 29 - 100 45
0,24 0,245 100 80 20,5 1,0 105 31 2 107 45
(60/40) (70/35) 160 130 21,2 1,7 109 32 3 110 49

40 (1/4) 65 (1/2) 25,5 6,0* 131 36 7* 124 50

------------
0,21 0,21 46 70 18,8 - 100 32 - 100 48
(60/35) (70/30) 100 - 18,8 0,0 100 - - - -

40 (114) 40 (1/4) 31,5 12,7* 167 45 13* 141 68--------
0,15 0,175 :46 47 15,5 - 100 34 - 100 44
(60/25) (70/25) 100 - 17,5 2,0 113 - - - -

40 (114) 40 (1/4) 23,5 8,0* 151 44 10* 129 64--------
DL 5% 4,0 7,0

Jumătăţile şi mai ales sferturile de tuberculi plantaţi au dat naştere

la un număr mai mic de stoloni şi de tuberculi la cuib decît cei întregi,
iar cînd s-au folosit tuberculi întregi număr.ul de stoloni şi de tuberculi
la cuib a crescut paralel cu mărimea tuberculilor plantaţi (fig. 1 şi 2). Gre
utatea medie a unui tubercul la recoltă a variat foarte puţin şi în mod
nesemnificativ în raport cu mărimea tuberculilor plantaţi (fig. 3).

S-a constatat o relaţie foarte strînsă între producţiade tuberculi şi numă

rul de tulpini principale la hectar, precum şi între producţie şi numărul de
stoloni şi de tuberculi la cuib (fig.1 şi 2). Variaţia producţiei de cartofi în ra-

. .
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INfLUENŢA GRADULUI DE COMPACTARE A SOLULUI ASUPRA UNOR
INDICI DE PRODUCŢIE ŞI CALITATE LA CARTOf

M. BERINDEI, A. CANARACHE,
H. BREDT, S. MUREŞAN şi W. COPONY

Mecanizarea lucrărilor în cultura cartofului a lărgit mult sfera pre
ocupărilor pentru cunoaşterea influenţei gradului de compactare a solului
asupra plantei de cartof şi producţiei de tuberculi. Rezultatele continuă

să rămînă totuşi foarte diferite, datorită variaţiei mari a solurilor pe care
se lucrează, în special a însuşii"ilor lor hidrofizice. Numeroşi autori (K r u p
c e a t n i k o v, 1966; Tim m şi F loc k ner, 1966; G 1 i e m e r o t h
şi colab., 1968; Mos inşi 5 a f r a n, 1968) continuă să pună accent
pe necesitatea afînării permanente şi în adîncime a solului, pentru creşte

rea şi dezvoltarea normală a organelor subterane ale plantei de cartof. Acea
stă afînare a solului se poate pierde pe cale naturală, sub acţiunea preei
pitaţiilor şi a infiltraţiei acestora (B o t z a n, 1966), dar mai frecventă şi

mai dăunătoare se semnalează în cultura mecanizată a cartofului compac
tarea determinată de mijloacele mecanice utilizate. În timpul lucrărilor

mecanice se produc compactări ale solului sub acţiunea roţilor maşinilor

şi tradoarelor (T i m m şi F loc k ner, 1966; B eri n d e i şi colab.,
1969; W o 1 f, 1969 a), pînă la 50-60 cm adîncime (5 1 o w i k, 1968) şi

chiar mai mult, vizibile chiar şi după organele de afînare a urmelor roţi

lor (B a g a n z şi Be e r, 1968; W o 1 f, 1969 a). Aceste compactări pot
di minua producţia de cartof pînă la 44 %. Han u s (1968) constată un efect
de compactare mai mare direct de către organele active ale uneltelor, mai
ales ale celor neascuţite, iar H rus k a (1970) găseşte mai potrivite din
această cauză, pentru lucrarea solului, maşinile cu corpuri rotative. In
unele experienţe, variaţiile greutăţii volumetrice sub acţiunea lucrărilor nu
au influenţat producţia de tuberculi (W o 1 f, 1969 b) sau au influenţat acea
sta nu mai în anii mai puţin favorabili culturii cartofului (B eri n d e i
şi colab., 1972). În condiţii pedoclimatice optime, Tam a Ş (1972) găseşte

numai schimbări temporare după diferite lucrări mecanice, situaţie pe care
Ve t te r şi L i c h ten s t e i n (1968) o explică prin capacitatea bio
logică mare a solurilor fertile, de anulare a unor compactări mai puţin

pronunţate.

La numeroase culturi, între care şi cultura cartofului, s-a putut stabili
o compactare optimă a solului pentru creşterea şi dezvoltarea normală a
plantelor. La cartof valorile acestui optim au fost găsite de T r e tia k o v
şi colab. (1968) între 1,00 şi 1,11 g greutate volumetrică, dar aceiaşi autori
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arată că rădăcinile de cartof au putut străpunge şi un sol cu greutate volu
metrică de 1,5-1,6 g/cm3

•

Indiferent de natura compaetării solului, influenţa negativă a acesteia
nu. a putut fi compensată în întregime prin îngrăşăminte sau alte măsuri

culturale (T i m m şi F loc k n e f, 1966), deşi este cunoscut faptul că în
prezenţa săruriIor nutritive în cantităţi mai mari compactarea diminuează

mai puţin producţia (K o rol e v şi Mal ins k i n, 1966).
Avînd în vedere aceste rezultate foarte diferite si necesitatea de a

cultiva cartoful în ţara noastră adesea şi pe soIuri mijlocii spre grele, în
anii 1966-1969 la LC.C.S. Braşov s-au efectuat unele experienţe, ale căror

rezultate le prezentăm în lucrarea de faţă.

MATE~IALUL ŞI METODA DE CE~CETA~E

Experienţele au fost executate în vase de vegetaţie, în care toţi factorii studiaţi şi în
special gradul de compaetare au putut fi dirijaţi cu mare precizie.

Aceste experienţe au fost polifaetoriale, cu următorul conţinut:

Graduările

Factori i
1966-1968 1969

A. Compoziţia me- al 90+10 al 90+10
canică a solului a2 50+50 a2 '73+27
Nisip+argiIă(%) a3 56+44

B. Umiditatea so-
lului. Plafonul bl 50-70 bl 70
minim de umec-
tare (p. m., %) b2 70-100 b2 87

C. Greutatea volu- 1967
metrică în stratul 1966 -- numai factorul e, O - 30 cm
inferior (15-30 1968 solul (% de nisip)

cm) CI 1,0 1,4
('2 1,3 1,5 90 73 56
C3 1,6 1,6 CI 1,25 1,15 0,95

c2 1,30 1,20 1,00
('3 1,35 1,25 1,05

D. Greutatea volu- 1967 ('4 1,40 1,30 1,10
metrică în stra- 1966 - c5 1,45 1,35 1,15

tul superior 1968
C6 1,50 1,40 1,20

(0-15 cm) CI 1,0 1,4 C7 1,55 1,45 1,25
('2 1,3 1,4 C8 1,60 1,50 1,30
('3 1,6 1,6 C9 1,65 1,55 1,35

CIO 1,70 1,60 1,40

Amestecul de sol a fost realizat artificial, din nisip aluvial (75% cu diametrul
peste 0,2 mm) şi argilă recoltată de poe un teren arabil foarte greu.
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Udarea s-a făcut pe bază de cîntărire individuală a vaselor. Întrucît nu s-a putut lucra
adăpostit, au existat perioade de exces de umiditate în funcţie de precipitaţii, în care însă

toată apa a fost captată, cîntărită şi refolosită la udare.
Diferitele graduări de greutate volumetrică (GV) la factorii C şi D s-au realizat de

asemenea artificial, prin cîntărirea exactă a solului şi presarea lui în vase pînă la volumul
corespunzător.

Au fost utilizate vase de vegetaţie tip Mitscherlich, emailate, cu capacitatea de 18 1,
diametrul de 17 cm şi înălţimea de 30 cm. În fiecare vas s-au plantat 3 bucăţi din tuber
cuIi în prealabil încolţiţi, cu colţi uniformi şi viguroşi, din soiul semitimpuriu Braşovean.

Toate vasele au primit uniform îngrăşăminte, astfel: 2,5 mg N, 2,0 mg P205 şi 3,0 mg K20
la 100 g sol uscat în anul 1966 şi 10 mg N, 10 mg P 20 5 şi 10 mg K20 la 100 g sol uscat în
ceilalţi ani. S-a lucrat în 5 repetiţii.

În tot timpul vegetaţiei s-a urmărit amănunţit efectul tuturor factorilor studiaţi

asupra morfologiei şi fiziologiei plantei de cartof, iar la recoltare producţia cîntărită a fost
analizată mai departe în privinţa calităţilor chimice şi culinare.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUTII

La experienţele în vase de vegetaţie, producţia de tuberculi este o
rezultantă şi a condiţiilor meteorologice, care nu au putut fi dirijate. Din
punct de vedere meteorologic, anii experimentali 1966-1969 pot fi carac
terizaţi astfel pentru cultura cartofului (figura 1):
1966 -nefavorabil, cu excedent de umiditate, urmat apoi de temperaturi

mari (producţia medie pe experienţă numai 341 g/vas). În anul 1966
au fost aplicate de asemenea şi doze mai mici de îngrăşăminte.

1967 - puţin favorabil, foarte cald şi cu secetă atmosferică permanentă

(producţia medie 662 g/vas).
1968 - favorabil, umed şi răcoros tocmai Ia acumularea producţiei de tuber

culi (714 g/vas).
1969 - foarte favorabil, cu condiţii de u miditate ~i temperatură foarte bine

echilibrate în tot timpul perioadei de vegetaţie, ducînd Ia o pro
ducţie medie pe experienţă de 814 g/vas.

În ciclul experimental 1966-1968, influenţa factorilor studiaţi s-a
manifestat direct proporţional cu gradul de favorabilitate a condiţiilor de
vegetaţie pentru cartof (tabelul 1). Diferenţele de producţie au fost cu atît
mai mari şi mai semnificative, cu cît condiţiile au fost mai favorabile, vari
abilitatea maximă obţinîndu-se în anul 1968. Această variabilitate a fost
determinată mai mult de factorii sol ~i umiditate (A şi B). Gradul de com
padare a solului, mai ales în stratul superior, pradic nu a influenţat în anii
puţin favorabili 1966 şi 1967 şi a influenţat relativ puţin în condiţiile favo
rabile din anul 1968, deşi gradul maxim de compactare a ajuns pînă Ia
1,60 g GV. Explicaţia acestor diferenţe mici de producţie pentru fadoru1
compactare şi în anul favorabil 1968 poate fi variaţia prea mică a graduă

rilor cercetate (l,40, 1,50 şi 1,60 g GV).
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Productiile ,de tuberculi din ciclul experimental 1966-1968, redate în
figura 2, confirmă întru totul tabelul variantei' şi anume:

- Influenţa în general mică a factorilor umiditatea şi compactarea
solului în condiţiile nefavorabile din anii' 1967 şi mai ales 1966.
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Fig. 1 - Caracterizarea c1imatică a anilor 1966-1969
în condiţiile de la Braşov.

- Climatic charaeteristics of the period
1966-1969 undeI' Braşov conditions.

Interacţiunea umiditate xsol din ahul 1967 (A xB).
- Manifestarea compactării solului în stratul inferior numai în anul

favorabil 1968 şi la plafonul minim de 70-100% (B xC).
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Tabelul varianţei pentru anii 1966-1968

Tipul experienţei: 2 >~ 2 X 3 >~ 3
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Tabelul 1

Cauza
variabi lităţi i I I

Semnificaţia pe ani I Media pe 3 ani

GL 1966 I 1967 I 1968 5 2 (mii) I F (PP 5%) I S

Total variante 35 * ** *** 62,0 9,2 (1,5) **

A 2 soIuri di-
ferite 1 *** *** *** 1 366,8 228,4 (7,7) ***

B = 2 nivele de
umiditate 1 ** - *** 23,7 5,8 (5,3) *

AxB 1 - ** - 18,8 4,6 (5,3) -

C = 3 greutăţi vo-
lumetrice,
15-30 cm adîn-
cime 2 * * ** 102,0 13,8 (3,3) **

AxC 2 - - - 20,7 3,1 (3,3) -
BxC 2 - - ** 50,1 6,8 (3,3) *
Ax BxC 2 - - - 7,3 1,0 (3,3) -

D = 3 greutăţi vo-
lumetrice,
0-15 cm adîn-
cime 2 - - * 20,9 3,1 (3,1) *

Ax D 2 - -- - 16,6 2,4 (3,1) -
Bx D 2 - - - 4,6 0,7 (3,1) -
Cx D 4 * :;< - 12,5 1,8 (2,5) -
Ax Bx O 2 - - - 12,8 1,9 (3,1) -
AxCx O 4 - - - 8,4 1,2 (2,5) -
BxCx O 4 - * 16,0 2,4 (2,5) -
Ax Bx Cx D 4 - - - 8,3 1,2 (2,5) -

- Manifestarea compactării solului în stratul superior de asemenea
numai în anul favorabil 1968, la plafonul minim de 70-100% şi în raport
direct cu compactarea solului din stratul inferior (B xC xD).

În ceea ce priveşte factorul sol, influenţa este inversă: diferenţa pro
ducţIilor celor două soIuri cu compoziţie mecanică diferită a scăzut pronunţat

paralel cu ameliorarea condiţiilor meteorologice (de la 203 g sau 46% în
anul 1966, la 158 g sau 21 % în anul 1967 şi 136 g sau 17% în anul 1968).

Calculînd pe baza tuturor datelor sensul interacţiunii C xD (compac
tarea în stratul superior xcompactarea în stratul inferior), care apare la
limita semnificaţiei în anii 1966 şi 1967, au rezultat cifrele din tabelul 2.
Aceste medii a foarte numeroase determinări (n - 30) scot în evidenţă

faptul că limita de compactare la care producţia de tuberculi începe să

scadă este mai mare în stratul inferior de sol (producţii egale şi mai mari
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Fig. 2 - Influenţa solului, a umidităţii şi a gradului de compaetare a solului
asupra producţiei de tuberculi (1966-1968).

--- Influence of soil type, moisture and compaetion an tuber yield (1966-1968).
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pînă la 1,50 şi chiar 1,60 g GV la 15-30 cm adîncime), comparativ cu
stratul superior al solului (1,20 şi respectiv 1,50 g GV la 0-15 cm adîn
cime). O asemenea compactare mai pronunţată a stratului inferior este nece
sară în cultura mecanizată a cartofului şi pentru rularea pe un suport mai
solid a roţilor maşinilor şi tractoarelor, fără a fi denivelat terenul (S c h i c k
şi colab., 1965).

Tabelul 2

Relaţia dintre gradul de compactare în stratul superior şi inferior al solului

Stratul I Greutatea I Producţia de tuberculi*)
de sol volumetrică '1

g/cm3 g/vas % D S DL 5%

1966

Superior 1,00 348 100
0-15 em 1,30 344 99

1,60 331 95

Inferior 1,00 326 100
15-30cm 1,30 352 108

1,60 346 106

1967

Superior 1,40 664 100
0-15 em 1,50 679 102

1,60 642 96

Inferior 1,40 667 100
15-30em 1,50 678 102

1,60 661 99

*) Rezultate a cîte 30 determinări

o
-4 16 g
-17

O
26 ** 18 g
20 *

O
15 22 g

-22

O
11 27 g

-6

Influenţa factorilor studiaţi ŞI In special a gradului de compactare a
solului asupra calităţii chimice şi culinare a producţiei a fost de asemenea
mică şi nesemnificativă în anii 1966-1968.

În condiţiile foarte favorabile din anul 1969, lucrînd totodată cu mai
multe graduări ale factorilor sol (3 graduări) şi grad de compactare a solu
lui (l0 graduări), variabilitatea determinată de factorii studiaţi a fost mu lt
mai mare (tabelul 3). Influenţa cea mai puternică a manifestat-o tocmai
compactarea solului (valoarea F = 705,9), diferită în funcţie de sol (A xC)
şi conţinutul de apă al acestuia (B xC).

Aceste rezultate sînt deosebit de importante. Toată tehnologia modernă

de cultivare a cartofului are ca obiectiv principal obţinerea de producţii

mari de cartof. În asemenea condiţii se manifestă însă cel mai preg~ant efec-
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Tabelul varianţei pentru anul 1969

Tipul experienţei: 3x 2x 10

8

Tabeluţ 3

Cauza variabilit5tii GL 5 2 (mii) F (FP 5%) s

Total variante 59 455 31,6 (1,4) ***

A = 3 soIuri diferite 2 1 048 80,1 (4,5) ***

B=2 nivele de umiditate 1 670 5,7 (4,8) *
Ax B 2 313 3,6 (3,7) *

C= 10 graduări de greu-
tate volumetrică, 0-30
cm 9 2344 705,9 (1,9) ***

AxC 18 96 30,1 (1,6) ***
BxC 9 18 5,6 (1,9) *
Ax BxC 18 25 7,8 (1,6) *

tul dăunător al compaetării solului, aşa cum s-a arătat, în primul rînd în
funcţie de sol şi în al doilea rînd în funcţie de umiditatea solului. De aceea,
amplasarea pe soIurile cu un conţinut scăzut de argilă, pentru cultivarea
cartofuluiîn condiţii de mecanizare, este măsura de bază în vederea obţi

nerii producţiilor mari de cartof.
Producţiile de tuberculi obţinute în anul 1969 sînt prezentate în figura

3. Cea mai mare variabilitate o manifestă gradul de compaetare a solului.
Se constată deci că nu se poate vorbi de o compactare optimă _pentru pro
ducţia de cartof, cum afirmă T r e tia k o v şi colab. (1968). Intr-adevăr,

în figura 3 nu apare nici un vîrf semnificativ diferenţiat în cadrul seriilor
de variante, dar apar limite maxime sau praguri la care plantele şi pro
ducţia încep să sufere. Aceste praguri, pentru condiţiile în care s-a lucrat,
pot fi stabilite Ia următoarele greutăţi volumetrice ale solului:

Plafonul minim de umectare 1__G_re_u_tă_t_ile_vo_l_um_e--:-t_ri_Ce_(_g/_Cm_3_)_la_SO_lu_r_i..d_ife_r_ite_(n_iS_ip_+_a_r_g i_15_,o_Yo_)e..-

a solului (%) 90+ 10 73+27 56+44

70
87

1,60
1,60

1,45
1,40

1,30
1,20

Pragurile limită pentru greutatea volumetrică a solului sînt cu atît mai
mici, cu cît solul este mai greu şi mai umed, situîndu-se în cazul de faţă

între 1,20 şi 1,60 g GV. Imediat după aceste praguri de greutate volumetrică

producţiile de tuberculi au scăzut pronunţat.
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Influenţa gradului de compactare asupra producţiei în funcţie de tex
tura solului şi plafonul minim de umectare este reliefată mai bine în figura
4. Dependenţa producţiei de gradul de compactare a solului a fost inf1u
,enţată mai puternic de textura solului. Astfel, pentru plafonul minim al
umidităţii solului de 70%, r= -0,89 în cazul solului cu 90% nisip şi 10~'o

,argilă, r = -0,95 cînd solul a avut 73% nisip şi 27% argilă şi r = -0,97

7eA'lur,g SO/U/U/ (I1IS Ip -1- el rSJI/ei )
73+27'70 6o-t-14'Yo

Fig. 4 - Influenţa gradului de compaetare asupra producţiei în funcţie de
umiditatea şi textura solului (1969).

- Influence of compaetion degree on potato yield as a funetion of soil
moisture and texture (1969).

în cazul solului cu 56% nisip şi 44% argilă. În cazul plafonului mInim
al umidităţii solului de 87% dependenţa producţiei de gradul de compaetare
a solului a fost şi mai evidentă: r = -0,91, -0,96.şi -0,97. Trebuie men
ţionat însă faptul că în asemenea condiţii dirijate nu au existat cazuri de
exces temporar de umiditate, factor care agravează puternic efectul nefavo
rabil al compactării solului.

Din graficele prezentate în figura 4 se constată de asemenea că în
,comparaţie cu textura solului, dependenţa producţiei de gradul de compac
tare a fost neînsemnat influenţată de umiditate, mai ales pe solul uşor. Se
poate observa că la o umiditate moderată (p.m. = 70%) şi în condiţii de
·comp.actare normală (l, 10-1,40 g GV), producţiile obţinute pe cele 3 soIuri,
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chiar şi pe cel argilos, au fost practic egale. SoIurile se diferenţiază mai pro
nunţat, sub aspectul producţiei, numai la grade mai mari de compaetare,
,care este necesar să fie evitate. Solul nisipos îşi manifestă maximum de
potenţial abia în condiţii de umiditate mai ridicată (p.m. = 87%), dar şi

pe acest sol există pericolul compactării excesive.

Tabelul 4

Contribuţia factorilor la realizarea producţiei (%)

Gradul de compactare

Felul Natura Umiditatea I din cm'
Total

contribuţiei solului solului generaltotal
0-15 cm 115-30 cm

1966 (nefavorabil)

Acţiune 95 2 1 O 1 98
Interacţiune 1 1 O O O 2

Tetal 96 3 1 O 1 100

1967 (putin favorabil)

Acţiune 78 O 3 I O 3 81
Interacţiune 5 5 9

I
5 4 19

Total 83 5 12 5 7 100

1968 (favorabil)

Acţiune 32 24 19 4 15 75
Interacţiune 5 6 14 5 8 25

Total 37 30 33 9 24 100

1969 (foarte favorabil)

Acţiune 4 1 66 71
Interacţiune 3 1 25 29

Total 7 2 91 100

Din prelucrarea statistică a tuturor rezultatelor de producţie obţinute

în experienţele din anii 1966-1969 a rezultat şi repartizarea întregei varia
bilităţi, deci a tuturor diferenţelor constatate, pe factorii care le-au cauzat
(tabelul 4). Se poate constata influenţa deosebit de mare a solului în condi
ţiile de cultură nefavorabile din anul 1966 (96 %) şi caracterul pronunţat

de descreştere a influenţei acestui factor asupra producţiei pe măsură ce
cond'iţiile de vegetaţie (temperatură, îngrăşăminte, umiditate) devin mai
favorabile (96-83-37-7%). Influenţa gradului de compactare a solului se
manifestă tocmai invers (1-12-33-91 %), cu un maximum tot atît de
ridicat, dar situat în anul foarte favorabil de cultură 1969. Din această influ
venţă;cea mai mare parte revine gradului de compactare din stratul inferior
al solului (15-30 cm) şi mai puţin compactării din stratul superior (0-15
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cm). Efectul de interacţiune creşte de asemenea paralel cu gradul de Î'avo
rabilitate a condiţiilor de vegetaţie (2-19-25-29 %), de unde rezult~ o
dependenţă şi o complexitate a factorilor studiaţi cu atît mai mare cu cît
condiţiile de vegetaţie sînt mai favorabile, îndeosebi pentru factorul grad
de compactare (0-9-14-25%). . ,
'--..:.. Faptul că natura solului influenţează cel mai puternic în conrliţii cli
matice puţin favorabile (83-96%) explică din ce cauză se obţin în ţara

noastră an de an recolte mici. De regulă, în lunile august şi septembrie,.
faţă de cerinţele cartofului, regimul ploilor este deficitar. Pe SOlUl ile cu
un conţinut ridicat de argilă cartoful suferă cel mai mult. De aceea irppor
tanţa solului, a naturii solului, este covîrşitoare pentru cultura cartcfului
în ţara noastră. După aceasta urmează în ordine gradul de compactare. De
aceea, amplasarea culturii cartofului şi luarea tuturor măsurilor penh u a
se evita compactarea solului sînt elemente care trebuie să stea la baza ela
borării tehnologiilor de cultivare a cartofului.

Relaţiile care există între gradul de compactare a solului şi uneleel2
mente de productivitate la cartof, unii indici fizico-chimiei ai solului şi cali
tatea chimică şi culinară a tuberculilor au putut fi evidenţiate pe baza rezul
tatelor din anul 1969, cînd influenţa celor 10 variante de compactares';a
manifestat foarte semnificativ. .

Din tabelul 5 rezultă că gradul de compactare a solului influenţează

asupra elementelor esenţiale de productivitate, cum sînt numărul de lăs-

tari, numărul de frunze şi suprafaţa foliară, înălţimea plantelor şi m,asa de
vreji şi rădăcini, ale căror valori sînt diminuate pronunţat paralel cu creş

terea compactităţii solului. Această influenţă este determinată puternic
atît de sol, proporţional cu conţinutul de argilă (r mediu = -0,73, -0,81,
-0,90), cît şi de umiditatea solului: la un conţinut mai mare de apă influ
enţa negativă a gradului de compactare asupra acestor elemente a fost mai
mică (r mediu = -0,77 comparativ cu -·0,85). Rezultă de aici că prezenţa

apei, pînă la o anumită limită, poate diminua efectul negativ al unei tom
padări excesive a solului asupra elementelor de produdivitate. Acest lucru
a fost constatat de asemenea pentru prezenţa substanţelor minerale în canti-
tăţi mai mari în sol compadat (K o rol e v şi Mal in ski n, 1966t,

Perioada de vegetaţie a fost prelungită prin compactare, indiferent
de felul solului şi de asemenea într-o măsură mai redusă în condiţii de umi-
ditate mai mare în sol (r mediu 0,39 comparativ cU 0,77). .

Urmare acestor influenţe directe şi indirecte s-a înregistrat un n41măr

mai mic de tuberculi la cuib (r mediu = -0,56) şi o greutate medie a tuber
culilor mai mică (r mediu = -0,70*). Proporţia de tuberculi mari a scăzut,.

iar cea de tuberculi mici a crescut (r mediu = -0,75** şi respectiv 0,58*).
Toate aceste fenomene s-au manifestat mai puternic în condiţii de umiditate
mai ridicată (r mediu = ±O,75 faţă de ±0,58), deci tocmai unde efectul



Influenţa gradului de compadare asuţra unor elemente Ce ţroGudivitatela cartof in anul; 1969

(cceficienţii de ccrelaţie calculaţi cu valori de ccmp<etare Între 0,95 şi 1,70 g GV)

Tabelul 5

I
Influenţa funcţie de:

plafom:l m;nim de umectare

Elementul de
U.M.

Valorile 70% I 87% Media
producti vi ta te ""·,me I (n = 60)

textura solului (% n:sip)

I 90 I 73 I 56 I 90 I 73 I 53

Înălţimea planteler cm 5-35 -0,64* -0,80** 1-0,89*** --0,73* -0,86*** -0,91 *** -0,81 **
Numărul de lăstari bUC/V2S 3-12 --0,92*** -0,93*** -0,96*** -0,65* --0,71 * -0,69* -0,85***
Numărul de frunze bUC/V2S 6-18 -0,72* -0,80** -0,95*** -0,78** -0,80** -0,85*** -0,82**
Suprafaţa foliară crn2/v2s 35-298 -0,76* -0,82** -0,96*** -0,77* -0,64* -0,88*** -0,81 **
Masa de vreji, s. u. g/VES 4-24 -0,67* -0,94*** -0,93*** -0,68* -0,82** -0,95*** -0,83**
Masa de rădăcini, s. u. g/V2S 0,8-3,0 -0,77** -0,92*** -0,96*** -0,67* -0,65* -0,89*** -0,78**
- ----

fnteractiunea 0,75 0,87 0,94 0,71 0,75 0,86 0,82
Media (± r) influenţa scluiui 0,73 0,81 0,90

influenţa umidităţii 0,85 0,77

Numărul de tuberculi la
cuib buc. 9-29 --0,65* -0,53 -·0,92*** 0,19 --0,C5* -0,81 ** ~O,56

Greutatea medie a tuber-
culilor g 15-85 -0,57 -0,88*** --0,19 -0,79** -0,85*** -0,94*** -0,70*

Proporţia de tubcrculi
0/>55 g /0 22-86 -0,58 1- 0,86*** -0,59 -0,73* -0,85*** -:-0,88** * -0,75**

Proporţia de tuberculi
0/

I
<55 g /0 14-72 0,60 0,20 0,39 0,72 0,85 0,77 0,58*

{nterodiunra O,GO 0,63 0,52 O,GI 0,80 0,85 0,65
Media (± r) influenţa solului 0,61

I
0,71 0,69

1influenţa umidităţii 0,58 0,75
r·~·

v.:
-1
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direct al cOIilpactării solului asupra principalelor elemente de productivitate
a fost mai redus. Aceste rezultate duc la concluzia că diminuarea elemen
telor producţiei de tuberculi şi di minuarea valorii comerciale a producţiei

în condiţiile arătate (compactare, sol greu, apă multă) sînt rezultatul acţi

unii unui complex de factori, al interacţiunii complexe_ a gradului de com
pactare mereu cu alţi factori, funcţie de condiţiile date. In principal se poate
constata influenţa negativă a compactităţii solului printr-o serie de ele
mente de productivitate (vigoarea plantelor, numărul de frunze, suprafaţa

foliară etc.) la plafonul minim de 70%, la care se adaugă apoi interacţiunea

compactare X apă la plafonul minim de 87%.
Din tabelul 6 rezultă influenţa negativă puternică a gradului de com

pactare a solului asupra exportului de elemente nutritive. Diminuarea expor
tului în funcţie de compactare a fost accentuată de conţinutul de argilă, dar
practic neinfluenţată de umiditatea solului. A scăzut mai pronunţat expor
tul de N (r mediu = - 0,81 **), urmat de exportul de K20 (r mediu =
-0,76**), scăderea exportului de P20 5 în funcţie de compactarea solului
rămînînd nesemnificativă. Rezultă deei o incompletă utilizare a îngrăşă

mintelor cu azot şi a celor cu potasiu, îngrăşăminte de bază în obţinerea

recoltelor mari de cartof, ca urmare a compactării solului.

Rezistenţa la penetrare s-a corelat pozitiv foarte strîns (r = 0,90) cu
variantele de compaetare realizate pe bază de greutate volumetrică, indife
rent de textura şi starea de umiditate a solului.

Comparativ cu nivelul producţiei de tuberculi, unii indici de calitate
chimică şi culinară analizaţi au fost mai puţin influenţaţi de gradul de com
pactare a solului. În tabelul 7 se observă scăderea conţinutului de substan1ă

uscată şi de amidon în funcţie de compactare, uşor accentuatăpe soIurile cu
mai multă argilă. De remarcat este tendinţa generală de creştere a procen
tului de proteină, P20 5 şi K20 paralel cu creşterea greutăţii volumetrice a
solului, devenind chiar semnificativă în cazul potasiului (r mediu = 0,Î2*).

Pentru prineipaIele calităţi culinare, tendinţa generală a fost de di mi
nuare a acestora în funcţie de compactarea solului. Paralel cu creşterea greu
tăţii volumetrice a solului au crescut şi notele de apreciere a calităţilor

culinare (l = pozitiv, 4 = negativ). Mai pronunţat a fost influenţată nega
tiv rezistenţa la sfărîmare prin fierbere (r mediu = 0,62*), această influ
enţă accentuîndu-se paralel cu creşterea procentului de argilă în sol, indi
ferent de conţinutul de apă al solului. Aspectul tuberculilor a fost influenţat

negativ de asemenea mai accentuat spre soIurile mai grele. Consistenţa mie
zului (l = consistent, 4 = neconsistent) a scăzut paralel cu creşterea gra
dului de compaetare a solului, mai accentuat pe solul nisipos. Celelalte însu
şiri culinare analizate (gustul, culoarea miezului, făinozitatea şi structura
amidonului) au fost influenţate nesemnificativ sau neconc1udent de compac
tarea solului, exprimată prin greutate volumetrică.



Influenţa gradului de compaetare asupra unor ind iei fizico-chimiei ai solului în anul 1969

(cceficienţii de ccrel2ţie calculaţi cu vallri ele ccmpaetare Între 0,95 şi 1,70 g GV)

Tabelul 6

Influenţa funcţie de:

plafonul minim de umectare

Indicele D.M.
Valorile 70% I $7% Media
extreme (n = 60)

textura solului (% nisip)

I90 I 73 I 56 I 90 I 73 I 53

Exportul de azot g/vas 4-30 -0,63 -0,83 -0,84 -0,73 -0,88 -0,92 -0,81 **
Exportul de fosfor g/vas 0,2-1,1 -0,21 -0,38 ':"-0,27 -0,15 -0,22 -0,27 -0,25
Exportul de potasiu g/vas 0,6-3,9 -0,62 -0,77 -0,76 -0,66 -0,84 -0,89 -0,76**

fnteracli unea 0,49 0,66 0,62 0,51 0,65 0,69 0,61
Media (±r) Influenţa solului 0,50 0,65 0,66

Influenţa umidităţii 0,59 0,62

.~~

Rezistenţa la penetrare 0,89 0,95 0,89 0,93 0,95 0,87 0,91 ***
0-30 em kg/emf 5-60

Rezistenţa la penetrare 0,86 0,95 0,92 0,93 0,93 0,93 0,92***
0-15 em kg/cm2 3-38

Rezistenţa la penetrare
kg/cm215-30 cm 7-79 0,89 0,84 0,87 0,91 0,95 0,85 0,88* **

fnteractiune. 0,88 0,91 0,89 0,92 0,94 0,88 0,90
Media (±r) Influenţa solului 0,90 0,92 0,88

Influenţa umidităţii 0,90 0,91

!'.:lv)
c.f?



influenţa gradului de compaefare asupra unor Indici de calitate a 1uberculilor În anul 1969

(cceficienţii de ccrelaţie calculaţi cu valcri de ccmpadare între 0,95 şi 1,70 g GV)

Tabelul '7 t0...,.
o

Influenţa funcţie de:

plafonul minim de umectare

Indicele V.M.
Valorile 70% I 87% Media
extreme (n = 60)

textura solului (% nisip)

90 I 73 I 56 I 90 I 73 I 53

Conţinutul de substanţă
uscată 0/ 15-19 -0,50 -0,79** - 0,65* -0,34 -0,72* -0,51 -0,58*/0

Conţinutul de amidon %s.u. 56-67 -0,68* -0,88*** -0,66* 0,08 -0,79** -0,33 -0,54
Conţinutul de proteină % s.u. 12-17 -0,13 0,64* 0,34 -0,57 0,72* -0,69* 0,28
Conţinutul de P205 % s.u. 0,2-0,6 0,52 0,91 *** 0,68* 0,47 0,92** * -0,48 0,50
Conţinutul de K20 % s.u. 1,2-2,1 0,70* 0,85* ** 0,75* 0,43 0,82* ** -0,74* 0,72*

,

fnteracti unea 0,51 0,81 0,62 0,38 0,79 0,55 0,52
Media (±r) influenţa solului 0,44 0,80 0,59

influenţa umidităţii 0,65 0,57

Aspectul tuberculilor note 1-4 1,8-2,5 -0,47 0,33 0,67* 0,35 0,77* 0,77* 0,40
Gustul note 1-4 2,0-2;3 0,44 0,47 -0,08 0,05 -0,57 0,44 0,12
Culoarea miezului note 1-4 '3-4 0,03 0,67* 0,67* 0,03 0,67* 0,03 0,35
Sfărîmarea la fierbere note 1-4 1,0-1,7 0,53 0,65* 0,87*** 0,23 0,70* 0,75* 0,62*
Consistenţa note 1-4 1,8-2,3 0,66* 0,75* 0,25 0,03 -0,22 -0,23 0,21
Făinozitatea note 1-4 2,3-3,0 0,33 0,50 0,57 0,25 0,67* -0,17 0,36
Umiditatea note 1-4 2,0-3,1 0,31 -0,08 0,54 0,19 -0,36 -0,67* 0,02
Structura amidonului note 1-4 2,3-2,8 0,34 --0,67* 0,50 0,03 0,55 -0,40 0,06

{ nteracţiunea 0,36 0,52 0,52 0,15 0,56 0,43 0,27
Media (± r) nfluenţa solului 0,25 0,54 0,47

nfluenţa umidităţii 0,47 0,38
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1. Compactarea artificială a solului între 0,95 şi 1,70 g GV, în vase
de vegetaţie, a influenţat negativ asupra producţiei de tuberculi, direct pro
porţional cu gradul de favorabilitate a condiţiilor de vegetaţie (tem pera
tură, umiditate, fertilizare). În condiţiile foarte favorabile din anul 1969,
diminuarea producţiei la 1,40-1,70 g GV a ajuns pînă la 65-92 %.

2. Influenţa negativă a gradului de compactare s-a manifestat direct
proporţional cu conţinutul de argilă şi de apă al solului. Au rezultat limite
maxime sau praguri de greutate volumetrică la care producţia de tuberculi
începe să scadă brusc, situate între 1,20 şi 1,60 g, funcţie de textura şi u mi
ditatea solului.

3. Influenţa negativă a gradului de compactare a fost diferită pe profilul
solului: limita maximă de compactare s-a situat între 1,20 - 1,50 g GV în
stratul de 0-15 em adîncime şi între 1,50-1,60 g GV în stratul de 15-30 cm
adîncime. Producţia a fost influenţată mai puternic de variaţia compac
tării în stratul inferior de sol.

4. Gradul de compactare a solului a influenţat asupra elementelor
esenţiale, cum sînt numărul de lăstari, numărul de frunze şi suprafaţa foli
ară, înălţimea plantelor şi masa de vreji şi rădăcini. Valori le acestor ele
mente au fost diminuate mai intens pe soIurile mai grele :şi în condiţiile pla
fonului minim al umidităţii solului de 70% comparativ cu cel de 87%.

5. Gradul de corn pactare a diminuat exportul de elemente, în specia]
de N şi K20, mai intens pe soIurile cu procent mai mare de argilă.

6. Gradul de compactare a diminuat producţia globală şi mai ales pro
porţia de tuberculi comerciabili. Mai importante au fost interacţiunile:

compactare X elemente de productivitate şi cJmpactare y p.xces de umi
ditate.

7. Comparativ cu nivelul producţiei de tuberculi, indicii de calitate
chimică şi culinară au fost mai puţin inf1uenţaţi de gradul de compaetare
a solului. A scăzut conţinutul de substanţă uscată şi amidon, cu o tendinţă

de creştere a procentului de proteină, P20 5 şi K20. Au fost influenţate nega
tiv rezistenţa la sfărîmare prin fierbere şi aspectul tuberculilor, mai accen
tuat spre soIurile mai grele, iar consistenţa miezului mai accentuat pe solul
nisipos.

8. Scăderea favorabilităţii solurilor pentru cultura cartofului paralel
cu creşterea procentului de argilă este determinată în princip::d de factorii
compactare şi umiditate. În condiţii normale de compactarc şi umiditate
(1, 10-1,40 g GV, respectiv p.m. = 70%), soIuri cu 10,27 şi 44% argilă au
dat producţii practic egale.
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Tabelul 1

Influenţa reducerii numărului de lucrări*) asupra compaetării solului, unor elemente de

productivitate şi producţiei de tubercu!i (Braşov 1969-1970)

Corelaţii simple pentru n = 60 variante cu număr di ferit de lucrări

Determi narea Amplitudinea de variaţie r

Hezisten- pe mediana bilonului 0-10 cm 2,8--- 4,2 kg/cm 2 -0,87***
ta Ia pe- 10-20 Cfi 10,3-13,6 kgkm 2 0,13
netrare 20-30 cm 14,6-22,9 kg/c m2 0,27

30--40 C111 21,5--28,2 ki~/Cm2 --0,53*------
pe interva l~le necăIcate 0--10 cm 4,9-- 7 6 -0,60

10-20 cm 17,4 , kg/cm -0.12
.---

pe intervalele călcate 0-10 cm 05,6- 8,8 kg/cm 2

° *
lO--~O CUl 18,3-22,5 kg/c m2 0,75

Greutatea pe mediana bilonului în cuib 1 18---1,32 g 0,40
volume- :;'0-30 C!TI 1, ,37 G 0,61 :~

trică
pe intervalele necălcate 5-10 1,28-1,42 0.32C111 Q

pc intervalele călcate 5-10 em-! 1,32-1,6,3 g 0,77***

Planta nr. de tulpini la cuib 5,3-6,5 buc -0,40
înălţimea medie a tulpinilor 49 --68 cm -0,57*
dia metrul mediu al tulpiniIor 7,6-8,6 mm -0,50*
nr. de frunze pe tulpină 15 --19 buc -0,26

Produc- globală 26)-313 q/ha --0,56*
ţia de tu- % de tuberculi mari 28-37 ~/o 0,51 *
berculi % de tuberculi mijlocii 45--56 % 0,22

% de tuberculi mici 21-33 % -0,68**
nr. de tuberculi la cuib 9-15 buc -0,61*
greutatea medie a tuberculilor 56-64 f1 0,52*

Eficienţa cestul lucrărilor/ha 454-1 582 lei 0,95'***
economi- pretul de CGst/kg 0,15-0,61 lei 0,94'
că

DL 5% ±0,50
DL 1% ±0,63

*În 15 variante repetate pe 2 soIuri şi în 2 ani (total 60 variante), numarul de lucrări de pregătire a tere
nului, de plantare şi de întrepnere a fost redus treptat de la 16 lucrări la5 lucrări.

Ca rezultat al acestor efecte s-au obţinut plante de cartof semnificativ
mai viguroase în variantele cu număr redus de lucr.ări, avînd lungimea si
diametrul tulpinilor mai mare (r = -0,57* şi -0,50*). '
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Producţia globală de tuberculi a crescut semnificativ paralel cu redu~

cerea numărului de lucrări (r = -56*), sporul maxim atingînd 44 q/ha sau
16% (313 faţă de 269 q/ha), dar a scăzut simţitor procentul de tuberculi
comerciabili. Spre deosebire de rezultatele obţinute în vase de vegetaţie

(B eri n d e i şi colab., 1972), tipul cuibului din variantele cu minimum
de compactare în condiţii de cîmp s-a caracterizat printr-un număr mare
de tuberculi (r = -0,61 *), dar de mărime medie mai mică (r = 0,52*).
Paralel cu reducerea numărului de lucrări, procentul de tuberculi mici a
crescut distinct semnificativ (r = -0,68**) şi a scăzut cel de iuberculi mari
(r = 0,51 *). Este un lucru la prima vedere anormal. Explicaţia poate consta
însă în faptul că în condiţii de afînare foarte bună a solului primăvara s-au
dezvoltat mult organele subterane ale plantei, a avut loc o tuberizare mai
intensă decît în condiţii de compactare, iar în continuare numărul mare de
tuberculi formaţi a rămas cu o greutate medie mai mică. Concluzia prac
tică care se desprinde din aceste observaţii este că paralel cu reducerea lucră

rilor, deci cu crearea unui mediu mai favorabil tuberizării, trebuie creat
şi un mediu mai favorabil pentru creşterea tuberculilor formaţi în număr

mare, printr-o fertilizare mai bogată.

Tot din tabelul 1 se poate observa însă că reducerea lucrărilor s-a mani
festat mult mai puternic decît în direcţia constatată, prin reducerea preţu

lui de cost cu 75 % (de Ia 0,61 lei/kg la 0,15 lei/kg), urmare costului lucră

rilor la hectar mult scăzut: numai 454 lei la 5 lucrări fată de 1 E82 lei
la 16 lucrări. '

Pentru separarea influenţei asupra compactării solului în condiţii de
cîmp a lucrărilor de pregătire a terenului şi de plantare şi a celor de între
ţinere, a fost analizată varianţa acestor factori, rezultatele fiind cuprinse
în tabelul 2. Se constată că variaţia gradului de compactare a solului în
funcţie de numărul de lucrări aplicate a fost un rezultat al ambelor grupe
de lucrări. La compactarea din interiorul bilonului au contribuit însă mai
mult lucrările de pregătire a terenului şi de plantare (F=50,2118,9), în timp
ce compactarea pe intervalele călcate de tractor este un rezultat mai mult
al lucrărilor de întreţinere (F = 21,5111,4). Interacţiunea semnificativă

dintre cele două grupe de lucrări, în ceea ce priveşte compactarea solului,
evidenţiază efectul de compactare cu atît mai puternic al lucrărilor de
întreţinere, cu cît compactarea pînă la plantare a fost mai intensă.

Între cele două soIuri (nedrenat şi argilos) nu s-au constatat diferenţe

mari în ceea ce priveşte efectul compactării solului. Atît excesul de apă cît
şi conţinutul mare de argilă au amplificat pronunţat acest efect.

În experienţa cu un nu măr constant de 7 lucrări de întreţinere, din
care însă progresiv 1 pînă la 7 lucrări au fost executate pe solul încă insu
ficient zvîntat, s-au obţinut rezultate diferite în raport cu mersul vremii
şi mai ales cu u miditatea pe profilul solului din anii experi mentali (tabe
lul 3). În anul secetos 1968, cînd umiditatea pe profilul solului în lunile
mai-iulie nu a depăşit 20%, lucrările de întreţinere executate pe solul umed
numai la suprafaţă, după precipitaţii în general mici, nu au determinat
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Tabelul 2

Influenţa lucrărilor de pregătire a terenului, de plantare şi de întreţinere asupra
compaetării solului

Tabelul varianţei pentru rezistenţa solului Ia penetrare

Valoarea F pe soiuri şi ani Media
F

sol nedrenat

I
sol argilos

I I
Cauza variabilitilti GL pt.

p=5%
I I

SZ F S
1969 1970 1969 1970

1. In interiorul bilonului, la 20 - 40 cm adîncime

Total variante 14 1,8 13 79 24 21 60 34,2 ***
Lucrările de pregătire

a terenului şi de plan-
38 57 50,2tare (A) 2 3,1 12 94 71 ***

Lucrările de întreţinere

(B) 4 2,5 13 31 13 19 30 18,9 **
AXB 8 2,1 13 23 22 4 45 15,4 **

2. Pe intervalele călcate de tractor, la 0-20 cm adîncime

Total variante 14 1,8 20 9 5 8 20 10,5 **
Lucrările de pregătire a

terenului şi de plantare
**(A) 2 3,1 24 2 14 5 12 11,4

Lucrările de întreţinere

(B) 4 2,5 41 13 17 15 31 21,5 ***
AXB 8 2,1 9 9 2 4 16 6,0 *

Tabelul :3
Influenţa lucrărilor de întreţinere executate pe sol umed

Producţia de tuberculi
Numărul de lucrări executate

1968 (secetos) I 1969 (umed)

I
d'n "" I

q/h, I I I q/h, I Itotal
pe solul

praşi le+tra~amente % dif. % dif.încă ne-
zvîntat*)

7 O 0+0 132 100 O 305 100 O
7 1 1+0 124 94 -8 304 100 - 1
7 2 1 + 1 125 95 --7 291 96 -14
7 3 1+2 131 99 -1 2f6 94 -190
7 4 2 + 2 127 96 -5 277 91 _28°0
7 f) 2 + 3 124 94 -8 271 89 _34 00
7 6 3+3 135 102 3 255 84 _50 00
7 7 3+4 130 98 -2 255 84 _5000

7 O tăra erbicid 131 99 -1 284 93 1-270
4 O erbicid peste tot **) 132 100 O 309 101 4
7 O erbicid pe rînd - 298 98 1- 7

DL 5% 16 I 12 I 7 I
*) Pentru executarea restului de lucrări s-a aşteptat pînă la conţinutul optim de umiditate a solului.

,;. *) Numai 4 lucrări (4 tratamente).
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diferenţe de producţie. Dar în anul 1969, foarte umed în tot timpul perioa
dei de vegetaţie, cînd şi umiditatea solului a oscilat între 22-30% pînă

în profunzime, 6-7 lucrări executate înainte de zvîntarea corespunzătoare

a solului au diminuat producţia cu 50 q/ha sau 16%. Praşilele au avut un
efect negativ mai pronunţat decît tratamentele. Amînarea ·lucrărilor de
întreţinere pînă la momentul optim fără utilizarea erbicidelor a micşorat

de asemenea producţia.

Tabrdul 4

Factorii determinanti pentru gradul de compadare În culturile mari de cartof din zona
, Braşovului*)

Determinatia totală (Dt) 50,76%

Factori i
Corelatia
parţiai.'î

r

Conductivitatea hidraulică în subsol 43,47 7,29 31,0 0,34***
Rezistenţa la penetrare primăvara 45,44 5,32 22,7 0,38***
Conţinutul de calciu al solului 48,17 2,59 11 ,0 -0,21 *
Apa din sol în august-septembrie 48,66 2,10 8,9 0,25**
Conţinutul de argilă al solului 49,67 1,09 4,6 0,22*
Apa de rezervă a solului, 0-50 cm 49,84 0,92 3,9 -0,15*
Ingrăşămintele minerale aplicate 49,98 0,78 3,3 0,15*
Masa de vrej i 50,04 0,72 3,1 -0,08
Apa din sol, iunie-iulie 50,33 0,43 1,8 0,18*
Masa de buruieni, iulie-august 50,38 0,38 1,6 -0,04
Coeficientul de higroscopicitate 50,40 0,36 1,5 -0,20*
Numărul de lucrări mecanice 50,44 0,32 1,4 0,24**
Conţinutul de nisip 50,54 0,22 1,0 -0,12
Conţinutul de mîl 50,57 0,19 0,8 0,09
Data plantării 50,58 0,18 0,8 -0,06
înălţimea bilcnului la recoltare 50,60 0,16 0,7 -0,09
Masa de buruieni, mai-iunie 50,60 0,16 0,7 0,06
Greutatea volumetrică a solului 50,64 0,12 0,5 0,08
Apa din sol, aprilie-mai 50,67 0,09 0,4 0,06
Ingrăşăm intele organ ice aplicate 50,71 0,05 0,2 0,04
Capacitatea de apă capilară 50,73 0,03 0.1 0,05
Raportul C/N al solului 50,75 0,01 0,05 0,01
Epoca de executare a arăturii 50,75 0,01 0,03 -0,01

onductivitatea hidraulică a solului 50,76 0,00 0,01 0,00C

Tot a 1 I 23,52 1100,0 I
*) I<egresii multiple cu rezistenţa la penetrare la recoltare, prin eliminarea consecutivă a varia

bîlelor.

Pentru cunoaşterea cauzelor care determină compactarea solului în cul
turile mari de cartof din zona Braşovului, a fost determinată primăvara şi

toamna înainte de recoItare rezistenţa la penetrare (pe mediana bilonului,
0-50 cm adîncime) în 100 sole diferite pe o rază de 35 km. Rezistenţa la
penetrare înregistrată toamna (între 2,4 şi 17,6 kg/cm2) şi supusă calculului de
regresie multiplă cu alţi 24 factori determinati în aceleaşi locuri a fost explicată
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în proporţie de numai 50,76% de complexul de factori analizat (tabelul 4).
Acest lucru confirmă încă odată complexitatea deosebită a factorului corn
pactarea solului. Compactarea iniţială din primăvară a reprezentat numai
22,7% din compactarea totală găsită toamna, 77,3% adăugîndu-se în tim
pul perioadei de vegetaţie, determinat în principal de următoarele cauze:
conductivitatea hidraulică mare a subsolului (31,0%), conţinutul mic de calciu
în sol (11,0%), apa din sol în august-septembrie, deci după uscarea parţială

a vrej ilor (8,9 %), conţinutul de argilă al solului (4,6%), cantitatea redusă

de vreji (3,1 %), lipsa buruienilor în iulie-august (1,6%) şi alţi factori. Se
observă că factorul "număr de lucrări mecanice 44 se situează abia pe locul
12, cu o contribuţie de numai 1,4 %, fiind alţi factori cu efect mai puter
nic.

Explicarea în proporţie de numai 50,76% a gradului de compactare
constatat se datoreşte în cea mai mare parte neluării în studiu şi a altor
factori, între care structura solului se pare că deţine un rol preponderent.
Această afirmaţie este sprijinită şi de efectul puternic exercitat asupra com
pactării solului de lipsa calciului în sol, situată pe locul 3 între factorii
analizaţi.

Corelaţia parţială, după cum se poate observa, nu redă atît de veridic
influenţa factorilor, cum o realizează calculul influenţei în complex, fără

menţinerea constantă a factorilor.

CONCLUZII

1. Reducerea numărului de lucrări în cultura cartofului de la 16 la
numai 5 în întregul an agricol a avut ca urmare o compactare superficială

datorită eliminării unor lucrări de afînare si o reducere mult mai însemnată

a compactării pînă la adîncimi de peste 20 cm datorită trecerii mai rare
a agregatelor. .

2. La diminuarea compactării solului în adîncime a contribuit redu
cerea lucrărilor mecanice din întregul an agricol; compactarea determinată

sub bilon a fost redusa mai mult prin eliminarea unor lucrări de pregătire

a terenului şi de plantare, iar compactarea pe intervale prin eliminarea unor
lucrări de întreţinere.

3. În final, evitarea compaetării solului prin reducerea numărului de
lucrări de la 16 la nu mai 5 a determinat sporuri de producţie de pînă la
44 q/ha sau 16 % şi, ca rezultat mai important, reducerea preţului de cost
al producţiei cu 75%, datorită în primul rînd costului mult mai scăzut ar
lucrărilor la hectar.

4. Executarea lucrărilor de întreţinere pe solul insuficient zvîntat a
diminuat producţia de tuberculi cu 50 q/ha sau 16%.

5. În culturi mari de cartof, gradul de compactare toamna la recol
tare a fost determinat în principal de compactarea iniţială din pri măvară
(22,7%). conductivitatea hidraulică mare a subsolului (31,0%), lipsa cal-
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ciului din sol (11,0%) şi apa din sol în lunile august-septembrie (8,9%).
Nu mărul de lucrări mecanice s-a clasat pe locul 12, cu o contribuţie de 1,4 %.
Cei 24 factori analizaţi au explicat compactarea solului determinată toamna
în proporţie de numai 50,76%.
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POSIBILIT ĂŢI DE REDUCERE A VĂTĂMĂRILOR MECANICE
LA RECOLTAREA CARTOFULUI EXTRATIMPURIU

V. BUZOIANU*)

În cultura timpurie şi extrati mpurie a cartoflliui recoltarea se face
înainte de maturitatea fiziologică a tuberculilor. Nefiind maturizati, ei sînt
acoperiţi cu epidermă, periderma suberificată formîndu-se mai tîrziu. De
aceea se decojesc foarte uşor (C o n sta n tin e s cuşi colab., 1965;
R ee v e şi colab., 1969; Tam a Ş şi colab., 1971).

Pentru cartoful timpuriu aceasta reprezintă o calitate, deoarece la con
sumul intern se cere ca tuberculii să se exfolieze uşor. Din păcate, porţiunea

vătămată ca urmare a exfolierii se înnegreşte, depreciind calităţile comer
ciale ale cartofului timpuriu, atît pentru consumul intern cît şi pentru export
(Nielsen, 1968; Constantinescu si colab., 1969).

În scopul evitării exfolierii tuberculilor 's-a încercat distrugerea vre
j ilor şi deci a întregului aparat foliar. :prin aceasta se asigură o suberificare
rapidă a cojii (C a d r i g ton, 1966). In general vrejii de cartof se distrug
înainte de recoltare în trei cazuri (H o r v a t h, 1967; Con sta n t i
nes cuşi colab., 1969): a) la recoltarea timpurie; b) cînd cultura este
puternic atacată de mana cartofului; c) în sistemul producerii cartofului
pentru sămînţă.

Experienţa urmărită la Staţiunea Bechet în anii 1968 şi 1969 a avut
scopul să stabilească dacă distrugerea vrejilor la recoltările timpurii în diverse
momente poate constitui o metcdă care să reducă vătămările mecanice din
timpul recoltării.

METODA DE CERCETARE

Experienţa a fost aşezată după metoda dreptunghiului latin. Numărul de cuiburi re
coltabiIe Ia parcelă a fest 40. S-a folosit soiul Bintje; materialul pentru sămînţă a fost înccI
ţit. Distanţa de plantare a fcst 70/30 cm. Ca îngrăşăminte s-au utilizat N144P64Kgo.

Au fost experimentate următoarele variante:

V1 - vreji nedistruşi pînă Ia recoltare (martor);
V2 - vrej i distruşi chimic cu 2 zile înaintea recoltării;

*) De Ia Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Ameliorarea Nisipurilor Bechet-Dolj



2[2 V. BUZOIANU 2

V 3 - vreji distIuşi chimic cu 3 zile înaintea recoltării;

V4 - vreji distruşi chimic cu 4 zile înaintea reco1tării;

V 5 - vreji distruşi chimic cu 6 zile înaintea recoltării;

V 6 - vreji distruşi chimic cu 8 zile înaintea recoltării;

V 7 - vreji distruşi chimic cu 10 zile înaintea recoltării;

V8 - vreji distruşi mecanic cu 4 zile înaintea recoltării;

V 9 - vreji distruşi mecanic cu 8 zile înaintea recoltării;

V10 - vreji distruşi mecanic + chimic cu 2 zile înaintea recoltării;

Vn - vreji distruşi mecanic + chimic cu 3 zile înaintea reca ltări i ;
V12 - vrej i distruşi mecanic + chimic cu 4 zile înaintea recoltării;

V13 -- vreji distruşi mecanic + chimic cu 6 zile înaintea recoltării;

V 14 - vreji distruşi mecanic + chimic cu 8 zile înaintea recoltării;

V 15 - vreji distruşi mecanic + chimic cu 10 zile înaintea recoltării.

Distrugerea chimică s-a făcut cu soluţie de D ibutox (2 -4 dinitro 6 secundar butiI
fenol) 2,5% în cantitate de 800 1/ha. Distrugerea mecanică s-a realizat prin tăierea vI::ji
ler Ia 6-10 cm de Ia suprafaţa solului.

Cartofii au fost recoltaţi în trei epoci, pentru a se evidenţia efectul tratamentului pe
măsură ce ei Înaintează în vegetaţie. RecoltăriIe au fost făcute din 10 în 10 zile. Primele VeI

riante la care s-au distrus vrejii au fost V7 şi V15•

S-a urmărit efectul distrugerii vrejilor şi al procentului de tuberculi exfoliaţi asupra
producţiei globale şi pe categorii de greutate. În acest scop cartofii recoltaţi manual au fost
transportaţi În lădiţe la distanţa de 10 km, după care au fost separaţi şi cîntăriţi pe categorii
de greutate toţi tubercu!ii ce au prezentat mai mult de 5% din suprafaţă vătămată. La epoca
CI treia s-a Încercat recoltarea mecanizată pe suprafeţe mai mari (cîte 26 m2), folosindu-se ma
şina de scos cartofi E-649. În felul acesta s-a stabilit procentul de tuberculi vătămaţi pentru
fiecare variantă în parte în cazul recoltării mecanizate.

REZULTATELE OBŢiNUTE ŞI DISCUŢII

Producţia de tuberculi a scăzut faţă de martor pe măsură ce a crescut
nu mărul de zile -,-cuprins între data distrugerii vrej ilor şi data recoItării (tabe
lele 1, 2 şi 3). Incepînd cu patru zile înainte de recoltare scăderile de pro
ducţie sînt foarte semnificative pentru tratamentul chimic (V4-V7) şi în
cazul distrugerii mecanice (Vs- V9)' precum şi în cazul combinării celor
două tratamente (VI2-VI5).

Ambele tratamente, mecanic şi chimic, prezintă teoretic dezavantaje.
Prin tratamentul cu Dibutox, în condiţii netoxice de 2-2,5%, nu se reu
şeşte întotdeauna să se distrugă integra"l masa foliară a plantelor. La dis
trugerea mecanică dezavantajul este acela că, dacă solul are suficientă u rni
ditate, plantele pot să lăstărească şi să acumuleze în continuare. Datorită

acestui fapt suberificarea forţată a tuberculilor este parţial îngreuiată.Prin

experi mentare (V10- V15) nu s-au obţinut diferenţieri între epocile de recol
tare în cazul combinării celor două metode de distrugere a vrejilot.

Procentul de tuberculi comerciabiIi a crescut de la epoca 1 spre epoca
a III-a. La epoca 1 de recoltare, producţiile fiind scăzute, orice întreruJ'>ere
a acumulării s-a reflectat brusc în calitatea comercială a tuberculilor. În
următoarele zece zile foarte mulţi tuberculi mici au trecut în categoria a
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Tabelul 1

Influenţa distrugerii vrejilor asupra producţiei şi procentului de tuberculi vătămaţi

(epoca 1, media 1968-1969)

Producţia de tubercul i Tuberculi neexfoliaţi

1% 1 I"mn". I "mn".
% din GreuL (g)

\'arianta dif. % I
total 1 tub./nr.

q/ha q/ha din % Cl + C 2 *) la cuib
total

V I (Mt.) 126,2 100 - 45,9 100 40 14/18
V2 117,2 93 - 9,0 o 58,1 123 * 37 12/21
V3 109,5 87 -16,7 00 59,8 126 ** 38 13/17
V 4 105,0 83 -21,2 000 69,2 143 *** 39 11/18
Va 95,6 76 -30,6 000 70,7 146 *** 38 14/15
V6 86,2 68 -40,0 000 72,6 149 *** 24 10/17
V7 66,0 52 -60,2 000 81,6 166 *** 19 8/17
Vs 96,9 77 -29,3 000 66,1 137 *** 34 13/15
Vg 80,3 64 -45,9 000 79,3 158 *** 19 11/15
V10 108,0 85 -18,2 000 65,4 136 *** 33 13/17
Vll 100,5 80 -25,7 000 61,0 128 ** 25 12/17
VI2 94,5 74 -31,7 000 63,2 132 ** 23 13/15
V13 85,5 68 -40,7 000 70,2 145 *** 24 11/17
V14 78,4 62 -47,8 000 82,2 167 *** 25 10/16
V I5 59,3 47 -66,9 000 85,1 172 *** 16 9/14

DL
DL 1
DL

9,9
13,1
16,9

10,1
13,4
17,4

*) CI = tuberculi > 3D g; C2 = tub~rculi de 2D-30 g

! I-3 de calitate, producţia crescînd în special pe seama acestei categorii.
In perioada epocii a III-a de recoltare creşterea producţiei a avut loc în
"Special pe sea ma tuberculilor din categoria 1 de calitate. Distrugerea apa
ratului foliar în această perioadă a dus la scăderea producţiei, dar procentul
·de tuberculi comerciabili a rămas în general constant.

Procentul de tuberculi exfoliaţi a scăzut de la epoca 1 spre epoca a
II 1-a. Este normal, deoarece suberificarea este mai accentuată odată cu
înaintarea în vegetaţie. Astfel, la varianta martor procentul de tuberculi
,exfoIiaţi a scăzut de la 54,1% la epoca 1 la 32,5 % la epoca a III-a (tabe
lele 1 şi 3).

În urma distrugerii vrej Bor s-a redus procentul de tuberculi exfoliaţi,

,dar, a scăzut semnificativ şi producţia. Pe măsură ce a crescut numărul de
zile trecut între distrugerea vrej ilor şi recoltare, a crescut şi procentul de
tliberculi nevătămaţi. Efectul este mai evident la epoca 1 de recoltare, cînd
prin distrugerea vrej Bor cu zece zile înainte de recoltare procentul de tuber
cuB 'exfoliaţi s-a redus de cca trei ori faţă de martor. La epocile a II-a şi

a HFa aceleaşi variante prezintă un procent de tuberculi vătămaţi de cca
,două ori mai mic decît martorul.
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Tabelul 2

Influenta distrugerii vrejilor asupra producţiei şi procentului de tuberculi vătămaţi

(epoca a II-a, media 1968-1969)

Productia de tuberculi Tubcrculi neexfoliati

I I
I .,

I
% din Greut. (g)

Varianta dif.
% I

total r tub./nr.
q/ha % q/ha ,semnII. din ~.~ semnif. Cl + C2 *) fa cuib

total

V1(Mt.) 172,3 100 - 52,9 100 61 18/20
V2 157,9 92 -14,4 61,5 118 ** 59 17/19
V3 158,8 88 -20,5 00 65,6 127 *** 52 17/19
V4 145,0 84 -27,3 000 63,6 123 *** 57 17/18
V5 136,8 79 -35,5 000 69,8 136 *** 52 15/19
V6 131,9 77 -40,4 000 77,7 153 *** 48 15/18
V7 123,7 72 -48,6 000 80,8 159 *** 52 15/17
Vs 135,9 79 -36,4 000 70,5 137 *** 51 16/18
V9 126,1 73 -46,2 00 o 75,4 148 *** 53 15/17
V10 153,7 89 -18,6 o 56,3 107 59 16/20
Vll 147,1 85 -25,2 00 59,2 113 53 16/20
Vl2 142,4 83 -29,7 000 66,7 129 *** 50 16/18
Vl3 137,3 79 -35,0 000 67,6 131 *** 54 16/18
Vl4 128,6 75 -43,7 000 75,6 142 *** 57 16/16
Vu; 122,5 71 -49,8 000 78,1 153 *** 52 15/17

DL 5% 14,7 6,1
DLl% 19,6 8,1
DL 0,1% 25,3 10,4

*) Cl = tuberculi > 30 g; C2 = tuberculi de 20-30 g

În cazul recoltării mecanizate cu masina E-649 s-a constatat o crestere
substanţială a procentului de tuberculi vătămaţi faţă de recoltarea m~nu
ală (tabelul 4).

Este evident că prin distrugerea vrejilor se obţine o scădere a procen
tului de tuberculi exfoliaţi. 1mportant este dacă în pofida scăderii produc
ţiei totale se obţine o sporire a recoltei de tuberculi neexfoliaţi ŞI dacă dis
trugerea vrejilor are eficienţă economică sau nu. Eficienţa economică s-a
calculat considerîndu-se că tuberculii v{itămaţi pot fi valorificaţi pe piaţa

locală şi că prin vînzarea celor neexfoliaţi la export se obţine un venit supli
mentar de 20%. S-a constatat că creşterea procentului de tuberculi nevătămaţi
nu poate compensa valoric scăderea producţiei.

Cantităţi1e de tuberculi nevătămaţi obţinute în plus faţă de martorul
. netratat sînt foarte mici la fiecare variantă şi insuficiente pentru a acoperi

pierderile de producţie cauzate de distrugerea vrej ilor (tabelul 5).
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Tabelul

Influenţa distrugerii vrejilor asupra producţiei şi procentului de tuberculi vătămaţi

(epoca a III-a, media 1968-1969)

Productia de tuberculi TuberClJli neexfoliaţi

I I I"mn". I"mn".
% din Greui. (g)

Varian;a dif.
% I total 1 tub.jnr.

q/ha % qjha din o/ CI + C2 *) la cuib
total

10

V1(Mt.) 255,2 100 - 67,5 100 74 27/20
V2 245,1 96 -10,1 73,9 119 * 69 26/20
V3 235,9 92 -19,3 o 77,9 117 69 27/18
V4 228,0 89 -27,2 00 79,9 138 *** 70 24/20
Va 216,9 85 -38,3 000 80,5 140 *** 67 24/19
V6 202,6 79 -52,8 000 84,7 153 *** 66 20/21
V7 189,6 74 -66,2 000 88,1 163 *** 67 20/19
Vs 219,0 86 -36,2 000 80,9 141 *** 66 22/21
V9 202,8 79 -52,4 000 88,2 164 *** 65 21/20
VlO 245,8 96 - 9,4 76,3 123 ** 76 26/20
Vll 237,5 93 -17,7 76,7 122 ** 72 25/20
V12 228,0 89 -27,2 00 78,2 133 *** 72 25/19
V13 220,5 86 -34,7 00 o 78,4 134 *** 73 24/20
V14 210,4 82 -44,8 000 81,9 144 *** 71 24/18
VI5 197J 7 77 -57,5 000 85,2 155 *** 69 21/19

DL 5%
DL 1%
DL 0,1 %

18,7
24,8
32,3

5,7
7,6
9,8

*) CI = tubercliii > 30 g; C 2 = tllbercliii de 20-30 g

Tabelul 4

Influenta distrugerii vrejilor asupra procentului de tuberculi vătămaţi

în cazul recoJtării cu maşina E-649 (epoca a IV-a, media 1968-1969)

Procentul de tuberculi vătămaţi

Varianta
recoltare manuală

32,5
26,1
22,1
20,1
19,5
]5,3
11,9
19,1
11,8
22,7
23,3
21,8
21,6
18,1
14,8

recoltare mecanică

64,3
60,5
58,3
52,6
48,5
46,4
40,5
49,8
44,5
58,8
54,6
50,0
44,5
39,8
::;5,5
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Tabelul 5

[Eficienţa economică a distrugerii vrejilor Înainte de recoltarea cartofilor extratimpurii
(media 1968-1969)

E P o c a 1 E P o c a II E P o c a III

tuber-
dife-

tuber-
dire-tuberculi cuii produc. cuii

Varianta productia Ct +C2 ne- diferenta productia Ct +C 2
renta tia van· C1 +C2

renţa

vandabi1ă exfoliaţi venitur i vandabilă neexfo- veni· dabilii neexfo- veni-
q/ha q/ha % lei q/ha !iaU turi q/ha liati turi

q/ha % lei q/ha % lei

Vi 126,2 23,1 -- 105,7 55,7 - 187,3 121,2 -
V:2 117,2 24,5 - 7 93,1 56,1 -10 169,1 123,4 - 6
V3 109}5 24,7 -13 82,6 50,8 -16 16] ,6 122,4 -10
V4, 105,0 28,2 -15 83,4 51,6 -]8 ]59,6 125,6 -11
Vs 95}6 23,3 -23 7],3 49,3 -26 144,6 ] 16,6 -18
V6 86,2 15,1 -32 63,4 48,1 -32 133} 1 111,2 -24
V 7 66,0 10,3 -48 52,0 46,5 --40 126,6 109,6 -26
Vs 96,9 23,6 -22 79,6 48,4 -12 144,3 115,8 -18
Vg 80,3 11,6 -37 67,3 50,7 -30 132,2 115,6 - 24
VIO 118,0 22,9 - 6 90,5 59,6 -11 186,8 14L5 -
Vn 100,5 16,5 -21 78,5 55,5 -20 17L7 13LO - 6
V12 94,5 13,8 -26 71,2 5L7 -26 165,3 127,8 -- 10
V13 85}5 14,2 -33 74,0 49,6 -~5 161,2 124,9 -12
V14 78,4 16} 1 -38 73,2' 54,9 -26 149,6 120,3 -- 17
V15 68,3 8}5 -47 63,3 49,2 -34 137}0 115}8 -23

Preţ L5
in tern 3 lei/kg - 2}5 lei/kg - lei/kg -

Preţ 0,5 0,3
export - O}6 lei/kg - lei/kg - lei/kg

Preţ 0,50
cartofi - - O}60Iei/kg

l
- lei/kg

mărunţi

Notă: Ct = tuberculi > 30 g; C2 ,; tuberculi de 20-30 g

CONCLUZII

1. Distrugerea vrejilor în scopul reducerii procentului de tuberculi
yătămaţi la recoltările timpurii are un efect negativ asupra producţiei.

Intreruperea bruscă a acumulării producţiei duce la pierderi importante de
recoltă, care sînt proporţionale cu numărul de zile dintre momentul distru
gerii vrejilor şi cel al recoltării.

2. Distrugerea vrejilor înainte de recoltare reduce mult procentul de
tuberculi fără vătămări mecanice (neexfoliaţi), dar reduce şi producţia.

3. Recoltarea mecanizată cu masina E· 649 duce la cresterea substan
ţială a procentului de tuberculi vătă~aţi în toate variantele: Prin urmare,
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recoItarea mecanizată a cartofilor timpurii rămîne o problemă încă nerezoI·
vată.

4. Creşterea procentului de tuberculi neexfoliaţi la variantele la care
se distrug vrejii nu poate compensa scăderea producţiei de tuberculi; ca
atare metoda nu poate fi recomandată.
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CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA TEHNOLQGIA CULTURII CARTOFULUI
IN CONDIŢII DE MECANIZARE

M. BERINDEI, P. ZĂHAN, H. BREDT, L. TAMAŞ,
I. 1\1ĂZĂREANU, EUGENIA TANASESCU şi A. POPESCU

Mecanizarea lucrărilor la cultura cartofului constituie un obiectiv major
pentru practica agricolă, ea fiind una din măsurile moderne de realizare a
unei producţii cît mai rentabile.

Pe plan mondial această problemă este însă mult discutată sub aspec
tul numărului de lucrări, al gradului de tasare a solului şi de vătămare

a tuberculilor, al tipului de tractor ce trebUie folosit, al calităţii lucrărilor

şi al producţiei, al încadrării în limita timpului optim de executare a tutu
ror lucrărilor cerute de biologia plantei, al unor indici economici etc. (B e
rin d e i şi colab., 1969; B eri n d ei, 1970).

După cum se menţionează în unele lucrări din ţară (B eri n de i, 1966;
Stamate, 1970) şi străinătate (Schleusener, 1964; Stricker,
1960; U 1 r i c h, 1960), prin mecanizare timpul optim de lucru se scurtează,

calitatea lucrărilor se îmbunătăţeşte, iar producţia creşte. În. ceea ce pri
veşte rentabilitatea acestei măsuri, Buz atu (1970) şi T r a n d a fir
(1970) arată că prin aplicarea mecanizării lucrărilor de plantare şi întreţinere

preţul de cost scade, ceea ce face ca eficienţa economică a acestei culturi să

crească si mţi tor.
Din alt punct de vedere, V a t ou pol (1970) subliniază faptul că

deşi utilizarea erbicidelor a sporit considerabil producţia de tuberculi, can
titatea bulgărilor de sol la recoltarea mecanizată a sporit cu 54 %, ceea ce
duce implicit la creşterea gradului de vătămare a tubercuIilor. J o hn s o n
şi W ils o n (1969) au constatat existenţa unei relaţii liniare pozitive între
temperatura solului şi rezistenţa tuberculilor la vătămări mecanice, aceasţa

sporind paralel cu creşterea temperaturii. La o creştere a temperaturiicu 1°F
corespunde un spor de 2% al rezistenţei tuberculilor Ia vătămări mecanice.

Pe de altă parte, experimentînd lucrări mecanice la cultura cartofului,
F r ies s 1e ben (1967) relevă o diminuare a masei radicale a plantelor
în urma trecerii roţilor tractorului, "din cauza tasării solului. Tot în legătură

cu lucrările culturale la cartof, H e r v e şi colab. (1966) semnalează faptul
că acestea, secţionînd rădăcini şi stoloni, pot ocaziona o oarecare întîrziere
în pornirea tuberizării. Ve z (1967), subliniind rolul praşilelor în lupta împo
triva buruienilor, arată că erbicidele, atît timp cît sînt destul de eficace:
şi nu dăunează culturii, permit înlocuirea măsurilor culturale tradiţionale-.
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Intr-o lucrare în care s-a cercetat efectul erbiddelor şi al lucrărilor
mecanice de întreţinere asupra producţiei de cartof, W o 1f (1969) a consta
tat că deşi greutatea volumetrică a solului a variat în funcţie de numărul

de lucrări'tnecanice aplicate, ea nu ainf1uenţat semnificativ producţia de
cartof.

Pentru a stabili influenţa pe care o au diferite tehnologii de plantare
şi întreţinere asupra producţiei de cartof, precum şi tipul de tractor cel mai
potrivit, s-au efectuat în perioada 1967-1969 experienţe de acest gen în
diferite condiţii pedoclimatice din ţară.

METODA DE CERCETARE

Experienţele privind tehnologia cartofului în condiţii de mecanizare· s-au executat
Ia Institutul de cercetări pentru cultura cartofului şi sfecIei de zahăr Braşov şi la staţiu

nile experimentaleSecueni-Roman, Tg. Mureş şi Livada. Aşezarea! lor s-a făcut după

metoda blocurilor la LC.C.S. Braşov şi în dreptunghi latin la celelalte staţiuni. Mărimea

parcelei a variat între 192,5 şi 415 m2 în funcţie de distanţa dintre rîndurile sau benzile
de cartof. Variantele studiate sînt prezentate în figurile unde se anaJizează producţiile

obţinute. Soiurile folosite au fost Bintje Ia Staţiunea experimentală Tg. Mureş, Merkur la
staţiunile experimentale Secueni-Roman şi Livada şi Voran Ia LC.C.S. Braşov. Pentru
lucrările de întreţinere Ia Tg. Mureş şi Livada s-au folosit trei tipuri de tractoare: unul uşor,

RS-0,9, şi două mijlocii, U-27 şi U-650.
Plantarea mecanizată""s-a realizat cu maşina 4 Sa BP-62,5 cu tractorul U-650. Pentru

efectuarea lucrărilor de întreţinere Ia plantarea în benzi s-au utilizat semiaxe care au asigurat
o lărgire a ecartamentului roţilor din spate ale tractorului de 264 cm. In acest fel rîndurile
din bandă au fost cuprinse între roţile tractorului în tot timpul lucrărilor de întreţinere, iar
roţile au rulat numai pe intervalul dintre benzi.

Aplicarea erbicidului Prometrin, înainte de răsărirea plantelor, 6 kg/ha pe toată su
prafaţa şi 3 kg/ha pe rind, precum şi combaterea dăunătorilor animali (Leptinotarsa decem
Uneata) şi vegetali (Phytophthora infestans) s-au făcut cu MSPP-600.

În experienţe s-au efectuat observaţiile şi determinările specifice cartofului. In timpul
înfloririi buruienilor, g-a determinat gradul de îmburuienare cu rama metrică. In plus, s-a
studiat gradul de tasare al solului în urma lucrărilor mecanizate, cupenetrograful sau prin
determinarea greutăţii volumetrice, numărul de bulgări pe a doua bandă transportoare a gră

tarului maşinii de recoltat Ia Tg. Mureş şi Livada, precum şi gradul de vătămare al tubercu·
lilor ca urmare a recoltării mecanizate.

RecoItarea mecanizată s-a făcut cu maşina E-649, iar calcularea rezultatelor s-a efec
tuat după metoda analizei varianţei conform modului de aşezare a experienţei. Producţia a
fest exprimată în q/ha.

REZULTATELE OBŢINUTE

Influenţa lucrărilor mecanizate asupra producţiei de cartof este redată

în figurile 1, 2, 3 şi 4. Rezultatele obţinute la I.C.C.S. Braşov sînt prezen
tate în figura 1;. din analiza căreia se desprind cîteva constatări deosebit
de' importante şi anume:
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Fig. 1 - Influenţa lucrărilor mecanizate asupra producţiei de cartofi (Le.c.S.
Braşov, 1967-1969).

Influence of mechanized cultural praetices on potato yield (Research
Institute for Potato and Sugar Beet Braşov, 1967 -1969).

In medie pe trei ani, între plantarea plană sau cu bilon mare ori
mic (VH V2 şi V4) nu s-au înregistrat diferenţe ~emnificativede recoltă, valo
rile fiind practic aceleaşi, deşi la plantarea plană sau cu bilon mare se mani
festă o uşoară tendinţă de diminuare a producţiei.

Indiferent de mărimea bilonului, reducerea lucrărilor de întreţinere (V3 ,

VrJ a determinat o scădere a producţiei faţă de martor (V2) cu 30-35 q/ha.
Scăderea este distinct pînă la foarte semnificativă. De fapt în aceste vari
ante s-au obţinut cele mai mici recolte în anul- mai puţin favorabil 1967,
ceea ce a grevat asupra nivelului mediu al producţiei.

Sporuri semnificative pînă Ia foarte semnificative de recoltă (18-49
q/ha) s-au obţinut în V6' V 7, Vg şi VIO ' acolo unde buruienile au fost com
bătute prin erbicidare pe toată suprafaţa. Această tendinţă pozitivă de spo~
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2 - Influenţa lucrărilor mecanizate asupra producţiei de cartofi (Staţiunea
Secueni-Roman, 1968-1969).

- Influence of mechanized cultural practices on potato yield (Secueni - Roman
Experiment Station, 1968-1969).

FIg.

rire a recoltei pare că se manifestă în favoarea limitării lucrărilor de între
ţinere la cartof, în aceste condiţii.

Afînarea intervalului dintre rîndurile de cartof în cazul unei erbicidări
totale (V7) nu şi-a dovedit oportunitatea, decît în ani mai puţin favorabili
pentru zona Braşovului, ca în 1967. Explicaţia constă în faptul că prin acea
stă lucrare de afînare s-a produs o micşorare a efeetului erbicidului aplicat
ca urmare a amestecului de straturi de sol.

Pentru cartof, în condiţiile de cercetare, erbicidarea pe rînd (V8)' chiar
dacă este însoţită de o distrugere mecanică a buruienilor pe interval, nu aduce
spor de recoltă, ci dimpotrivă o uşoară diminuare a producţiei, nesemnifica
tivă însă.
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Cele mai mari pr0.9ucţii, de 247-255 q/ha, s-au înregistrat la planta
tul în benzi (V9~VIO)' In acest caz sporul de recoltă faţă de martor a fost
foarte semnificativ, fiind cuprins între 41 şi 49 q/ha.

Plantarea cartofului în rigole deschise în primăvară (Vll) nu a determi
nat rezultate satisfăcătoare, deşi în anii favorabili (1969) nivelul producţiei

atinge limita. cea mai înaltă.

Producţiile obţinute la Staţiunea experimentală Secueni-Roman ca
urmare a măsurilor aplicate sînt prezentate în figura 2. Analizînd datele
medii reprezentate în această figură, reiese faptul că faţă de varianta lucrată

după tehnologia din zonă (VI) toate celelalte variante dau producţii inferi
oare. Diferenţele sînt semnificative pînă la foarte semnificative, fiind cuprinse
între 37 şi 78 q/ha.

Recolte apropiate de ale martorului (VI) s-au înregistrat în VI2 la
plantarea semimecanizată cu deschiderea rigolelor din toamnă, putîndu-se
astfel face o plantare mai timpurie.

Erbicidarea, fie pe toată suprafaţa, fie pe rînd, a determinat produc
ţii mult inferioare martorului, chiar şi în cazul în care s-a combinat cu o
lucrare de afînare a solului între rîndurile de cartof. Explicaţia constă în
aceea că o serie de buruieni cu sistem radicular profund ca Rubus caesius,
Cirsium arvense, Equisetum arvense, Tragopogon porrifolius, Sorghum hale
pense etc. nu se combat prin erbicidul rezidual Prometrin.

La Tg. Mureş s-au obţinut producţiile prezentate în figura 3. Anali
zînd datele medii prezentate în figura :) reiese că faţă de martor (V2) , cu
o producţie de 198 q/ha, variantele VI' V5 şi ~8 au realizat sporuri semni
ficative de recoltă, cuprinse între 24 şi 34 q/ha.ln cazul reducerii numărului

de lucrări de întreţinere p"'rin folosirea erbicidelor pe toată suprafaţa, produc
ţia tinde să crească (VI)' In cazul variantelor plantate manual în benzi (V3

V4) nu s-au semnalat diferenţieri de recoltă semnificative, deşi în ani favo
rabili (1968) nivelul producţiei a fost foarte ridicat (V4), depăşind semnifi-
cativ martorul cu cca 39 q/ha. .

De aseme~nu "'-"sese~inriarează="diferenţe=seinnifi·-=c=·â~ti""'v""'eiA%C"""d"""'el:IIll::::::l:p"""r-â,......,du-c"""ţ .....ie
între variantele la care lucrările de combatere a dăunătorilor s-au făcut cu
tractoare diferite ca mărime (V5 şi V6). Cu toate acestea, faţă de martor
(V2) , producţia obţinută în varianta în care s-a utilizat tractorul uşor RS-09

. a înregistrat un spor semnificativ de recoltă, de 30 q/ha. "De altfel, în acea
stă variantă producţia a fost cea mai ridicată în anul nefavorabil 1967.
-=--Cea· mai "mâre producţiesveaHzâCîii varianla plâritală în beniC(V;),
de 232 q/ha, cu un spor distinct semnificativ faţă de martor, de 34 q/ha.
Acest spor de recoltă se explică prin faptul că numărul de intervale tasate
de roţile tractorului a fost mai mic ca urmare a lărgirii ecartamentului roţi

lor din spatele tractorului la 264 cm, comparativ cu martorul la care s-a
utilizat tractorul cu ecartament obişnuit.

Pe soIurile mai uşoare luto-nisipoase de la Livada (figura 4) diferen
ţele dintre diferitele tehnologii aplicate sînt mici şi nesemnificative, indi
ferent de anul experimental. Intre plantarea plană sau cu bilon, între plan-
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cidarea totală s-au suprimat o parte din lucrările de întreţinere, ceea ce a
făcut ca numărul de treceri cu t~aetorul să fie mai mic ~i în consecinţă

gradul de tasare să fie mai redus. In V5 numărul de lucrări a fost superior
celui din V10 ' ceea ce a sporit gradul de tasare, afeetînd în final producţia.
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Fig. 5 - Rezistenţa solului Ia penetrare pe adîncimea 0-60 em (LC.C.S. Braşov).

- Penetration resistanee of soH at a depth of 0-60 emI(Researeh Institute for
Potato and Sugar Beet, Braşov).

Din datele prezentate în figura 6 se constată că, indiferent de varianta
cercetată, gradul de tasare al solului cre~te direct proporţional cu numărul

de treceri pe acelaşi loc şi mai puţin cu mărimea roţii tractorului. Gradul
de tasare al solului este condiţionat şi de mersul vremii. Astfel, în ani mai
puţin prielnici ca 1967 (fig. 7) tasarea s-a manifestat mai pregnant comparativ
cU anul mai favorabil 1969, în mod deosebit pe adîncimea de 0-20 cm.

Determinările cu privire la calitatea recoltei (fig. 8) au arătat că şi

aici s-au semnalat diferenţe între variantele cercetate (V5' V7 şi V10)' Pro
ducţia cea mai mică, obţinută în V5' este de slabă calitate, procentul de
tuberculi mai mici de 55 g fiind cel mai ridicat, de peste 40. La V7 şi

V10 recolta mai mare este şi de calitate mai bună, proporţia cartofilor mij
locii şi mari fiind mult superioară celor mici.

De remarcat este corelaţia pozitivă care se stabileşte între calitatea
producţiei ~i numărul de tuberculi la cuib. ,

Concurenţa pe care buruienile o fac cartofului, răpindu-i o parte''Z'"din
rezerva de apă şi elemente nutritive din sol, se manifestă prin scăderea pro
ducţiei ca urmare a reducerii numărului de tuberculi la cuib şi a greutăţii

acestora. Pentru a confirma cele de mai sus sînt edificatoare datele prezen
tate în figura 9. Analizînd aceste date se constată că în V5, cu recolta cea
mai scăzută, gradul de îmburuienare a fost cel mai ridicat comparativ cu
V7 şi V10 care au avut producţia cea mai mare. In pri mul caz numărul de
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buruieni!m2 a fost de peste 80, scăzînd la 52 şi respectiv 47 în cel de al
doilea caz.

Demnă de reţinut este corelaţia inversă care se stabileşte între numărul
de buruienilm2 şi greutatea medie a tuber:pculilor. La un grad mai mare de
îmburuienare greutatea medie a tuberculilor se reduce şi invers.

Fig. 6 - Greutatea volumetrică în funcţie de
gradul de tasare al solului (Staţiunea Tg. Mureş,

1968-1969).

- Bulk density as a funetion of soi!
compaetion (Tg. Mureş Experiment Station,

1968-1969) .

Fig. 7 - Rezistenţa solului Ia penetrare
pe adîncimea 0-60 cm în V2 (Staţiunea

Livada, 1967, 196~).

- Penetration resistance of soi!
at a depth of 0-60 cm in V2 trea
tment (Livada Experiment Stat ion,

1967, 1969).
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Fig. 8 - Influenţa mecanizării lucrărilor de
întreţinere asupra numărului de tuberculi Ia
cuib pe categorii de mărime (LC.C.S. Braşov).

- Influence of mechanization of cul
tural praetices on tuber number per hill on
size grades (Research Institute for P,Qtato and

Sugar Beet, Braşov).
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Fig. 9 - Influenţa mecanizării lucrărilor de întreţinere asupra gradului de
îmburuienare Ia cartof (LC.C.S. Braşov, 1967-1 S69).

- Influence of mechanization of cultural praetices onthe degree of weed
infestation in potato crops (Research Institute for Potato and Sugar Beet,

1967-1969).

10

Sub aspectul speciilor de buruieni determinate, în variantele cercetate
nu s-au găsit diferenţe remarcabile.

Influenţa recoltării mecanizate asupra gradului de vătămare a tuber
culilor este prezentată în tabelul 1. Analizînd datele din acest tabel nu se
constată o concordanţă între numărul de bulgări şi procentul de tuberculi
vătămaţi. Aceasta se datoreşte faptului că procentul tuberculilor afectaţi

din punct de vedere mecanic include şi pe cel al tuberculilor tăia'ţi de orga
nele active ale maşinii.

Sînt de remarcat valorile mai mici înregistrate Ia Livada fată de 'l2ele
obţinute la Tg. Mureş; un rol hotărîtor în această privinţă revine solului
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Tabelul 1

'Influenţa. recoltării mecanizate asupra gradului de vătămare a tuberculilor şi frecvenţa bul·
gărilor de sol ca urmare a acestei lucrări

Tg. Mureş, 1967 Livada, 1967--1969

Varianta % tuberculi număr" bulgări/mz număr
Vari.

% tuberculi
număr E,

anta bulgări/mz ~ .;:
vătămaţi total" vătămaţi ~CO_)C\3

după număr

0>10 eml0<10 em
bulgări/m:! după număr o > 1 0 <

S«l1:lD
;::s~""=

10 cm 10 cm =.3..0

VI 11,8 8 115 123 VI 4,8 4 84 88
V2 19,1 6 113 119 V2 6,8 5 89 94
Vs 12,3 11 146 157 Va 4,9 4 79 80
V6 17,0 9 134 143 V4 5,0 5 53 58
V7 18,3 6 114 120 Vs 4,8 3 44 47

Vs 14,7 8 80 88 V6 5,4 4 43 47

care la Tg. Mureş este ceva mai greu - Iutos - faţă de solul uşor Iuto-nisi
pos de la Livada.

Din rezultatele experimentale analizate s-a evidenţiat posibilitatea obţi

nerii de recolte corespunzătoare prin mecanizarea lucrărilor la cultura car
tofului. Precizarea rentabilităţii acestor măsuri s-a făcut pe baza calculului
economic.

În tabelul 2 se prezintă doi indicatori de bază cu privire la eficienţa
economică a ~măsurilor aplicate la cultura cartofului în condiţiile pedodi
matice de la Le.C.S. Braşov şi staţiunile experimentale cercetate. In func
ţie de condiţiile în care s-a experimentat, indicii economici luaţi în studiu
(venitul net în lei/ha şi preţul de cost în lei/kg) au avut valori după cum
urmează, la variantele cercetate:

Tabelul 2

Eficienţa economică a mecanizării lucrărilor de intreţinere la cartof la I.C.C.S. Braşov, Secu
eni-R.oman, Tg. Mureş şi Livada

I.C. C. S. Braşov Secueni - Roman Tg. Mureş Livada

Varianta venit net Ip"t co,t venit net I preţ venit net Ipeet co,t venit net I pret cost
lei /ha lei/kg lei/ha cost lei/ha lei/kg lei/ha lei/kg

lei/kg

VI 12825 0,54 17473 0,48 15995 0,51 7935 0,67
V2 13659 0,54 13299 0,54 12988 0,54 7988 0,66
Va 10782 0,60 14409 0,52 10206 0,65 7631 0,68
VI, 12859 0,55 9563 0,61 13306 0,58 7802 0,68
Vs 10282 0,50 14939 0,52 15611 0,51 8295 0,66
V6 16075 0,51 12 134 0,57 14492 0,53 7935 0,67
V, 15232 0,52 13 191 0,55 14 195 0,54 - -
Vs 13269 0,54 Il 889 0,57 15995 0,51 - -
V9 17385 0,52 13320 0,55 - - - -
V10 16585 0,53 9 170 0,64 - - - -
Vll 13933 0,53 15773 0,50 - - - -
V12 - - 16823 0,49 - - - -
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- Ia LC.C.S. Braşov, limitele valorice ale venitului net au variat
între 10 282 şi 17 385 Iei/ha, iar cele ale preţului de cost între 0,51 şi 0,60
lei/kg.

- Ia staţiunile expfrimentale valorile venitului net şi ale preţului

de cost au oscilat între 9 170-17473 Iei/ha, respectiv 0,48-0,64 lei/kg Ia
Secueni-Roman, între 10 206-15 995 Iei/ha, respectiv 0,51-0,65 lei/kg
la Tg. Mureş şi între 7 631-8 295 Iei/ha, respectiv 0,66-0,68 lei/kg Ia Livada.

O altă constatare importantă este corelaţia pozitivă care se stabileşte
între producţiile variantelor cercetate şi venitul net realizat, indiferent de
locul unde s-au desfăşurat experimentările. Variantele cu nivelul recoltelor
cel mai ridicat au fost şi cele mai rentabile, avînd cele mai scăzute valori
ale indicatorului preţ de cost.

CONCLUZII

Examinarea procedeelor culturale aplicate Ia cartof în condiţii de meca
nizare în diferite zone pedoclimatice din ţară evidenţiază cîteva concluzii
şi anume:

1. Între plantarca plană saU cu bilon, Ia aceeaşi adîncime, nu se înre
gistrează diferenţe semnificative de recoltă. Indiferent de mărimea iniţială

a bilonului, o limitare a lucrărilor de întreţinere Ia numai 2-3 biIonări

determină o scădere a producţiei distinct pînă Ia foarte semnificativă.

2. O suprimare a lucrărilor de întreţinere legate de utilizarea unui
erbicideficace este singura soluţie de evitare a scăderii producţiei de cartof.
Acolo unde gradul de îmburuienare este mai mare, dar mai ales cînd în
compoziţia buruienilor domină cele cu un sistem radicular profund, ceea
ce i mprimă acestora o mare rezistenţă la acţiunea erbicidului, se recomandă

combinarea lucrărilor mecanice de întreţinere cu combaterea chimică a buru
ieniIor.

3. Erbicidarea pe rînd, chiar dacă este completată cu o lucrare de
afînare a intervalului dintre rîndurile de cartof, nu aduce spor de productie.

4. Cele mai mari şi economice recolte Ia cartof se obţin în cazul apli
cării erbicidului pe toată suprafaţa, fie că se plantează în rînduri obişnuite

(70 cm), fie în benzi. Aceste variante s-au evidenţiat şi din punct de vedere
al calităţii recoltei obţinute ca urmare a creşterii producţiei de tubercuIi
mijlocii şi mari în detrimentul celor mici.

5. Sub aspectul tipului de tractor folosit Ia combaterea chimică,

a dăunătoriIor animali şi vegetali nu se semnalează diferenţe concludente
din punct de vedere al producţiei de tuberculi.

6. Gradul de tasare a solului creşte direct proporţional cu numărul'

de treceri pe acelaşi loc şi mai puţin cu mărimea roţii tractorului. De ase
menea, gradul de tasare este condiţionat şi de mersul vremii, fiind mai
mare În condiţii de precipitaţii abundente.
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EFECTUL ERBICIDELOR PE BAZA DE TRIAZINE COMBINATE
ŞI DERIVATI AI UREEI IN COMBATEREA BURUIENILOR DIN CUlTURA

CARTOFULUI

N. ŞARPE, H. BREDT, 1. VLĂDUŢIU, P. ZĂHAN,
L TAMAŞ, EUGENIA TANASESCU,

I. MĂZĂREANU,M. RĂŞGĂNESCU şi M. GUŢĂ

Folosirea pe scară largă a mijloacelor chimice pentru combaterea buru
ienilor din culturile de cartof este dictată, printre alţi factori, de necesitatea
intensificării producţiei agricole. Prin aceasta se creează posibilitatea redu
cerii necesarului de forţă de muncă şi se influenţează pozitiv fertilitatea
solului, producţia plantelor 'şi eficienţa combaterii bolilor şi dăunătorilor.

Distrugerea buruienilor,' c~re este 'lucrarea de bază în întreţinerea culturii
cartofului, asigură obţinerea unor recolte mari.

Cercetările întreprinse la noi în ţară de Ş a r p e şi colab. (1967 b, 1969)
au evidenţiat faptul că buruienile reduc productia acestei culturi cu 50-70%,
iar în cazul unei îmburuienări puternice pot să compromită cultura.

În ultimii ani au fost încercate diferite erbicide în cultura cartofului.
Unii cercetători (T e we s, 1968; E van s, 1968) recomandă erbicidele pe
bază de derivati ai ureei. Alti cercetători (K o n sta n tin o v, 1968;
Lebedeva, 1965; Şarpe şi colab., 1967 a, 1968; Polugar, 1969)
au constatat că erbicidele pe bază de triazine au un efect pozitiv în culturile
de cartof.

În ultimul timp unii cercetători (P o p - An t o ski şi colab., 1968)
au experimentat unele erbicide combinate cu care să se realizeze un spectru
mai larg de combatere a buruieni10r şi un efect mai îndelungat, obţinînd

rezultate destul de bune prin aceste combinaţii.

\ Dar, aşa cum au constatat C ros n i e r (1968), G i u s sa n i (197Q)
şi alţii, eficacitatea erbicidelor depinde deo serie de factori, ca: natura solu
lui, gradul şi speciile predominante, condiţiile c1imatice, erbicidul şi doza
folosită,. precum şi alţi factori, ceea ce impune experimentarea în cît mai
multe condiţii în vederea stabilirii celui mai bun erbicid şi a dozei optime
pentrl;! obţinerea celor mai bune rezultate.

In acest scop s-a cercetat un sortiment de erbicide simple şi combi
nate, în diferite zone ale ţării, pentru a se stabili erbicidele care pot să înlo
cuiască munca manuală de întreţinere a culturii cartofului în condiţiile ţării

noastre.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost organizate Ia Braşov, Fundulea, Livada, Secueni şi Tg. .Mureş,

în perioada 196&-1970.
Erbicidele experimentate au fost următoarele:

Gesagard 50 care conţine 50% prometrin substanţă activă.

Gardoprim 50 (A-1862) care conţine 50% as 13529 din grupa clortriazinelor.
/gran 50 (A-1866) care conţine 50% terbutrin.
Topogarde (A-3623) care conţine 15% as 13529 şi 35% terbutrin.
C 6313 care conţine 50% N(3-clor-4-bromfeniI) N'-metoxi-N'-metiIuree.
Preforan (C 6989) care conţine 50% iIuorodifen (2,4'-dinitro-4-triflormetiIfeniI eter).
Tribunil care conţine 70% metabenztiazuron.
DW 3418 care conţine 75% propionitriI.
Dozele aplicate din fiecare erbicid sînt exprimate în kg/ha produs comercial (tabelele

2-6).
Tratamentele s-au aplicat în preajma răsăririi plantelor de cartof ..
Aşezarea experienţelor în cîmp s-a făcut după metoda dreptunghiului latin. După

plantare, cu excepţia martorului, lucrările de întreţinere au fost excluse Ia toate variantele.
Condiţiile în care s-au executat experienţele sînt arătate în tabelul 1. Se constată că

au fost condiţii mult diferite atît sub raportul caracteristicilor solului, cît şi din punct de
vedere al speciilor predominante şi al gradului de îmburuienare.

REZULTATELE OBŢINUTE

După cum rezultă din tabelul 2, în care se prezintă efectul erbicidelor
încercate în cultura de cartof timp de 3 şi respectiv 2 ani, se constată că

greutatea buruienilor a scăzut prin aplicarea erbicidelor. Procentul de buru
ieni distruse de fiecare erbicid a fost diferit în funcţie de speciile predomi
nante şi de precipitaţiiIe căzu te în cel mult 20 zile de Ia aplicare.

Pe solul humico-gleic de Ia Braşov, unde au predominat atît buruieni
perene cît şi anuale, s-a realizat o distrugere în proporţie de 44-84 % Ia
erbicidele încercate 3 ani şi de 64-84 % la erbicidele încercate 2 ani. Cele
mai bune rezultate au fost obţinute cu erbicidele Gesagard în doză de 5 şi

la kg/ha, Igran în doză de la kg/ha, C 6313 în doză de 5 şi la kg/ha şi Topo
garde în doză de 5 şi la kg/ha. Se remarcă faptul că dozele mai mari au fost
mai eficace în combaterea buruieniIor.

Pe cernoziomul de Ia Fundulea, unde a existat o îmburuienare mare
în special cu buruieni perene ca Sorghum halepense şi Cirsium arvense, în
urma aplicării erbicidelor gradul de îmburuienare s-a redus într-o proporţie

mai mică. Procentul de distrugere a fost de 34-78% Ia erbicidele din prima
grupă şi 39-73% Ia erbicidele din grupa a doua. Efectul cel mai bun s-a
obţinut de asemenea cu dozele mai mari de erbicid. Se pot evidenţia erbici
deIe Gesagard, Gardoprim, Igran, C 6313 şi Topogarde.



Tabelu 1

Condiţiile de experimentare din anii 1968 - 1970

Date privind I
solu~ şi îmburu

lenarca
LC.C.S. Braşov LC.C.P.T. Fundulea Statiunea Livada statiunea Secueni statiunea Tg. Mureş

Echinochloa crus gallil Setaria sp.

Echinochloa crus galli I Echinochloa crus
galli

Tipul de sol I humico-gleic

Textura argiIo-lutes

Conţinutul 6,8 - 8,0%
în humus
Conţinutul 23,5 - 26,1 %
în argilă

Valoarea pH 6,7 - 6,9

BuruieniIe Sinapis arvensis
predominante

Cirsium arvense

cernoziom levigat

2,5 - 3%

30%

6,5 - 6,8

S inapis arvensis

brun de pădure

mediu podzclit

luto-nisipos

1,2%

18,4 - 20,4%

4,5

cernoziom

luto-nisipos

2,4%

25%

6,1 - 6,4

Setaria sp.

aluvial mediu humifer

lutos

3,0 - 3,2%

26%

7,6 - 8,1

Cirsium arvense

Sonchus arvensis

convolvulusarvensisl Chenopodium album ISinapis arvensis

Sonchus arvensis Amaranthus retro{lexus Raphanus raphanis-
trum

Sinapis arvensis

Raphanus rapha
nistrum

Agropyrum repens

Echinochloa crus galli

Polygonum convolvulUS/ Polygonum sp.

Convolvulus arvensis Convolvulus arvensis

Agropyrum repens

Raphanus rapha
nistrum

Atriplex tatarica ICirsium arvense

Se/aria glauca Sorghum halepense

Equisetum arvense

Polygonum convol
vulus

Amaranthus retro
flexus

Matricaria inodora

Scleranthus annuus

Agropyrum repens

Chenopodium albuml Chenopodium album

Vicia sp. Convolvulus arvensis

Sinapis arvensis

Setaria sp.

Symphytum officinale

t-:)
~
e",



Varianta

PiOducţia de tuberculi obţinută în urma aplicării erbicidelor în 5 localităţi

1

, LC.C.S. Braşov I I.C.C.P.T. Fundulea I Staţiunea Livada I Staţiunea Secueni

q/hal %I dif. q/hal %1 dif. q/ha/ % / dif. q/ha\ % I dif.

Perioada 1968 - 1970

Tabelul 4

I Staţiunea Tg. Mureş

q/ha\ % I dif.

t-.:l.....]
00

Martor lucrat 253 100 - 161 100 - 228 100 - 193 100 - 255 100 -
Martor ne1 ucra t 181 72 _72°°0 94 58 _67°° 113 50 _115°°0 50 26 _143°°0 128 50 -12roo
Gesagard 5 kg/ha 236 93 -17 168 104 7 233 102 5 200 104 7 226 89 - 29
Gesagard 10 kg/ha 225 93 -18 178 110 17 239 105 11 240 124 47* 252 99 - 3
Gardoprim 5 kg/ha 233 92 -20 137 85 -24 190 83 - 38 167 87 - 26 190 75 _ 65°°
Gardoprim 10 kg/ha 237 94 -16 138 86 -23 157 69 _ 71° 00 169 88 - 24 165 65 _ 90°°0
Igran 5 kg/ha 231 91 -22 16;5 101 2 238 104 10 219 114 26 184 72 _ 71°00
Igran 10 kg/ha 244 97 -9 169 105 8 229 100 1 240 124 47* 236 93 - 19
C 6313 5 kg/ha 241 95 -12 160 99 -1 237 104 9 210 109 17 170 67 _ 85°°0
C 6313 10 kg/ha 234 93 -19 169 105 8 222 97 - 6 220 114 27 200 79 _ 55°°

DL 5% 27 43 39 37 41
DL 1% 39 59 53 50 54
DL 0,1% 48 80 68 65 65

Perioada 1969 - 1970

Martor lucrat 268 100
Martor nelucrat 186 69 _82°° 0
Gesagard 5 kg/ha 239 89 -29°
Gesagard 10 kg/ha 238 88 _30°
Topogarde 5 kg/ha 247 92 -21
Topogarde 10 kg/ha 268 100
DW 3418 3 kg/ha 248 93 -20
DW 3418 5 kg/ha 251 94 -17
Tribunil 3 kg/ha 224 84 _44°°
Tribuni1 5 kg/ha 231 86 _37°°
Preforan 3 kg/ha 219 82 _49°°0
Preforan 5 kg/ha 208 78 _60°°0

DL 5% 25
DL 1% 37
DL 0,1% 48

208 100 - 284 100 - 193 100 - 141 100 -
134 64 _74°° 148 52 _136°00 50 26 _143°°0 37 26 _104 oc0

193 92 -15 296 104 12 195 101 2 60 42 _ 81° 00

198 95 -10 291 102 7 240 124 47* 70 49 _ 71 000

223 107 15 291 102 7 209 108 16 48 34 _ 93°°0
237 114 29 246 86 - 38° 218 113 25 67 48 _ 74°°0
180 86 -28 234 82 _ 50°° 182 94 -11 48 34 _ 93°°0
159 76 -490 185 65 _ 99000 181 94 - 12 51 36 _ 90 000
187 90 -21 272 95 - 12 177 92 - 16 40 28 -101 000
191 92 -17 256 90 - 28° 194 100 1 46 33 _ 95°00
126 60 _82°0 171 60 _113°°0 149 77 - 440 40 28 -101 000
129 62 :-79°0 149 52 _135°°0 127 66 _ 66°° 37 26 _104° 00

43 24 41 24
62 41 57 31
91 62 71 40
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pe mă_sură ce s-a mărit doza de erbicid, efectul de combatere a fost mai bun.
In ceea ce priveşte producţia de tuberculi (tabelul 4), se constată că

la Braşov nu s-au înregistrat minusuri de producţie semnificative la prima
grupă de erbicide; în schimb, la grupa a doua producţia a scăzut distinct şi

foarte semnificativ cînd au fost aplicate erbicidele Tribunil şi Preforan.
La Fundulea, tot în cadrul grupei a doua de erbicide s-au înregistrat

minusuri semnificative si anume la doza mare de Dw 3418 si la ambele doze
ale erbicidului Preforan. '

La Livada, în cadrul primei grupe a determinat minusuri de producţie

semnificative doar erbicidul Gardoprim în doza de 10 kg/ha; în schi mb, din
grupa a doua doar Gesagard, Topogarde în doză de 5 kg/ha şi Tribunil în
doză de 3 kg/ha nu au determinat minusuri de producţie semnificative.

La Secueni, ca rezultat al unei combateri eficiente a buruienilor s-a
obţinut un spor de producţie asigurat statistic în cazul aplicării erbicidelor
Gesagard şi Igran în doză de cîte 10 kg/ha şi ntJmai cînd s-a aplicat erbicidul
Preforan producţia a fost semnificativ mai redusă.

La Tg. Mureş, unde buruienile au fost distruse într-o proporţie foarte
redusă, şi producţia de tuberculi a fost mică, cu diferenţe în minus foarte
semnificative faţă de martor.

După cum rezultă din sinteza rezultatelor de producţie prezentată în
tabelul 5, erbicidele Gesagard şi Igran în doză de 10 kg/ha asigură pro
ducţii egale cu martorul lucrat, iar Gesagard în doză de 5 kg/ha, Igran în
doză de 5 kg/ha, C 6313 şi Topogarde în doze de 5 şi 10 kg/ha asigură pro-

Tabelul 5

Producţia de tuberculi obţinută în urma aplicării erbicidelor, în medie pe cele 5 localităţi

Varianta I::~t:. I Dil.
Varianta ',1 Producţia I

I
Dif.

[q/ha %

Perioada 1968 - 1970 Perioada 1969 - 1970

Martor lucrat 218 100 - Martor lucrat 218 100 -
Martor nelucrat 113 52 _105°° 0 Martor nelucrat 110 50 -108
Gesagard 5 kg/ha 213 98 - 5 Gesagard 5 kg!ha 197 90 - 21
Gesagard 10 kg!ha 229 105 11 Gesagard 10 kg!ha 209 95 - 9
Gardoprim 5 kg!ha 183 84 - 35 Topogarde 5 kg!ha 203 93 - 15
Gardoprim 10 kg/ha 173 79 - 45 Topogarde 10 kg!ha 207 95 - 11
Igran 5 kg/ha 207 95 _ 11 ° DW 3418 3 kg!ha 178 82 - 40°
Igra n 10 kg!ha 224 103 6 DW 3418 5 kg!ha 165 71 _ 53°°
C 6313 5 kg/ha 204 94 - 14 Tribunil 3 kg!ha 180 83 - 38°
C 6313 10 kg/ha 209 96 - 9 Tribunil 5 kg!ha 183 84 - 35°

Preforan 3 kg/ha 141 65 _ 77°°0
Preforan 5 kg!ha 130 60 _ 88°°0

DL 5 % 37 DL 5% 31
DL 1% 51 DL 1% 46
DL 0,1% 66 DL 0,1 % 62
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ducţii puţin inferioare acestuia, diferenţele- fiind fără semnificaţie statis
tică. Cele mai slabe rezultate s-au obţinut prin aplicarea erbicidelor Pre
foran,_ DW 3418, Gardoprim şi Tribunil.

In figura 1 se, prezintă dependenţa producţiei de tuberculi de gradul
de distrugere a buruienilor în cazul primei grupe de erbicide. Se constată că,

o Product/3 de tubeflcu/i
- Cradul de distrugere il borlJieni/of'%

!2U
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Fig. 1 - Dependenţa producţiei de combaterea buruieniIor în
cazul erbicidelor aplicate în perioada 1968-1970.

- Yield dependence an weed control with herbicides
applied during 1968-1970.
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Fig. 2 - Evidenţierea efeetului fitotoxic asupra producţiei

plantelor de cartof în cazul sporirii dozei de erbicid.

- Phytotoxic effeet of increased herbicide levels an pa-
tata yield

cu cît buruienile sînt distruse într-un procent mai mare cu atît şi producţia

de tuberculi este mai mare. Există însă şi cazuri cînd, deşi combaterea buru
ienilor este foarte bună, totuşi producţia de tuberculi nu este mare. Acest
lucru se întîmplă cînd erbicidul are un efect fitotoxic asupra plantelor de
cartof sau cînd ,doza este prea mare.

În figura 2 se prezin tă manifestarea efectului fitotoxic asupra produc
ţiei de tuberculi în urma aplicării erbicidelor în doze mari. Se constată că

unele erbicide ca Gesagard, Igran, C §313 şi Topogarde nu manifestă efect
fitotoxic în cazul dublării dozei. In schimb la erbicidele Gardoprim,
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Varianta

DW 3418 şi Preforan, deşi prin dublarea dozei se realizează o mai hună

combatere a. buruienilor, producţia de tuberculi este mai mică datorită
efectului fitotoxic asupra plantelor de cartof.

Modul cum se combat buruienile, precum şi efectul fitotoxic pe care îl
prezintă unele erbicide influenţează şi asupra formării şi mărimii tubercu
lilor. Astfel, din tabelul 6 se constată că în cazul aplicării erbicidelor Gesa
gard, Igran şi C 6313 s-au obţinut rezultate practic egale cu cele de la mar
torul lucrat în ceea ce priveşte numărul mediu de tuberculi la cuib şi pro
porţia de tuberculi peste 50 g mărime. In schimb, în cazul aplicării .erbici
delor Gardoprim, DW 3418 şi mai ales Preforan atît numărul de tuberculi
J::l cuib cît şi mărimea tuberculilor au avut valori mult mai reduse.

Tabelul 6

Influenţa erbicidelor asupra formării şi mărimii tubercuJi)or
Tub. Ia cuib Tub. peste 50 g

nr. I o/ % din I %medi u . /0 prod. toL /<

Perioada 1968 - 1970

Martor lucrat 9,0 100 64 100
.Martor nelucrat 7,6 84 45 70
Gesagard 5 kg/ha 9,4 104 51 80
Gesagard 10 kg/ha 9,9 110 64 100
Gardoprim 5 kg/ha 8,2 91 62 96
Gardoprim 10 kg/ha 8,2 91 58 90
Igran 5 kg/ha 9,4 104 55 85
19ran 10 kg/ha 9,4 104 64 100
C 6313 5 kg/ha 9,1 101 59 92
C 6313 10 kg/ha 8,8 98 61 96

Perioada 1969 - 1970

.Martor lucrat 9,0 100 52 100

.Martor nelucrat 7,4 82 37 71
Topogarde 5 kg/ha 7,6 84 46 89
Topogarde 10 kg/ha 8,4 93 45 86
DW 3418 3 kg/ha 8,2 91 51 99
DW.3418 5 kg/ha 7,4 82 41 79
Tribunil 3 kg/ha 8,4 93 43 82
Tribunil 5 kg/ha 7,8 86 43 82
Preforan 3 kg/ha 6,8 75 44 84
Preforan 5 kg/ha 6,2 70 43 82

CONCLUZII

1. Aplicarea erbicidelor la cultura cartofului face posibilă reducerea
îmburuienării, în raport cu gradul de îmburuienare şi speciile predominante,
erbicidul încercat cu spectrul lui de combatere şi precipitaţiile ce cad după

aplicarea erbiciduluL
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2. Pe solul humico-gleic de la Braşov buruienile au fost reduse în pro
porţie de 44-84 %, pe cernoziomul de la Fundulea în proporţie de 34-78 %,
pe solul brun mediu podzolit de la Livada în proporţie de 83-97%, pe cer
\noziomul de la Secueni în proporţie de 61-99%, iar pe solul aluvial de la
Tg. Mureş doar în proporţie de 8-75%.

3. Dozele mai mari au avut un efect mai bun în combaterea buruieni
"lor decît dozele mai mici.

4. S-au remarcat cu efect bun în combaterea buruienilor erbicidele
'Gesagard, Igran şi Topogarde. Erbicidul Gesagard nu a fost depăşit ca efect
:de combatere de niciunul din celelalte erbicide. Ca urmare a unei combateri
bune a buruienilor, învariantele tratate cu erbicidele menţionate mai sus
s-au obţinut producţii practic egale cu cele obţinute la martorul lucrat. Erbi
ddele Tribunil, Preforan, DW 3418 şi Gardoprim au avut un efect fitotoxic
:şi asupra plantelor de cartof, evidenţiat prin diminuarea semnificativă ::l

producţiilor. Efectul a apărut în special la dublarea dozelor de erbicide.
5. Modul diferit de combatere a buruienilor, precum şi efectul fito

toxic al unor erbicide influenţează formarea şi mărimea tubercuIilor. Astfel,
>,erbicidele Gardoprim, DvV 3418 şi Preforan au făcut ca atît numărul de tuber
cuIi la cuib cît si mărimea tuberculilor să aibă valori mai reduse decît mar
torul lucrat. În' cazul aplicării erbicidelor Gesagard, Igran şi C 6313 s·au
obţ inut rezultate la fel de bune ca la martorul lucrat.
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CERCETĂRI PRIVIND STABILIREA FACTORULUI DE SELECTIVITATE
A CARTOFULUI FAŢĂ DE ERBICIDE, IN FUNCŢIE DE SOI

ŞI CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE

1. VLĂDUŢU, H. BREDT, ELENA SCURTU,
M. GUŢĂ, M. RĂŞCĂNESCU şi I. MĂZĂREANU

Combaterea chimică a buruienilor din cultura plantelor de cîmp gene·
rează o problematică extrem de variată şi În acelaşi timp complexă. Complexi·
tatea folosirii erbicidelor este proprie şi culturii cartofului.

Sintetizînd orientările formulate la cea de a 4-a Conferinţă a Socie
tăţii Columa, P eli s s i e r (1968) subliniază că la cartof, succesul comba·
terii chi mice a buruieni lor este legat de nu meroşi factori dintre care un rol
deosebit îl au: natura solului şi a florei, condiţiile de climă, scopul cuI·
turii, soiul cultivat. O r t h (1968) consideră că cercetările viitoare cu privire
la combaterea chimică a buruienilor trebuie să abordeze cu precădere com
baterea buruienilor dovedite rezistente; mărirea eficacităţii erbicidelor
reziduale existente pînă în prezent; elucidarea reacţiei diferitelor soiuri şi

fitotoxicitatea generată de erbicide asupra acestora precum şi efectele secun
dare a folosirii erbicidelor. Selectivitatea faţă de erbicide în funcţie de
soiul cultivat a fost constatată prin cercetările efectuate de B u r g h a u
se n (1963, 1965), firma G e i g Y (1964, 1966), Mas t a k o v (1968),
O str o w ski (1968), M a a s (1970).

Pentru stabilirea unor relatii şi indici între factorii care modifică reac·
ţia plantelor de cultură erbicidate există cîteva rezultate, care însă

nu au caracter general (H u but tia şi Cea n tIa d z e, 1969; T h i
e d e, 1970).

În ţara noastră cercetările efectuate de Ş a r p e şi colab. (1967, 1968,
1969) au reuşit să stabilească tehnologia de folosire a erbicidelor la cartof
în funcţie de natura solului, eficacitatea erbicidelor triazinice sau ureice,
efectul lor fitotoxic şi regimul climatic. Pe baza acestor cercetări, Bre d t
(1970) arată că în condiţiile ţării noastre, doza de Gesagard (forma comer
cială) variază între 3 şi 6 kg/ha, alegîndu-se doza minimă sau maximă în
raport de natura solului, mersul vremii, lucrările aplicate şi alţi factori.

Datorită faptului că în cercetările efectuate la noi pînă în prezent s-a
lucrat numai cu două doze de erbicide nefiind cultivat acelaşi soi (Ş a r p e
şi colab., 1968, 1969) s-a ajuns la concluzia că gradul de selectivitate al car·,
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tofului diferă în funcţie de erbicid, doza aplicată şi tipul de sol (Ş a r p e
şi colab., 1967).

Cercetările noastre efectuate Ia Institutul de Cercetări pentru Cultura
Cartofului şi Sfeclei de Zahăr-Braşov şi staţiunile experimentale Livada,
Suceava, Geoagiu şi Secueni încearcă să aducă unele contribuţii, fără pre
tenţia rezolvării integrale a problematicii, asupra următoarelor aspecte;

- eficacitatea erbicidelor studiate în diferite doze asupra buruiellilor;
- intensitatea efectului erbicid în raport de perioada de vegetaţie a

soiurilor experi mentate; .
- modificarea reacţiei soiului în funcţie de compoziţia chimică a

erbicidelor;
- dependenţa selectivităţii unui soi cultivat pe acelaşi sol, de regi

mul pluviometric;
- relaţia de interdependenţă între efectul erbicid şi toleranţa soiu

rilor Ia aceleaşi doze experimentate pe diferite tipuri de sol;
- posibilitatea stabilirii unui factor de selectivitate diferenţiat în

funcţie de relaţia soi-er~icid-doză şi cadru natural.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCEIARE

Studiul s-a efectuat în cadrul unei experienţe trifaetoriale de tipul 7 X 4 X 6 cuprin
zînd următorii factori şi graduări: factorul A, soiuri: Ostara, Urgenta, Bintje, Măgura, Colina,
Desiree şi Ora; factorul B, erbicide: 1 - Gesagard 50 WP (A11 14) ; Prometrin-2 metil tia
4,6 bis (isopropil amino) sim triazină; 2 - Gesapax 50 WP (A 1092); Ametrin-2 metil tio
4 etil amino 6 isopropil amino sim triazină; 3 - Semeron 25 WP (A 893); Desmetrin-2 metil
tio 4 meti! amino 6 isopropil amino sim triazină; 4 - Patoran 50 WP (C 3126); Metobromu
ron N-(4 bromfenil) N' metil N'metoxuree. În ccndiţiile de la Suceava s-au studiat douăerbi

cide: Gesagard şi Patcran. În anul 1968 la Livada şi în 1970 la Secueni în locul erbicidului
Patoran s-a utilizat produsul Afalon 50% (Linuron) N metil - N-metoxi N' - 3,4 dic10r
fenil uree. Factorul C, doze de erbicid O; 3; 6; 9; 12 şi 15 kg/ha produs comercial.

La Staţiunea experimentală Livada în anul 1968 intervalul între dozele de erbicid a
fost de 2,5 leg/ha, doza maximă experimentată fiind tot de 15 kg/ha.

În ambii ani experimentali la Institutul de Cercetări pentru Cultura Cartofului şi Sfe
clei de Zahăr Braşov dozele de Semercn au fost dublate, realizîndu-se aceeaşi cantitate de sub
stanţă activă Ia hectar pentru toate erbicideIe. Aşezarea experienţei s-a făcut după metoda
parcelelor subdivizate în patru repetiţii.

Cartofii s-au plantat în ·bilon. Tratamentele s-au aplicat pe toată suprafaţa cu 3-5 zile
Înainte de răsărire (tabelul 1). Erbicidele s-au administrat cu aparatură manuală, la o pre
siune de 4.....:..5 atmbsfere, norma :de soluţie fiind de 600-1 000 1/ha. In perioada de vegetaţie

s-a efectuat un singur muşuroit înainte de răsărire Ia Braşov şi Geoagiu şi înainte de înflorit
Ia Secueni, Suceava şi Livada (tabelul 1). Pentru combaterea dăunătorilor şi manei s-au
executat lucrările obişnuite.

Caracterizarea pedoclimatică a cadrului natural este prezentată în tabelul 2.



. Date calendaristice privind principalele lucrări şi notări efectuate

Tabelul 1

Braşov Suceava Geoagiu Secuei:1i Li vada

Speci ficare

I I I I1969 1970 1969 1970 1969 1970 1968 1969 1970

Plantarea 29.IV 9.IV 30.IV 11.IV 5-6.IV 9.IV 5-6.IV 18-19.IV 24-30.
IV

Administrarea erbicidelor 15-16.V 7-,-8.V 23.V 9.V 29-30. 11-12. 18.IV 6.V 14-15.V
IV V

Datarăsăririi 17-19.V 9-11.V 26-30.V 17-21.V 6-12.V 15.V IO.V 8-IO.V 26-28.V

Muşuroitul 14.V 6.V 17.VI 18.VI 28.VI 19.VI 2.VI 13.VI 14.VII

~

Determinarea îmburuienării 25.VI- 10-20. 9.VIII 14.VIII 2-5.IX 17.VIII 7-10.1 X 5-::-10. 25-,-28.
5.VII VII VIII VIll

Recoltarea 1-4.IX 17-,-21. 3-4.IX 19-31. 15-22.IX 1O-11. 9.IX 14.VIII 2-3.IX
VIII VIII IX 7.X l.IX

Favorabilitatea anului de fav. fav. nefav. puţin puţin puţin f. fav. n~fav. puţin

cultură pentru cartof fav. fav. fav. fav.

t-..?
Cf;;
CiI
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Caracterizarea pedoclimatică a cadrului natural

4

Tabelul 2

Preci-

Argilă Humus
pitatii

Localitatea Tipul de sol Textura
pH anuale

% % (H 2O) (nor-
mala)

mm

Braşov humico-semigleic lutoasă 25 7,6 6,8 753

Suceava cernoziomoid-levigat lutoasă 28 4,7 5,8 576

Geoagiu aluvial nisipo -lutoasă 18 2,8 7,1 563

Secueni cenuşiu de pădure

cernoziomoid luto-nisipoasă - 2,4 6,3 547

Livada brun mediu podzolit
ol'gobazic luto-nisipoasă 20 1,8 5,4 725

Compoziţia floristică a buruienilor în cele cinci localităţi este dominată de speciile anu
ale: Setaria viridis (L.) Beauv.; Setaria glauca (L.) Beauv.; Echinochloa crusgalii (L.) Beauv.;
Sinapis arvensis L., Raphanus raphanistrum L., Chenopodium album L., Amarantus retrotlexus
L., Polygonumconvolvulus L., Po.lygonum hydropiper L., Polygonum aviculare L. şi de spe
ciile cu înmulţire vegetativă puternică: Convolvulus,arvensis L., Cirsium arvense (L.) Scop.,
Agropyrum repens (L.) Beauv., Sonchus arvensis L. şi Equisetum arvense L. (la Braşov, Geoagiu
şi Livada). Cu excepţia speciilor menţionate, în agrofitocenozele existente în cîmpurile ex·
perimentale mai există: la Braşov - Polygonum lapathitolium L., Taraxacum ofticinale
Web., Atriplex tatarica L., Galium aparine L., Lepidium draba L., Mentha arvensis L. şi Medi
cago sativa L.; la Suceava - Anagallis coerulea Schreb.; la Geoagiu - Symphytum ofticinale
L.; la Secueni - Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., Tragopogon porritolius L. iar la Livada 
Scleranthus annuus L., Fi/ago arvensis L., M atricaria inodora L., A nthemis arvensis L. şi Roripa
austriaca (Cr.) Bess.

Determinarea gradului de îmburuienare s-a efectuat pe 2 respectiv 3 m2 la Braşov şi

Gecagiu în toate variantele - repetiţii şi pe 5-6 m2 în două repetiţii la Suceava, Secueni
şi Livada. Buruienile s-au determinat pe specii şi grupe, înregistrîndu-se numărul, greutatea
masei verzi şi uscate la m2 sau la hectar. In lucrare datele acestui element se vor exprima în
g/m2 sau procente de masă verde. Fitotoxicitatea s-a notat în perioada de vegetaţie după

scara EWRC.
Pe lîngă producţie, la recoltare s-a mai determinat numărul de tuberculi la cuib, pre

cum şi proporţia acestora pe categorii de mărimi.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Eficacitatea erbicideJor asupra buruienilor. Î mburuienarea culturii
de cartof netratate variază cu deosebire în funcţie de tipul de sol (localitate)
şi cu o singur ă excepţie (Suceava) de la un an la altul (tabelul 3). Infes-



Gradul de imburuienare (masă verde) a culturii de cartof netratate

Tabelui 3

. Braşov SuceaVa Geoagiu Secueni Li vada

SpecTcare 1969 1970 1969 1970· 1969 1970 1968 1969 1970

~~~, ..l-k.

"::::r_ tot.l I % tot.l I % tot.1 I % tot.l I % total I % total I % tot.1 I % tot.l I % tot.l I %
g~m2 perene g/m 2 perene g/m 2 perene g/m2 perene g/m 2 perene g/m 2 perene g/m2 perene g/m 2 perene g/m2 perene

Gesagard
50 WP 489 69,1 461 58,4 590 11,0 576 21,0 695 21,2 877 16,0 650 24,0 1351 2,9 189 28,0

Gesapax
50 WP 541 62,7 561 82,0 - - - - 730 20,1 778 6,5 605 22,5 1 581 9,3 255 20,8

Semeren
25 WP 444 67,1 261 49,4 - - - - 604 16,4 1022 24,2 470 22,6 1033 3,8 208 12,5

Pataran
50 WP 3i4 65,6 415 66,0 590 13,6 612 16,7 845 25,2 678 17,5 440 20,0 817 4,8 197 5,1

Media expe-
rienţei 462 66,0 425 66,6 590 12,2 594 18,2 718 21,0 839 16,5 541 22,6 1 201 6,0 212 16,5

,,~

~
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tarea cea mai ridicată cu buruieni a fost întîlnită pe soIurile de Ia Secueni,
Geoagiu şi Livada, fiind urmată în ordine de Suceava şi Braşov. Gradul
de îmburuienare se poate aprecia ca deosebit de mare (42,5-120,1 q/ha masă

verde), cu atît mai mult cu .cît determinarea buruienilor a avut loc în a
doua jumătate a anului, Ia sfîrşitul vegetaţiei culturii şi a majorităţii spe·
ciilor spontane. '

Datele din tabelul 3 oglindesc o îmburuienare uniformă în ambii ani
experimentali Ia Braşov şi Suceava; o oscilaţie marcantă de la un an la altul
Ia Livada, variaţii acceptabile Ia martorii netrataţi în cadrul erbicidelor cer·
cetate; cît şi o proporţie admisibilă de specii perene (între 6,0 şi 22,6 %) în
studiul combaterii chimice a buruieniIor, Ia toate staţiunile, mai puţin Ia
Braşov.

Pe solul humico·semigleic de Ia Braşov, procentul deţinut de buru·
ienile perene este în medie de 66 %. Această pondere în cifre aO'solute (28,3
30,5 q/ha masă verde) influenţează negativ eficacitatea erbicidelor, ştiut

fiind că buruienile perene datorită sistemului lor radicular profund reuşesc

să evite în procesul absorbţiei pelicula de erbicid rezidual formată la supra·
faţa solului.

r--~...........,~

036.912/,5
!3rd"?C:/ /.96.9

0----0 Afa&7 veroe loTc7.1c:7 c:9 burv/C'I7//or
e-----o~.9 ver~~a b(/ru'erll/orc;/J<./OJ"i;>-

~A1G:'6c-'7 v~rd6" d oc.c"C//e/J//o""perem

r---s---:J--:F/o
GeoQ;yllU /96.9

Fig; 1 - Eficacitatea medie a dozei de erbicid asupra masei verzi a buruienilor.

- Medium efficiency of herbicid.e level on weed green weight.

Prezenţa speciilor perene maschează efectul erbicid asupra buruienilor
chiar la cele mai mari doze cercetate. Greutatea buruienilor cu înmulţire

vegetativă înregistrată în parcela netratată, creşte sau se menţine în cadrul
aceleiaşi limite în variantele cu erbicide, indiferent de doză, în toate locali·
tăţiIe şi în toţi anii (fig. 1). Descreşterea masei buruienilor paralel cu mări·

rea dozelor de erbicide se realizează prin speciile anuale. Prin urmare, pe
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terenurile infestate cu burueini care se înmulţesc vegetativ, erbici de le rezi
duale folosite în prezent nu rezolvă întreţinerea culturii de cartof indiferent
de cantitatea administrată. Combaterea acestor buruieni se realizează numai
prin mijloace mecanice sau prin tratamente, între rînduri, cu erbicide de
contact.

Ineficacitatea asupra speciilor perene se manifestă corespunzător la
fiecare erbicid cercetat (fig. 2 A). Regresia masei verzi paralel cu creşterea

CL =1

A
l3uruieni
8/m2

1000

..?60

2.50

B

GeSClf}Clrd - .y=??6,63-I04,23,J;+'t68x2(rdN?4)
GesCJpCJ% - ,y=rJ9Q58-IO?,?6.:u4,86.x2 (r=-D,8P?*j
oemeron t;-r> ,y=66!PI-1?,?I.x + t56x.? (r=-Q!l1?*")
PCJ!orCJn ~.r613,6?-68,5Ix+f;55x2(r=-4.90?")

,y= 5"7;,'64-/0C;70x" 't0'?,x2 (r=-CZ7?9)
,y= 6??,?4-&I?,I?5".x" {la.x2 (r=-{j841'j

. ,y= 542,5rJ-6t?3.x" c,23.x2 (r·-4!l#"')
y= 4?3,6'8-;15,77.x t ,JJ2.::c/! (r=-f!6'53*)

O+-----.---.,-------r----,---, DozCJ r--__r---,---=::::=::~i=====--~
o .3 6 ..9 )2 /5 *,9/IJil b 3 6' (} I:!

Fig. 2 - Regresia greutăţii verzi a buruienilor anuale si perene (A) şi a buruienilor
anuale(B) în funcţie de dczele de erbicide studiate în reţea (1969).

- Green weight regressicn in annual and perenial weeds (A) and of annual weeds
(B) as a funetion of applied herbicide levels (1969).

cantităţilor de erbicide are loc pe seama buruienilor anuale, monocotile
donate şi dicotiledonate, ca:re în anul 1969 la doza de 9 kg/ha au fost practic
combătute (fig. 2 B).

O transpunere paralelă a regresiei speciilor anuale, alături de curbele
greutăţii totale a buruienilor la cele 4 erbicide, în medie pe reţea, reliefează

lipsa efectului erbicid asupra speciilor perene la toate dozele cercetate.
Anul 1970 reeditează efectele obţinute în 1969. Coeficienţii de core

laţie şi rezolvarea ecuaţiilor de regresie cuprinse în tabelul 4, confirmă con
cluziile formulate pentru anul 1969.

Examinarea gradului de combatere a buruienilor (fig. 3), pune în evi
denţă superioritatea absolută a erbicidelor Gesagard şi Patoran faţă de Seme
ron şi o superioritate relativă faţă de Gesapax. Superioritatea relativă faţă

de Gesapax se datoreşte anului 1970, an în care acest erbicid egalează la toate
staţiunile eficacitatea produselor Gesagard şi Patoran, 'ce combat buruie
nile într-un procent de peste 60%.
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Tab:Jlul 4
Ecuaţiile de regresie şi coeficienţii de corelaţie Între dozele de erbicide şi greutatea buruienilor

În medie pe reţea 1 (1970)

Buruieni perene şi anuale
Erbicidul

Ecuaţia de regresie I rWL=4)

Buruieni anuale

Ecuatia de regresie I r(GL=4)

Gesagard

Gesapax

Semeron

Patoran

y 483,63-71 ,73x +3,19 x2 -0,833*

y = 473,97-72,12x+3,28 x2 -0,788

y = 193,48-25,74x + 1,52 x2 -0,395

y = 306,35-44,65x+2,01 x2 -0,814*

y = 331,27-68,05x+3,27 x2 -0,745

y = 299,20-59,95x+2,88 x2 -0,738

y = 130,58--25,54x+l,36 x2 -0,627

y =201 ,73-43,37x +2,14x2 -0,701

"'fI---ee L/Vdd:J /.966'~ St/ce,9v<2_ Geod.9/u
r----o.8rQlşov.. .c. oecuE'al o o !../vcldcl

1 Braşov, Suceava, Secueni, Livada. Efectul erbicidului Afalan experimentat la Secueni S-a
si milat cu cel al Patoranului.

!Juru/eal
dis/rf/se

%
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Fig. 3 - Gradul de combatere a buruienilor în medie la toate dozele
de erbicid pe localităţi.

-- Average degree of weed control in case of alI herbicide le
vels applied per locations.

Aceeaşi seriere a erbicidelor se poate face şi în raport de intensitatea
şi semnificaţia coeficientului de corelaţie dintre greutatea buruienilor şi

dozade erbicid, redate în tabelul 5. Sensul efectului este acelasi: cu creste
rea dozelor scade îmburuienarea indiferent de condiţiile de e~periment'are
(tip de sol sau ani). Tăria de legătură este alIJplificată din moment ce aceasta
se raportează la masa buruienilor anuale. In funcţie de numărul cazurilor
asigurate în limita probabilităţii de 5-0,1% cele mai eficace erbicide se
dovedesc a fi Patoranul şi Gesagardul urmate de Gesapax şi Semeron.

Analizînd efectul dozelor crescînde asupra buruienilor anuale, la cele
mai eficace erbicide (Gesagard şi Patoran) se constată că descreşteri pronun
ţate a îmburuienării au loc începînd chiar cu cea mai redusă doză, de 3 kg/ha
(fig. 4). Face excepţie situaţia consemnată la Staţiunea Geoagiu în anul 1969,
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Tabelul 5
Intensitatea şi semnificaţiacoeficientului de corelaţie dintre greutatea buruienilor şi doza de erbicid

Patoran 50 WPSerneron 25 WP

l
Anul I I Gesagard 50 WP Gesapax 50 WP

Localih.tea rrf~~- GL ------2-- ---~:-----2-----;---2-------,,.--2--

*1969 41 -0,138 -0,205 -0,149 -0,~66 -0,126 -0,307 -0,101 -0,221
Braşov * ** ** * * **1970 41 -0,3~5 -0,446 -0,300 -0,426 -0,064 -0,370 -0,389 -0,448---

*** *** *** ***
Suceava 1969 41 -0,547 -0,557 - - - -0,534 -0,550

* *** ** ***
1970 41 -0,380 -0,599 - - - - -0,425 -0,577

-" ---
*** **

Geoagiu 1969 34 -0,240 -0,249 -0,144 -0,214 -0,087 -0,220 -0,575 -0.452- --- ---
*** *** ** *** ** *** *** ***

Secueni 1970 41 -0,550 -0,597 -0,483 -0,559 -0,476 -0,594 -0,530 -0,563- ----
** *** :;: ** ** ***

1968 48 -0,411 -0,548 -0,146 --0,298 ~a,073 -0,403 -0,402 -0,572

Livada *** *** *** *** ** *** *** ***
1969 41 -0,568 -0,579 -0,520 -0,608 -0,448 -0,545 -0,547 -0,580

*** *** *** *** *** *** *** ***
, 1970 41 -0,524 -0,498 -0,542 -0,583 -0,508 -0,539 -0,499 -0,574

Notă: 1 masa verde totală a buruienilor. 2 - masa verde a buruieni lor anuale.
In anul 1968 la Livada erbicidul Patoran a fost înlocuit Cu Afalonul. ldem la Secueni în 1970.
Pen tru erbicidul Semeron din 1970 la Braşov GL = 34.

100

o

1'969 I{]?O

l.--------{:. 8rc;sov
-Suceav6''' A.Seci/en/
0-----00 Ce-oa,9IU • • L Ivcrdc;

Fig. 4 _. Eficacitatea dozelor crescînde ce erbicid asupra masei buruieni10r
anuale.

-- Efficiency of increased herbicide levels cn annual weedmass.t
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unde din cauza ploilor insuficiente ce au urmat tratamentelor (17,4 mm
după 20 zile) o reducere vizibilă a îmburuienării are loc începînd cu doza de
9 kg/ha. De asemenea în anul 1970, produsul Gesagardegaleazăeficacitatea
erbicidului Patoran doar prin administrarea unei doze de 6 kg/ha.

Rezultă că în principalele zone de cultură a cartofului din ţara noastră

la un regim normal de precipitaţii în primele 15-20 zile după tratament,
de peste 25-30 mm (cantitate considerată suficientă de N eu r u re r,
1967, pentru asigurarea eficacităţii erbicidelor reziduale la cartof), I=2ntru
comhaterea buruieni10r anuale sînt suficiente dozele de Gesagard şi Pato
ran (cu 50% s.a.) de 3 maximum 6 kg/ha aplicate !=c toată suprafaţa.

Intensitatea efectul ui erbicidîn raport de perioada de vegetaţb a
soiurilor experimentate. Prelucrarea datelor privind determinarea gradului
de îmburuienare a reuşit să scoată în relief o corelaţie negativă între gfl:;u
tatea buruieniIor şi perioada de vegetaţie a soiurilor (tabelul 6). Deşi semnf-

Tabelul 6

Coeficientul de corelaţie şi semnificaţia sa din1re perioada de vegetaţie a soiurilor experimen
tate şi îmburuienare

În retea l Braşov Li vada

Spcci ficare

I I I I
1969 1970 1969 1970 1968 1969 1970

Total buruier,i -0,942** -0,671 -0,947** -0,879** -0,719';' -0,725* --0,353

Buruieni perene -0,913:~* --0,703 -0,820* -0,[29* -0,432 -0,144 -0,49G

Buruieni anuale -0,916':'* -0,289 -0,949** -0,484 -0,757* --0,848** -0,195

1 Braşov, Suceava, GeoagiL', 8ect:cni, Livada.

ficaţia corelaţiilor este condiţionată de o serie de factori locali, sensul lor
este negativ în toţi anii, pe reţea şi localităţi, fie că se judecă în raport de
totalitatea buruienilor sau de grupele de buruieni (grupate după modul de
înmulţire, vegetativ sau prin seminţe). Aspectul sesizat este firesc. Există

la orice plantă de cultură şi prin urmare şi la cartof, tendinţa de a concura
burui~nile. Soiurile care au talie mai înaltă şi un sistem foliar mai bogat,
capabIl să umbreascăo mai mare suprafatăde teren într-un timp mai îndelungat
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reuşesc să concureze mai intens buruienile. Aceste însuşiri se amplifică de
la soiurile extratimpurii spre cele tîrzii (fig. 5).

Corelaţia dintre soiuri cu diferite perioade de vegetaţie şi masa de
buruieni are influenţă asupra efeetului erbicid. Cunoscîndu-se faptul că peri
oada în care terenul este lipsit de buruieni variază de la 20-25 zile pe solul
de la Braşov şi pînă la 60-65 zile pe cel de la Livada (la Patoran şi Gesa-

tluruiel7i
verz/~
,p/me

?OO

800

<500

400
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Fig. 5 - Corelaţia între îmburuienare şi perioada ce vegetaţie

a soiurilor experimentate (I.C.C.S. Braşov, 1969).

-- Correlation between weed infestation and growing pe
riod of the tested varieties (Research Institute for Potato and

Sugar Beet, lS69).

gard; pentru Gesagard şi Semeron persistenta fiind mai mică cu cca 5-10
zile) contribuţia soiurilor în reglarea intensităţii efeetului erbicid apare
interesantă.

La soiurile timpurii acţiunea erbicidelor asupra buruienilor se supra
pune în linii generale cu perioada de vegetaţie a acestora, în ti mp ce la soiu
riIe mai tîrzii se continuă cu potenţialul lor de luptă mai ridicat cu buru
ienile din moment ce persistenţa substanţei chimice în sol a devenit slabă

sau nulă.

Î mburuienarea terenului (tabelul 2) cauzează în medie pe ţară pier
deri de 1,82 unităţi recoltă la o unitate buruieni masă verde. Pierderile sînt
în creştere de la soiurile timpurii (l, 13 Ostara, 1,34 Bintje) spre soiurile mai
tîrzii (2,09 Măgura; 1,97 Colina; 2,18 Desiree şi 1,83 Ora). Situaţia consem-
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nată· subliniază prioritatea ce trebuie acordată soiurilor semitîrzii şi tîrzii
în tratamentele cu erbicide.

Infl uenţa soiul ui, 'a erbicidul ui şi a dozei utiliza te precum şi a inter
acţi unii dintre aceşti factori asupra producţiei de tubercuH. Analiza vari
anţei (tabelul 7) atestă diferenţieri în producţia de cartof în funcţie de soi
în întreaga reţea experimentală. Influenţa erbicidelor asupra producţiei de
tuberculi este pregnantă la Suceava şi Livada şi mai redusă la Braşov, Geoa
giu şi Secueni. Variaţia recoltei de cartof este puternic determinată de dozele
de erbicid cercetate în toate localităţile, indiferent de ani. Cea mai semni
ficativă legătură apare între factorul erbicid şi doză, urmată de cea dintre
soiuri şi doze, alături de interacţiunea triplă soi X erbicid X doză. Inter
acţiunea condiţionată de factorii soi şi erbicid apare slabă pentru Braşov,

Geoagiu şi Livada în timp ce la Suceava şi Secueni aceasta este mult mai
intensă.

Modificarea reacţiei soiulu; în funcţie de compoziţia chimică a erbi
cidelor. În medie pe reţea, soiul Ostara este mai tolerant faţă de erbicidele

Tabelu I

Semnificaţia comportării soiurilor, a efectului erbicidelor aplicate

Braşov Suceava

Cauza
variabilităţii

GLI
1969

I
1970

GLI
1969

I
1970

5 2 I F 5 2 I F 5 2 I F S2 I F

50,61 \6,9 *** *** ***A-soiuri 6 350,04 23,8 6 1786,3 553,03 238,2 71,96
Eroare (a, 18 7,33 18 3,23---

** ***B-erbicide 3 5,09 0,6 3,43 1,3 1 12,49 6,18 66,2 30,23

AxE-soiuri ***18 2,67 0,3 2,02 1,1 6 11,20 5,54 15,1 6,89
xerbicide

Eroare (b) 63 8,48 2,75 21 2,02 2,19- - -- -

C--doze er- ** *** ****bicide 6 22.69 3,8 14,13 18,5 5 3840,9 2763,23 880,4 854,75

AXC-so- * *** ***iurixdoze 36 1,26 0,2 1,32 1,7 30 13,3 9,56 90,9 88,25

BxC-erbi- * *** ***cidex doze 18 0,68 0.1 1,75 2,3 5 28,5 20,50 28,5 27,67

AXBXC-
soiuri X

erbicidex *** ***1doze 108 0,85 0,1 0,62 0,8 30 5,9 4,24 5,7 5,53
Eroare (e) 504 5,95 0.77 210 1,39 1,03
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Semeron şi Gesapax, comparativ cu produsele Gesagard şi Patoran (fig. 6).
La toate produsele, mai puţin la Patoran, producţia scade paralel cu creşte

rea dozelor. Soiurile Urgenta şi Măgura manifestă o rezistenţă asemănătoare

faţă de cele 4 erbicide cercetate. Scăderea recoltelor pe măsura sporirE doze
lor are loc vizibil doar de la cantitatea de 9 kg/ha produs comercial.

în cazul soiului Bintje se înregistrează o creştere a sensibilităţii cînd se
măreşte doza la erbicidele Gesagard şi Gesapax. Faţă de Semeron şi Patoran
soiul Bintje manifestăo rezistenţă deosebită chiar la doze mai mari de 9 kg/ha
produs brut. O reacţie negativă la contactul cu erbicidele Semeron şi Gesapax se
evidenţiază la soiul Colina. Acelaşi soi a realizat cele mai mari recolte la trata
mentele cu Gesagard şi Patoran, recolte ce sporesc pînă la o doză de 9 kg/ha.

O comportare asemănătoare faţă de cele 4 substanţe a avut-o soiul
Desiree, cu deosebirea că efectul depresiv asupra producţiei se sesizează la
o doză mai redusă de 6 kg/ha. Soiul Ora s-a dovedit a fi unul din cele mai
sensibile la erbicidare. Efectul fitotoxic a apărut la cele mai reduse doze,
fiind materializate de nivelul recoltelor în continuă scădere. Pentru acest

Ta'::elul 7

varianţei

în doze crescînde precum şi a interacţiunii acestor factori

Geoagiu Secueni Li vada

GLI
1969

GL I
1970

GLI
1968 H 1969 I 1970

5 2 I F 5 2 I F 5 2 I F 5 2 I F I 5 2 I F

** ** *** * ***6 1917,34 5,40 6 180,90 4,20 10 280064 7,19 6 6912 3,20 28663 10,34

12 355,31 18 43,03 30 38948 18 2163 2772
- ----- - ---- - ---- ----

*** **
3 545,40 2,45 3 45,00 2,45 3 53749 6,42 3 1609 0,73 17136 5,83

* *18 88,22 0,40 18 36,82 2,00 30 9188 1,10 18 3891 1,78 3049 1,04

I~ 222,18 63 18,36 99 8369 63 2190 2939
-- -- - -- ---- --

si ****** *** ** ***1261,43 30,80 5 1960,79 223,57 6296731 118,07 516910 18,05 34678 34,47
1

** ***30 74,26 1,81 30 28,14 3,21 60 11836 4,71 30 1022 1,09 767 0,76

**** *** ***15 94,24 2,30 15 33,69 3,84 18 7443 2,96 15 643 0,69 4249 4,22

*** *90 282,59 6,90 90 6,90 0,78 180 3335 1,33 90 333 10,36 1033 1,{)3
280 40,98 420 8,77 792 2513 420 937 1006
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soi, erbicidele Gesapax şi Semeron sînt mai puţin fitotoxice decît Patoranul
şi mai cu seamă GesagarduI.

Din cauza valorilor foarte apropiate, producţiile medii Ia toate soiu
rile nu reuşesc să pună în evidenţă o diferenţiere în funcţie de erbiciduI expe-

MăgUiOl'

e--_.....GeseJgard 50WP
.& ..GesClp&X 50 WP
_5emeron 25 WP
_POItorOlo 50 WP

Co/io&

1'!~
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Fig. 6 - Efectul dozelor de erbicide asupra producţiei soiurilor de cadcf
(1969-1970).

- Effect of herbicide levels on the yield of potato varieties (l969-197C).

rimentat. Rezultatele interacţiunii între soiuri şi erbicide sînt exprimate
în procente faţă de recoltă şi efectul asupra buruienilor realizate de Gesa
gard 50 WP pentru fiecare soi şi localitate (tabelele 8 şi 9). Aprecierea sensi
bilităţii soiuriIor faţă de substanţa chimică folosită s-a făcut în raport cu
gradul de îmburuienare determinat şi producţia realizată prin tratamentul
făcut cu fiecare erbicid în medie la, toate dozele. O îmburuienare egal[l sau
mai mare decît în cazul Gesagardului, corespunzătoare unei producţii
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Interacţiunea dintre soiuri şi erbicide la Braşov, Suceava şi Geoagiu
(în % faţă de rezultatele obţinute cu Gesagard 50 WP)

~97

Tabelul 8'

Braşov (1969-1970) ,Suceava Geoagiu (1969)
(1969-1970)

Soiul Gesapax Semeron Patoran Patoran Gesapax Semeron I Patoran
.

I

'1 ' ' ~ I ~ ~
-O 1"" I"C -O I ~ r:: -O

Il~ I '1 ~ c~ .E~
~ E-S ,!:lC) prod. .aC) o .aC)

~
~ .a (1)

2 E'5 2 E'S E'S '-- E'5 o 1= '.'
'-- - ~CLt <_ t.-. o.. <..... s- o. <_ 1-< <- '-- o.. <_ ~ o- <- '-- o.. .(_ t-

Ostara 10°1 109 102 87 105 78 97 90 110 126 123 120 82 98
Urgenta 98 96 99 108 99 106 99 116 118 138 121 91 93 125
Bintje 99 100 108 8.2 103 91 J05 83 114 113 139 103 122 11 T
Măgura 97 100 97 92 100 81 104* 83 121 106 127 99 102 102
Colina 92 129 89 220 97 178 100 100 94 146 95 139 80 119
Desiree 100 154 101 128 101 131 108*** 102 143 114 139 123 149 88
Ora 97 189 100 166 102 83 105* 10~ 119 150 122 154 110 148

Ostara 16,8 5,0 46,1
Urgenta 13,6 4,7 41,2
Bii1tje 18,0 7,2 106,3

DL 5 % Măgura 12,4 3,9 47,4
Colina 11,9 4,0 36,1
Desiree 11,9 3,8 60,2
Ora 12,9 4,4 44,1

Tabelul 9
Interacţiunea dintre soiuri şi erbicide la Secueni şi Livaca
(în % iaţă de rezultatele ooţinute cu Gesagard 50 WP)

Secueni (I970) Livada (1969-1970)

Gesapax Semerol1 Afalon Gesapax Semeran Patoran l )

Soiul -
Iz ~ -O ["" 1"" t" -O 1"" l"prod. o ~.~ prod, E'; ""C1 .aC)

2 E-5 "8 iS,~
<§'§

o 1"'""" ........

P. ~~ '-- ~ ~ '-- E::<- '-- <- '-- o.. <--s- ţ:l. <_ 1-< o.. <.-. s-

Ostara 108 971118' 141 109 55 99 137 92 166 99 46
Urgenta 93 73 91 117 103 60 100 99 94 66 100 37
Bintje 129** 62 116 120 132 *** 81 97 152 104 96 99 49
Măgura 105 158 97 149 108 100 89 142 89 105 91 51
Colina 96 94 99 163 98 25 93 216 91 160 84 100
Desiree 99 64 102 107 104 77 101 100 94 141 104 51'
Ora 119** 138 108 166 99 57 100 107 102 91 111 61

Ostara 14,2 19,7 19,2
Urgenta 12,9 17,8 21,8
Bintje 17,8 16,3 18,7

DL 5% Măgura 14,4 14,6 18,4
Colina 12,6 14,8 17,8
Desiree 12,2 16,7 19,0
Ora 13,1 14,6 20,1

1 Fiîră anul 1968 cînd la Livada s-a experimentat Afalom:1.



:298 1. VLADUŢU ŞI COLAJBORATORII lG

,echivalente sau mai ridicate de cartof, denotă o sensibilitate mai pronunţată

a soiului faţă de Gesagard, respectiy o toleranţă sporită faţă de erbicidul
analizat comparativ cu Gesagardul. In cazul unei reduceri a masei de buru
ieni faţă de Gesagard, paralel cu o producţie inferioară acestuia, trădează

efectul fitotoxic al erbicidului analizat.

Sensibilitatea pronunţată a soiurilor Desir'ee şi Ora la tratamentul
cu Gesagard faţă de Gesapax, Semeron şi Patoran se evidenţiază în zona
deservită de Braşov. Restul soiurilor Ostara, Urgenta, Bintje, Măgura şi

Colina cultivate pe solul humico-semigleic au reacţionat identic la tratamen
tele cu triazine (tabelul 8). Prin aplicarea erbicidului Patoran s-a semnalat
un efect fitotoxic mai accentuat asupra soiurilor Bintje şi Măgura decît în
cazul Gesagardului.

În condiţiile de la Suceava soiul Ostara a reacţionat negativ faţă de
Patoran (tabelul 8).

În zona de influenţă a StaţiunE Geoagiu, erbicidul Gesagard se dove
deşte în general mai fitotoxic. Singurele excepţii le constituie soiul Colina,
cu comportări identice la orice substanţă şi de asemenea soiul Urgenta faţă

,de Gesagard, Semeron şi Patoran. Şi în această localitate erbicidul ureic
Patoran este mai agresiv asupra soiului Ostara decît substanţa triazinică

Gesagard (tabelul 8).

Pe solul cenuşiu, de pădure de la Secueni există o sensibilitate 1Dai
pronunţată a soiurilor Ora şi Măgur~ faţă de Gesagard în comparaţie cu
Semeronul, Gesapaxul şi Afalonul. In acelaşi timp majoritatea soiurilor
acceptă mai bine prezenţa erbicidului Gesagard decît pe aceea a erbicidu
lui ureic Afalon (tabelul 9).

În privinţa erbicidelor ureice, pe solul de la Livada s-a constatat ace
,casi reactie a soiurilor ca si la Secueni. Toate soiurile, desi au avut o îmbu
ruIenare 'cu mult redusă in urma tratamentelor cu Patol-an comparativ cu
Gesagardul, au dat producţii egale sau mai mici. Prin urmare, pe solul brun
mediu podzolit, soiurile de cartof sînt mai sensibile la intervenţia cu erbi
cide ureice decît cu erbicide triazinice.

Pe acelaşi sol, soiul Ostara suportă mai bine tratamentele cu Gesapax
'Şi Semeron faţă de Gesagard. Acelaşi aspect se poate constata şi la soiurile
Bintje, Colina şi Desiree dacă se judecă efectul erbicidelor Gesapax şi Seme
ron asupra producţiei de cartof comparativ cu influenţa Gesagardului.

La Braşov nu s-a observat nici un simptom aparent de fitotoxicitate
(decolorări, îngălbeniri, necrozări etc.) la nici unul din cele 4 erbicide chiar
şi la doze maxime, de 15 kg/ha. Pe solul de la Suceava fitotoxicitatea s-a evi
denţiat în perioada de vegetaţie a anului 1970 la soiul Ostara şi Bintje înce
pînd cu doza de 9 kg/ha Gesagard, la soiul Măgura doar la 15 kg/ha Gesagard,
la Colina la 9 kg/ha Gesagard şi 15 kg/ha Patoran, la Desireenumai la 15 kg/ha
Gesagard şi Patoran în timp ce la Ora - cu o sensibilitate mai pronunţată

- la doza de 6 kg/ha Gesagard, pentru Patoran limita superioară acceptată
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Fig. 7 - Regresia recoltei de tuberculi şi a greutăţii buruienilor la soiul Ostara.
- Tuber yield and weed weight regressions in Ostara variety.

fiind de 12 kg/ha. La Staţiunea Geoagiu si mptomele fitotoxice se accentueaza
pe măsura înaintării cadofului în vegetaţie. Fenomenul se manifestă la toate
€rbicidele cu deosebire la dozele de peste 6 kg/ha.

Sensibilitatea maximă a fost caracteristică soiurilor Bintje şi Ostara.
O rezistenţă superioară au manifestat-o soiurile Desid~e, Urgenta şi Ora,
fiind urmate de Colina şi .Măgura. Sensibilitatea cartofului creşte de la Pato~

ran spre Gesagard. Faţă de Semeron şi Gesapax soiurile manifestă o selec
tivitate intermediară.

Scăderea în sol a conţinutului de humus amplifică efectele fitotoxice
a erbicidelor asupra cartofului. Pe solul brun mediu podzolit de la Livada,
cu 1,8 % humus, sensibilitatea cartofului este foarte pronunţată. Soiurile
tolerează erbicidele pînă la o doză maximă de 6-7 kg/ha. Pentru unele soiuri
limita maximă are valori chiar mai mici. În general, cele mai acceptate erbi-
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Fig. 8 Regresia recoltei ce tuberculi şi a greut2ţli buruieni10r la soiul Bintje.
- Tuber yield and weed weight regressions in Bintje variety.
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cide sînt Semeronul şi Gesapaxul urmate de Gesagard. Erbicidele ureice -"
Patoranul (1969 şi 1970) şi Afalonul (1968) - acţionează cu o agresivitate
mai accentuată decît erbicidele triazinice.

Alături de efectele fitotoxicităţii sesiza te în vegetaţie, reacţia nega
tivă a cartofului se manifestă şi asupra elementelor capacităţii de producţie.

Poate există în funcţie de soi, erbicid şi doză o inhibare în formarea tuber
culilor, în creşterea în greutate a acestora. Influenţa unor ebicide la două

soiuri de cartof asupra categoriilor de tuberculi şi numărului lor la cuib este
arătată în tabelul 10. Pentru condiţiile de la Br3~ov datele nu au eviden
ţiat o influenţă negativă asupra elementelor analizate. La Suceava cu deose
bire în cazul soiului Ostara, paralel cu creşterea dozelor, de la o anumită limită

are loc o scădere a proporţiei tuberculilor mari şi a numărului acestora la
cuib, indiferent de erbicid. Soiul Măgura este mai rezistent. În linii generale
se pot face aceleaşi remarci şi în condiţiile de la Geoagiu, Secuetli şi Braşov.

Dependenţa selectivităţii unui soi cultivat pe acelaşi sol de regimul
pluviometric. Seleetivitatea soiurilor faţă de erbicidele Gesagard şi Patoran
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Fig. 9 - Regresia recoltei de tuberculi şi a preutăţii buruienilor Ia soiul Măgura.

- Tuber yield and weed weight regressicns in Măgura variety.

în funcţie de regimul pluviometric s-a analizat după producţia maximă obţi

nută la o anumită doză pentru fiecare soi (tabelul Il). În condiţiile de la
Braşov selectivitatea se diferenţiază în raport de precipitaţiile căzute în
primele 20 zile după tratament. In acest interval a anului 1970 s-au înregis
trat peste 70 mm precipitaţii, mai multe decît în 1969. Acest surplus de apă

determină o micşorare a rezistenţei soiurilor de cartof, materializată printr-o
deplasare a producţiei maxime de la doze mai mari în 1969, spre doze infe
rioare în 1970. Sensul este caracteristic tuturor soiurilor, mai puţin la soiul
Desiree.

Pe solul cernoziomoid levigat de la Suceava nu se poate reliefa o dife
renţiere între anii experimentali. Aceeaşi constatare se conturează şi pe solul
de la Livada. Diferenţierile de la un an la altul pe solul brun mediu podzolit
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Fig. 10 - Regresia recoltei de tuberculi şi a greutăţii buruienilor la soiul Desiree.
- Tuber yield and weed weight regressions in Desiree variety.

se pot atribui numai compoziţiei floristice a buruienilor şi a momentului
în care au intervenit pri mele precipitaţii după tratament.

De asemenea se desprinde influenţa complexului argilo-humic asupra
tamponării efeetului fitotoxic asupra cartofului. Pornind de la solul humico
semigleic, sensibilitatea cartofului creşte pronunţat spre solul brun mediu
podzolit de la Livada. Sensul este evidenţiat de deplasarea producţiilor

maxime localizate între dozele de 6-12 kg/ha pe solul de la Braşov, la dozele
de 3-6 kg/ha pe solul de la Livada (tabelul 11).

În legătură cu eficacitatea erbicidelor asupra producţiei de cartof, se
apreciază că la cultura de cartof în care buruienile perene cu înmul ţire vege
tativă deţin o pondere de peste 60%, pe solul de la Braşov recoItele realizate
prin tratamente nu ating nivelul variantei în care distrugerea buruienilor
s-a făcut mecanic (tabelul 12). Acelaşi nivel scăzut al producţiilor obţinute

prin tratamente, comparativ cu varianta prăşită manual şi mecanic, se întîl
neşte şi pe solul de la Geoagiu. Pe acest sol deşi buruienile dominante sînt
cele anuale, lipsa unor precipitaţii îndestulătoare (de peste 25-30 mm) după

tratamente diminuează accentuat eficacitatea erbicidelor chiar la cele mai
opti me doze, tolerate de soi urile cercetate.



Tabelul 10

Influenţa dozelor de Gesagard 50 WP şi Patoran 50 WP asupra producţiei de tuberculi pe categorii de mărimi şi a numărului
de tuberculi la cuib. la soiurile Ostara şi Măgura

Doza de er
kg/ha

Ostara Măgura

bicid
Gesagard 50 WP Patoran 50 WP Gesagard 50 WP I Patoran 50 WP

% din "eeut.te Ine. tub. 1, % din "eeu"'e Im. tub. ,. % d'n .eeubte Ine. tub. ',1 % din .eeul,tc I TIr. tub. Ia

~ub /2G 1" ste cuib sub /25-l peste cuib sub /25-l peste cuib slJb /25-I1Cste cuib

25 g I 40 g 40 g 25 g 40 g 40 g 25 g 40 g 40 g ~ 5 g 40 g 40 g



Tabelul 10 (continuare)
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Ostara

I
Măgura

Doza de erbicid
Gesagard 50 WP Patoran 50 WP Gesagard 50 WP Patoran 50 WP

kg/ha
% din "ceutate Im. tub. la % dOn "ceubte in'. 'ub. "1 % din ",eubte Im. tub. 'a % din "ceutate I nr. tub. Ia
sub /2.'5-/ peste cuib sub /25-/ pestel cuib sub /25-l peste cuib sub /25-/ peste cuib

25 g 4O g 40 g 25 g 40 g 40 g I 25 g 40 g 40 g 25 g 40 g 40 g

Geoagiu 1 )

O - - -- - - - --- I -
3 1 11 88 7,0 2 16 82 8,0 3 9 88 I 6,0 1 5 94 6,0
6 1 8 91 4,° 1 9 90 7,O 1 7 92 5,° 1 8 91 6,O
9 1 9 90 4.0 - 4 96 8,0 1 5 94 5,0 2 4 94 5,0

12 2 11 87 6,0 6 15 79 5,0 4 6 90 6,0 4 10 86 6,0
15 4 16 80 6,0 1 ~ 83 6,0 1 1_6 93 5,0 _3 _7 ~I 6,0

r(prod. X
nr. tub. cuib) - l -0,212 - - - 0,685 - - -1-0,015 - - - -0,007

Secuieni2

O 1174934 8,8 5239919,9 134740 4,4 185131 5,3
3 11 50 39 9,1 9 32 59 I 9,9 10 32 58 7,7 12 24 64 8,6
6 18 41 31 8,0 10 41 49 9,1 12 34 54 8,1 13 43 44 9,0
9 8 33 59 8,9 10 37 53 8,0 7 22 71 8,8 8 20 72 8,2

12 1 30 69 8,0 15 32 53 8,0 9 35 56 8,3 20 23 57 9,2
15 32671 7,2 112663 6,8 142759 8,7 312445 8,7

- - - --
r(prod. xnr.tub.

cuib) - ---0,445 - - 0,139 - - - 0,989*** - - - I 0,942**'1:
Livada

° 3 61 26 9,0 4 45151 10,0 1 69 30 7,0 -,49 51 7,0
3 4 61 35 8,0 4 62 34 7,0 1 50 49 8,0 3 64 33 8,0
6 4 61 35 9,0 4 71 25 6,0 1 40 59 7,0 - 43 57 6,0
9 2 73 25 8,0 3 52145 7,0 1 59 40 8,0 2 73 25 7,0

12 4 80 16 7,0 3 72 25 7,0 - 56 44 7,0 1 59 40 6,0
15 3 ~ ~__6~_3_~ 38 7,0 2 ~~_~~~ 26 7.0

r(prod. X nr. tub. I
;:.uib) - 0,104 1-- 1- 1- I 0,154 1- 1- 1- 1-0,032 1- 1- 1- I -V,VIL:

1 Categorii de tubeEuli: sub 55 g; 55-100 g; peste 100 g
• În loc de Patoran S-a cercetat Afalonul

C0
o
....-
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Tabelul 11

Variaţia sensibilităţii faţă de erbicide a soiurilor de cartof În raport cu tipul de sol, doză şi regim
pluviometric (localizarea producţiei maxime de tuberculi)

Gesagard Patoran

Soiu doZa, kg/ha doza, kg/ha Speci ficare

O I 3 ,/ 6 I 9 I 12 I 15 O I 3 I 6 I 9
1

12
1

15

Ora

Ostara

Desiree

/ .C.C.S. Braşov - humico-semigleic

Ostara 1970 1969 1970 1969 Precipitaţii
Urgenta 1970 ---- 1969-- - -- 1970 -- 1969 -- după 10, 20,
=B-=-in::";t-=-je-- I '- 1969 1970-- -------- 1970 ---- 1969 30 zile de la

tratament în

Măgura _= 1970 1969==== 1970= 1969= ~~~ 1970
colina 1970 1969 1970 1969 10= 18 69
Desiree 1969---- 1970 -------- 1969 1970 -- 20=23 97
O=-'"""ra---I

-- -- 1970 ---- 1969 --- 1970 -- 1969 -- 30=124 122

SuceGva - cernoziomoid levigat

I

1969 1970 1969
1970

U;;-;--rg-e-nt:-'a- -- ------ 1969 1970 -'- -- -- 1970 -- 1969
Bintje - 1969 1970------------1969-- 1970 1%9 1970
:----'----1__-- -- ------ - ---------- 10= 9 63
M.ăgura 1969 1970 1969 1970 20= 138 105
Colina --------------- 1969---- 30=144 173

1969 1970 1970
---------------- 1969----

1969 1970 1970
-- 1969-----------------

1970 1969 1970

1968 1969

--- 1 -

1968 I I 1968
1969 1970 . 1970 1969

, I 1

Ostara
Livada - brun de pădnre, mediu podzolit

I

1968 1 1969 1968 I
1969 1970 1970

;;-::--..,...-----·-.,-----·---------.------10=- 20
Urgenta 1969 1968 1970 1968 1969 20- ~t7 51

1970 - v ~
.----1---- -- -------,-- ------ -- 30= 67 /7
Bintje 1968 1968 1969 1970

1969 1970 1970 I 10= 38
- 197G 196919'68 ---- - 1968 1969 1970---- 20=-= 79

30=122
1968 1969 1970 ---- - 1968 1969 1970 --- __o - În anul 1968

în loc de Pa··
i taran s-a lu·
crat cu Afa·

- 1969 -- 1968 ---- - 19681969 1970---~- ~e~'tru anul
1970 1968 dozel e

de 2,5; 5; 10
kg/ha s-au

-- asimilat cu
3, 6 şi 9 kg din
anii 1969/1970

lv1ăgura

Colina

D esiree

!Jra
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Tabelul 12
Efectul praşilelor şi al dozei de erbicid asupra producţiei de tuberculi În anul 1969

Os tara Urgenta Bintje Măgura Colina Desiree Ora
Doza

q/h'l q/h, I q/h'l q/h'l q/h,1 q/h, I% q/h, I
de erbicid

kg/ha % % % 01 % %/0

Braşov

Prăşit

man.+
+mec. 274 100 ~66 100 ~79 10 ) 314 100 ~97 100 315 100 289 100

O 219 80° 2~6 85 2~O 79° 261 83° 273 92 283 90 245 85
3 241 88 245 92 2~9 82 ~69 86 288 97 287 91 226 78°
6 ~41 88 240 90 232 83 277 88 281 95 288 91 248 86
6 235 86 248 93 236 85 292 93 285 96 288 91 239 83

12 254 93 251 94 242 87 281 89 268 90 283 90 235 81°
15 ~)41 88 253 95 234 84 272 87. 267 90 270 86 235 81°

DL 5 % 52 q/ha; 1% = 71 q/ha;

Geoagiu

0,1 % = 90 q/ha

Prăşit

man.+
+mec. 287 100 301 100 163 100 277 100 343 100 233 100 356 100

3 ~44 85 251 83 118 72 254 92 266 78°0 227 97 314 88
6 226 79° 252 84 120 74 253 91 262 76°° 236 101 279 78°°
9 232 81° 279 93 111 68° 245 88 277 81 ° 231 99 247 69°00

12 193 67°°0 261 87 92 56° 201 73° 0 221 64° 00 222 95 178 50°°0
15 171 60°° 0 238 79° 74 45°° 0 196 71 00 160 47°° 0 174 75° 160 45°° 0

DL S% = 51 q/ha; 1% = 68 q/ha; 0,1 % = 87 q/ha

Relaţia de interdependenţă între efectul erbicid şi toleranţa soi uriIor
la aceleaşi doze experimentate pe diferite tipuri de sol. Regresiile recoItelor
şi ale greutăţii buruienilor, calculate la erbicidele Gesagard şi P~toran, oferă

posibilitatea stabilirii dozei optime (tolerate) pentru fiecare soi. In figurile 7,
8, 9 şi 10 se prezintă aceste regresii pentru soiurile Ostara, Bintje, Măgura

şi Desiree. Cu ajutorul producţiilor calculate statistic prin metoda regre
siei pătratice si mple, interpretate în concordanţă cu producţia obţinută în
condiţii experimentale, s-a stabilit doza maximă tolerată de fiecare soi si
tip de sol. În aprecierea dozei minime eficiente pentru combaterea buruienI
lor anuale, alături de datele conţinute în regresii, s-au luat în considerare
şi factorii analiza-ţi anterior ce influenţează eficacitatea preparatelor: peri
oada de vegetaţie a soiurilor, tipul de sol şi regimul pluviometric.

Dozele maxime tolerate de fiecare soi si dozele minime eficiente în
combaterea buruienilor anuale permit stabilirea factorului de seleetivitate
la cartof în funcţie de sol - soi - erbicid şi doză (tabelul 13). Indiferent
de erbicid, în combaterea buruienilor dozele scad de Ia soIurile hu mico-semi
gleice spre soIurile brune, în diferite grade de podzolire. De exemplu, Ia
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Tabelul 13

Fac10rul de selectivitate la cartof În funcţie de sol-soi-erbicid şi doză (doza maximă

tolerată/doza minimă eficientă)

Soiul I
Gesagard 50 WP I Patoran 50 WP

Sucea- Gcoa- " Sucea- Geoa- Secu- .Braşov I V? I giu ISecuel1l I Llvada Braşov I va I giu I eni*) I Llvada

Ostara
Urgenta
Bintje
Măgura

Colina
Desiree
Ora

9,0/6,6
8,2/7,0
9/6,8

10/6,0
7,8/5,4
7/5,4
7,8/5,6

9/6,2 3,0/6,0
8,8/6,2 7,6/6,0
7/6,0 3,2/6,0
9/6 6,4/4,6

5,6/5,4 8,2/5
12/5,4 8/5
8,4/5,0 ,3,0/5

8,8/6,0 5,0/4,4 15,0/6,8 10,0/4,63,0/5 9,0/5,4 3,0/4,2
8,6/6,0 4,6/4,4 12,0/6,29,2/4,6 8,0/5 6,6/5,4 6,2/4,2
8/6,0 5/4 7/6,6 9/4,6 7/5 7/5,4 6/4,0

10,4/5,6 5/4,6 9/5,8 9/4,4 8/4,6 9/4,4 7/3,6
9,2/4,8 6,8/3,46,8/6,2 8,2/3,8 5,8/4,6 4,2/4,6 6,2/3,2
8/4,8 6/3,2 9/5.6 10/3,6 3/4,6 10/4,4 7/3,0

6,8/4,6 4,2/3,29,6/4,6 6,0/3,6 6,0/4,6 .6,8/4,4,3,8/3,0

*) Aialon.

Gesagard, de la doza de 7 kgJha necesară pe solul de Ia Braşov se ajunge la
3,2 kg/ha pe solul de la Livada. Pentru Patoran dozele sînt de 6,8 respectiv
de 3 kg/ha. În acelaşi timp, pentru combaterea buruienilor dozele sînt invers
proporţionale cu perioada de vegetaţie a soiuriloL Pentru zona Braşovului

Ia soiurile timpurii sînt necesare 6,6 pînă la 7 kg/ha Gesagard, în timp ce
pentru soiurile tîrzii si semitîrzii eficiente s-au dovedit doze de 5,4-5,6 kg/ha.
În condiţii asemănăt'oare cu cele de Ia Suceava, la Patoran, pentru aceleaşi
grupe de soiuri, dozele scad de Ia 4,4-4,6 kg/ha Ia 3,6-3,8 kg/ha.

Proporţionalitatea dozelor în raport de tipul de sol se menţine şi' în
privinţa selectivităţii soiurilor de cartof. Mărimea dozei este dependentă

însă de reacţia soiului faţă de fiecare substanţă chimică.

Cele mai rezistente soiuri, judecate după mărimea dozelor tolerate,
sînt Desiree şi Măgura în cazul Gesagardului şi Urgenta şi Măgura faţă de
Patoran. Soiurile Bintje şi Ora sînt cele mai sensibile cu deosebire faţă de
Gesagard. Restul soiurilor ocupă o poziţie intermediară.

În precizarea factorului de selectivitate apare şi contradicţia dintre
doza maximă tolerată de fiecare soi si doza minimă eficientă în combaterea
buruieni1or. Situaţia este specifică S'taţiunii Geoagiu. În aceste condiţii Ia
soiurile Ostara, Bintje şi Ora dozele maxime tolerate sînt inferioare dozelor
minime eficiente în combaterea buruienilor Ia produsul Gesagard. Aceeaşi

situaţie s-,.? putut evidenţia la soiurile Desiree şi Ostara în cazul erbicidului
Patoran. In asemenea cazuri doza maximă nu se poate depăşi, completarea
acţiunii reduse a erbicidelor fiind făcută prin praşile manuale şi mecanice
sau prin înlocuirea erbicidelor Gesagard şi Patoran cu produsele Semeron
şi Gesapax.

Una din ceJe mai esenţiale laturi ale factorului de selectivitate o con
stituie diferenţa cantitativă dintre doza maximă tolerată şi doza mini mă
eficientă. Diferenţa obţinută reprezintă amplitudinea în care doza de erbi-
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cid se poate regla în funcţie de starea vremii prognozată, umiditatea solului
şi eventual de infestarea solului cu buruieni. În acelaşi timp, aceeaşi dife
renţă indică posibilitatea măririi dozelor pînă la nivelul tolerat de fiecare soi.

CONCLUZII

1. Pentru zonele de cultură a cartofului din ţara noastră cele mai efi
ciente erbicide în combaterea buruienilor s-au dovedit produsele Gesagard
50 WP şi Patoran 50 WP (cu deosebire în zona de influenţă a Staţiunii Su
ceava).

2. În condiţiile din ţara noastră, la un regim normal de precipitaţii
(de peste 25-30 mm) în primele 20 de zile după tratament pentru comb1
terea buruienilor anuale sînt suficiente dozele de 3, maximum 6 kg/ha Gesagard
sau Patoran aplicate pe toată suprafaţa.

Pe terenurile infestate cu buruieni care se înmulţesc vegetativ, erbi
cidele reziduale nu rezolvă întreţinerea culturi i de cartof, indiferent de canti
tatea administrată. Combaterea acestor buruieni se realizează prin mijloace
mecanice sau prin tratamente efectuate între rînduri cu erbicide de contact
totale.

3. Eficacitatea erbicidelor asupra buruienilor se completează în raport
direct cu mărimea perioadei de vegetaţie a soiurilor de cartof. La soiurile
timpurii acţiunea erbicidelor se suprapune cu perioada de vegetaţie a aces
tora, în timp ce Ia soiurile mai tîrzii se continuă cu potenţialul lor de luptă

cu buruienile din moment ce persistenţa în sol a substanţei chimice a devenit
slabă sau nulă. "

4. Selectivitatea soiuri lor de cartof se diferenţiază în funcţie de erbi
cidul folosit. Pentru conditiile asemănătoare cu cele de Ia Brasov si Suceava
soiurile ce reacţionează neg~tiv la intervenţia erbicidului Gesaga'rd sint Desiree
şi Ora. Restul soiuri lor nu manifestă reacţji diferenţiate în raport de substan
ţele folosite pe solul humico-semigleic. In condiţiile de Ia Suceava, soiul
Ostara este mai puţin tolerant fată de Patoran. Pe solul aluvial de la Geoagiu,
produsul Gesagard manilesta o fitotoxicitate mai pronunţată decît prepara
tele Gesapax, Semeron şi Patoran.

Paralel cu scăderea procentului de humus în soIuri, efectele depresive
asupra producţiei sînt mai pronunţate în cazul aplicării erbicidului Patoran
faţă de Gesagard, Ia toate soiurile (Secueni, Livada).

5. Selectivitatea soiuri lor de cartof este puţin influenţată, şi numai
în condiţiile de Ia Braşov, de ~antitatea de precipitaţii ce se înregistrează

după tratamentele cu erbicide. In anii cu un regim pluviometric bogat, ce
însumează peste 50 mm faţă de normală, scade rezistenţa soiurilor odată cu
creşterea dozelor de erbicide.

6. Factorul de selectivitate este dependent de: tipul de sol, reacţia

specifică a soiului fată de erbicid, perioada de vegetaţie a soiurilor, substanţa

chimică folosită. Diferenţa cantitativă dintre doza maximă tolerată şi doza
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minimă eficientă în combaterea buruienilor anuale indică plafonul maxim
de erbicid ce poate fi administrat la fiecare soi, fără a exista pericolul di mi
nuării productiei.
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STABILIREA REZISTENŢEI RELATIVE A FRUNZELOR DE CARTOF LA
ATACUL CIUPERCH PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BY.

IN CONDIŢII DE CIMP ŞI LABORATOR

I. CUPŞA

Rezistenţa de cîmp a cartofului la mană, denumită şi rezistenţă "rela
tivă", "orizontală", "geneticâ secundară", este rezistenţa pe care planta
o manifestă în mod egal la toate rasele ciupercii, faţă de care ea nu este hi
persensibilă. Acest tip de rezistenţă este un caracter complex reprezentînd
efectul combinat al mai multor factori genetici care controlează rezistenţa

plantei la infecţie, rezistenţa la extinderea parazitului în ţesut şi rezistenţa

la sporulare (Van d e r Z a a g, 1956, 1959; S c h i c k şi K 1 i n k o w 
ski, 1962; Van der Plank, 1963; Saunders, 1968; Umae
rus, 1969 a, 1970; B 1 a c k, 1970), caracter care este moştenit într-o
formă poligenică. ,

Spre deosebire de rezistenţa genetică principală a cartofului bazată

pe "hipersensibilitate", rezistenţa relativă este un caracter cu un mare grad
de stabilitate, unicul în măsură să contracareze în natură efectul critic al
apariţiei raselor noi ale ciupercii, dotate cu o mare flexibilitate a agresi
vităţii (Takase, 1968,1969; Black, 1970; Umaerus, 1970).
N ied e r hau ser (citat de B 1 a c k, 1970) arată că rezistenţa relativă a
soiurilor cu care a lucrat a rămas neschimbată pe parcursul a 10 ani de
experimentare în Valea Toluca din Mexic.

Selecţia riguroasă a materialului cu rezistenţă de cîmp reclamă folo
sirea unor metode sigure de testare în seră şi laborator cu ajutorul cărora

se asigură continuitatea lucrului în anii nefavorabili producerii epifiţiei de
mană în cîmp. Cercetările pentru stabilirea unor asemenea metode sînt în
curs şi vizează atît partea aeriană a plantei cît şi tuberculii. Într-o lucrare
anterioară (C u p Ş a şi P 1 ă m ă dea 1 ă, 1971) au fost analiz..?te rezul
tatele testării rezistenţei relative a tuberculilor de cartof la mană. In această

lucrare sînt prezentate, comparativ, rezultatele testelor efectuate în cîmp
şi în laborator prin diferite metode biologice, cu scopul stabilirii rezistenţei

relative a foliajului la soiuri lipsite de rezistenţă genetică principală.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Au fost testate soiurile cultivate: Ostara (timpuriu), Braşovean, Bintje, Urgenta (semi
timpurii), Măgura,Colina li Desiree (semitîrzii), Ora, Merkur (tîrzii) şi cîteva soiuri din colecţia
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LC.C.S. Braşov: Spekula, Ultimus, Alpha şi linia Lii 56.207/1001 (SchwalbexOberarnbacher
Friihe X S. tuberosum ssp. andigena).

Testarea rezistenţei relative în cîmp el fost efectuată în anii 1969 şi 1970, favorabili din
punct de vedere climatic producerii epifiţieide mană. Soiurile au fost plantate în parcele mici
de cîte 8 plante în 4 repetiţii. Fiecare parcelă avea trei rînduri, respectiv 3 + 2 + 3 plante.
Locul rămas liber în mijlocul parcelei a fost ocupat în anul 1969 cu o plantă din soiul Bintje
crescută în ghiveci şi infectată artificial în seră, iar în anul 1970 cu o plantă din acelaşi soi
crescută ca şi celelalte plante din parcelă în sol şi infectată natural. Notările privind frecvenţa

şi intensitatea atacului au fost făcute săptămînal pe timp umed şi la interval de 15 zile pe timp
uscat, începînd de la apariţia bolii pînă la recoltare.

Testarea rezistenţei relative în laborator s-a efectuat pe foliole detaşate, recoltate după

înflorit din etajul mijlociu al planteloL S-a lucrat cu cîte 10-20 foliole/soi, provenind de la
plante diferite. Ca inocul s-a folosit un amestec de rase ale ciupercii izolat din cîmp şi menţi

nut în laborator pe felii de tutercul. Inocularea s-a făcut cu suspensie de sporangi acărei cen
sitate a variat între (4-9) X 103 sporangi/ml. Foliolele inoculate au fost păstrate în camere
umede. Temperatura a fost înregistrată cu un termograf.

În laborator au fost testate în principal patru elemente: lungimea perioadei de incu
baţie, gradul de extindere în ţesut, capacitatea de sporulare şi lungimea perioadei de spcrul3!e
a parazitului. Acestea au fost urmărite prin inccu1area în paralel a fetei superioare şi infe
rioare a frunzei. Rezultatele obţinute prin inocularea feţei superioare a frunzei fiind nesatis-'
făcătoare, nu sînt prezentate în această lucrare. Pentru determinarea gradului de extindere
a ciupercii în frunză a fost pusă în evidenţă zona holonecrotică a leziunii (extinderea reală a
parazitului în ţesut), folosind alcoolul etilic după metoda indicată de An t i fer o v (1 S64).
Suprafaţa zonei holonecrotice a fost exprimată în procente din suprafaţa totală a frunzei.
Capacitatea de sporulare a fost testată în anul 1969 în funcţie de suprafaţa totală a zonei aco
perite cu fructificaţiipe frunză, iar în anul 1970 au fost extrase rondele cu diametrul de 9 mm,
stabilindu-se astfel capacitatea de sporulare pe unitatea de suprafaţă a zonei acoperite cu
spori (densitatea sporilor).

În plus faţă de cele patru teste amintite, în anul 1969 a mai fost stabilită frecvenţa

producerii infecţiei prin raportarea numărului de leziuni apărute la numărul total de picături

puse pe o frunză.

Interpretarea rezultatelor. Ca măsură a rezistenţei relative a soiurilor în cîmp a fost
luat numărul de zile de supravieţuire a foliajului faţă de un soi martor (Bintje), calculat la
nivelul intensităţii atacului de 50% (probit 5). Data înregistrării intensităţii atacului de 50%
a fost determinată atît prin calcul, folosind analiza probit după procedeul "maximum 1ike.,;
lihood method" (Web e r, 1961), cît şi grafic. În ambele cazuri au fost transformate procen
tele reprezentînd intensitatea bolii în probite, ceea ce a făcut ca reprezentarea grafică a evolu
ţiei atacului să capete un aspect liniar, cu parametrii liniei (panta şi poziţia) diferiţi de Ia
un soi la altul oferind astfel posibilitatea determinării cantitative a rezistenţei de cîmp.
În cazul stabilirii prin calcul a parametrilor liniei de regresie reprezentînd evoluţia atacului,
a fost necesară exprimarea numărului de zile prin logaritmul zecimal al acestuia cu scopul
obţinerii unei distribuţii normale în locul celei binomiale, discontinue.

Diferenţele dintre soiuri, exprimate prin numărul de zile de supravieţuire a foliajului
şi apreciate din punctul de vedere al semnificaţiei lor prin analiza variantei, au fost interpre
tate prin comparaţie multiplă (testul Duncan). În continuare a fost calculat "indicele de re-
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zistenţă" pe baza unei formule propusă Într-o lucrare anţerioară (e u p Ş a şi P 1 ă m ă ~

dea 1 ă, 1971). În funcţie de valoarea acestui indice s-au acordat note de la 11a 9 şi califi
cative privind rezistenţa relativă a soiurilor după o scară propusă în aceeaşi lucrare.

Datele obţinute în laborator la fiecare din cele patru teste au fost de asemenea compa
rate multiplu. Calificativele obţinute în funcţie de valoarea indicelui de rezistenţă sînt de
această dată provizorii şi servesc la stabilirea concordanţei cu calificativele acordate în cîmţ •.
Au fost considerate ca şi concordante calificativele "foarte sensibil" şi "sensibil" pe de o parte
şi "puţin sensibil ", "rezistent" şi "foarte rezistent" pe de altă parte.

REZULTATELE OBŢINUTE

Stabilirea rezistenţei relative în condiţii de cimp. Soiurile. Bintj"e'
şi Lii 56.20711001 au constituit extreme din punctul de vedere al rezistenţei

relative în ambii ani. Determinarea prin calcul a parametrilor liniei de
regresie reprezentînd evoluţia atacului a fost făcută numai la aceste soiurL
După cum se observă în figura 1, evoluţia atacului în anul 1969 la soiul Bintje.:
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Fig. 1 - Evoluţia comparată a intensităţii atacului de mană (Phy
tophthora infestans) pe foliaj, în anul 1969.

- Comparative evolution of potato blight (Phytophthora infestans)
leaf infeetion severity during 1969

a fost de 3,7 ori mai rapidă decît la linia Lii 56.20711001 ceea ce reiese-din.
raportul celor doi indici de regresie 7,62; 2,06. Ca urmare, data semidefolierii
produsă de mană la soiul rezistent s-a înregistrat cu 40 zile mai tîrziu faţă,
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de soiul sensibil. În anul 1970 (fig. 1'2) atacul evoluează de 2,1 ori mai repede
la Bintje comparativ cu Lil 56.20711001 (4,43 : 2,03). Decalajul între momen
tele producerii semidefolierii la cele două soiuri ajunze de această dată la
60 zile. Din comparaţia celor două figuri reiese că în anul 1969 atacul a
evoluat la soiul Bintje mai rapid decît în 1970 (7,62 : 4,43), situaţie explica-

Probif
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C Lu-08 20;y/00/.; j= ~20"003x:
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Fig. 2 - Evoluţia comparată a intensităţii atacului de mană (Phy
tophthora infestans) pe foliaj, în anul 1970.

- Comparative evolution of potato blight (Phytophthora in{estans)
1eaf infeetion severity during 1970

bilă deoarece precipitaţiile căzute în luna iunie au fost de două ori mai mari
în primul an comparativ cu al doilea (159,5 : 81,4 mm). Data înregistrării

intensităţii atacului de 50% a rămas însă aceeaşi (15 iulie) datorită faptului
'că în anul 1970 mana a apărut pe soiul Bintje mai devreme cu 8 zile. În ce
priveşte soiul rezistent, evoluţia bolii s-a produs în acelaşi ritm în cei doi ani
,(2,06-2,03). Semidefolierea în anul 1970 s-a înregistrat totuşi cu 20 zile
mai tîrziu faţă de 1969 datorită faptului că formarea lăstarilor axilari în luna
august, fenomen caracteristic la acest soi, a fost mai accentuată în anul 1970.

În afară de metoda prezentată mai sus, de stabilire a datei s2midefo
lierii, s-a mai utilizat metoda grafică. Diferenţa dintre cele două procedee
în cadrul aceluiaşi soi a fost de 1-5,5 zile ceea ce se Încadrează în limitele
'erorii. Rezultatele obţinute în cei doi ani prin metoda grafică sînt prezen-
tate în tabelul 1. '

Nu mărul de zile de supravieţuire a foliajului faţă de soiul Bintje vari
ază în anul 1969 la soiurile analizate între 1,50 zile (Braşovean)şi 43,25 zile
(Lii 56.20711001). Numărul grupelor de semnificaţie indicat prin litere dife
rite, respectiv numărul grupelor de soiuri care diferă semnificativ, este rela
tiv mare. Rezultă în consecinţă diversitatea pregnantă a valorii indicelui
de rezistenţă, a notelor şi calificativelor obţinute. În anul 1970 situaţia se
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Tabelul 1

Caracterizarea rezistenţei relative a foJiajului la mană în cîmp, în anii 1969 şi 1970

Anul 1969 Anul 1970

Soiul
nr. zile de

indice
nr. zile de

indicesupravietuire califica- supravieţuire califica-
a foliajullli de rezis- nota tiv U ) a foliajului de rezis- nota tiv**)

faţă de Mi. *) tenţă faţă de Mt. *) tenţă

Ostara 10,75 f -0,64 4 S 8,50 e -O,BO 3 S
Braşovean 1,50 g -1,00 I FS 8,50 e -0,80 3 S
Bintje (Mt.) O g -1,00 I FS O f -1,00 1 FS
Urgenta 9,50 f -0,64 4 S 9,50 e -O,BO 3 S
Măgura 22,25 d O 5 PS 22,50 d -0,20 5 PS
Colina 19,25 de -0,11 5 PS 30,25 c +0,11 5 PS
Desiree 15,75 e -0,27 5 PS 26,75 cd ° 5 PS
Ora 31,50 bc +0,78 7 R 43,75 b +0,80 7 R
Merkur 35,00 b +0,80 7 R 41,00 b +0,80 7 R
Spekula 31,25 bc +0,78 7 R 39,75 b +O,BO 7 R
Ultimus 21,75 d O 5 PS 30,25 c +0,11 5 PS
Alpha 29,25 c +0,60 6 R 27,25 cd O 5 PS
L ti 56.207/1001 43,25 a +1,00 9 FR 54,50 a +1,00 9 FR

DS 5% (13) = 5,20 zile
DS 5% ( 2) = 4,35 zile

DS 5%(13) = 6,22 zile
DS 5% (2) = 5,21 zile

*) Calculat la nivelul intensităţii atacului de 59%. Interpretare prin testul Dllncan (variantele
notate cu litere diferite se deosebesc semnificativ; A > DS 5%).

**) FS - foarte sensibil; S - sensibil; PS - puţin sensibil; R - rezistent; FR - foarte rezis
tent.

repetă; amplitudinea variaţiei numărului de zile de supravieţuire a folia
jului se menţine ridicată (8,50-54,50 zile). Comparînd calificativele acordate
SoiUl-nor în cei doi ani de experi mentare se constată existenţa unei concor
dante de 100%. Deşi ritmul dezvoltării atacului la acelaşi soi a fost diferit
în cei doi ani (fig. 1 şi 2), diferenţa de rezistenţă între soiuri s-a menţinut

aproape constantă (tabelul 1).
Caracterizarea generală a rezistenţei relative a soiurilor pe baza date

lor obţinute în perioada de experimentare este dată în tabelul 2. Soiurile
cu perioadă de vegetaţie scurtă, Ostara, Braşovean, Bintje, Urgenta, au fost
sensibile şi foarte sensibile. Dintre acestea, Bintje are cel mai scăzut indice
de rezistenţă (-1,00). Pe măsură ce creşte lungi mea perioadei de vegetaţie

se evidenţiază mai pregnant caracterul de rezistenţă relativă; soiurile Măgura,

Colina, Desiree (semitîrzii) s-au dovedit puţin sensibile, în timp ce Ora,
Merkur, Lu 56.207/1001, care sînt tîrzii, au manifestat un grad ridicat de
rezistenţă concretizată în valoarea ridicată a indicelui de rezistenţă: +0,80;
+1,00. Se observă de asemenea că în cadrul aceleiaşi grupe de maturitate,
calificativele acordate nu diferă între ele.

Analizînd semnificaţia datelor obţinute faţă de interacţiunea soiuri X
ani (tabelul 2) se constată că valorile indicelui de rezistenţă obţinute în acest
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Tabelul 2
Caracterizarea generală a rezistenţei relative a foliajului la mană În cîmp, În anii 1969-1970

Nr. mediu zile ~;' Semnif.
de supravie- CIJ·:+ fată de..... Q) Indice Indiceţllire a ~~ Ca !ifi- interae- Califi-

Soiul foliajului .- o de rezis- Nota eativ ţillnea de rezis- Nota cativt: ... tentă tentăfată de Mt. *) Eel soiuriX
0=(0)% ele.> ani **)

(/)-o

Ostara 9,63 e -0,64 4 S e -0,80 3 ~ S
Braşovean 5,00 f -0,83 3 S ef -1,00 1 F~)

Bintje (Mt.) ° g -1,00 1 FS f -1,00 1 FS
Urgenta 9,50 e -0,64 4 S e -,-0,80 3 S
Măgura 22,38 d -0,20 5 PS d ° 5 PS
Colina 24,75 cd ° 5 PS d O 5 PS
Oesiree 21,25 d --0,20 5 PS d ° 5 PS .
Ora 37,63 b +0,80 7 R b +0,80 7 R
Merkur 38,00 b +0,80 7 R b +0,80 7 R
Spekula 35,50 b +0,80 7 R bc +0,77 7 R
Ultimus 26,00 c --1-0,20 5 PS d ° 5 PS
Alpha 28,25 c +0,20 5 PS cd +0,14 5 PS
Lii 56.207/1001 48,88 a +1,00 I 9 FR a +1,00 9 FR

DS 5% (13) = 4,02 zile
DS 5% ( 2) = 3,34 zile

*) Media ,mi lor 1969-1970.
* *) Interpretare prin testul Dunean.

OS 5%(13) = 9,38 zile
DS 5% (2) = 7,78 zile

caz diferă relativ puţin de cele calculate pe baza semnificaţiei faţă de eroare.
În consecinţă calificativele acordate soiurilor rămîn neschimbate cu excep
ţia celui de la Braşovean.Aceasta înseamnă că prin repetarea experienţei în
viitor, respectiv în anii favorabili producerii epifiţiei de mană, se va obţine

aceeaşi caracterizare a soiurilor din punctul de vedere al rezistenţei lor rela
tive, exceptînd soiul Braşovean care s-a dovedit sensibil dar este posibil să

se comporte şi ca un soi foarte sensibil.
Stabilirea rezistentei relative în conditii de laborator. Rezultatele

testelor de laborator efe~tuate în anul 1969 Sîl;t prezentate în tabelele 3 şi
4. Perioada de incubaţie a ciupercii a variat între 60,00 ore la Bintje şi 105,18
ore la Merkur. Grupele de semnificaţie obţinute sînt relativ puţine ca număr

şi de aici diversitatea redusă a valorii indicelui de rezistenţă şi îm părţfrea

soiurilor în numai trei categorii: foarte sensibile, puţin sensibile şi foarte
rezistente. Concordanţa calificativelor provizorli cu cele din cîmp se reali
zează la 76,9 % din soiuri.

Gradul de extindere a parazitului în frunză (tabelul 3) a fost cuprins
între 71,80% din suprafaţa frunzei (Bintje) şi 26,00% (Merkur). Numărul

grupelor de semnificaţie este mai mare faţă de cel înregistrat la testarea peri
oadei de incubaţie iar calificativele provizorii obţmute se apropie ca diver
sitate de cele din cîmp. Concordanţa lor cu cele obţinute în cîmp se reali
zează însă tot la 76,9?/o din soiuri.
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Tabelul (J

Caracterizarea rezistenţei relative a foliajului la mană În laborator în funcţie de lungimea peri·
oadei de incubaţie şi gradul de extindere a parazitului în ţesut (1969)

Perioada de Indice
Califi- Extinderea

Indice
Califi- Califi-

cativ în frun- cativ cativul
Soiul incubaţie*) de Nota provi- ză**) de C<l provi- acordat

ore rezistenţă zoriu % rezistenţă -O zoriu în cîmp
Z

+050 I 61 Ris+1 00 I 9 1 FR 1 34 22 g\ 9704 ab'-""-

8(46 b
, ,

raşovean ° 5 PS 52,34 b -0,91 2 FS FS
Bintje 60,00 c -1,00 1 FS 71,80 a -1,00 1 FS FS

rrenta 91,72 ab +1,00 9 FR 40,78 d -0,45 4 S S
ăgura 87,32 b ° 5 PS 37,74 e -0,09 5 PS PS
alina 85,76 b ° 5 PS 40,c6 d --0,45 4 S PS

OeSifee 93,30 ab +1,00 9 FR 32,18 11 +0,67 6 R PS
fa 94,00 ab +1,00 9 FR 37,82 e -0,09 5 PS R
erkur 105,18 a +1,00 9 FR 26,00 j +1,00 9 FR R

pekula 86,18 b ° 5 PS 35,86 f +0,27 5 PS R
ltimus 88,74 a b +1,00 9 FR 36,18 f +0,27 5 PS PS

Alpha 96,60 ab +1,00 9 FR 49,28 c -0,67 4 S R
L ii 56.207/1001 101,20 ab +1,00 9 FR 29,08 i +0,fl3 7 R FR

Ostma
B

U
M
C

O
M
S
U

os 5% (13) = 17,31 ore
OS 5% ( 2) = 14,47 ore

OS 5% (13) = 1,9 %
OS 5% ( 2) = 1,3%

*) Interpretare prin testul Duncn,n (variantele notate cu litere difcrite Se deosebesc semnificativ~
Â > DS 5%).

**) Procentul de extindcre a rarazitului în frunză a fost transformat pentru calcul în unghi =

arc sin li procent.

-
Califi- Perioada Califi- Califi-

Nr. sporangi/ Indice cativ de Indice cativ cativul
Soiul cîmp micro- de oe provi- sporulare*) de oe provi- acordat

scopic*) rezistenţă -O zoriu ore rezistenţă o zoriu în
Z Z cîmp

Ostara 1,53 ef 1,00 9 17R 113,40 ab +1,00 9 FR S
Braşovean 6,78 cd -0,33 5 PS 100,60 ab +1,00 9 FR FS
Bintje 51,75 a -1,00 1 FS 66,00 c --1,00 1 FS FS
Urgenta 14,25 b -0,82 d S 99,60 ab +1,00 9 Ff< S
Măgura 5,23 de +0,33 5 PS 99,00 ab +1,00 9 FR PS
Colina 1,43 f +1,00 9 FR 106,20 ab +1,00 9 FR PS
DEsiree 1,98 ef +1,00 9 FI< 112,60 ab +1,00 9 FR PS
Ora 1,63 ef +1,00 9 FR

I
110,20 ab +1,00 9 FR R

Merkur 1,28 f +1,00 9 FR 114,50 ab +1,00 9 FR R
Spekula 1,98 ef +1,00 9 FR 94,20 b --0,33 5 PS R
Ultirnus 10,10 c -0,40 4 4:;'

I
108,60 ab +1,00 9 FR PS'J

Alpha 7,55 cd -0,33 5 PS 116,60 a +1,00 9 FR R
Lii 56.207/1001 13,50 b -0,82 3 S 117,40 a +1,00 9 FR FR
--=-=. -

Tabelul 4
'Caracterizarea rezistenţei relative a foliajului la mană în laborator în funcţie de capacitatea

de sporulare si lungimea perioadei de spomlare a parazitului (1969)

DS 5% (13) = 4,04 sp/cm
DS 5% (2) 3,37 sp/cm

DS 5% (13) = 21,82 ore
OS 5% ( 2) = 18,25 ore

>\<) Interpretare prin testul Duncan.
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Capacitatea de sporulare (tabelul 4) a oscilat între 51,75 sporangilcîmp
microscopic (Bintje) şi 1,28 sporangi/cîmp microscopic (Merkur). S-a obţinut

de asemenea un număr ridicat de grupe de semnificaţie şi o diversitate a
calificativelor comparabilă cu aceea obţinută în cîmp. Concordanţă cu datele
din cîmp se constată la 69,2% din soiuri.

Perioada de sporulare a ciupercii (tabelul 4) a fost cuprinsă între 66,00
ore (Bintje) şi 117,40 ore (Lii 56.20711001). Grupele de semnificaţie ca număr

şi calificativele provizorii ca diversitate sînt apropiate de cele obţinute la
testarea perioadei de incubaţie. Concordanţa cu datele din cîmp se reali
zează la 76,9% din soiuri.

Tot în anul 1969 a fost analizată relaţia între datele obţinute în cîmp
cu privire la nivelul rezistenţei relative a soiuri lor şi frecvenţa producerii
infecţiei pe frunze detaşate, în laborator (fig. 3). Se constată că frecvenţa

producerii infecţiei a fost influenţată de soi şi aceasta într-un mod care Iasă

să se întrevadă existenţa unei legături cu rezistenţa soiurilor în cîmp. La
soiurile Ostara, Braşovean, Bintje, Urgenta, care au fost sensibile în cîmp,
infecţia s-a produs cu o frecvenţă de 80-100%, în timp ce la soiurile rezis-

Fig. 3 - Relaţia Între numărul de zile
de supravieţuire a foliajului faţă de
martor în cîmp (A) şi frecvenţa pro
ducerii infecţiei pe frunze detaşate în

laborator (B), În anul 1969.

- Number of foliage surviving
days in the field as against the control
(A) and incidenceof infeetion on detached
leaves under laboratory (B) during 1969

tente Merkur şi Alpha frecvenţa infecţiei a fost de numai 66,7%. Dupăcum
se vede în figura 3, cele două variabile par a fi într-o relaţie de proporFo
nalitate inversă. Indicele de corelaţie este într-adevăr negativ, dar neasi
gurat statistic (T11 = - 0,323) datorită faptului că nu toate soiurile au
manifestat tendinţa menţionată.
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Rezultatele testelor de laborator efectuate în anul 1970 sînt cuprinse
în tabelele 5, 6 şi 7. Pentru stabilirea perioadei de incubaţie (tabelul 5) au
fost efectuate două teste (la 20.VII şi 28.VII). La primul s-a înregistrat o
variaţie între 60,78 ore (Urgenta) şi 77,96 (UIti mus). Concordanţa califica
tivelor provizorii cu cele din cîmp s-a realizat la nu mai 46,1% din soiuri.
La cel de al doilea test perioada de incubaţie a fost cuprinsă între 45,83 ore
(Braşovean) şi 67,33 ore (Ora) iar concordanţa cu datele din cîmp a fost mult
mai bună (61,5% din soiuri). La ambele teste numărul grupelor de semni
ficaţie şi diversitatea calificativelor provizorii sînt comparabile cu datele
obţinute în anul 1969 la testul omolog.

Tabelul 5
Caracterizarea rezistenţei relative a foJiajului la mană în laborator În funcţie de lungimea

perioadei de incubaţie a parazitului (1970)

Soiul

Perioada
de incubaţie
(20 illlie)*)

ore

Indice de
reziStenţă ~

Z

Perioada
dc incubaţie
(28 iulie)*)

ore

Indice de
rezistenţă

..?:J

........ ;.....
<;lo
UN

<;l ;;;::.>
c ~2z uo..

Ostara
Brasovean
Bintje
Ur~enta
.Măgura

Colina
Desiree
Ora
Merkur
Spekula
Ultimus
Alpha
L ii 56.207/1001

73,04 abe
62,32 ed
68,58 abed
60,78 d
68,22 abed
63,66 bed
63,22 bcd
64,82 bed
68,86 abcd
74,86 ab
77,96 a
60,80 d
65,80 bed

+1,00
-1,00

°-100
O'

-1,00
-100
-1'00

O'
+1,00
+1,00
-1,00
-1,00

9 FR
1 FS
5 PS
1 FS
5 PS
1 FS
1 FS
1 FS
5 PS
9 FR
9 FR
1 FS
1 FS

62,50 abe
45,83 d
60,50 abc
61,50 abe
53,16 bcd
56,16 abcd
66,33 ab
67,33 a
58,66 abcd
54,83 abed
56,33 abcd
50,33 cd
57,00 abcd

+1,00
-1,00
+1,00
+1,00
-1,00

O
+1,00
+1,00

O

°°-1,00

°

9 FR
1 FS
9 FR
9 FR
1 FS
5 PS
9 FR
9 fR
5 PS
5 PS
51 PS1 FS
5 PS

S
S
FS
S
PS
PS
PS
R
R
R
PS
PS
FR

DS 5% (13) = 11,97 ore
DS 5% ( 2) = 10,01 ore

*) Interpretare prin testul Duncan

DS 5% (13) = 13,48 ore
DS 5% (2) = 11,45 ore

Gradul de extindere al parazitului în ţesut (tabelul 5) a fost cuprIns
între 95,32 ~'â din suprafaţa frunzei (Urgenta) şi 27,82% (Ultimus). Concor
danţa cu datele de cîmp s-a realizat la 69,2% din soiuri iar diversitatea cali
ficativelor provizorii este aceeaşi ca în anul 1969.

Capacitatea de sporulare (tabelul 6) a variat între 2,77 sporangi/cîmp
microscopic (Spekula) şi 0,63 sporangi/cîmp microscopic (Lii 56.207/1001)
amplitudine care este mult mai mică decît cea înregistrată în anul 1969 la
testul omolog. Cauza rezidă în faptul că metoda utilizată în anul 1970 se referă

la unitatea de suprafaţă a leziunii acoperite cu spori, iar cea din anul 1969
se referă la întreaga suprafaţă a leziunii acoperite cu spori. Din aceeaşi cauzi!
la acest test s-au obţinut mai puţine grupe de semnificaţie şi calificative mai
puţine ca diversitate, comparativ cu anul 1969. Concordanţa cu datele obti~

nute în cîmp s-a realizat la 76,9% din soiuri.
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Tabelul 6

'Caracterizarea rezistenţei relative a foliajului la mană în laborator după gradul de extinderea
parazitului în ţesut şi capacitatea sa de sporulare (1970)

Soiul
Extinderea
în frunză*)

%

Indice de
rezistenţă ~

Z

Ostara
Braşovean

Bintje
Urgenta
,Măgura

'Colina
Oesiree
Ora
Merkur
.spekula
;Ultimus
Alpha
-tu 56.207/1001

50,42 d
79,42 b
61,88 c
95,32 a
35 14 e
75:36 b
57,16 c
57,92 c
56,90 c
60,82 c
27,82 f
80,12 b
58,06 c

+0,67
-0,80
+0,14
-1,00
+0,83
-0,80
+0,14
+0,14
+0,14
+0,14
+1,00
-0,80
+0,14

6 R.
3 S
5 PS
1 FS
7 R
3 S
5 PS
5 PS
5 PS
5 PS
9 FR.
3 S
5 PS

1,27 abcd
2,52 ab
2,07 abcel
2,32 abc
1,02 bcd
1,63 abcd
1,43 abcd
0,95 bcd
2,15 abcd
2,77 a
0,78 cel
1,70 abcel
0,63 d

o
-1,00

O
-1,00
+1,00

O
O

+1,00
O

-100
+1:00

O
+1,00

5 PS
1 FS
5 PS
1 FS
9 FR.
5 PS
5 PS
9 FR.
5 PS
1 FS
9 FR
5 PS
9 FR.

S
S
FS
S
PS
PS
PS
R.
R
R.
PS
PS
FR.

os 5% (13) = 7,6%
OS 5% ( 2) = 5,4%

OS 5% (13) = 1,64 sp.lcm.
DS 5% (2) = 1,36 sp./cm.

*) Procentul de extindere a parazitului în frunză a fost transformat pentru calcul în unghi = arc
sin Vprocent.

**) Interpretare prin testul Duncan

Perioad3. de sporulare (tabelul 7) a fost testată de asemenea de două

ori în acest an. La primul test s-a înregistrat o variaţie Între 86,06 ore (Alpha)
şi 120,92 ore (Ultimus) iar la al doilea test între 69,66 ore (Braşovean) şi

98,66 ore (Ora). Concordanţa cu rezultatele obţinute în cîmp s-a realizat în
primul caz la 76,9 % din soiuri şi în al doilea la 46,1% din soiuri. La acest
test s-a obţinut cea mai mică diversitate a calificativelor, respectiv numai
două: foarte sensibil si foarte rezistent.

În legătură cu rezultatele testelor de laborator efectuate în perioada
1969~1970 este necesară analiza în continuare a diversităţii calificativelor
şi a gradului de concordanţă cu datele din cîmp, obţinute la fiecare din cele
patru teste principale. Această analiză dă unele indicaţii privind gradul de
participare a fiecărui component major al rezistenţei testat în laborator, la
formarea caracterului complex care este rezistenţa relativă.

Din punct de vedere al diversităţii notelor şi calificativelor obţinute

(tabelele 3-7) testul gradului de extindere al parazitului în frunză se apro
pie cel mai mult de datele obţinute În cîmp, urmat la mică distanţă de testul
capacităţii de sporulare prin metoda utilizată în anul 1969. În continuare
urmează testul lungimii perioadeI de incubaţie şi, pe ultimul loc, testul lun
gimii perioadei de sporulare. Deşi din datele obţinute nu reiese existenţa unei
corelaţii pozitive intre diversitatea calificativelor obţinute la un test şi
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Tabelul 7

Caracterizarea rezistenţei relative a foliajuluila mană în laborator în funcţie de lungimea
perioadei de spOI:ulare (1970)

~'C 5'~
. ~ ~

Perioada de <:<l0 Perioada de <:<l0 ~ 8,§
sporulare Indice de UN sporul are Indice de UN ,",ro,",

Soiul (20 iulie)*) rezistenţă <il ~.~ (28 iulie)*) rezistenţă ro ~.~ ~::i<::
ore o <il .... ore o 0: ....

j~~Z Uo. Z uo.

Ostara 99,00 cdef --1,00 1 FS 90,66 ab +1,00 9 FR S
Braşovean 93,30 ef -1,00 1 FS 69,66 c -1,00 1 FS S
Bintje 94,36 def -1,00 1 FS 88,00 ab +1,00 9 FR FS
Urgenta 90,60 ef -1,00 1 FS 87,66 ab +1,00 9 FR S
Măgura 112,62 abc +1,00 9 FR 82,66 bc --1,00 1 FS PS
Colina 96,80 cdef -1,00 1 FS 91,00 ab +1,00 9 FR PS
Oesir<:'e 104,72 abcde +1,00 9 FR 91,00 ab +1,00 9 FR PS
Ora 110,12 abcd +1,00 9 FR 98,66 a +1,00 9 FR R
Merkur 100,52 bcdef -1,00 1 FS 77,33 bc -1,00 1 FS R
Spekula 117,94 a +1,00 9 FR 82,66 bc -1,00 1 FS R
Ultimus 120,92 a +1,00 9 FR 80,33 bc -1,00 1 FS PS
Alpha ~6,06 f -1,00 1 FS 86,83 ab +1,00 9 FR PS
Lii 56.207/ 116,08 ab +1,00 9 FR 85,66 ab +1,00 9 FR FR

1001

os 5% (13) = 17,44 ore
DS 5% (2) = 14,59 ore

*) Interpretare prin testul Duncan

os 5% (13) = 15,65 ore
OS 5% ( 2) = 13,29 ore

gradul de concordanţă al acestor calificative cu datele din cîmp, se apreciază

că obţinerea unei diversităţi a calificative lor cît mai apropiată de cea din
cîmp la testarea unui anumit component al rezistenţei relative constituie
un indiciu (necesar dar nu suficient) că acest component participă .într-o
măsură importantă la definirea rezistenţei de cîmp.

Gradele de concordanţă a datelor de laborator cu cele din cîmp, men
ţionate deja în analiza rezultatelor obţinute, sînt sintetizate în tabelul 8.
Cifrele obţinute la testele efectuate în cei doi ani sînt apropiate ca valoare
(69,2-76,9%). Aceasta înseamnă că prin metodele utilizate în laborator
nu au putut fi detectate diferenţe în ceea ce priveşte importanţa individuală

a factorilor testaţi, la definirea rezistenţei de cîmp. Din tabel mai reiese o
concordanţă cu datele din cîmp la numai 46,1% din soiuri, în cazul testului
lungimii perioadei de incubaţie efectuat la 20 iulie_1970 şi în cazul testului
lungimii perioadei de sporulare din 28 iulie 1970. In timpul efectuării aces
tor teste temperatura din laborator a depăşit în unele zile valoarea maximă

admisă (25°C), fapt pentru care rezultatele respective sînt considerate nese m
nificative.

Analizînd concordanţa pe soiuri între datele de laborator şi de cîmp
prezentate în tabelele 3-7, se constată cazuri de concordanţă totală cînd
la toate cele patru teste de laborator s-au obţinut calificative concordante
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Tabelul 11

Probabilitatea ohţinerii unei concordanţe Între datele din laborator şi din cîmp, În func
ţie de structura concordanţei În cadrul soiului a calificativelor obţinute În laborator

I Sinteză pe anii Probabi li tatea concor-
Soi uri la care a fost Soiuri la care a fost 1969 1970 danţei caii ficati vului
constatată (1969) constatată (1970) soiuri la care a din cîmp cu cele predo-

Fel Lil concordanţei *) fost constatată minanteîn laborator (%)

nr. I% din to- nr. I% din to- nr. I% din to-
teoretică

I
practil~italul grupei talul grupei talul grupei

Grupa 4:0 6 85,7 5 100.0 11 91,7
- - - -- - 100,0 91,71 0:4 1 14,3 O O 1 8,3

--
Grupa 3:1 4 80,0 4 57,1 8 66,7

a Il-a
- - - - 75,0 66,7
1 :3 1 20,0 3 42,9 4 33,3
---- --

Grupa 2:2 1 x 1 x 2 x 50,0 ?
a III-a

*) Grupa 1: calificativele celor 4 teste de laborator (P.r., E., C.Sp., P.Sp.) concordă între ele.
Grupa a II-a: numai 3 din calificativele obţinute în laborator concordă între ele.
Grupa a III-a: calificativele din laborator concordă între ele, 2 cîte 2.
Prima ciiră a raportului indică numărul testelor de laborator concordante cu testul din cîmp.

care concordă între ele (grupa I), există 91,7 % şanse ca rezultatul din labo
rator să concorde cu cel din cîmp. De asemenea în cazul cînd trei din testele
de laborator concordă între ele (grupa a II-a), sînt 66,7% şanse ca rezultatul
din cîmp să concorde cu aceste trei teste. Pentru cazul cînd testele de labo
rator concordă între ele două cîte două (grupa a III-a) nu a fost calculată pro
babilitatea concordanţei cu datele din cîmp deoarece aici trebuie să se ţină

seama de importanţa individuală a factorilor testaţi, la definirea rezistenţei

relative, problemă ce nu a putut fi elucidată în această lucrare.
Se mai observă în tabelul Il că probabilitatea practică, calculată pe

baza datelor obţinute în experienţă, este apropiată ca valoare de cea teore
tică. Aceasta constituie o importantă indicaţie privind siguranţa metodelor
de testare utilizate în laborator.

DI SCllŢII

Caracterizarea rezistenţei relative a soiurilor de cartof, obţinută în
condiţii de cîmp, în cei doi ani climatic favorabili producerii epifiţiei de
mană, concordă cu cea existentă în literatura de specialitate (H o gen
Esch şi Zingstra, 1962; Schick şi Klinkowski, 1962;
Con sta n tin e s cuşi colab., 1969; Potato News from the Netherland,
1970). Calificativele acordate soiurilor Ostara, Braşovean, Bintje, Măgura,
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Colina, Desiree, Ultimus şi Alpha sînt identice cu cele din literatură. La
restul soiurilor analizate s-au obţinut calificative apropiate. Urgenta consi
derat mijlociu de sensibil a fost în condiţiilenoastre sensibil, iar Ora, Merkur
şi Spekula caracterizate în literatură de asemenea ca mijlociu de sensibile
au fost rezistente. Aceste mici deosebiri se datoresc probabil condiţiilor de
mediu diferite în care s-a lucrat şi modului diferit de interpretare a datelor.

Utilizarea probitelor pentru compararea rezistenţei relative a soiu
rilor în cîmp a dat deci rezultate satisfăcătoare. Transformarea intensi
tăţii atacului (x) în log, [x/(1-x)] şi nu în probite este însă după părerea

lui Van d er P 1 a n k (1963) mai indicată deoarece descrie mai exact
creşterea de tip autocatalitic a epifiţiei de mană atunci cînd variabila inde
pendentă este timpul. Uma e rus (1970) a ales pentru interpretarea date
lor privind rezistenţa relativă a soiuri lor în cîmp metoda 10gistică indicată

de Van d e r P 1 a n k.
Rezultatele obţinute în condiţii de cîmp constituie în acelaşi ti mp un

indidu al utilităţii folosirii indicelui de rezistenţă (C u p Ş a şi P 1 ă m ă 
dea 1 ă, 1970), pentru caracterizarea rezistenţei relative a soiurilor. Sta
bilirea locului fiecărui soi pe scara rezistenţei se face în acest caz în funcţie

de ambele extreme ale scării (foarte sensibil şi foarte rezistent) comparativ
cu metoda raportului de infecţie utilizată de Sau n d e r s (1968), constînd
din comparaţii unilaterale cu un soi martor.

Existenţa unei corelaţii pozitive între rezistenţa relativă şi lungi
mea perioadei de vegetaţie a soiuri lor , semnalată şi explicată de mai mul ţi
autori (Van der Zaag, 1959; Van der Plank, 1963; }\!las
ten b r o e k, 1966; Uma e rus, 1970) a fost confirmată şi în cercetările

noastre, Spre deosebire de alte cazuri (Van d e r P 1 a n k, 1963; U ITI a e
rus, 1970) nu a fost constatată însă variaţia rezistenţei de cîmp a soiu
rilor în cadrul acele iaşi grupe de maturitate, datorită probabil nu mărului
relativ mic de soiuri testate.

Utilizarea parcelelor mici pentru testarea rezistenţei relative în cîmp
a fost criticată de Van d e r P 1 a n k (1963) şi Uma e rus (1970)
datorită faptului că rata infecţiei la soiurile rezistente este în acest caz dena
turată respectiv majorată datorită prezenţei SoiUl'ilor sensibile caracteri
zate printr-o slabă rezistenţă la sporulare. E i deşi L a u e r (1967) şi

Sau n d e r s (1968), care au folosit această metodă, consideră totuşi că

au obţinut rezultate concludente. Primii se declară în principiu de acord
cu obiecţiunile lui Van d e r P 1 a n k dar arată că_ în prezent nu există

o altă alternativă cu un randament ridicat de lucru. In cercetările noastre
a fost utilizată metoda parcelelor mici pe considerentul că sporangii ciuper
cii pot fi transportaţi de vînt la o distanţă de cel puţin 11 k m, fără să-şi

piardă viabilitatea (Van d e r Z a a g, 1956), iar în condiţiile de la noi
sînt frecvente cazurile cînd se cultivă în aceeasi unitate soiuri diferite ca sen~

sibilitate faţă de mană. '
Valabilitatea rezultatelor obţinute prin testarea rezistenţei de cîmp

faţă de mană, în laborator şi în casa de vegetaţie, este contestată de o.serie
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de cercetători. E i deşi L a u e r (1967) consideră că metodele de labo
rator nu au atins un stadiu de perfecţiune care să permită înlocuirea testelor
din cîmp. T a k ase (1968, 1969) arată că prin inocularea frunzelor în labo
rator cu o suspensie de sporangi foarte densă se creează pericolul ştergerii

diferenţei de rezistenţă, existentă între soiuri în condiţii naturale. L a p
wo o d şi M c K e e (1966) consideră că în testele de laborator nu pot fi
luaţi în considerare anumiţi factori care au un rol important în cîmp, ca
de exemplu caracteristicile tufei. O serie de alţi autori raportează însă obţi

nerea unor date concordante în testele de laborator (respectiv casa de vege
taţie) şi de cîmp. B i ce n k o v a şi P o p k o v a (1968) arată că selecţia

efectuată în răsadniţă la plantule de cartof în faza de 3-4 frunze dă posibi
litatea evidenţierii rezistenţei de cîmp. Uma e rus (1969 a, 1969 b, 1970),
Uma e rus şi Sta 1 n a m mar (1969) consideră că prin testarea în
casa de vegetaţie a "eficienţei infecţiei" (IRv) produse de zoospori la plăn

tuţe de 8 săptămîni se obţin date concludente privind acest aspect al rezis
tenţei relative în cazul clonelor provenind din S. demissum şi al hibrizilor
demissum X tuberosum. Han s d 6 r fer (1959) şi G u z m a n şi colab.
(1960) citaţi de S c h i c k şi K 1 in k o w ski (1962) obţin o concordanţă

bună între experienţelede laborator şi observaţiile din cîmp. Hod g s o n
(1961, 1962) şi La p wo o d (1961, 1963) citaţi de W a 1 k e r (1967) au
lucrat cu foHole deta~3.te obţinînd o bună corelaţie între datele de laborator
şi de cîmp.

Metoda loliolelor detaşate a mai fost folosită de Sau n d e r s (1968),
T a k ase (1968) şi Mal col m s o n (1969). Primul consideră că testele
efectuate cu foHole detaşate dau indicaţii mai bune asupra comportării soiu
rilor în cîmp, decît testele în care se folosesc plante întregi. Ultimul anunţă

obţinerea unor rezultate demne de încredere atunci cînd foliolele au fost
recoltate din etajul mijlociu şi superior al plantei. Aceste date contrazic
afirmaţia lui L o w ing s şi A c h a (1959) citaţi de La p w o o d şi

M c K e e (1966), privind modificarea susceptibilităţii foUolelor datorită

detaşării lor de pe planta-ma mă.

Rezistenţa de cîmp a cat-tofului faţă de mană poate fi examinată în
laborator prin testarea componenţilor săi majori: rezistenţa la pătrunderea,

extinderea şi sporularea parazitului, manifestate prin numărul de leziuni
formate, lungi mea perioadei de incubaţie, gradul de extindere al leziunii,
lungimea perioadei de sporulare şi capacitatea de sporulare a ciupercii (Van
der Zaag, 1956,1959; Schick şi Klinkowski, 1962; Ta
k ase, 1968; Mal col m s o n, 1969; Uma e rus, 1969 a, 1970; B 1 ac k,
1970). În studiul său epidemiologic privind bolile de tipul "compound inter
est" în care se încadrează şi mana cartofulu i, Van d e r P 1 a n k (1963)
arată că pentru estimarea efedului cantitativ al rezistenţei orizontale este
necesară stabilirea ratei aparente a infecţiei care cuprinde rata de bază a
infecţiei, perioada de sporulare a parazitului şi perioada infecţioasă a
plantei atacate, toate acestea fiind determinate de rezistenţa la pătrunderea.

extinderea şi sporularea ciupercii.
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Privitor la rezistenţa la pătrundere, S c Il i c k şi K 1 i n k o w ski
(1962) arată că cercetările histologice comparative la soiuri sensibile şi rezis
tente au dus la concluzia că aceasta nu există. Uma e rus (1969 a, 1970)
consideră că termenul de rezistenţă la pătrundere este neadecvat deoarece se
cunoaşte încă puţin măsura în care aceasta afectează germinarea sporan
gilor şi zoosporilor, creşterea tuburilor ge_rminative, pătrunderea în frunză

şi stabilirea -legăturii cu celulele gazdei. In cercetările lui P ris t o u şi

Gal 1 e g 1 y (1954) vizînd acest domeniu nu au fost studiate diferenţele

existente între soiuri. Uma e rus (1969 a) demonstrează însă existenţa

unei rezistenţe preinfecţionale pe care o consideră analogă cu rezistenţa gene
ralizată a unor soiuri de grîu faţă de rugini sau faţă de ciuperca Helmintho
sporium sorokinianum. Din cercetările noastre reiese existenţa unei legă

turi între rezistenţa de cîmp şi lungimea perioadei de incubaţie a ciupercii.
Datele privind frecvenţa producerii infecţiei pe frunze detaşate sînt de natură

să completeze pe cele privind lungimea perioadei de incubaţie, aceste două

elemente constituind împreună o măsură a "rezistenţei la pătrundere şi infec
ţie", termen ce este mai adecvat.

În legătură cu rezistenţa la pătrundere, L a p w o o d şi M c K e e
(1966) au demonstrat comportarea diferită a celor două feţe ale frunzei, indi
cînd reacţia feţei superioare ca fiind mai demnă de încredere. În încercările

noastre de a testa rezistenţa la pătrundere şi infecţie prin inocularea feţei

superioare a frunzelor, nu s-a evidenţiat existenţa unei legături cu rezistenţa

de cîmp a soiurilor, din care cauză s-a renunţat la prezentarea acestor date,
urmînd ca problema în cauZa să constituie tema unor cercetări viitoare.

În ceea ce priveşte rezistenţa la extinderea parazitului în frunză, Uma e
rus (1960, citat în 1970) a demonstrat existenţa unei corelaţii pozitive
între rata creşterii leziunilor şi rata răspîndirii epJfiţi2Î 1n cîmp, iar T a k a
s e (1968) a obţinut rezultate bune luînd în considerare proporţiaw:crozei com
parativ cu suprafaţa totală a frunzei. Din lucrările nocrtre reiese d2 asemenea
importanţarezistenţei la extindere, în definirea rezist:,nţei de cîmp.

Rezistenţa la sporulare constituie de asemenea un component i mpor
tant al rezistenţei de cîmp. Capacitatea de sporulare scăzută şi perioada de
sporulare mare sînt caracteristice soiurilor cu rezistenţă relativă ridicată

(L a p w o o d şi M c K e e, 1966; Uma e rus, 1970; V a 11 d e r
Z a a g, 1959). Prin stabilirea capaci tăt ii de sporulare în funcţie de su pra
faţa totală a leziunii sau numai pe unitatea de suprafaţă a acesteia se obţin

date diferite (U m aer u s, 1970), fapt ce reiese evident şi din prezenta
lucrare. Deşi concordanta cu datele din cîmp în cazul nostru a' fost ceva mai
bună cînd s-a determinat densitatea sporilor (anul 1970), considerăm, bazaţi

pe natura datelor obţinute, că pentru lucrări de serie stabilirea capacităţii

de sporulare în funcţie de suprafaţa totală a leziunii este mai adecvată.

Cei trei componenţi majori ai rezistenţei de cîmp variază în limite
largi şi, după cîte se pare, independent unul faţă de altul (Van d e r Z a a g,
1959). Aceasta înseamnă că pentru stabilirea rezistenţei de cîmp în labora
tor este obligatorie testarea tuturor acestor componenţi. Uma e r li S (1970)
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consideră de asemenea că este improbabil ca prin testarea unui singur compo·
nent să se obţină date exacte despre adevăratul nivel al rezistenţei relative.
Deoarece nu există o metodă pentru determinarea în laborator a celor trei
componenţi printr-un singur test sînt necesare, după părerea autorului,
teste separate. Din cercetările noastre reiese de asemenea necesitatea testă

rii separate a fiecărui component major în condiţii de laborator şi obligati
vitatea considerării în complex a rezultatelor obţinute, în funcţie de struc
tura lor în cadrul soiului, corelată cu probabilitatea reproducerii fenome
nului în cîmp (tabelul 11). În această ordine de idei considerăm necesar ca
în cazul obţinerii tipurilor de concordanţă ce se încadrează în grupele a II-a
(3: 1; 1:3) şi a 1II -a (2 :2) soiurile respect ive să fie testate ob ligatoriu şi în
cîmp. Dacă tipul de concordanţă obţinut se încadrează în grupa 1 (4:0; 0:4),
există doua alternative: prima, în care calificativele concordante indică

rezistenţă (PS; R; FR) şi în care există o probabilitate de 8,3% ca situaţia

din cîmp să fie inversă (datorită unor factori care nu pot fi analizaţi în labo
rator), deci este indicat ca soiurile respective să fie testate şi în cîmp, şi a
doua alternativă în care calificativele concordante indică sensibilitate (S;
FS) şi în care, conform datelor prezentate, este improbabilă obţinerea în cîmp
a situaţiei inverse. Aceste soiuri (descendenţe) pot fi eliminate din procesul
de selecţie fără a mai fi verificate în cîmp. Considerăm totodată că verifi
carea datelor de laborator obţinute de noi,pe un număr mai mare de soiuri
şi în condiţii de temperatură mai adecvate (l8-22°C), este necesară.

_Metodele biologice de stabilire a rezistenţei de cîmp în laborator, pre
zentate în această lucrare, asigură continuitatea procesului de selecţie în
anii nefavorabili producerii epifiţiei de mană. Rezultatele obţinute pe această

cale este util a fi completate cu acelea obţinute prin investigarea biochimică

a rezistenţei de cîmp (testul activităţii peroxidazei indicat de Uma e rus,
1969 a, 1970). Datele obţinute pe ambele căi trebuie considerate orientative
şi verificate în cîmp, în anii cu condiţii favorabile manei. Datorită caracte
rului lor laborios, este indicată utilizarea acestor metode de laborator într-un
stadiu mai avansat al procesului de ameliorare, cînd volumul materialului
biologic de selectat este mai redus.

CONCLUZII

1. R.ezistenţa de cîmp faţă de mană la foliaj a unora din soiurile de
cartof cultivate la noi este următoarea: Bintje - foarte sensibil, Braşovean 
intermediar între sensibil şi foarte sensibil; Ostara şi Urgenta - sensibile;
Măgura, Colina şi Desiree - puţin sensibile, Ora şi Merkur - rezisterrte.

2. Metoda utilizată în cîmp pentru stabilirea rezistenţei relative poate
fi folosită pe scară largă la selecţia materialului din procesul de creare şi de
verificare a soiurilor.

3. Este indicată utilizarea metodelor de testare a rezistenţei de cîmp
în lahorator, care au' fost prezentate în aceasUi lucrare, în ani i nefavorah li
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producerii epifiţiei de mană, pentru asigurarea continuităţii procesului de
selecţie.

4. În condiţii de laborator este obligatorie analiza tuturor componen
ţilor majori ai rezistenţei de cîmp prin teste separate ~i interpretarea în
complex a rezultatelor obţinute.

5. Metodele de laborator dau indicaţii orientative asupra rezistenţei

de cîmp a soiuriloL Verificarea datelor obţinute pe această cale, în condiţii

de cîmp, în anii favorabili manei, este necesară.
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SPORULAREA CIUPERCH PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.)
DE BY. PE TUBERCULH DE CARTOF, ÎN CURSUL CREŞTERII LOR

IN SOL

I. CUPŞA

În vara anului 1970, cînd mana cartofului s-a manifestat epifitotic,
a fost observată prezenţa fructificaţiilor parazitului pe, tuberculii de cartof
care se aflau în curs de dezvoltare la adîncime normală în sol si care pre
zentau simptome de infecţie naturală. Fenomenul, semnalat pentru prima
dată Ia noi, a fost depistat în zona Braşov pe un sol humico-gleic (mijlociu
spre greu ca textură) în parcele cultivate cu soiurile Bintje şi Colina, în
general netratate ori slab protejate împotriva ciupercii Phytophthora in fes
tans.

Pri mele si mptome de acest fel au fost observate pe soiul Bintje la
14 iulie după cîteva zile ploioase. Ele au continuat să apară Ia acest soi
pînă în prima decadă a lunii august, timp în care majoritatea tubercuIilor
mănaţi se aflau încă într-un stadiu incipient de atac, solul s-a menţinut

umed datoriUl ploiIor repetate, iar pe foliaj gradul de atac al bolii a atins
valori cuprinse între 80 şi 85%. Ulterior, tubercuIii mănaţi au putrezit în
majoritate şi fenomenul de sporulare nu a mai fost găsit.

Tuberculii mănaţi prezentau pe suprafaţa epidermei smocuri izolate
de conidiofori cu conidii, în număr de 2-6, formînd mici colonii de culoare
aIbă, laxe, cu diametrul cuprins între 1 şi 4 mm, mai frecvent între 1 şi

2 mm (fig. 1 dreapta). ColoniiIe erau aşezate de regulă în porţiunea Iimi
trofă petei brun violacee de mană, deci într-o zonă în curs de necrozare.

La analiza microscopică s-a constatat că mănunchiuriIe de fructificaţii

au iţ;şit din ţesutul infectat prin pustule de rîie comună (Actinomyces sp.)
care formau pe suprafaţa tuberculului mici cratere cu diametrul de regulă

pînă la 1 mm, în dreptul cărora epiderma era întreruptă iar ţesutul nu era
încă suberificat. Au fost găsite de asemenea cîteva cazuri mai puţin frec
vente, în care ieşirea conidioforilor s-a făcut prin ochi (muguri).

Conidioforii şi conidiiIe formate pe tubercuIi aveau aspect microscopic
normal. Izolatele obţinute s-au dovedit capabile să infeeteze frunzele de
cartof. ;

În cursul experimentăriIarau fost puşi la camera umedă, după spălarea

cu ap.ă de robinet şi apă steriIă, tuberculi cu fruetificaţii ale ciupercii for
mate in mod natural în sol şi tubercuIi mănaţi natural dar fără fructificaţii.
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După 1-2 zile de incubaţie în primul caz au apărut întotdeauna noi colo
nii formate pe alte pustule de rîie comun~i decît coloniile precedente, iar
în al doilea caz fructHicaţiile au ap~lrut mult mal rar şi erau situate în
porţiuni de pe suprafaţa tuberculului care prezentau leziuni artificiale sau
fisuri formate în mod natural (reticulaţii ale cojii).

Fig. 1 - Tubercu!i din soiul Bintje infeetaţi de Phytophthora
inftstans: dreapta - cu fruetificaţii formate în mod natural,

în sol; stînga - fără fruetificaţii.

- Bintje potato tubers infeeted by Phytophthora in
festans;: right - fruiting bodies naturally develcped in the soi!;

left - withou t fruiting bodies.

lzolatele de Phytophthora infestans obţinute la citeva zile după obser
varea fenomenului din coloniile de fruetificaţii formate pe tuberculi în sol
şi cele obţinute de pe partea aeriană a p lantelor respective au fost anali
zate din punctul de vedere al compoziţiei lor rasiale. În primul caz s-a găsit

numai rasa comună (rasa O), în timp ce în cel de al doilea s-a constatat
existenţa unui amestec de biotipuri din care s-au identificat într-o primă

fază pe lîngă rasa O şi unele rase mai specializate, care sînt, se pare, ra~ele

3 şi 1.3. Lucrările de determinare precisă a biotipurilor ce formează ames
tecul respectiv continuă. Rezultatele obţinute pînă în prezent sînt însă sufi
ciente pentru a susţine ideea că contaminarea tuberculului a avut loc înainte
de apariţia raselor specializate (3 şi 1.3), deci de la contaminare la apa
riţia fructificaţiilor pe tuberculi s-a scurs o perioadă de timp relativ lungă.

Aceasta ar putea constitui o primă indicaţie în legătură cu originea infec
ţiilor constatate pe tuberculi, în sol.

La soiul Colina fenomenul a fost observat cu puţin timp înainte de
recoltare, la jumătatea lunii septembrie, cînd mana prezenta un grad de atac
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pe foliaj egal cu cel înregistrat la soIul Bintje cU cca 40-45 zile înaInte.
Coloniile de fruetificatii, mai mari în acest caz şi uneori unite între ele,
aveau diametrul cuprIns între 1 şi 8 mm (fig. 2). Erau aşezate ca şI în
cazul precedent în porţiunea limitrofă zonei cU atac maxim pe tuberculi,
ceea ce se observă foarte bine în secţiune (fig. 3).

Fig. 2 - Tubercul din soiul Colina cu fruetificaţii de Phyto
phthora irzfesians, formate în mod natural, în sol.
- Colina tuber shcwing Phytophthora irzfestans
fruiting developed in the soil.

Fig. 3 - Secţiune longitudinală printr-un tubercul din soiul Colina
cu fruetificaţii de PhytophtllOra infestans formate în mod natural,

în sol.
- Longitudinal seetion in a Colina potato tuber exhibit
ing fruiting bodies naturally c.eveloped in the soil.
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Ie~irea conidioforilor din ţesutul infectat..! la acest soi ,s-a produs tot
prin pustule mici de rîie comună ~i prin ochi. In plus s-a observat că într-o
porţiune infeetată de pe suprafaţa unui tubercul, unde epiderma era brăz

dată de mici fisuri produse în mod natural, ieşirea conidioforilor a avut
loc prin aceste reticulaţii, colonia urmărind conturul lor. Epiderma reticu
lată reprezintă un caracter de soi, mai accentuat la Colina decît la Bintje.

Tabelul 1

Frecvenţa sporulării ciupercii Phytophthora infestans pe tuberculî

Tuberculi mănaţi cu fructificaţii

Tuberculi mănaţi

I
Soiul fără fruetificaţii % din total % din total tu-

% din total soi soi bcrculi mănaţi

Bintje 15,56 0,57 3,70

Colina 4,00 0,31 7,69

Frecvenţa fenomenului de sporulare a ciupercii Phytophthora infestans
pe tuberculii de cartof, în cursul dezvoltării lor în sol, a fost relativ redusă

(tabelul 1). La soiul Bintje procentul de tuberculi mănaţi a fost mai mare,
deci şi probabilitatea fruetificării pe tuberculi mai ridicată. În realitate
însă frecvenţa fructificării nu a crescut proportional faţă de datele similare
înregistrate la soiul Colina.

DISCUŢI!

Fenomenul sporulării ciupercii Phytophthora infestans pe tuberculii de
cartof în condiţii naturale a fost mai puţin studiat pînă acum.

Par m e n tie r (1967) citează pe J o nes şi Mor s e care au
semnalat cazul În 1905 În S.U.A. ~i pe L a p wo o d care I-a descris În
Anglia în 1961. S-a mai referit la acest sub ied Lac e y (1965), decIarÎndu-se
de acord cu posibilitatea transmiterii ciupercii în sol de la un tubercul infec
tat la altul. Par m e n tie r (1967) descrie detaliat modul în care s-a
manifestat sporulaţia pe tuberculi în Belgia. Nu au fost întreprinse îns[l stu
dIi speciale pentru elucidarea cauzelor şi urmărilor acestui fenomen.

Apariţia fructificaţiilor parazitului pe tuberculii de cartof în condiţii

naturale are loc, după Lac e y (1965), Par li e n tie r (1967) şi după

observaţiile noastre, în anii foarte favorabili producerii epifiţiei, În soIuri
care reţin apa, pe soJuri sensibile care nu au fost suficient protejate prin
tratamente chi mice. In Belgia fenomenul a fost frecvent pe soiul Earsteling şi

mai puţin frecvent pe Bintje, ambele foarte sensibile la mană (P ar m e n tie r,
1967). La noi a fost observat de asemenea pe două soiuri cU un decalaj de 40-45
zile Între ele, explicabil prin faptul că soiul Colina, semitÎrziu, este mij-
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lociti de rezistent la foliaj şi puţin sensibil la tuberculi. În experienţele

noastre acest soi a avut un indice de rezistenţă (ir) la sporulare pe tuberculi
de -0,20 (puţin sensibil) comparativ cu -0,83 (sensibil) înregistrat la Bintje
(Cupşa şi Plămădeală, 1970).

Complexul de factori care concură la apariţia fructificaţiilor pe tuber
cuIi se întîlneşte în natură, se pare, destul de rar. El este necesar creării

acelor condiţii în care parazitul să poată învinge rezistenţa la ieşire din tuber
cuI, similară într-o anumită măsură cu rezistenţa la pătrundere, şi mai ales,
să poată învinge rezistenţa la sporulare a cortexului, ţesut din tubercul mai
rezistent la mană decît măduva. Referitor la acest din urmă aspect, datele
existente în literatura străină si la noi demonstrează că această dife
renţiere între rezistenţa ţesuturilortuberculului la mană există la unele soiuri.
Ea nu s-a găsit la Bintje, dar a fost evidentă la Colina, care a avut corte
xul mai rezistent la invadare (i r = +-0,14, puţin senSIbil) decît măduva

(i r = -0,78, sensibil). Rezistenţa la invadare a fost corelată pozitiv, în
cercetările noastre, cu rezisenţa la sporulare (C u p Ş a şi P 1 ă m ă dea 1 ă,.

1970).
Materialul biologic analizat cu ocazia depistării fenomenului de spo

rulare pe tuberculi nu a furnizat date în legătură cu direcţia de mişcare

a ~0nidii1or în sol, fapt menţionat şi de Par m e n tie r (1967).
Ieşirea conidioforilor din ţesutul infectat a avut loc, în cazul tuber

culilor analizaţi de noi, prin pustule de rîie comună, reticulaţii ale epidermei
şi ochi, deci prin leziuni accidentale sau întreruperi naturale. ale epidermei.
Par m e n tie r (1967) raportează ieşirea frecventă a fructificaţiiIor prin
lenticele. Unele dIntre aceste fructificaţIi, după cum arată autorul, sînt mor
fologic ati pice dar fiziologic capabile să germineze şi să infecteze frunzele
de cartof.

În legătură cu originea infec.ţiei observate pe tubercuii, acelaşi au tor
discută posibilitatea existenţei unui ciclu biologic autonom al parazitului
la nivelul tuberculului, ferit de varia tii mari ale conditiilor clima tice si
de tratamentele chimice. Acest ciclu ar fi mai mult sau m~i puţin frecve~t
în ti mp şi s pa ţiu, în funcţie de realizarea complexului de factori care îl
determină. Lac e y (1965) consideră însă că, deşi uneori Phytophthora infes
tans se poate răspîndi de la un tubercul la altul, majoritatea tuberculilor
sînt probabil infectaţi de sporii de pe tulpini. Fără a infirma posibilitatea
existenţei unei surse subterane de infecţie, respectiva unui ciclu biologic
al ciupercii la nivelul tuberculului, observaţiile noastre conduc la părerea

că, în cazul analizat, sursa infecţiei a fost produsă de partea aeriană a plan
tei. Un argument este acela că fenomenul s-a produs şi în parcele unde
cartoful nu urma după cartof, plantate cu un material de sămînţă sănătos.

Altul constă în faptul că izolatele de pe tubercul au conţinut, la noi, numai
rasa 0, în timp ce în cazul unui ciclu biologic subteran tuberculii infectaţi,

capabili să se păstreze în sol sau în depozite pînă în primăvară, sînt toc
mai aceia care au fost contaminaţi spre sfîrşitul perioadei de vegetaţie cînd
este puţin probabil să fi existat numai biotipul iniţial (P u Ş c a Ş u, 1968).
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Indiferent însă de OrIgInea infecţiei, faptul că Phytophthora infestans
poate produce, în condiţii naturale, spori pe tuberculi, care au de parcurs
un drum mult mai scurt pentru a produce noi infecţii, creează implicaţii
în practica combaterii parazi tului şi orientării cercetărilor ştiinţifice legate
de acesta.

În legătură cu combaterea bolii în practică, apare necesitatea folosirii
cu precădere, în perioadele favorabile atacului, a produselor cuprice care
formează la suprafaţa solului depozite cu rol de barieră împotriva sporilor
(Ve n tur a şi colab., 1969), avînd în vedere şi faptul dovedit experi
mental (L ace y, 1965) că în culturile tratate cu alte fungicide este prelun
gită infecţiozitatea solului, iar pericolul de infeetare a tuberculilor durează

mai mult chiar decît în culturile netratate. Este de asemenea necesar a se
face uz de toate metodele menite să reducă posibilitatea contaminării tuber
'culilor, cum ar fi executarea muşuroiului înalt, administrarea tratamentelor
la sol pentru reducerea infecţiozităţii acestuia în cursul perioadei de vege
taţie (L e a c h, 1966), arderea vrej ilor (N a u m o v a, 1961), tratarea tuber
,-culilor după recoltare sau înainte de plantare.

Referitor la implicaţiile pe Rlan ştiinţific, trebuie menţionată necesi
tatea efectuării unor cercetări aprofundate de epifitologie, legate de posi
bilitatea existenţei unui ciclu biologic subteran al parazitului, de posibi
litatea sporulării pe rădăcini şi stoloni demonstrată deja in vitro (L ace y,
1965) şi de infecţiozitatea solurilor ce conţin sporii ciupercii. Trebuie de
asemenea verificată posibilitatea apariţiei fruetificaţiilor şi a transmiterii
bolii de la tuberculii mănaţi la cei sănătoşi în timpul unei depozitări neco
respunzătoare.
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DINAMICA DEZVOLTARII CIUPERCII PHYTOPHTHORA INFESTANS
(MONT.) DE BARY LA CîTEVA SOIURI DE CARTOF PLANTATE

ÎN DIFERITE EPOCI

1. IGNĂTESCU

Pagubele înregistrate în diferite ţări mari cultivatoare de cartof din
cauza atacurilor de mană continuă să fie încă destul de importante. În
ţara noastră pagubele provocate de mana cartofului se ridică în anii favora
bili dezvoltării agentului patogen la 20-30 %, iar dacă se iau în considerare
şi pierderile din timpul păstrării, ele sînt şi mai mari.

Mana apare obişnuit în timpul verii sau în preajma maturării plante
lor. N a u m o v a (1965) a arătat că există deosebiri în răspîndirea bolii
la diferite soiuri de cartof, în funcţie de perioada lor de dezvoltare. S-au
făcut experienţe cu epoci diferite de plantare şi s-a constatat că mana apare
întîi la epocile timpurii, dar nu s-au observat diferenţe în ceea ce priveşte

gradul de infecţie la plantele aceluiaşi soi plantate la diferite epoci. Acest
lucru a fost observat de L oh n i s (1922), care a arătat că în plantele tinere
ciuperca se răspîndeşte mai încet decît în cele mai vîrstnice. O serie de
autori asociază rezistenţa plantelor de cartof cu descreşterea peroxidazei şi

a conţinutului de proteină, iar alţii cu creşterea cantităţii de hidraţi de car
bon (T o x o p eu s, 1959, 1964).

În diferite lucrări se menţionează rolul substanţelor tanante în mări

rea rezistenţei cartofului faţă de mană. Plantele mai rezistente produc o
cantitate mai mare de substanţe tanante decît soiurile sensibile (S o k o
lova şi colab., 1958).

S o k o Iov a şi colab. (1958) arată că soiul rezistent Moskovskii a
avut de două ori mai mult acid clorogenic decît soiul sensibil Roz timpu
riu. S w i n iar ski şi colab. (1959) nu au găsit corelaţii între cantitatea
de compuşi azotaţi şi de acid clorogenic din trunze şi tuberculi şi rezistenţa

la mană a soiului respectiv.
Se cunoaşte din practică că trunzele de pe o tută de cartof sînt infec

tate diferit. Cel mai puternic sînt infectate frunzele de la bază şi de la mij
loc, acestea fiind şi mai în vîrstă. Adeseori se întîlnesc plante la care toate
frunzele sînt atacate de mană, afară de cele de la vîrf, care sînt atacate
mai tîrziu. Acelaşi lucru a fost observat de A fi b ros o v (1959) în U. R .S.S.,
La p::v 00 d (1962) în Anglia, Hod g s o n (1962) în S.U.A. etc.

Intr-o serie de experienţe efectuate la noi în seră (nepublicate) cu mai
multe soiuri, la care tuberculii au fost plantaţi la diferite epoci şi apoi infec-
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taţi artificial cu aceeaşi cantitate de inocul, plantele au fost atacate în ace
eaşi măsură, iar frunzele de diferite vîrste au prezentat un grad de atac
asemănător. Acest fapt duce la ideea că importantă este cantitatea de ino
cuI care produce infeeţia (K n u t s o n şi E i d e, 1961), precum şi condi
ţiile de umiditate şi temperatură care în seră au fost identice atît la frunzele
de la baza plantei cît şi la cele din vîrf. Aceste rezultate preliminare ne-au
determinat să începem cercetări sistematice în condiţii de cîmp.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

intre anii 1967-1969 la Staţiunea experimentală agricolă Suceava s-au luat în studiu
cmCI soiuri de cartof cu perioadă de vegetaţie diferită, care s-au plantat în cinci epoci.
Prima epocă a fost cea optimă, care s-a luat drept martor. S-au folosit patru soiuri timpurii,
sensibile la mană (Irish Cobbler, Pierwiosnek, Bintje şi Bucur) şi unul tardiv, mai rezistent
(Merkur).

În anul 1967 prima epocă s-a plantat la data de 17.IV, în 1968 la 4.IV, iar în 1969
la 3.V, celelalte epoci plantîndu-se din 10 în 10 zile.

Experienţa a fost aşezată după metoda pătratului latin. Suprafaţa recoltabiIă a unei
parcele a fest de 24,96 m2 •

Solul pe care s-a amplasat experienţa a fost cernoziomoid levigat, mediu aprovizionat cu
elemente nutritive, îngrăşat anual cu 30 t/ha gunoi de grajd, 350 kg superfosfat şi 250 kg azo
tat de amoniu la hectar.

Pentru a urmări dezvoltarea ciupercii în condiţii de cîmp, nu s-au efectuat tratamente
împotriva manei. În timpul perioadei de vegetaţie s-au făcut observaţii asupra atacului de
mană la frunze şi tulpini, iar după recoltare s-a notat procentul de tuberculi mănaţi.

În vederea stabilirii gradului de atac, s-a notat frecvenţa şi intensitatea atacului pe
frunze şi tulpini. Pentru intensitate s-a folosit scara cu 6 clase de notare a atacului (1-6).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Dinamica apariţiei şi dez710ltării ciupercii Phytophthora intestans a fost
analizată În fiecare an, avÎnL În vedere condiţiile climatice diferite.

În anul 1967 (tabelul 1) u miditatea ridicată datorită precipitaţiiIor

căzute şi duratei de umeetare a frunze lor (roua) precum şi temperatura din
a doua decadă a lunii iulie au creat condiţii favorabile pentru apariţia manei.
Precipitaţiile căzute în primele două decade ale lunii iulie au însemnat 171,1
mm, temperatura medie a fost de 19,3°C, iar minima nu a coborît sub lOce.

Ca urmare a acestor condiţii mana a apărut la data de 17 iulie la
soiurile Irish Cobbler, Pierwiosnek şi Bintje, sensibile la mană. La soiul
Bucur mana a apărut la 19 iulie, iar la soiul Merkur, soi tîrziu şi mai rezis
tent la mană, primele focare secundare au fost observate la 25 iulie, deci
cu 8 zile mai tîrziu faţă de soiurile sensibile. De asemenea la toate soiu
rile au fost identificate focare secundare la epoca L de plantare şi apoi la
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Tabelul
Dinamica dezvoltării ciupercii Phytophthora infestans (Mont.) de Bary la soiuri de cartof

plan1ate În diferite epoci, În anul 1967

Data apa- Notarca 1 Notarea a II-a %
Epoca tuber-

Solul de pIantare riţiei cuIi
manei

\
O.A. I O.A. miinaţi

data % data %

I(Mt.) 17.VII 25.VII 7,0 15.VIII - 6
II 17.VII 25.VII 8,0 15.VIII - 8

lrish Cobb1er III 18.VII 28.VII 3,0 15.VIII 75,0 5
IV 20.VII 2.VIII 5,0 15.VIII 50,0 11
V 20.VII 2.VIII 7,0 15.VIII 55,0 13--
I(Mt.) 17.VII 25.VII 14,0 15.VIII - 9
II 17.VII 25.VII 9,0 15.VIII 65,0 14

Pierwiosnek III 19.VII 2.VIII 9,0 15.VIII 75,0 8
IV 21.VII 2.VIII 7,0 15.VIII 70,0 6
V 21.VII 2.VIII 5,0 15.VIII 70,0 5--

I(Mt.) 17.VII 25.VII 13,0 15.VIII - 15
II 18.VII 25.VII 10,0 15.VIII 80,0 16

Bintje III 19.VII 2.VIII 8,0 15.VIII 75,0 11
IV 19.VII 2.VIII 5,0 15.VIII 70,0 13
V 19.VII 2.V1II 7,0 15.Vl11 60,0 21

. - ---

I(Mt.) 19.VII 25.VII 7,0 18.VIII 65,0 14
II 19.VII 25.VII 6,0 18.Vl11 75,0 16

Bucur III 21.VII 2.VIII 4,0 18.VIII 70,0 9
IV 23.VII 2.VIII 3,0 18.VIII 60,0 12
V 23.VII 2.VIII 5,0 18.VIII 65,0 8

--

I(Mt.) 25.VII 3.VIII 1,0 25.VIII 25,0 :3
Merkur II 28.VII 3.VIII 1,0 25.VIII 10,0 2

III 28.VII 3.VIII 2,0 25.VIII 8,0 4
IV 30.VII 5.VIII 1,0 25.VIII 9,0 1
V 30.VII 5.VIII 1,0 25.VIII 6,0 -
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celelalte epoci. Data apariţiei manei de la epoca 1 la epoca a V-a s-a eşa

lonat într-un interval de 1-5 zile.
Plecînd de la ideea că în acelaşi timp contaminarea a avut loc atît la

soiurile sensibile cît şi la cele rezistente, reiese că perioada de incubaţie

la soiurile tîrzii a fost mai lungă deşi condiţiile c1imatice au fost aceleaşi.

Analizînd evoluţia ulterioară a manei, se constată că gradul de atac
la notarea 1 a tost în general mai ridicat la primele epoci de plantare faţă

de ultimele epoci, fără să existe însă deosebiri prea mari între epoci. Pe
măsură ce atacul a evoluat, diferenţele între epocile de plantare s-au redus
tot mai mult. La notarea a II-a gradul de atac la soiurile timpurii a bst
cuprins între 50 şi 80%. La soiul Merkur prima epocă a avut un grad de
atac de 25%, iar epoca a V-a de 6%.

În luna august precipitaţiile căzute_au fost foarte reduse (32,5 mn-J)
ca şi frecvenţa zilelor cu ploaie (10 zile). In schimb roua a fost foarte frec
ventă (23 zile), iar durata de umectare zilnică a frunzelor a depăşit mul t
cele patru ore care constituie una din condiţiile principale pentru apariţia

şi propagarea agentului patogen (N a u m o v a, 1965).
Analizînd atacul de mană la tuberculi după recoltare se constată că

în anii cu condiţii favorabile agentului patogen procentul de infecţie este
destul de ridicat, ajungînd la soiurile Bintje şi Bucur pînă la 21 % şi 16%.
În cadrul aceluiaşi soi procentul de tuberculi atacati de mană este în general
asemănător pentru diferitele epoci de plantare.

În anul 1968 (tabelul 2), precipitaţiile reduse în luna iunie nu au
creat condiţii favorabile atacului de mană. Începînd cu a doua ju mătate
a lunii iulie, cînd au căzut 148,0 mm, s-au creat condiţii pentru infecţia

cu mană. În această perioadă temperatura şi roua au fost favorabile, astfel
încît la 4 august au fost observate primele focare secundare la soiul Bintje.
La celelalte soiuri primele focare secundare au fost semnalate între 10 şi

12 august.

Analizînd dezvoltarea ciupercii în luna august se mai observă că, deşi

precipitaţiile au fost reduse în această perioadă, gradul de atac a crescut,
ajungînd la 26 august la soiurile timpurii pînă la 75%. Aceasta datorită

u meetării frunzelor prin rouă pe o durată lungă de ti mp (U 1 1 r i c h şi

S c h rod e r, 1966) .
Cu toate că mana în 1968 a apărut tîrziu, iar soiurile timpurii plantate

la primele epoci ajunseseră în prima jumătate a lunii august la maturitate,
atacul de mană la tuberculi a fost foarte ridicat. Chiar la epocile timpurii
de plantare, cu toate că atacul pe frunze a fost redus, procentul de tuber
cuIi mănaţi a ajuns la soiurile 1rish Cobbler, Pierwiosnek şi Bintje pînă Ia
Il %. La epocile mai tîrzii de plantare atacul de mană a ajuns pînă la 31 %
la Bintje, 24% la Bucur şi 21 % la Pierwiosnek. La soiul Merkur procentul
de tuberculi atacaţi a fost mai redus. Atacul de mană mai puternic la epo
cile tîrzii de plantare s-ar putea explica prin faptul că tuberculii sînt mai
tineri, cu coaja mai subţire etc.
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Tabelul 2
Dinamica dezvoltării ciupercii Phytophthora infestans (Mont.) de Bary la soiuri de cartof

plan late În diferite epoci, În anul 1968

%
tuber
cuii

miJnaţi

Notarea a Il-aNotarea 1

data

Data apa
riţiei

manei

Epoca
de plantareSoiul

I
a.A. data 1 a.A.

~<l ~/o
------------:,----:._---,-----:._..:..:::--=----_-:..-~:....-..:.-.._-

Irish Cobbler

I(Mt.)
II
III
IV
V

12.VIII
13.VI II
13.VIII
13.VIII
12.VIlI

16.VIII
16.VIII
16.VIII
16.VIII
16.VIII

4,0 26.VIII - 7
5,0 26.VIII - 9

12,0 26.VIII 25,0 II
14,0 26.VIII 20,0 6
15,0 26.VIII 50,0 8

----- ---

Pierwiosnek

l(1vlt. )
II
III
IV
V

13.VIII
12.VIII
13.VIII
1O.VIII
10.VIII

16.VIII
16.VIII
16.VIII
16.VIII
16.VIII

3,0
8,0

12,0
10,0
15,0

26.VIII
26.VIII
26.VIII
26.VIII
26.VIII

24,0
45,0
50,0

4
6

II
21
18

Bintje

I(Mt.)
II
III
IV
V

12.VIII
12.VIII
12.VIII
4.VIII

1LVIII

16.VIII
16.V11I
16.VIII
16.VIII
16.VIII

2,0
3,0
2,0
4,0
3,0

26. VI II 18,0
26.VIII 20,0
26.VII 1 25,0
26.VI II 60,0
26.VI II 50,0

11
8

25
29
31

Bucur

Merkur

I(Mt.)
II
III
IV
V

I(M t.)
II
III
IV
V

13.VIII
13.VIII
12.VIII
1l.VIII
IO.VII 1

18.VIII
19.VIII
19.VIII
12.VII I
19.VIII

17.VI II 2,0 26.VI II
17.VIII 4,0 26.VIII
17.VIII 7,0 26.VIII
17.VIII 14,0 26.VIII

::~::~ 1:::_12:.~~I1
22.VIII 1,0 I 2.IX
22.VII I 11'° 2.1 X
22.VI I I 2,0 2.1 X
22.VII I 2,0 2. IX

12,0 10
30,0 Itj
25,0 13
75,0 20
75,0 24

15,0 5
20,0 4
30,0 7
35,0 3
35,0 Il
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În legătură cu infecţia de mană la tuberculi, în perioada 20.X-1.XI
s-au făcut observaţii la silozurile pregătite pentru păstrare în timpul iernii
la diferite cooperative agricole de producţie (tabelul 3), constatîndu-se un
procent foarte ridicat de tuberculi atacaţi de mană, mai ales la soiurile
timpurii Bintje ~i Urgenta.

Tabelul 3

Atacul de mană la tuberculii de cartof în perioada 20.X-1.XI.1968, la diferite soiuri

C.A.P. Soiul % tuberculi miJnatj

Moara Bintje 18
Ora 10
Merkur 11

Şcheia Bintje 20
Merkur 10

Bintje 28
Mihoveni Urgenta 23

Merkur 10

Mitoc Urgenta 10
Merkur 10

Sf. Ilie Bintje 20
Merkur 5

Bintje 10
Liteni Ora 5

Merkur 10

Prelipca Urgenta 29
Merkur 21

În anul 1969 (tabelul 4), condiţiile climatice pentru apariţia ~i dezvol
tarea manei au fost deosebit de favorabile. In pri mul rînd, infecţiile puternice
la tuberculii din anul 1968, au constituit sursa principală pentruinfecţia din
anul 1969. Începînd cu pri ma decadă a lunii iunie, precipitaţiile căzute
(128,5 mm) precum ~i durata de umectare a frunzelor au fost foarte favora
bile apariţiei agentului patogen. De asemenea, ~i temperatura a fost favora
bilă infecţiei. Ca urmare a acestor condiţii, primele focare secundare de mană

au fost notate la data de 18 iunie, la soiul Bintje, la primele două epoci.
Du pă cîteva zile (1-5), la soiurile timpurii, mana a apărut şi la celelalte epoci
de plantare. La soiul Merkur primele simptome au fost observate abia la 5
iulie, ded cu 17 zile mai tîrziu.
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Tabelul 4
Dinamica dezvoltării ciupercii Phytophthora infestans (Mont.) de Bary la soiuri de cartof plan

tate în diferite epoci, în anul 1969

Soiul
Epoca

de
plantare

Data
apariţiei

manei

Notarea 1 Notarea a II-a I Of<
_____=_-;- -.,-__:::_-;- tub~r-

O.A. O.A. cuii
data % data % mănaţi

I(Mt.) 20.VI 15.VII 25,0 22.VIII - 3
II 20.VI 15.VII 25,0 22.VIII - 4

Irish Cobbler III 21.VI 15.VII 20,0 22.VIII 95,0 2
IV 22.VI 15.VII 20,0 22.VIII 95,0 4
V 22.VI 15.VII 20,0 22.VIII 90,0 3

I(Mt.) 21.VI 15.VII 30,0 22.VIII - 6
II 21.VI 15.VII 25,0 22.VIII - 9

Pierwi csnek III 22.VI 15.VII 25,0 22.VIII 95,0 5
IV 21.VI 15.VII 25,0 22.VIII 90,0 8
V 23.VI 15.VII 25,0 22.VIII 85,0 10

I(Mt.) 18.VI 15.VII 15,0 22.VIlI - 7
II 18.VI 15.VII 15,0 22.VIII 100,0 5

Bintje III 19.VI 15.VII 20,0 22.VIII 95,0 4
IV 19.VI 15.VII 15,0 22.VIII 95,0 8
V 20.VI 15.VII 18,0 22.VIII 85,0 6

I(Mt.) 22.VI 19.VII 10,0 22.VIII 100,0 8
II 22.VI 19.VII 15,0 22.VIII 100,0 16

Bucur III 24.VI 19.VII 12,0 22.VIII 95,0 10
IV 25.VI 19.VII 10,0 22.VIII 90,0 12
V 25.VI 19.VII 10,0 22.VIII 95,0 14

I(Mt.) 5.VII 22.VII 2,0 I 22.VIII 20,0 5
II 7.VII 22.VII 3,0 22.VIII 25,0 4

Merkur III 8.VII 22.VII 3,0 22.VIII 20,0 1
IV 8.VII 22.VII 5,0 22.VIII 30,0 6
V 9.VII 22.VII 4,0 22.VIII 20,0 -
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După primele apariţii, condiţiile de umiditate au fost foarte favorabile,
datorită ploilor din ultima decadă a lunii iunie şi a celor din iulie. De ase,.
menea, umectarea frunzelot şi temperatura au fost optime. La notarea 1, fă

cută în 15 şi 19 iulie la soiuri le ti mpurii, gradul de atac a fost cuprins între
10 şi 30 %. În general gradu 1de atac a fost ceva mai mare la epoci le ti mp Jrii
decît la cele tîrzii. La soiul Merkur, la 22 iulie cînd s-a făcut notarea 1, gra
dul de atac a fost de numai 2-5%.

În luna august au fost conditii foarte favorabile extinderii atacului, mai
a les în ceea ce priveşte durata de umectare a frunzelor şi temperatura.
La notarea a II-a (22 august) gradul de atac la soiurile timpurii a ajuns la
90-100%, în afară de ultima epocă care a avut un grad de atac ceva mai mic.
La soiul Merkur gradul de atac a fost de 20-30%.

În ceea ce priveşte procentul de tuberculi mănaţi, se constată că acesta
este destul de ridicat, dar nu pe măsura atacului de pe frunze. La soiurile
timpurii atacul la tuberculi a variat între 2 şi 16 %, iar la Merkur între 1
şi 6%.

Din studiul făcut asupra dezvoltării acestei ciuperci, la diferite soiuri
plantate în mai multe epoci, reiese necesitatea aplicării de tratamente împo
triva manei şi în luna august, întrucît în această perioadă se produc cele mai
mari infecţii, mai ales Ia tuberculi, pe care în timpul păstrării se grefează alţi

paraziţi vegetali care produc pagube apreciabiIe. De asemenea, tuberculii
bolnavi de mană constituie principala sursă de infecţie pentru anul următor.

Ţinîndu-se seama că diferenţa de atac Ia frunze şi tulpini între diferitele
epoci de plantare este mică, plantarea cartofi lor primăvara cît mai timpu
riu asigură o dezvoltare mai bună a plantelor pînă Ia apariţia manei, influen
ţînd pozitiv asupra producţiei de tuberculi.

Producţiile realizate în anii de experi mentare (tabelul 5) arată cea
mai mare producţie care s-a obţinut Ia epoca optimă de plantare, care este
şi cea mai timpurie. Celelalte epoci au dat producţii mult mai scăzute faţă

de martor, diferenţele fiind foarte semnificative.
Producţiile relativ scăzute din 1967 la epocile tîrzii de plantare se dato

resc faptului că mana a apărut într-o perioadă cînd plantele erau slab dezvol
tate, cu tuberculi puţini şi mici. Producţiile realizate au fost cuprinse între
88,1-232,4 q/ha. .

În anul 1968, cînd mana a apărut mult mai tîrziu iar evoluţia a fost
mai lentă, producţia de tuberculi Ia ultimele epoci nu a fost atît de scăzută,

iar Ia unele epoci s-a apropiat de cea a martorului. Producţiile realizate
au fost cuprinse între 154,5 şi 279 q/ha. Din cauză că şi la un atac
de mană întîrziat s~ produc infecţii puternice Ia tuberculi (tabelul 2),
se impune aplicarea de tratamente pînă aproape de recoltare, în anii cu condiţii

favorabile pentru mană, sau arderea vrejilor cu produse chimice pentru a îm
piedica vehicularea conidiilor în sol.
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Producţiile realizate la soiuri de cartof plantate în diferite epoci (q/ha)

345

Tabelul 5

Soiul
Epoca de
plantarc 1967 1968 1969 I

Media
1967-1969

I(Mt.) 228,4 189,1 84,3 167,3
II 177,1 103,1° 0 56,1 112,1

Irish Ccbbler III 184,:1 157,6 37,.5°0 126,5
IV 148,6°0 228,5 12,6°00 129,9
V 115,4°00

I 154,5 4,3°°0 91,4°

I(Mt.) 284,4 181,9 86,4 183,9
II 249,6 194,2 86,6 176,8

Pierwicsnek III 236,9° 223,8 41,7 167,5
IV 149,0°°0 171,1 8,0°°0 109,4°
V 102,2°°0 167,5 8,7°° 0 92,8°°

I(Mt.) 428,7 204,3 106,6 246,5
II 360,6° 171,1 105,5 212,4

Bintje III 330,1 000 212,0 66,7° 202,9
IV 205,5°00 279,0** 9,2°00 164,6°°
V 123,0°00 199,9 10,4°00 111 ,1 00

I(Mt.) 304,5 260,6 40,8 202,0
II 288,5 263,0 60,1 203,9

Bucur III 206,7°00 259,6 83,3* 183,2
IV 120,9°°0 241,2 81,7* 147,8
V 88,1 000 245,2 73,5* 135.60

I(Mt.) 318,5 296,5 130,5 248,5
II 322,1 308,5 115,5 248,7

Merkur III 280,4 223,1°0 101,0 201,5
IV 232,4 00 267,5 41,7°0 o 180,50

V 116,6 000 223,1 00 20,8°°0 121,8000

DL 5% 46,4 46,5 32,1 56,3
DL 1% 62,5 65,3 45,1 76,0
DL 0,1 % 92,0 92,1 63,7 97,7

În anul 1969, condiţiile foarte favorabile atacului ti mpuriu de mană
au influenţat în mare măsură producţia. Neaplicarea de tratamente chimice
a făcut ca şi la epoca timpurie de plantare producţia să fie mult scăzută, între
84,3 şi 130,5 q/ha. Ultimele epoci au dat producţii foarte scăzute, cuprinse
între 4,3 şi 73,5 q/ha. Trebuie menţionat faptul că producţia scăzută din anul
1969 s-a datorat şi plantatului tîrziu (prima epocă la 3 mai), iar apariţia ma
nei a fost timpurie, astfel încît plantele au fost distruse înainte de a avea
o producţ ie asigurată. Producţiile atît de scăzute la ultimele epoci de plant are
s-au datorat şi faptului că, după un timp relativ scurt de la răsărire, mana s-a
instalat pe plante, distrugîndu-le. Datorită atacului puternic, o parte din:
plante nu au ajuns nici în faza de înflorire.
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Pierderile de producţie sînt cu atît mai mari, cu cît soiurile cultivate
'sînt mai sensibile la mană. Chiar si în cazul cultivării unor soiuri mai rezis
tente la mană, neapIicarea de tratamente duce la pierderi de recoltă.

Analizînd producţia medie obţinută în cei trei ani de experimentare, se
,constată de asemenea că epoca 1 de plantare a dat producţia cea mai ridi
cată, iar ultima epocă producţia cea mai scăzută.

CONCLUZII

1. U miditatea ridicată provocată de ploi, u mectarea frunzelor pe o pe-
rioadă lungă de timp (minimum 4 ore) şi temperatura medie de 15-20°C sînt
condiţii principale pentru apariţia şi dezvoltarea manei cartofului. Dur: ă
·ce boala a apărut, umeetarea frunzelor prin rouă este suficientă pentru inten
sificarea atacului de mană.

2. Pentru obţinerea unor producţii de calitate şi cu pierderi minime în
timpul păstrării, este necesară aplicarea de tratamente pentru combaterea
manei pînă la maturitatea plantelor.

3. Plantarea timpurie a cartofului asigură obţinerea unor producţii

mai mari, iar în anii cu condiţii mai puţin favorabile dezvoltării ciupercii
soiurile timpurii şi semitimpurii scapă de atacul de mană.

4. În aceleaşi condiţii de climă, soiurile timpurii şi semitimpurii sînt
mai atacate decît cele tîrzii.
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zată pe ambele feţe ale frunzelor. Simptomele infecţiei au apărut după 6 zile. Notarea extin
derii atacului s-a făcut după 10 zile Ia cîte 9 plante pentru fiecare variantă.

In anul 1969 s-a lucrat cu soiul Ostara în cîmp, pe parcele de 240-360 m2 , în funcţie

de lăţimea de lucru a maşinii. Experienţa a fost:aşezată în blocuri randomizate, în 4 repetiţii.

Au fest aplicate 4 tratamente cu zeamă bordeleză şi acetat de polivini1 (aracet) 0,3% în perioa
da 15 iunie - 31 iulie. Notarea extinderii atacului s-a făcut la începutul lunii august.

Indicii calitativi ai utilajelor au fost detenninaţi prin metoda lamelor de sticlă (aşezate

în toate etajele plantei), după metodica indicată de Cos tac h e (1969), cu menţiunea că

în calculul gradului de acoperire a fest introdus dia metrul mediu al urmelor picăturilor pe
lame de sticI5, în locul ceeficientului K reprezentînd raportul dintre diametrul mediu al urme
lor pi,căturilor pe frunze şi cel menţionat mai sus. Aceasta deoarece nu au existat suficiente
date pentru calcularea lui K. În plus faţă de metodica de mai sus a fost introdusă în formula
gradului mediu de acoperire uniformitatea repartizării picăturilor, obţinîndu-se astfel o carac
terizare a indicilor calitativi ai maşinilor într-o singură cifră, reprezentînd indicele de acoperire
a foliajului cu fungicid. Aceasta numai cu scopul de a uşura calculul corelaţiilor în sensul
efectuării unei corelaţii simple între indicele de acoperire şi cel de atac, în locul unei corelaţii

multiple. Indicele de a:operire astfel calculat nu este identic cu gradul de acoperire şi are
o utilizare strict limitată Ia compararea variantelor între ele şi la calcularea corelaţiilor amin
tite, în cadrul aceluiaşi an. Comparaţia între ani nu este posibilă deoarece s-au folosit fungicide
diferite.

Indicele de atac a fest calculat cu ajutorul numărului şi diametrului mediu al petelor
necrotice produse de ciupercă pe foliaj şi al suprafeţei foliare medii a plantelor în perioada
cînd s-a efectuat notarea. El nu este identic cu gradul de atac şi are o utilizare limitată ca şi

indicele de acoperire.

Eficacitatea tratamentelor, respectiv utilitatea practică a maşinilor studiate, a fest
apreciată după indicele de atac înregistrat pe foliaj şi gradul de asigurare statistică a corelaţiei

dintre acesta şi indicele de acoperire cu fungicid.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Gradul de acoperire cu fungicid a frunzelor pe ambele feţe şi de pro
tejare a plantei în toate etapele ei constituie măsura gradului de perfecţionare

a maşinilor destinate efectuării tratamentelor pentru combaterea manei car
tofului şi a altor boli. Cercetările noastre în anul 1968 au început cu deter
minarea minuţioasă a indicilor calitativi ai maşinilor în diferitele etaje a le
plantei pe ambele feţe ale frunzeI Of.

Rezultatele obţinute la cîteva dintre maşinile cu care s-a experimentat
sînt prezentate în tabelul 1. Se observă că numărul mediu de picături pe cm2

înregistrează în diferitele etaje ale plantei variaţii relativ mici în cazul ma
şinii MSP-P, atît la folosirea dispozitivului pentru cartof cît şi a dispoziti
vului de cîmp şi a ventilatorului. Acest lucru se vede şi în figura 1; între
etajul inferior şi cel superior al plantei nu e-?te o deosebire marcantă în ceea
ce priveşte densitatea urmelor picăturilor. In consecinţă, indicele de,acope
rire a foliajului cu fungicid (tabelul 1) diferă relativ puţin în cazul analizat.
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Tabelul 1

Indicii calitati vi ai maşinilor de stropit înregistraţi în diferite etaje ale plantei pe cele
două feţe ale frunzelor (1958)

Nr. me- o me-diu de Indice-
Doza Etajul Fata pică- Media diu al le de Media

Tipul de maşini Ilba plantei*) frunzei**) turi pe etaje urmelor aeope- pe
pe cm 2 pică- rire etaje
lamă turilor lJ.

MSP-300 S s 1 954 1935,0 139,3 137,8i 1 916 136,3
300 832 111,0 6TA--

M s 1 143,0 81,8
i 1 424 102,1 --

1 s 1 040 1122,0 74,7 80,3i 1 204 85,8

MSP-P Disp. cartof S s 508 491,0 81,6 79,1
i 474 76,6

COO 630 160,0 lOi-;6 --
M s 567,0 91,5i 504 81,4

132,8
--

1 s t:28 520,0 83,9i 212 35,0

MSP-P Disp. S s 206 148,0 72,0 51,7
cartof i 90 31,4

400 168 237,0 5fY--
M s 133,0 45,6i 98 33,5

77T--
1 s 222 165,0 57,4i 108 37,4

MSP-P Disp. S s 730 640,0 52,8 46,3
cîmp. + ventila- i 550 39,8
tor 400 b74 102,0 4(f,9 --

M s 717,0 50,9i 860 60,9
54;8 --

1 s 774 767,0 54,4i 760 53,9

MSP-300 S s 1 242 1 215,0 42,4 41,9
i 1 188 41,4

50 1 088 76,0 36;3--
M s 886,0 29,6i 684 22,9

730 ~
--

1 s 456,0 15,2i 182 5,9

*) S = superior; M = mijlociu; 1 = inferior
* *) s = super:oar:î; i = inferioar2.

La maşina MSP-300 se înregistrează o densitate a picăturilor şi un indice
de acoperire mai mic în etajul mijlociu şi inferior al plantei, scădere ce devine'
evidentă şi capătă importanţă practică Etunci cînd se administrează cantităţi

foarte mici de soluţie la hectar (50 1). In figura 2 se observă diferenţa preg-·
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nantă privind nu mărul urmelor picăturilor înregistrat în cele două etaje ale
plantei la administrarea a 50 Uha soluţie, precum şi faptul că deosebirea este
mai mică atunci cînd doza creste la 300 Uha.

Densitatea picăturilorpe ce'le două feţe ale frunzelor este în general apro
piată ca valoare. Excepţii se înregistrează la folosirea cantităţilor relativ
mici de soluţie; lV1SP-300 cu 50 Uha şi MSP-P cu dispozitiv pentru cartof uti
lizînd 400 Uha cînd pe faţa inferioară a frunzelor se obţine o densitate a pi
căturilor şi un indice de acoperire mai mic. Se observă însă că prin ataşarea

ventilatorului la maşina MSP-P cu dispozitiv de cîmp situaţia se îmbunătă

ţeşte, fără să fie necesară creşterea cantităţii de soluţie la hectar.
Diametrul urmelor picăturilor pe feţele frunzelor nu a prezentat deose

biri importante între diferite etaje ale plantei, ceea ce se observă şi în figurile
1 si 2 . De aceea a fost luată în considerare valoarea lui medie.

, Referitor la datele prezentate în tabelul 1 se poate conchide că stropirile
efectuate cu maşinile MSP-P cu dispozitiv pentru cartof, MSP-300 şi MSP-P
cu dispozitiv de cimp şi ventilator au avut un grad ridicat de uniformitate,
explicabil, în primul caz prin existenţa dispozitivului de stropit de jos în sus
şi în celelalte două cazuri prin mişcarea plantelor de către curentul de aer. Se
observă totuşi o scădere a uniformităţii tratamentului, manifestată .prin scă

derea densităţii picăturilor în etajele inferioare, în cazul folosirii cantităţilor

relativ mici de soluţie la hectar (fapt ce reiese şi din tabelul 2).
Uniformitatea distribuirii fungicidului în toate etajele plantei este unul

din factorii determinanţi ai eficacităţii tratamentului. După E van s şi

colab. (1966) este necesar ca în perioada producerii focarelor secundare de in
fecţie şi în cazul stropirii cu cantităţi mici de soluţie să se acopere cu fun
gicid mai ales vîrful plantelor, partea cea mai expusă invaziei sporangilor.
Ulterior însă, în faza extinderii focarelor secundare, este important ca toate
etajele plantei să fie uniform acoperite cu fungicid, inclusiv etajul inferior,
considerat mai susceDtibil la infectie datorită vîrstei mai mari a frunzelor si
microclimatului favo'rabil existent 'la acest nivel al plantei (H u 1 e a, 1967).

Efectuarea tratamentelor de aşa manieră încît să se protejeze şi faţa

inferioară a frunzelor este necesară avînd în vedere faptul că pătrunderea pa
razitului în frunză are loc şi prin stomate (P ris t o u şi Gal 1 e g 1 y ,
1966). A b e y g una wa r d e n a (citat de Hul e a, 1967) raportează că

în cczul stropirii ambelor feţe ale frunzelor s-a obţinut o producţie cu 25% mai
mare decît în parcelele în care frunzele au fost stropite numai pe faţa supe
rioară.

lvlaşinile cu care s-a experimentat în anul 1968 au dat rezultate diferite
în combaterea bolii, determinte de tipul maşinii şi volumul de soluţie apli
cată la hectar . Caracterizarea maşinilor din punctul de vedere al indicilor
'calitativi şi cea a eficacităţii tratamentelor din punctul de vedere al indicelui
de atac sînt cuprinse în tabelul 2.

În legătură cu tipul maşinii se constată că în cazul pulverizării pneuma
tice s-a obţinut o densitate mai mare a picăturilor, deşi s-a ad ministrat mai
puţină soluţie la hectar. Diametrul urmelor piditurilor a fost însă mai mic
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Tabelul 2

Indicii calitativi ai mlşini10r d~ stro;lit şi indicele de atac înregistrat după

inocularea artificială în casa de vegetaţie (soi ul Bintje tratat cu Zineb, 1968)

Q) .. _'ro-oE <:;lU
UI~iformi-

Q)

.::.::: ::1.0. :i -o
Q)

Tipul de maşină
Doza S.A. -o "- .- ... tatea Q)'" Indicele
l/ha % Q)'" -o o'" tratamentu lui 03 Oi: de atac *)EB,,,, Q)_O (jQ)

EE~
o/ .- o.

..;:~ ~ 'o -00
1Sl. ... ;:l c: UZ 0._ ::1 .... .....0$

VI -netratat (martcr) - - - O 14,67 a
V2 - Lachazette etalon 50 4,8 2371 73 70 66,0 7,13 b
V3 - Lachazette 100 2,4 2316 90 73 106,6 4,43 bc
V4 - Lachazette 300 0,8 538 71 76 15,6 3,67 bc
V5 - MSP-300 100 2,4 863 79 78 32,8 3,60 bc
V6 - MSP-300 50 4,8 852 76 74 28,9 3,23 bc
V7 - MSP-P Disp. cartof 800 0,3 268 205 88 77,4 1,97 c
Vs - MSP-P Disp. cartof 400 0,6 148 237 78 51,5 1,77 c
V9 - MSP-300 200 1,2 892 95 86 64,5 1,77 c
V10 - MSP-300 300 0,8 1 400 111 74 99,9 1,23 c
Vu - MSP-P Disp.
cîmp + ventilatcr 400 0,6 708 102 87 50,5 0,87 c

V12 - Lachazette 200 1,25 1 805 93 93 105,0 0,70 c
V13 - MSP-P Disp. cartof 600 0,4 526 160 80 84,8 0,40 c

DS 5% ~13) = 4,75; DS 5% (2) 4,03

*) Interpretare prin testul Duncan (variantele nota~e cu litere difeiite se deosebesc semnificativ
-- ~ > DS 5%).

comparativ cu cel înregistrat prin pulverizare mecanică. Aceasta reiese şi din
compararea figurii 2 cu figura 1. Uniformitatea tratamentului la cele două

tipuri de maşini a avut valori apropiate. La aceasta a contribuit utilizarea
rl;cnrv71t;u11111; nontrll l'~rtf"'lf l'~ro ctrAnocto c; rlo ;AC ~11 clIc c; ~ uont;1~tArll111;
'U.J.oJpVLtJ.LJ. v L-lJ.\.-l.1 ,tJ'-.lJ.\..J. U. \o,...UJ. L.V.J. \,...U.1"-- uL.1.V}''-";''''-' 'fJ. ti\..... JVv .1.1.1. "-''-Lv "';/.1 u. V "'-'J. ... L.lJ.ULVL L-lJ.L-t1

în cazul dispozitivului de cîmp. Indicele de aCQperire cu fungicid înregistrat
la aplicarea a 200 şi respectiv 300 Uha soluţie prin pulverizare pneu matică

a fost mai mare decît cel obţinut prin pulverizarea mecanică a 400 şi respectiv
800 IIhectar.

În ceea ce priveşte volumul de soluţie folosit, reiese că prin creşterea
acestuia la maşina MSP-300 se măreşte densitatea şi diametrul picăturilor.

Fapul se observă şi în figura 2. Aceeaşi situaţie se constată şi la MSP-P cu dis
pozitiv pentru cartof în ceea ce priveşte densitatea picăturilor, nu însă şi dia
metrul. Este de asemenea interesant de observat că prin utilizarea ventila
torului la MSP-P cu dispozitiv de cîmp se obţine o creştere marcantă a densi
tăţii picăturilor urmată de micşorarea diametrului acestora comparativ cu
MSP-P cu dispozitiv pentru cartof, la acelaşi volum de soluţie aplicat la hectar.
Acest lucru se vede şi în figura 1. Uniformitatea tratamentului în general scade
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odată cu scăderea volumului de soluţie administrat; indicele de acoperire
scade în mod evident odată cu scăderea volumului de solutie.

Aceste rezultate privind indicii calitativi ai maşinilor, determinati prin
metoda lamelor de sticlă, sînt apropiate de cele obtinute de B rad şi O 1 
t e a n u (1971) prin transpunerea situaţiei de pe frunză pe hîrtie, cu ajutorul
reactivilor chimici.

Între indicele de acoperire, care include pe toţi ceilalţi indici calitativi
ai maşinilor, şi indicele de atac înregistrat în anul 1968 există o legătură de
proporţionalitate inversă. Această corelaţie negativă este asigurată statistic
(rll =-0,5,67*, fig.3). Linia de regresie indică şi ea scăderea evidentă CI

indicelui de atac pe măsură ce creşte indicele de acoperire cu fungicid.
După valoarea indicelui de aJac, maşinile cu care s-a experimentat Ee

împart în două grupe (tabelul 2). In prima grupă intră variantele 3-6 care
nu se diferenţiază semnificativ de varianta etalon (V2). Eficacitatea combaterii
bolii a fost în acest caz mediocră. A doua grupă cuprinde variantele 7-13
care sînt semnificativ diferite faţă de varianta etalon şi cu care s-a obţinut

o bună eficacitate a tratamentelor. Acestea au fost incluse pentru experimen
tare în condiţii de cîmp în anul 1969.

Cu masinile încercate în anul 1969 s-au obtinut de asemenea rezultate
diferite în co'mbaterea bolii, în funcţie de tipul de ~aşină şi volumul de soluţie
utilizat (tabelul 3).

Densitatea picăturilor la maşina cu pulverizare pneumatică folosind 200,
300 şi respectiv 400 Uha soluţie a fost egală şi în unele cazuri mai mare decît

Tabelul 3

Indicii calitativi ai maşinilor de stropit şi indicele de atac înregistrat prin infectie naturală

în cîmp (soiul Ostara tratat cu zeamă bordeleză, 1969)
::J .......... CiJ

~)~ ~
::J.s..s Uniformi- '"O(J)
'- (J).- <ii.::

Tipul de maşină
Doza S.A. 6.~i2.)~ "$63 tatea trata-

]~
Indicele de

l/ha % 6 3~:i mentului atac'" )
~ ~.~ ~ '-' % -00

"&-ro"o.. 1:::'-'-0 ..... _
..... ~

VI -netratat (martor) - - - ° 79,15 a
V2 -MSPU-900 etalon 400 2,0 185 160 70 25,9 19,30 b
Vs -MSPU-900 600 1,33 206 160 70 28,7 17,55 bc
V4 -MSPU-900 800 1,0 454 104 70 25,2 16,35 be
Vs -MSP-300 200 4,0 162 71 75 3,8 15,93 bc
V6 -MSP-300 300 2,66 242 104 75 14,3 13,40 bc
V7 -MSP-P Oisp. cartof 400 2,0 148 160 80 24,0 12,60 be
Va -MSPU-900 Ventilator 400 2,0 182 140 71 19,2 12,05 c
V9 -MSP-P Oisp. cartof 600 1,33 200 160 80 32,0 12,03 c
Vto-MSP-300 400 2,0 457 124 75 34,5 11,60 c
Vll-MSP-P Oisp. cartof 800 1,0 431 107 80 27,2 10,93 c

os 5% (11) =7,13; OS 5% (2)=6,04

*) - Interpretare prin testul Duncan (variantele notate cu lHere diferite se deosebesc semnicativ
- ~ > DS 5%).



Fig 1 - Urmele picăturilor înregistrate pe 0,5 cm2 lamă de sticlă (mărit 48 X)
la administrarea soluţiei de zineb prin pulverizare mecanică cu maşina MSP-P

folosind 400 1/ha (1968):
a - dispozitiv pentru cartof; etajul superior, faţa superioară; b - dispozitiv pentru cartof;
etajul inferior, faţa inferioară; c - dispozitiv de cimp + ventilator; etajul superior, faţa su-

perioară; d - dispozitiv de cîmp + ventilator; etajul inferior, faţa superioară.

Fig. 1 - Drop traces recorded on a 0,5 cm2 glas slide (48 x) during application
of 400 1 zineb/ha by mecanical spraying (1968), using MSP-P spraying machine:
a - Device for potatoes; upper part of the plant canopy. slide upper face; b -- device for
potatoes; lower part cf the plant canopy, sUde lower face; c - field device + air - blower;
upper part of the plant conopy, slide upper facc; d - field device + air _. blower; upper part

of the plant canopy, sUde upper face.



Fig. 2 - Urmele picăturilor înregistrate pe 0,5cm2 lamă de sticlă (mărit 48 X)
la administrarea soluţiei de zineb prin pulverizarea pneuma tică cu maşina MSP

300 (1968):

a - 300 I/ha; etajul superior, faţa superioară; b - 300 I/ha; etajul inferior, faţa superioară;

c- 50 I/ha; etajul superior, faţa superioară; d - 50 I/ha: etajul inferior, faţa superioară.

Fig. 2 - Drop traces recorded on a 0,5 cm2 glass slide (magnifica tion 48 x) du
ring application of zineb by pressure spraying (1968) using MSP-300 spraying

machine:

a - 300 I/ha upper part of the plant eanopy, slide upper face: b - 300 I/ha lower part of the
plant canopy, slide upper face: c-50 Uha, upper part of the plant canopy, slide upper face

d -- 50 I/ha lower pad of the plant canopy, slide upper face.
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aceea înregistrată la maşinile cu pulverizare mecanică utilizînd 400, 600 şi

respectiv 800 Uha soluţie. Diametrul urmelor picăturilor este mai mic com
parativ cu cel obţinut prin pulverizarea mecanică a aceluiaşi volum de solu
ţie. Cele două tipuri de maşini cu pulverizare mecanică încercate nu s-au deo
sebit din punctul de vedere al densităţii şi diametrului picăturilor, dar au în
registrat o uniformitate diferită a repartizării acestora. Cea mai bună uni
formitate a avut-o maşina MSP-P cu dispozitiv pentru cartof, urmată de
MSP-300. Pe ultimul loc s-a situat maşina MSPU-900, care, fiind lipsită

de posibilitatea stropirii de jos în sus, a dat rezultate mai slabe. Utilizarea
ventilatorului la această maşină ameliorează puţin situaţia. Indicele de aco
perire la MSP-300 cu 400 Uha soluţie este mai mare decît la celelalte variante
experi mentale.

În ceea ce priveşte volumul de soluţie aplicat la hectar se constată că

densitatea picăturilor şi indicele de acoperire cresc odată cu acesta, la toate
tipurile de maşini.

Intre indicele de acoperire şi indicele de atac există şi de dai a aceasta
o corelaţie negativă, asigurată statistic (1'9 = -0,651 *, fig. 3) .

După valoarea indicelui de atac,_ maşinile încercate se împart şi de
data aceasta în două grupe (tabelul 3). In prima grupă intră variantele 3-7
care nu se diferenţiază semnificativ de varianta etalon şi care au dat rezul-
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Fig. 3-C'Jrelaţia întIe indicele de accperire cu fungicid şi in
dicele de atac.

- Ccrrelaticn between fungicide C( vering index and dise
ase index.

tate mediocre în combaterea bolii. A doua grupă cuprinde variantele 8-11
care se deosebesc semnificativ de varianta etalon şi care, în condiţiile unui
an foarte favorabil producerii şi răspîndirE infecţiei cu mană, au dat rezul
tate bune. După cum reiese din tabelul 3, maşinile MSP-300 şi MSPU-900
cu ventilator, folosind 400 Uha soluţie au fost semnificativ mai bune decît
maşina MSPU-900 fără ventilator utilizînd acelaşi volum de soluţie.
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Sintetizînd rezultatele obţinute în cei doi ani de experimentare, ~on

chidem că s-a obţinut o bună eficacitate a tratamentelor prin folosirea urmă

toarelor maşini: MSP-300 cu 400 Uha soluţie, MSP-P cu dispozitiv pentru
cartof cu 600-800 Uha soluţie şi MSPU-900 cu ventilator folosind 400 Uha
soluţie. Aceste maşini se recomandă a se utiliza pentru combaterea manei
în cultura mare, cu menţiunea că la maşina MSP-P cu dispozitiv pentru car
tof este suficientă cantitatea de 600 Uha soluţie, iar la maşina MSPU-900 cu
ventilator, avînd în vedere valoarea indicilor calitativi înregistraţi în cî'TIp,
se poate mări cantitatea de soluţie pentru mai multă siguranţă, de la
400 pînă la 600 l/ha.

Efectul economic al reducerii volumului de soluţie administrată la hectar
de la 800 1 la 600 1 şi 400 1 constă în reducerea chel tuielilor de transport al
apei în cîmp de la 1 610 lei la 1 225 lei şi respectiv 805 lei pentru 100 ha, con·
form normelor de muncă în vigoare. Mai importantă este însă creşterea pro
ductivităţii maşinilor utilizate în combatere; pentru stropirea a 100 ha într-o
zi sînt necesare 13 maşini MSP-P cu dispozitiv de cîmp utilizînd 800 Uha solu
ţie şi numai 10 maşini MSP-P cu dispozitiv pentru cartof aplicînd 600 Uha
sau 8 maşini MSP-P cu dispozitiv de cîmp şi ventilator la norme de 400 Uha.

Datele din literatură' privind eficacitatea stropirilor cu volum redus
de soluţie sînt contradictorii. C o urs h e (1959) arată că sporangii ciuper
cii Phytophthora infestans pot germina printre picăturile fine de rouă cînd
aceasta nu este abundentă. O astfel de acoperire cu fungicide se obţine cînd
se aplică stropiri cu. cantităţi reduse de soluţie; de aceea autorul este de
părere că acest gen de strop iri este inferior acelora cu volum mare de soluţie.

E mii s s o n (1967) a obţinut o bună eficacitate a combaterii manei cart0

fului cu fungicide cuprice atît prin folosirea 'unui volum mare (850 Uha) cît
şi a unui volum redus de soluţie (250 Uha). E van s şi colab. (1966) rapor
tează obţinerea unor rezultate identice în combaterea manei cartofului cu
cantităţi mari şi mici de soluţie la hectar, cu condiţia menţinerii constante
a cantităţii de substanţă activă' a fungicidului folosit. V e n tur a şi H e r v re
(1961) au constatat că stropirile cu volum redus de soluţie (60 Uha) sînt la
fel de eficace în combaterea manei cartofului ca si cele cu volu m mare de
soluţie (l 000 Uha). '

Rezultatele noastre demonstrează că reducerea volumului de solutie
la hectar poate fi compensată prin pulverizarea mai fină şi repartizarea rriai
uniformă a soluţiei pe foliaj, adică prin îmbunătăţirea indicilor calitativi,
respectiv creşterea gradului de perfecţionare a maşinilor folosite în comba
tere.

CONCLUZII

1. Indicii calitativi ai maşinilor de stropit şi eficacitatea tratamen
telor aplicate cu acestea au diferit în funcţie de tipul maşinii şi volu mul de
salu ţie administrat la hectar.
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2. Indicele. de acoperire cu fungicid obţinut prin pulverizarea pneu
matică a 400 Uha soluţie a fost mai mare decît cel înregistrat prin pulveri
zarea mecanică a 400-800 Uha solutie .

. 3. Între indicele de acoperire cu fungicid si ind icele de atac există o
legătură de proporţionalitate inversă. Corelaţia negativă este asigurată sta
tistic.

4. În combaterea manei cartofului se obţine o bună eficacitate a tra
tamentelor prin folosirea următoarelor maşini:

- MSP-30Q administrînd 400 Uha soluţie. Concentraţia zinebului este
de 0,6%, iar a zemei bordeleze bine neutralizate de 2,0%.

- .MSP-P cu dispozitiv pentru cartof, aplicînd 600 Uha soluţie. Con
centraţia zinebului este de 0,4 %, iar a zemei bordeleze de 1,3 %.

- MSPU-900 cu ventilator, administrînd 400-600 Uha soluţie. Con
centraţia zinebului este de 0,6% respectiv 0,4%, iar a zemei bordeleze de
2,0 %, respectiv 1,3 %.
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ATAC AL CIUPERCII ALTERNARIA TENUIS NESS LA CARTOF

B. PLĂMĂDEALĂ

În culturile de cartof de la I.C.C.S. Brasov s-a observat în anul 1970
un fenomen patologic deosebit de cele produse' de agenţii patogeni cunoscuţi
la cartof în ţara noastră. Atacul a fost observat pe frunze în decada a treia
a lunii iunie sub forma unor pete mici de culoare brun închis, colţuroase sau
neregulate, cu diametrul de 1-2 mm (fig. 1 a). Numărul petelor pe o foli
olă a ajuns pînă la 100, în funcţie de intensitatea atacului şi de mărimea foli
olei. Atacul a început de la baza plantei şi s-a extins spre vîrf, iar atunci
cînd intensitatea lui a ajuns la 45-50% întreaga plantă avea un aspect gal-

a b

Fig. 1 - Simptomele proc'use de Alterna'ia tenuis (a) şi Alternaria porri (b) pe frunze de
cartof.

- Symptoms induced by Alternaria tenuis (a) and Altemaria porri (b) an potata
leaves.
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ben pestriţ. Aspectul macroscopic al necrozelor produse, ca şi analiza micros
copică a agentului patogen, a arătat că este vorba de atacul ciupercii Alter
naria tenuis Ness.

Alternarioza sau pătarea brună a frunzelor de cartof produsă de Alter
naria porri (El!.). Neerg. Lsp. solani (Ellis et Mart.) Neergaad este o boală

des întîlnită în culturile de cartof şi se manifestă prin pete distincte şi bine
delimitate prezentînd zone concentrice evidente (fig. 1 b); ea produce în
unii ani pagube însemnate, dar în 1970 frecvenţa ei a fost mică. Acest feno
men se explică prin faptul că atacul de A. porri este favorizat de verBe căl

duroase şi cu precipitaţii puţine, pe cînd A. tenuis preferă o umiditate ridi
cată (Ră du 1e s cuşi Bul in ar u, 1957). Precipitaţiile înregis
trate la Braşov în lunile mai-august ale anului 1970 au fost mult mai abun
dente ca medi.a aceloraşi luni din ultimii doi ani (562,9 mm în 1970 faţă de
303,4 mm media anilor 1968 şi 1969), ceea ce explică apariţia atacului de
A. tenuis în defavoarea lui A. porri.

Atacul a fost observat la soiurile Kavkazskii, Friihmolle, Kaptah,
Jaerla, Măgura, Merkur, K.Z. 3-4 şi Bv. 62-153-11. Frevenţa atacului a

Fig. 2 - Conidii germinate şi lanţuri de
conidii secundare de A. tenuis (fotografie

la microscop).

~;t.~ - Germinated conidia and chains
of secondary conidia in Alternaria tenuis

(microscopic photograph).

variat de la 80 la 100%. Cel mai puternic atac s-a constatat la soiul din Cehos
lovacia K.Z. 3-4, la care intensitatea a fost de 55-60 %, urmînd apoi Kav
kazskii, Friih molIe şi J aerla, la care intensitatea a fost de 25-30 %.

Agentul patogen Alternaria tenuis Ness a fost semnalat la noi în ţară

pe tutun (K n e c h tel, 1914, citat de R ă d u 1 e s cuşi Bul in a r u,
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1957).. Ciuperca face parte din grupul fungilor imperfecţi; ea este po1ifagă~

atacînd un nu măr mare de plante.
Pe suprafaţa frunzelor atacate ţinute în cameră umedă la 24-26°C dpar

fruetificaţiile ciupercii. Conidioforii sînt scurţi, septaţi, grupaţi sau izolati~

de culoare brună, purtînd lanţuri de 1-15 conidii, piriforme sau măciucate,.

cu 1-4 pereţi longitudinali şi 1-7 transversali (fig. 2).
În urma măsurătorilor efectuate s-au obţinut următoarele date privind

dimensiunile conidiilor: 20-50 X 10-15 [1.. Dimensiunile medii constatate
au fost de 28,39±0,4 (l. pentru lungimea conidiilor şi 11 ,92±0, 12 (1. pentru
lăţimea lor.

Studiind influenţa substratului nutritiv asupra creşterii coloniei şi

intensităţii fructificării, s-a constatat că ciupera creşte bine pe mediile de
cartof şi făină de porumb, dar fructifică abundent numai pe mediul de cartof
(tabelul 1). Pe mediul de morcov şi urzici colonia a avut un diametru mai
mic şi o culoare alb murdar. Pe mediile de cartof şi mălai culoarea a fost gri
negru.

Tabelul 1

Influenţa substratului nutritiv asupra dezvoltării coloniilor de
A. tenuis Ness

Cartof
Mălai

Morcov
Urzici

Med i u l

I
Diametrul colonii lor I

după 5 zile
cm

6,5
6,0
5,3
5,7

Intensitatea
frueti f icări j1

****
**
**
*

h*** fructificare abundentă

*** fructificare mijlocie
** frueti ficare slabă

* fruetificare foarte slabă (cîteva conidii)

Temperatura optimă pentru creşterea şi sporularea abundentă a ciupercif
este de 25-26°C, iar pH-ul optim este de 5,0~6,5 (S ula i m a n şi J a d
h a v, 1967). Lumina are de asemenea o influenţă favorabilă asupra creş

terii coloniei (coloniile crescute la lu mină au avut un diametru mediu de
6,8 cm, iar cele crescute la întuneric de 5,6 cm) şi asupra dinamicii germi
nării conidiilor provenite de la aceste colonii (fig. 3).

De asemenea, s-a constatat că dinamica germinării conidiilor este
influenţată şi de vîrsta coloniei de la care provin. Cea mai rapidă germinare
s-a observat la conidiile provenite de la culturi de 9 zile crescute la lumină~

Observînd modul de germinare a conidiilor s-a constatat că ele emit
1-3 filamente germinative simple. Germinarea în apă de robinet la tempe
ratura de 23-25(C a început din prima oră, ca după 8 ore procentul de coni-
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,dii germinate să ajungă la 93,5 %. Din datele prezentate (tabelul 2) se constată

că în cazul izolatului analizat germinarea are loc într-un ti mp relativ scurt.
Ciuperca poate avea rase fiziologice. Astfel, Sul a i m a n şi J a d

,h a v (1967), studiind proprietăţile patologice ale culturilor de A. tenuis izo-
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Fig. 3 - Influenţa condiţiilor de creştere

asupra dinamicii germinării conidiilor.

- Influence of growing conditions on
the evolution of germination in conidia .

late de pe trei soiuri de cartof, au stabilit că ele reprezintă trei rase patogene
:ale acestei ciuperci.

În anii în care condiţiile de mediu favorizează atacul, ciuperca A. tenuis
poate provoca pagube tot atît de mari ca şi A. porri (R ă d u 1 e s cuşi
Bul i n a r u, 1957). lrigarea culturilor de cartof poate favoriza atacul de

Tabelul 2

Dinamica germinării conidiilor ciupercii A. tenuis1 Ness În diferite medii

Germinarea conidiilor (%) după

Mediul
ore de la începerea experimentării:

2 I 4 I G J 8 I 10 I 24

Apă de robinet 30,3 67 91 93,5 96
I

98
Zineb 0,4% O ° ° O ° O
Du-fer 0,15% O O ° O O

I
O

Dithane M-45 0,2% O O ° O O O

1 Conidi ile provin de la o colon ie crescută ţe medi u de cartof în vîrstă de 20 zile.

A. tenuis. Prin faptul că ciuperca atacă soiurile şi liniile semitardive şi tar
dive, care au rezistenţă de cîmp la mană relativ ridicată (ex. Merkur, Măgura)

comparativ cu alte soiuri, importanţa acestei boli creşte. Un alt aspect al
-atacului de A. tenuis îl constituie faptul că unele soiuri şi linii atacate intră

în atenţia amelioratorilor pentru rezistenţa de cîmp la mană şi atacul acestei
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ciuperci îngreuiază testarea caracterului respectiv. Acest inconvenient se
poate înlătura prin folosirea unui fungicid selectiv. Se pare că acest fungicid
este Tiabendazolul.

Din cercetările efectuate asupra germinării conidiilor s-a constatat că

ele nu germinează în suspensie de Zineb 0,4 %, Du-ter 0,15% şi Dithane M-45
0,2% (tabelul 2). Deci combaterea acest e\ boli se realizează prin tratamentele
ce ~e efectuează împotriva manei carto fului.
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EFECTUL UNOR ERBICIDE ASUPRA CIUPERCILOR RHIZOCTONIA
SOLANI KUHN, ALTERNARIA SP. ŞI FUSARIUM SP.

B. PLĂMĂDEALĂ

Introducerea în practica agricolă a uimi număr mare de substanţe chi
mice pentru combaterea buruienilor are ca urmare, pe lîngă efectul erbicid,
şi unele efecte secundare care pot fi favorabile sau nefavorabile plantelor
de cultură. Astfel, erbicidele pot influenţa microflora solului (H u 1e a şi

colab.,1961; Kaufman, 1964; Millikan şi Fields, 1964; Ro
driguez-Kabana şi colab., 1966; Şarpe şi colab., 1969), re~is

tenţa plantelor ISI atacul agenţilor patogeni (R i c har d s o n, 1959), pato
genitatea microorganismelor care parazitează plantele de cultură (R ă d u
1 e S cuşi PalI, 1970) şi pot avea chiar un efect mutagen asupra unor
ciuperci (P ras a d, 1970).

Şi alţi autori au constatat o modificare a evoluţiei bolilor sub influ
enţaerbicidelor (P o p e s cu, 1968; P a Il şi Bob e ş, 1970). R f c har d
s o n (1959) explică această modificare a procesului de îmbolnăvire a plante
lor fie prin acţiunea directă a produselor asupra agenţilor patogeni, fie prin
acţiunea lor asupra plantei gazdă, mărind sau micşorînd rezIstenţa acesteia
la infecţie.

Experimentările au avut ca scop să stabilească dacă erbicfdele au sau
nu acţiune directă asupra unor. ciuperci care atacă cartoful.

tvlATERJALUL ŞI METODA DE CERCETARE

S-a urmărit efectul a şase erbicide (trei pe bază de triazine, două pe bază de derivaţi

ai ureei şi unul pe bază de acizi fenoxi-alcan-carboxilici cloruraţi) asupra ciupercilcr Rhizoc
tonia solani Kuhn, Alternaria sp. şi Fasarium sp.

Erbicidele folosite au fost: Gesagarel 50 [2,4-bis (izopropil amina)-6-(metil tio-sim-tria
zina)], Topogard (2-clor-4-etil amino-6- tert-bu tii amino-s- triazina), Atrazin (2-c1or-4-eti! -ami
no-6-izopropil-amino-sim-triazina), Patoran [N -(4-bromfenil)-N' -metoxi-N' -metil-ureea], Afa
Ion (N-metil-N-metoxi-N'-3,4-diclor-fenil-ureea), Diclordon sadic (s8rea ele sodiu a aci
dului 2,4-D).

Experimentările s-au făcut în condiţii de laborator, încorporînel erbicidele în mediu
de cartof-glucoză-agar. Concentraţiile folosite au fost de 100 şi 1 000 ppm. Inoculările

s-au făcut cu rondele de mediu cu ciupercă, avînd diametrul de 3 mm.
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S-a urmărit zilnic, timp de 12 zile, creşterea coloniilor şi formarea scIeroţilor la Rhizoc
tonia solani, iar la Alternaria sp. şi Fusarium sp., timp de 13 zile, creşterea coloniilor.
După 13, 19 şi 29 zile s-a determinat intensitatea fruetificării la Alternaria sp. şi Fusarium
sp. Pentru aceste determinări s-au folosit cîte 6 rondele de mediu cu diametrul de 8 mm
din fiecare variantă şi s-au spălat sporii în 5 mi apă la care s-au adăugat cîteva cristale de
cIorură mercurică O-IgCI 2) pentru a opri germinarea conidiilor, după care s-au centrifugat
5 minute la 3000 rot/min. S-a îndepărtat o parte din lichid, lăsîndu-se 1 mI la fiecare va
riantă. Intensitatea sporulării a fost exprimată prin numărul mediu de spori/cîmp m'icro
scopic (mărit lOx 20).

S-a stabilit de asemenea acţiunea fungistatică sau fungicidă a unor erbicide în pre
zenţa cărora ciupercile nu au crescut, după metodica descrisă de Bai cu (1968).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢii

Efectul erbicidelor asupra creşterii coloniilcr. După cum rezultă din
tabelul 1, toate erbicidele au întîrziat creşterea ciupercii Rhizoctonia solani,
în afara Atrazinului în concentraţie de 100 ppm. La toate erbicidele s-a con
statat o inhibare mai puternică Ia concentraţiiIe mari, dar aceasta nu este
proporţională cu creşterea lor. Cea mai puternică acţiunea de inhibare a

Tabelul 1

Efectul erbicidelor asupra creşterii coloniiIor, exprimat în zile necesare pentru a acoperi
vasele Petri (07 cm)

zile

Alternaria sp.
Erbicidul I I

R.hizoetonia solani I
Doza ppm -------

zile

Fusarium sp.

zile

Gesagard 100 4 12 7
1 000 6 după 13 zile 10

0=34 mm

100 4 11 8
Topogard 1 000 5 după 13 zile 10

0=34 mm

100 3 8 6
Atrazin 1 000 4 9 6

100 4 9 6
Patoran 1 000 - - după 19 zile

0=17 mm

100 9 după 13 zile după 19 zile

Afalon 1 000
0=34 mm 0=34 mm

- după 13 zile după 19 zile
0=16 mm 0=20 mm

Dic1ordon 100 6 12 6
sadic 1 000 - - -

Martor 3 6 5
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creşterii la concentraţia de 100 ppm au avut-o erbicidele Afalon şi Diclordon
sodic. Ciuperca nu a crescut în prezenţa erbicidelor Patoran, Afalon şi Diclor
don sodic în concentraţie de 1 000 ppm. S-a constatat că erbicidele Patoran
şi Diclordon sodic au o acţiune fungicidă, iar Afalonul o acţiune fungistatică.

asupra ciupercii Rhizoctonia solani (tabelul 2).

Tabelul 2

Modul de acţiune al erbicidelor (în doză de 1 000 ppm) în prezenţa

cărora ciupercile nu au crescut

Ciuperca

R hizoetonia
solani

Alternaria sp.

Fusarium sp.

Erbicidul

Patoran
Afalon
Diclordon sodic
Patoran
Diclordon sodic
Diclordon sodic

Modul de acţiune

fungicid
fungista tic
fungicid
fungistatic
fungistatic
fungistatic

Toate erbicidele încercate au întîrziat creşterea colonii lor la Alternaria
sp. (tabelul 1). Concentraţiile mari de erbicide (1 000 pplT!.) au inhibat creş

terea coloniilor mai puternic decît cele mici (100 ppm). Inhibarea cea mai
accentuată la concentraţiile d~ 100 pp m au determinat-o erbicidele Afalon,
Gesagard şi Diclordon sodic. In prezenţa erbicidelor Gesagard şi Topogard
în concentraţie de 1 000 ppm după 13 zile coloniile nu au acoperit suprafaţa

vaselor Petri, avînd un diametru de 34 mm, iar în cazul Afalonului coloniile
aveau un diametru de numai 16 mm şi erau lipsite de fructificaţii. Erbicidele
Patoran şi Diclordon sodic în concentraţie de 1 000 ppm au inhibat total
creşterea ciupercii Alternaria sp.; s-a constatat că ambele erbicide au o acţi

une fungistatică (tabelul 2).
Ciuperca Fusarium sp. a fost şi ea întîrziată în creştere de toate erbi

cidele încercate (tabelul 1). Concentraţiile de 1 000 ppm au inhibat mai puter-
nic creşterea ciupercii, în afară de Atrazin unde dozele de 100 şi 1 000 ppm
au avut acelaşi efect. La concentraţia de 100 ppm erbicidul Afalon a inhibat
cel mai puternic creşterea coloniilor, astfel că după 19 zile de la inoculare
ciuperca nu a acoperit întreaga suprafaţă a vaselor Petri, avînd un diametru
de 34 mm. Etbicidele Patoran şi Afalon în concentraţie de 1 000 ppm au
inhibat puternic creşterea, a_stfel că după 19 zile coloniile aveau 17 mm şi"

respectiv 20 mm diametru. In prezenţa erbicidelor Gesagard şi Topogard în
concentraţie de 1 000 ppm ciuperca a avut nevoie de 10 zile pentru a acoperi
vasele Petri, faţă de numai 5 zile la martor. Erbicidul Diclordon sodic în'
concentraţie de 1 000 ppm a inhibat total creşterea ciupercii; s-a constatat
că el a(e o acţiune fungistatică (tabelul 2).

Efectul erbicidelor asupra intensităţii sporulării ciupercilor A lternaria:
sp. şi Fusarium sp. La cele 3 testări (13, 19 şi 29 zile de la inoculare) s-a con-
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statat că erbicidele încercate au o acţiune de inhibare sau' de stimulare a
fructificării ciupercii Alternaria sp. În general, ciuperca a fructificat mai
slab în prezenţa erbicidelor în concentraţie de 1 000 ppm decît la concentra
ţiile de 100 ppm (fig. 1). La prima testare (13 zile de la inoculare) s-a con
statat că Atrazinul în concentraţie de 100 ppm a stimulat fructificarea, ajun
gîndu-se la un număr dublu de conidii/cîmp microscopic faţă de martor, mai

50

~ O
79 2!J zil!!
Î!70cu/dre

Fig. 1 - Influenţa erbicidelor asupra intensităţii fruetificării ciupercii Alternaria sp.,
exprimată în număr de conidii/cîmp microscopic.

- Inf1uence of weedkillers an the development of fruiting bodies in Alterna
ria sp. ,expressed as conidia number/microscopic field.

tîrziu fiind depăşit de acesta. În prezenţa celorlalte erbicide în aceeaşi con
centraţie ciuperca a fructificat mai puţin ca martorul, iar Diclordonul sodic
a inhibat total fructificarea. La testările următoare (19 şi 29 zile de la ino
culare) s-a constatat o stimulare a fructificării produsă de erbicidele Pato
ran şi Diclordon sodic în concentraţie de 100 ppm; în prezenţa celorlalte
erbicide ciuperca a fructificat sub nivelul martorului. Erbicidele Patoran
şi Diclordon sodic în concentraţie de 100 ppm şi Atrazin în concentraţie de
1 000 ppm au avut o acţiune de inhibare a fructificării în primele două săp

tămîni de la inoculare, după care fructificarea a fost stimulată ajungînd la
valori ce depăşeau martorul. Acest fenomen s-ar putea datora nu atît unui
proces de adaptare a ciupercii la mediul schimbat, ci unui proces de detoxi
ficare a substanţelor sub acţiunea enzimatică a ciupercii (R ă d u les c u
şi PalI, 1970). Erbicidele Gesagard şi Topogard au avut aproximativ ace
laşi efect asupra fructificării în ambele concentraţii.
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În cazul ciupercii Fusariurn sp. toate erbicidele încercate au inhibat
fructificarea (fig. 2). Urmărind intensitatea fruetificării după datele obţi

nute în urma celor trei determinări (13, 19 şi 29 zile de la inoculare) se con-
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Fig. 2 - Influenţa erbicidelor asupra intensităţii fruetificării ciupercii Fusarium sp.,
exprimată în număr de conidii/cîmp microscopic.

- Influence of weedkillers on the development of fruiting bodies in Fusa
rium sp., expressed as conidia number/microscopic field.

stată că erbicidele în concentraţie de 1 000 ppm au avut o acţiune de inhi
bare a fructificării mai mare ca în concentraţia de 100 ppm, în afară de Gesa
gard şi, la ultima determinare, de Atrazin. Erbicidele Patoran şi Afalon au
avut o puternică acţiune de inhibare a fructificării în concentraţie de 100 ppm,
iar la concentraţia de 1 000 ppm ciuperca nu a fructificat. O puternică acţi

une de inhibare a avut şi Topogard în concentraţie de 100 şi 1 000 ppm. Diclor-
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donul sodic în concentraţie de 100 ppm a inhibat mai puţin fructificarea,
dar la concentraţiade 1000 ppm ciuperca nu a crescut (tabelul 1). Dintre toate
erbicidele testate, acţiunea de inhibare cea mai puternică şi constantă asupra
fructificării ciupercii Fusarium sp. au avut-o Patoran şi Afalon.

Fig. 3 - Efectul erbicidelor asupra formării scIeroţilor ciupercii Rhizoetonia solani.

- Effect of weedkilIers on scIerotia development in Rhizoctonia solani.

Unele din erbicidele încercate au avut efect şi asupra formării sclero
ţilor de Rhizoctonia solani. S-a constatat că la 7 zile de la inoculare în pre
zenţa Afalonului în concentraţie de 100 ppm ciuperca nu a format scleroţi

(fig. 3). Erbicidele Gesagard (l00 şi 1 000 ppm), Topogard (100 şi 1 000 ppm),
Patoran (l00 ppm) şi Diclordon sodic (l00 ppm) au influenţat mai puţin

formarea scleroţilor, iar în prezenţa Atrazinului (l00 şi 1 000 ppm) şi la mar
tor, scleroţii erau abundenţi. Aceste diferenţe ale intensităţii formării sc1e
roţilor s-au egalat după 12 zile.

Efectele erbicidelor asupra microflorei din sol în condiţii de cîmp sînt
influenţate de o serie de factori, ca de pildă cultura la care se aplică, doza
întrebuinţatăetc. Astfel, erbicidul Phenylurea a micşorat numărul germenilor
de Fusarium sp. în solul cultivat cu soia, dar nu a avut nici un efect în solul
cultivat cu cereale CK a u f m a n, 1964).

Rezultatele obţinute au arătat că aceste erbicide au avut un efect direct
asupra ciupercilor testate. Efectul a variat în funcţie de erbicid şi de doza
folosită. Doze diferite de erbicid au avut efecte diferite în special aS,upra
fructificării ciupercii Alternaria sp. Astfel, Diclordonul sodic şi Patoranul
în concentraţie de 100 ppm au stimulat fructificarea, iar în concentraţ~ede
1 000 ppm au inhibat şi creşterea ciupercii. Dacă acest fenomen se va observa
şi în cazul altor ciuperci, probabil va trebui să fie luat în considerare Ia sta
bilirea dozelor de erbicide pentru producţie.
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1. Toate erbicidele încercate au avut efect direct influenţînd în măsură

mai mare sau mai mică creşterea şi formarea scleroţilor ciu percii Rhizoctania
salani şi creşterea şi fructificarea ciupercilor Alternaria sp. şi Fusarium sp.,
efectul lor variind cu erbicidul şi cu doza folosită.

2. Erbicidele pe bază de derivaţi ai ureei (Patoran şi Afalon) şi ai aci
zBor fenoxi-alcan-carboxilici cloruraţi (Diclordon sodic) au avut o influenţă

mai puternică asupra ciupercilor testate decît erbicidele pe bază de triazine
(Gesagard, Topogard şi Atrazin).
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ASPECTE PRIVIND COMBATEREA GÎNDACULUI DIN COLORADO
(LEPTINOTARSA DECI:'MLINEATA Say) CU PRODUSE PE BAZA

DE DDT ŞI LINDAN

1. ŞANDRU, C. MANOLACHE*), T. SApUNARU,
V. BRUDEA, şi N. STAICU

Cercetări privind biologia, ecologia şi combaterea gîndacului din
Colorado (Leptinotars2 decemlineata Say) au fost iniţiate la noi încă din anul
1959. Rezultatele acestor cercetări au constituit obiectul a numeroase .lucrări

ştiinţifice (M a noi a c h e şi colab., 1961; 1963 a, 1963 b; Ş an d r u,
1964;Săvescu şicolab., 1966;Săpunaru şicolab., 1968;Şandru

şi Şut e u, 1969), prin care s-au făcut cunoscute mijloacele eficace de care
se dispune pentru combaterea dăunătorului. Dintre produsele chimice între
buinţate în combaterea gîndacului din Colorado, substanţele c1ofoderivate,
în speţă DDT şi lindan, au ocupat primul loc datorită unei eficacităţi satis
făcătoare.

In ultimii ani s-a observat însă că insecticidele pe bază de DDT şi

lindan întrebuinţate curent în combaterea acestui dăunător nu mai prezintă

garanţia apărării culturilor, începînd cu zonele din vestul ţării, unde insecta
a ajuns cu patru ani mai devreme decît în zonele estice.

Rezistenţa la insecticidele c1oroderivate, în general, are ca mecanism
detoxificarea substanţei active, proces fiziologic prin care DDT este trans
format în DDF, datorită dehidroc1orurării determinată de prezenţa enzimei
dehidroc1orinaza DDT, existentă la liniile sau formele de insecte care au
dobîndit această capacitate. Opiniile asupra rezistenţei gîndacului din Colo
rado la insecticidele c1oroderivate nu sînt însă unani me. În S.U.A., C u t
k o m p (1958) menţionează, în urma unor observaţii de CÎ!!1P, apariţia rezis
tenţei acestui dăunător faţă de DDT, încă din anul 1952. In Europa se sem
nalează apariţia rezistenţei în Spania, iar alţi cercetătorio neagă pentru R.D.
Germană şi Ungaria (S c h w a r z, 1965).

În acest scop, în perioada 1968-1970 s-au efectuat cercetări la staţiu
nile experimentale agricole Lovrin (Timiş), Podu Iloaie (Iaşi), Suceava şi

la LC.C.S. Braşov, avînd drept obiectiv principal verificarea stării actuale
a eficacităţii produselor Detox şi Duplitox 167 în diverse zone ale ţării.

*) De la Institutul Agronomic "N. Bălcescu"
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În combaterea larvelor (tabelul 2) deşi eficacitatea insecticidelor este
în general ridicată, cu produsul Detox 25 la Lovrin nu s-a obţinut o morta
litate mai mare de 62%. Cu Duplitox 167 însă s-a obţinut o eficacitate de
89%. Aceasta a sugerat folosirea în vestul ţării, în lipsa Duplitox-ului 167,
a amestecului de Detox 25 (70%) + Lindatox 20 (30%). Pentru celelalte
localităţi (Podu Iloaie şi Suceava) eficacitatea ambelor inseeticide în com
baterea larvelor este satisfăcătoare, ca şi în cazul adulţilor.

Experimentîndu-se în anul 1970 la Braşov aplicarea separată a insec
ticidelor Detox 25, Detox 5, Lindatox 20 şi Lindatox 3 împotriva larvelor
(tabelul 3) s-a constatat că în cazul folosirii produselor pe bază de Iindan efi
cacitatea continuă să se menţină peste 90% chiar şi Ia jumătate doză (0,800
Uha s.a.), în timp ce Ia produsul Detox 25 s-a asigurat o eficacitate mai mare
de 90% numai în condiţiile normei convenţionale de 2 Uha s.a., însă la un
interval de 120 h faţă de 24 h în cazul Lindatoxului 20 la aceeaşi concen
traţie.

Aşadar, potrivit rezultatelor obţinute în experi mentarea produselor
pe bază de DDT şi lindan prin intermediul observării mortalităţii la adulţi

şi larve, s-a ajuns Ia concluzia că eficacitatea scade treptat în funcţie de
zonă, de la vest spre est.

Tabelul 3

Eficacitatea inseeticidelor De10x 25, Detox 5, Lindatox 20 şi Lindatox 3 în combaterea larvelor
gîndacului din Colorado la LC.C.S. Braşov (1970)

Cane. *) la
E % după:

Inseetieidul 1001 apă
24 h 48 h 120 h

Detox 25 2% 50 58 93
Detox 25 1% 26 35 87
Detox 5 30 kg 42 52 88
Lindatox 20 2% 99
Lindatox 20 1% 96 98
Lindatox 3 30 kg 97

*) La norma de soluţie de 400 I/ha.

În acelaşi timp a fost observată şi o scădere a eficacităţii de la an Ia
an (fig. 1); astfel, la Lovrin eficacitatea produsului Detox 25 a scăzut în
mod progresiv începînd din anul 1968 pînă în anul 1970.

Interpretarea eficacităţii produselor Detox 25 şi Du pIitox 167 după

producţiile obţinute (fig. 2 şi 3) a condus Ia aceleaşi concluzii ca şi în cazul
mortalităţii insectelor. La Staţiunea Lovrin, după primul an de expe
rimentare s-a constatat că variantele cu concentraţiile de 0,3, 0,2 şi 0,1 %
au dat rezultate egale cu martorul, plantele fiind atacate în aceeaşi măsură,

ceea ce a impus renunţarea la continuarea experimentării acestor doze; ele
au fost menţinute nu mai în izolatoare pentru aflarea mortalităţii.
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Fig. 1- Scăderea eficacităţii pro
dusului Detox 25 în combaterea
gîndacului din Colorado în peri-

oada1968-1970 la Lovrin.

- Decrease in efficiency of
Detox 25 applied in the control of
Colorado beetle at Lovrin, during
1968 - 1970.

Fig. 2 - Eficacitatea insedicidului Detox 25 exprimată prin producţiile obţinute (valoriI
medii pe 3 ani).

- Detox efficiency expressed in terms of potato yield (average values an 3 years) ...
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Rezultatele privitoare la producţiile obţinute pun în evidenţă pentru
toate localităţile scăderea producţiei în raport cu micşorarea dozelor. Pier
derile de producţie corespunzătoare scăderii cu o treaptă a concentraţiei pot
fi de 1-3 tone tuberculi şi cu accent deosebit în zonele în care insecta găseşte
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Fig. 3 - Eficacitatea inseeticidului Duplitox 167 exprimată prin producţiile obţinute

(valori medii pe 3 ani).
- Duplitox 167 efficiency expressed in terms of potato yield average values on

3 years)

'condiţii de dezvoltare şi de prolificitate mai apropiate de cerinţele sale (Lo
vrin, Podu Iloaie). La Lovrin infestările puternice ca urmare a realizării unei
,densităţi considerabile, amplificate de cele două generaţii din cursul pri
măverii şi verii, iar pe de altă parte eficacitatea slabă a insecticidelor încer
cate au determinat plafonarea producţiei de tuberculi sub nivelul celorlalte
localităţi.

În raport cu martorul netratat, toate variantele sînt semnificativ supe
rioare. În cazul produsului Detox 25, varianta cu concentraţia de 1,0%
,depăşeşte I!:!artorul la Suceava cu 32%, la Podu Iloaie cu 167%, iar la Lovrin
cu 128%. In cazul produsului Duplitox 167, varianta cu aceeaşi concentraţie

.de 1,0% depăşeşte martorul la Suceava cu 20%, la Podu Iloaie cu 170%,
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iar la' Lovrin cu 200%, ceea ce în valori absolute reprezintă producţii sal
vateîn cantităţi de 14-21 tlha.

Dacă admitem existenţa reală a rezistenţei gîndacului din Colorado
faţă de inseeticidele cloroderivate, excluzînd dintre cauzele insucceselor
observate în producţie lipsa de rutină, deficienţele inseeticidului ca şi alte
considerente de ordin tehnic, atunci folosirea alternativă a diferitelor pre
parate insecticide, ca una din măsurile de preîntîmpinare a creşterii rezis
tenţei, d~vine necesară chiar şi în zonele în care Detox 25 şi Duplitox 167
încă mai au eficacitate în combaterea dăunătorului.

Pentru realizarea alternanţei există încă numeroase preparate insec
ticide cu o foarte bună eficacitate în combaterea gîndacului din Colorado.
În acest scop, la Lovrin şi Braşov s-au efectuat anual lucrări de testare a insec
ticidelor (tabelul 4) pentru a fi din timp cunoscute şi întrebuinţate la nevoie.

Tabelul 4

Eficacitatea cîtorva inseeticide în combaterea adulţilor gîndacului din Colorado, festate la
Staţiunea Lovrin şi la LC.C.S. Braşov

I l
E % după:

lnsecti el du! Canc. I~ 100 1 ----;----;----,----;----,-__

apa 12 h I 24 Il I 48 h I 72 h I 9611 I 120 h

Staţiunea Lovrin

Bidrin 24 0,20 92 98 100
Carbetox 37 "Sintezn" 0,30 18 30
Dimecron 50 Ciba 0,08 46 76 100
Diazinon 60 Geigy 0,10 40 50 63 73
Divipan 100 Makh 0,10 55 86 90 100
Dipterex 80 WP Bayer 0,10 48 72 89 10,)
Fitios B 77/25 B.P. D. 0,20 4 12 28
Gusathion M Bayer 0,20 96 100
Heterotex 0,20 27 48 61
Imidan 50 WP Stauff 0,10 97 100
Lindatox 20 România 0,75 20 47 56
Lebaycid Bayer 0,15 16 46 52 74
Methyl CoL Makh 0,10 28 58 68 75 100
Phosdrin 24 Schell 0,20 63 95 100
PMP WP Sankyo 0,10 96 100
Sumithion 50 Ciba 0,20 31 73 84 93 100
Zolone BV 0,20 5 11 17
Ultracid 40 Geigy 0,10 54 75 100

J.C.C.S., Braşov

Azodrin 0,50 82 100
Birlane 24 0,05 [5 95 100
BI-58 0,10 15 62 92 100
Bromofos 30 0,20 47 55 70 80
Carbetox 37 0,80 47 65
Fenclorfos 35 0,50 5 17 27 62 85
Naled 0,10 100
Pinetox 50 0,50 2 12 20 50
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Dintre insedicidele verificate au prezentat eficacitate bună următoarele:

Dimecron 50, PMP, Phosdrin 24, Divipan 100, Sumithion 50, Ultracid 40,
Imidan 50, Azodrin, Naled.

CONCLUZII

1. La insedicidele pe bază de DDT şi lindan îndeosebi la Detox 25,
se constată o scădere a eficacităţii din vestul ţării către est.

2. În scopul întreruperii liniilor de rezistenţă, în combaterea grnda
cului din Colorado este indicată alternanţa inseeticidelor utilizate, în toate
zonele ţării.

3. Dintre insedicidele testate, rezultate bune au fost obţinute cu I~ro

dusele: Dimecron 50, PMP, Phosdrin 24, Divipan 100, Imidan 50, Sumit
hion 50, Ultracid 40 CE, Azodrin, Naled.
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CONCENTRAREA ŞI SPECIALIZAREA IN CULTURA CARTOFULUI A
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCŢIE DIN JUDEŢUL COVASNA

I. SOCOL, L. VEREŞ*)

Sensul economic al intensificării agriculturii constă în continua depla
sare a culturilor spre terenurile care le oferă condiţiile ecologice cele mai
favorabile (L e m e Ş e v, 1964). Imperativul creşterii producţiei agricole, al
încadrării agriculturii în ritmul de dezvoltare permis şi cerut de dezvolta
rea forţelor de producţie conduce la concentrarea producţiei şi specializarea
întreprinderilor agricole în obţinerea unei game mai restrînse de produse,
în cantităţi mai mari, de o calitate mai bună şi cu cheltuieli mai mici
(M i cuI e s c u, 1970 a; Gal k i il a, 1970).

Concentrarea culturilor şi specializarea unităţilor apare astfel ca un
instrument al perfecţionării repartiţiei teritoriale a producţiei la nivelul
unităţilor (H a r tia, 1968) şi ca una din modalităţile de satisfacere a exi
genţelor impuse de caracterul legic al evoluţiei agriculturii (P a str a k o v,
1969).

Folosirea tehnicii noi în agricultură presupune specializarea forţei de
muncă, stăpînirea deplină a tehnologiei proceselor de producţie, lucru cu
atît mai accesibil cu cît numărul proceselor tehnologice este mai mic. Rit
mul de creştere a calificării forţei de muncă este deci în funcţie de stabi
lirea din ti mp a direcţiei de specializare (C e a u şes cuI., 1971). Concen
i:rarea producţiei ŞI specializarea cooperativelor în cultivarea unui număr

mai restrîns de plante este cerută de însăşi evoluţia agriculturii şi consti
tuie un factor important 1n dinamizarea acestei evoluţii (M i cuI e s c u,
1970 b).

Cercetările întreprinse în judeţul Covasna, unde 10% din suprafaţa

ocupată cu cartof se cultivă de către sectorul cooperatist, au avut ca scop
stabilirea cooperativelor în care să se concentreze cult ura cartofului în per
spectivă.

METODA DE] CERCETARE

Formularea de propuneri concrete pentru concentrarea producţiei şi specializarea coope
rativelor în cultura cartofului a necesitat respectarea unor criterii tehnice şi economice ca
premisă a specializării. A fost necesară stabilirea unui minim de suprafaţă de cultivat, a unei

*} De la Direcţia Generală a Agriculturii, Industriei Alimentart'G Silviculturii şi

Apelor-Covasna.
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ponderi pe care să o deţină cartafuI în structura planului de cultură pentru a se materializa
concentrarea producţiei acestei plante.

Stabilirea criteriilor şi condiţiilor pentru concentrarea producţiei de cartof a premers
astfel propunerile concrete, ele formînd cadrul general ce a schiţat limitele între <;arw,s-au
elaborat propunerile. Alegerea cooperativelor agricole de producţie la care urmează a, se
concentra producţia de cartof şi deci care să se soecializeze în această cultură s-a făcut

pe baza următoarelor elemente:
- Suprafaţa cultivată cu cartof în ultimii patru ani în cifre absolute şi relative"

reflectînd orientarea deja existentă.

- Producţia medie în q/ha obţinută de cooperative în ultimii patru ani, deoarece
exprimă în mare măsură gradul de favorabili tate al terenurilor fiecărei cooperative pentru
cultura cartofului.

Caracteristicile solului din fiecare teritoriu: textură, drenaj, pantă, posibilităţi

de executare mecanizată a lucrărilor.

- Compararea gradului de favorabilitate pentru cartof şi alte culturi la cooperativele
situate pe terenuri cu fertilitate naturală mai mică.

La întocmirea lucrărU au fost folosite următoarele surse de documentare şi informare:
dări de seamă anuale ale cooperativei agricole de producţie (C.A.P.); chestionare completate
de organele de conducere din C.A.P.; încadrarea solului în categoria uşor, mijlociu sau greu
de către întreprinderea de mecanizarea agriculturii (I.M.A.) în funcţie de rezistenţa specifică

a solului la lUlfările agricole.
Inventarierea pentru cultura cartofului s-a făcut prin eliminarea din totalul terenului

arabil a:
- terenurilor situate pe pante de peste GO, pe considerentul că acceptînd pante mai mari

Se îngreuiază condiţiile pentru o executare corectă a lucrărilor mecanizate;
- a terenurilor cu textură fină - argiloase sau argilo-lutoase - ca nefavorabile

pentru cartof;
- a terenurilor cu drenaj intern neasigurat, deoarece contravin cerinţelor biologice

ale plantelor.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Ponderea cartofului în structura planului de cultură. Suprafaţa ce poate
fi cultivată cu cartof de către o cooperativă este în funcţie de suprafaţa totală

a solurilor favorabile acestei culturi în perimetrul unităţii. Din această supra
faţă se apreciază că se poate cultiva cu cartof, anual, o treime sau 'chiar
mai mult, prin luarea în considerare a întregii suprafeţe arabile. Revenirea
culturii cartofului în timp pe acelaşi teren este condiţionată de factori orga
nizatorici şi factori tehnici.

Factorii organizatorici reclamă o folosire cît mai justă în ti mp a for
ţei de muncă şi a mijloacelor de producţie. Cultura cartofului solicită par
ticiparea activă a forţei de muncă în aprilie, în a doua parte alunil 'mai
şi în pri mele două decade din luna iunie, precu m şi în septembrie şi octom
brie. Tractoarele au în general solicitări în aceleaşi perioade şi în plus în
lunile iulie şi(~ august pentru lucrări de combatere a bolilor şi dăunălorilor.
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Mijloacele de transport sînt necesare pentru cartof în oarecare măsură lat
transportul materialului pentru sămînţă şi intens la transportul apei pentru
lucrările de combatere, la transportul recoltei şi al îngrăşămintelor natu
rale. Rezultă deci perioade apreciabile de ti mp în care atît membrii coo
peratari cît şi mijloacele de transport şi tractoarele nu au întrebuinţare la'
cultura cartofului. Păioasele şi culturile furajere, în special trifolienele, au
procese tehnologice ce completează bine aceste perioade lăsate: libere de
tehnologia culturii cartofului.

Prezenţa cerealelor şi în special a plantelor furaj ere necesită şi faci
litează dezvoltarea unui sector zootehnic puternic (bovine), care completează

cultura cartofului prin asigurarea necesarului de îngrăşăminte naturale.
Din cele de mai sus rezultă că o cooperativă poate cultiva cartof îh

proporţie de maximum 33%.
Revenirea culturii cartofului pe acelaşi teren, din punct de vedere fito

sanitar, este bine să fie distanţată, pentru a preîntîmpina infecţiile cauzate
de agenţii patogeni specifici. Distanţa în ti mp este necesară şi pentru, pre
venirea impurificării lanurilor prin tuberculii rămaşi în sol de la cultura
anterioară. Ambele rezerve sînt satisfăcute prin revenireq. culturii cartofuluf
pe acelaşi teren după 2-3 ani.

Suprafaţa minimăde culthrat de o cooperativă specializată în cultura'
cartof"1 ui. Producţia cooperativelor agricole este destinată satisfacerii a ceM
puţin una din cele trei cerinţe de bază ale activităţii lor:

- cerinţele membrilor cooperatori pentru nevoile lor personale, situ
aţie în care produsele se împart acestora pentru zilele muncă prestate de ei
sau sub alte forme;

- cerinţele reluăril procesului de producţie de către cooperativă pe
o scară lărgită (furaje, seminţe);

- cerinţele economice naţionale, caz în care producţia se realizează'

ca marfă în special pe bază de contract cu unităţi specializate în acest scop.
Analiza interacţiunii dintre aceste trei cerinţe duce la concluzia că,.

de la un anumit nivel, creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor repro
ducţiei lărgite şi a nevoilor de trai ale membrilor cooperatori depinde de
cantitatea de produse care se realizează ca marfă.

Concentrarea culturii cartofului la o cooperativă trebuie să conducă

la creşterea substanţială a cantităţii de cartof producţie marfă şi la asigu
rarea unei ponderi superioare a încasărilor băneşti prin valorificarea acestui
produs, în totalul veniturilor băneşti obţinute din sectorul vegetal. Situa
rea indicelui venituri din cultura cartofului la un asemenea nivel, în urma
calculelor făcute, este posibilă numai dacă această plantă ocupă minimum'
20% din suprafaţa arabilă a unei cooperative.

Cooperativele agricole din judeţul Covasna cuprind mai multe locali
tăţi. Dintre acestea numai unele localităţi au terenuri favorabile culturii
cartofului. Folosirea acestor terenuri pentru cartof depăşeşte însă conside
rabil nevoile consu mului intern şi asigură posibilităţi mari oentru produc
ţia marfă.
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(1)

Baza tehnico-materială solicitată de cultura cartofului cuprinde o serie
·,de maşini şi instalaţii a căror utilizare este specifică numai acestei culturi,
cum sînt maşinile de plantat, combinele de recoltat, maşinile de sortat şi

·calibrat. Utilizarea în timp a maşinilor agricole nu pune probleme decît
pentru agregatul de sortat şi calibrat, a cărui folosire este eficientă dacă

,cuprinde o perioadă de 60-70 zile calendaristice, timp în care se prelu
crează producţia de pe 200-250 ha.

Depozitele pentru păstrarea cartofului de sămînţă constituie un obiect
,de investiţie cu durata de folosinţă îndelungată. Eficienţa economică a con
struirii acestora, termenulde recuperare, încep să devină acceptabile numai
la capacităţi mari. ..

Mărimea suprafeţei de cultivat cu cartof pe judeţ. Deplasarea supra
feţelor cultivate cu cartof spre terenurile ce beneficiază de cele mai bune
'condiţii ecologice nu trebuie considerată o etapă actuală în sens absolut.
'Cooperativele care au în proprietate terenuri potrivit de favorabile acestei
plante este necesar să cultive cartof pentru nevoile proprii încă o perioadă

îndelungată. Pe de altă parte, concentrarea suprafetelor ce urmează a fi cul
tivate pentru producţie marfă este condiţionată de existenţa suprafeţelor

care corespund acestei culturi în măsura dorită. Cultivarea aceleiaşi supra
feţe cu cartof, dar în alte condiţii mult mai favorabile acestei culturi, nu mai
.datorită terenului foarte favorabil, va avea drept efect sporirea producţiei

medii la unitate. Acest efect se poate dovedi matematic astfel:

Q = SQm = qs +q/"+qz +qm,

în care: Q este prcducţia totală de cartof
Qm - producţia medie
S - suprafaţa cultivată cu cartof
qs - cantitatea de cartof necesară pentru sămînţă

qc - cantitatea de cartof necesară pentru retribuirea muncii
qz - cantitatea de cartof necesară ca furaj
qm - cartoful producţie marfă prin contract şi plata muncii S.M.A.

Cultivînd cartof pe terenuri mai bune, producţia la hectar va creşte

'cu Qm, iar relaţia (1) se va transforma într-o inegalitate:

(2)

Întrucît pentru qs, qc şi qz nu se pot justifica creşteri, rezultă că întreg
'sporul S~Qm se va adăuga la qm, caz în care egalitatea se restabileşte:

(3)

Din relaţiile (2) şi (3) se poate trage concluzia că prin concentrarea
~u prafeţelor cultivate cu cartof este posibilă şi o reducere a acestora fără
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să se afecteze cantităţile ce se repartizează oricăreia din destinaţii cu con
diţia ca

(S - f1S)(Qm + f1Qm)'> Q - qsf1S.

(Se are în vedere că reducerea suprafeţei cultivate este însoţită de o
reducere a necesarului de sămînţă). Proporţia în care este posibilă reduce
rea suprafeţei este în funcţie de creşterea producţiei medii.

Amplasarea culturii cartofului în judeţul Covasna. Factorii care influ
enţează amplasarea culturilor pe teritoriu, foarte numeroşi şi complecşi, în
,general pot fi grupaţi în factori naturali şi factori social-economici. Avînd
în vedere scopul studiului, ne vom referi în continuare la factorii cei mai
importanţi.

Factorii naturali. CIi ma în ansamblu pe întreg judeţu1 corespunde ce
rinţelor cartofului. Temperaturile rr.edii lunare şi anuale, ultimul şi primul
îngheţ, regimul hidric sînt optirr.e .r=entru cultura cartofului. Hidrografia
{O,63 km/km2

) în general este bine repartizată şi asigură surse de apă pentru
numeroasele tratamente fitosanitare rec1amate de cultura cartofului practicată

ştiinţific.

Relieful se manifestă ca un factor limitativ în ceea ce priveşte cultura
cartofului. Avîr:d în vedere nu ILeroasele lucrări culturale reclamate de car
tof, această plantă nu se poate cultiva pe terenuri în pantă mai mare de
6°. Cultura cartofului pe pc;nte ITai mari este de regulă respinsă de cerinţele

mecanizării lucrărilor, deoarece prin frecventa schi mbare a liniei centrulu i
de greutate a tractoarelor şi maşinilor agricole este influenţată direcţia de
acţionare a acestora şi deci calitatea lucrărilor. Cooperative ca Aita Seacă,

Biborţeni, Vîrghiş, Lisnău au cea mai mare parte a terenurilor situate pe
pante şi au fost din această cauză considerate ca nepotrivite pentru culti
varea cartofului în scopul realizării de producţie marfă.

Terenurile plane, la rîndul lor, sînt favorabile culturii cartofului numai
dacă textura lor convine acestei plante. Terenurile cu textură fină, grele
(C o n sta n tin e s cuşi colab., 1965), argiloase sau argilo-Iutoase, sînt
nepotrivite pentru cartof. Pe astfel de terenuri producţia de cartof este mică

~i cultura nu este rentabilă. De altfel, cooperativele Baraolt, Hăgh ig, Alta
Mare, Brăduţ, Băţanii Mari, care au terenuri grele, obţin dLn această cauză

producţii de cartof mult mai mici faţă de media pe judeţ. In acelaşi timp,
la sfecla de zahăr şi Ia grîu, plante care suportă astfel de terenuri, produc
tiile sînt mai aproape de media pe judeţ sau ch iar peste această medie.

Cultura cartofului pretinde terEf~uri bine drenate. Existenţa apei freatice
la mică adîncime sau un drenaj extern neasigurat sînt elemente care adesea
concură hotărîtor la compromiterea culturii. Bazinul hidrografic al rîului
Negru prezintă suprafeţe întinse de terenuri cu un drenaj intern defectuos
şi care fac obiectul unei lucrări vaste de desecare. Situaţie mai gravă din
acest punct de vedere prezintă cooperativele din Chichiş şi Dalnic .

. Factorii social-economici. Cartoful este o plantă care cere un volum mare
de transporturi, atît pentru realizarea producţiei marfă cît şi pentru obţine-
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rea producţiei (îngrăşăminte, sămînţă). Reţeaua de şosele şi căi ferate cuprinde
însă bine judeţul şi nu constituie pentru nici o unitate un impediment demn
de luat în seamă. Drumurile judeţene şi comunale pot fi întreţinute în stare
bună, sursele de material în acest scop fiind abundente (piatră şi balast).

Unităţile industriale care folosesc materie primă din agricultură şi

care îşi manifestă influenţa asupra repartiţiei culturilor sînt: Fabrica de
spirt de la Ozun, Fabrica de amidon (în construcţie) de la Tg. Secuiesc,
Topitoria de in de la Reci, Fabrica de zahăr Bod şi Fabrica de cicoare Bra
şov. Suprafaţa cultivată cu cicoare (760 ha) nu pune probleme, putînd fi
amplasată în cîteva unităţi. Inul poate fi deplasat spre podzoluri şi poate
fi cultivat şi pe_terenuri în pantă, fiind mai potrivit decît cartoful pe ast
fel de terenuri. In ceea ce priveşte sfecla de zahăr, evitarea cultivării aces
tei plante pe terenuri mai uşoare este de doriţ, forma rădăcinii fiind o carac
teristică calitativă pentru fabrica de zahăr. In ceea ce priveşte vîrfurile de
lucrări cerute de procesul de producţie la cartof şi la sfeclă, acestea în mare
parte se suprapun şi deci este necesară deplasarea lor în sens invers concen
trării culturii cartofului.

Forţa de muncă, sub aspectul calificării, este favorabilă acţiunii de
concentrare, deoarece peste tot este deţinătoare a unei tradiţii puternice
În cultivarea cartofului. Sub aspect cantitativ, forţa de muncă este defici
tară la toate cooperativele din judeţ. La lucrările de recoltat, cooperativele
mari cultivatoare de cartof apelează la braţe de muncă străine, fie anga
jîndu-Ie direct, fie beneficiind de măsuri administrative luate pe plan local
(comunal sau judeţean). Indiferent de forma în care este atrasă forţa de
muncă străină, prevederile de perspectivă nu pot să o ia în considerare.

Mai trebuie adăugat faptul că structura pe vîrste a populaţiei active
din cooperativele judeţului Covasna în general şi din cele ce prezintă con
diţii pentru specializarea în cultura cartofu lui în special manifestă un pro
ces de îmbătrînire accentuată.

La o producţie normală de 200 q/ha, totalul muncilor de adunat (se
consideră scosul din pămînt ne mecanizat) , transport şi depozItat necesită

minimum 30 z.O. Avînd în vedere că în aceeaşi perioadă trebuie executate
şi alte munci (semănat, recoltat furaje etc.) rezultă că pe un cooperator
nu pot reveni mai mult de 1-1,2 ha cultivate cu cartof.

Singura soluţie ce se impune este dotarea secţiilor I.M.A. dLn coopera
tivele propuse spre specializare cu combine de recoltat cartof. In vederea
acestui mod de rezolvare a penuriei de forţă de muncă, a fost studiată can
titatea de sol schelet existentă pe terenurile cooperativelor. Suprafeţele în
care solul schelet trebuie luat în considerare sînt însă neglijabile, maximum
50 ha la o cooperativă. Pe de altă parte, suprafaţa mare de soIuri uşoare

spre mijlocii oferă condiţii bune pentru folosirea combinelor.
Construirea unor depozite moderne şi în apropierea acestora asigura

rea de instalaţii de sortat şi calibrat, obiective de investiţii a căror realizare
necesită un consum mare de fonduri, este necesar să însoţească acţiunea de
concentrare a producţiei.
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Profil ul actual al cooperativelor agricole de producţie din judeţul

Covasna. Suprafaţa cultivată cu cartof de către fiecare cooperativă în pre
zent este în mare parte o reflectare a gradului de favorabilitate pe care îl
au caracteristicile pedologice faţă de această plantă. Astfel, cooperativele
Petriceni, Sînzieni, Tg. Secuiesc cultivă peste un sfert din suprafaţă cu
cartof şi obţin producţii constant bune. De altfel producţiile medii obţinute

.de către cooperative la cartof au şi fost luate în considerare ca indicatori
de condiţii favorabile culturii cartofului.

În obţinerea unei producţii bune de cartof s-a considerat că şi-au mani
festat influenţa condiţiile ecologice, calitatea lucrărilor executate şi ferti
lizarea (problema materialului pentru sămînţă şi a soiului fiind tratată în
general la fel în toate cooperativele). Orînduind primele 40 de cooperative,
din totalul de 50 cîte există în judeţ, în ordinea producţiei medii obţinute

în anii 1965-1967, consideraţi ca ani normali, s-a constatat că primele 15,
exceptînd cooperativele Chichiş şi Sf. Gheorghe, prezintă şi cele mai bune
condiţii ecologice, cu suprafeţe mari de teren bun pentru cartof. Cooperati
vele din Chichiş şi Sf. Gheorghe au teren bun pentru cartof, dar prima, pe
suprafaţă mică iar a doua trebuie să se profileze în mai mare măsură pe
cultura legumeloL Pentru acelaşi motiv nu s-a prevăzut creşterea suprafeţei

cultivate cu cartof la C.A.P. Tg. Secuiesc.

Cooperativele din Reci (suprafeţe mari cu soIuri nisipoase), Zagon
,(soIuri brune în diferite grade de podzolire), precum şi Poian, Lemnia şi

Aninoasa, deşi au terenuri bune pentru cartof, obţin producţii mici, nu
numai datorită fertilitătii naturale mai mici a acestor terenuri ci si datorită

unei fertilizări insuficiente cu gunoi de grajd. '
În anul 1962, deci după încheierea acţiunii de cooperativizare, coope

rativele agricole de producţie au avut planuri de cultură care copiau în mare
su ma planurilor de cultură ale vechilor ţărani individuali. Din an în an
aceste planuri de cultură s-au ameliorat, tinzÎnd la o profilare a coopera
tivelor spre_cultivarea acelor plante care îşi găseau condiţii mai bune de
dezvoltare. Inaintarea în această direcţie s-a făcut inegal, datorită unei serii
întregi de cauze. Acţiunea se va putea aprecia ca terminată peste cîţiva ani,
,cînd specializarea unităţilor va fi un fapt îndeplinit.

Se constată, din cauza amintită mai sus, că unităţile deja profilate
spre pomicultură (Belin, Bodoc,) spre cultura sfeclei (Hăghig, Araci)
'etc., mai cultivă şi cartof pentru producţia marfă, deşi proporţia acesteia
în totalul producţiei de cartof obţinute este mică.

În urma studiului întreprins a rezultat că, comparativ cu realizările

anului 1967, satisfacerea tuturor cerinţelor la produsul cartof este posibilă

prin cultivarea unei suprafeţe de 11 133 ha, faţă de 12 147 ha cultivate
în anul de referinţă, deci cu o economie de teren arabil de 1 014 ha.

Cultura cartofului urmează să fie concentrată la 22 cooperative (tabe
lul 2) care să cultive anual 8 560 ha, revenind în medie pe fiecare din aceste
,cooperative cîte 389 ha.



Tabelul 1

Cooperativele agricole de producţie din judeţul Covasna care nu urmează a se specializa în cultura cartofului

Prod.
Realizat la cultura cartofului în 1967 Propuneri de perspectivă

Denumirea C.A.P. medie
prod. prod.

I
prod.

I
I con'um intem I prod.1965-1968 ,"p"r.l I con'um I supraf. prod.

q/ha ha totală Illtc.rn marfă
ha I medie totală să~Întă lalte f~nduri

marfă

q q q q/ha q q

Aita Mare 123,2*) 145 12981 8689 4292 60 123,2 7391 1 800 4571 1 020
Aita Seacă 96,3*) 140 10 876 7989 2887 82 96,3 7893 2460 4039 1 394
Arad 104,1 145 14687 8567 6 120 80 104,1 8328 2400 4578 1 360
Baraolt 109,7 157 14274 9727 4547 83 109,7 9106 2490 5205 1 411
Băţanii Mari 112,8 231 20504 15738 4766 140 112,8 15798 4200 9218 2380
Belin 109,8*) 165 Il 560 8292 3308 56 109,8 6 152 1 680 3520· 952
Biborţeni 98,9*) 130 5 129 4 134 995 80 98,9 7911 2400 4 151 1 360
Bodoc 138,7*) 191 19435 12486 6949 75 138,7 10403 2250 6878 1 275
BorC'şneul Mare 109,6 475 49058 31 557 17 501 300 109,6 32865 9000 18765 5 100
Brăduţ 127,2 353 29416 25 113 14303 200 127,2 25438 6000 16038 3400
Căpeni 110,0*) 80 9914 7340 2574 78 1l0,0 8582 2340 4 916 1 326
Chichiş 139,2 151 16736 Il 033 5703 78 139,2 10 861 2340 7 195 1 326
Chilieni 156,3*) 85 9 190 4040 5 150 50 156,3 7813 1 500 5463 850
Dalnic 128,8 290 27833 17205 10628 100 128,8 12877 3000 8 177 1 700
Ghidfalău 144,9 250 29422 17942 Il 480 108 144,9 15648 3240 10 572 1 836
Ghelinţa 115,5 299 37047 20023 17024 170 115,5 19643 5 100 Il 653 2890
Hăghig 117,9 171 15489 10587 4900 75 117,9 8840 2250 5317 1 275
Ilieni 103,9 238 22263 14646 7617 140 103,9 14542 4200 7962 2380
Lisnău 98,9*) 210 11 425 8861 2564 63 98,8 6228 1 890 3267 1071
Malnaş 112,1 85 9240 5343 3897 45 112,1 5043 1 350 2928 765
Micfalău 114,6 113 11 593 7005 4589 55 114,6 6306 1 650 3 721 935
Ojdula 102,1 230 25892 13669 12283 130 102,1 13268 3900 7 168 2200
Păpăuţi 1363 103 13841 8561 5280 E4 136,3 7361 1 620 4823 918
Valea Crişului 132,2*) 150 15415 10380 5036 71 132,2 9387 2 130 6050 1 207
Vîrghiş 98,9*) 86 3594 3314 280 60 98,9 5937 1 800 3 117 1 020
Arcuşi 126,9 151 13418 8000 5418 50 126,9 6345 1500 3995 850
Sîntion Lunca 112,4 105 6 154 5706 448 45 112,4 5158 1 350 3443 765
Sf. Gheorghe }50,1 112 16420 7670 8750 45 150,1 6777 1 350 4662 765

--
Total - 5041 482804 313817 169289 2573 - 301 901 77 190 180992 43731

*~ Progucţii medii pe anii 19Ş7-1~6Ş

u.:>
(XJ
(XJ



Cooperativc1e agricole ce producţie din judeţul Covasna care urmează a se specializa În cultura cartolului

Tabelul 2

Prod. Realizat în 1967 Perspectivă

Denumirea C.A.P.
med;e

1

prod.

I
prod.

I
prod. marfă. q

I
prod. I prod.1965-1968 supraf. supraf. coo,um I

q/ha ha totală medie

I ha totală intern marfă
q q/ha total la ha q q q

Petriceni 223,4 275 63340 230,3 36074 131,2 300 67020 26611 40409
Turia 195,4 440 106806 242,7 60751 138,1 550 107470 30725 76745
Sînzieni 206,5 530 115 197 217,3 65653 123,9 600 123900 47292 766)8
Tg. Secuiesc 175,7 295 61 601 208,8 38312 129,9 300 52710 13770 38940
Mărtineni 169,2 303 59689 196,9 33593 110,9 600 101 520 32525 68995
Brateş 162,2 485 81 561 168,1 45906 92,6 600 97320 38511 58809
Tamaşfalău 160,9 340 62851 184,8 30387 89,4 350 56315 24869 31496
Cernatu 167,8 615 108029 159,4 55688 90,6 650 109070 49259 59811
Alungeni 163,2 320 49702 155,3 29411 91,9 350 57 120 24313 32807
Covasna 151,0 296 40561 137,0 19243 65,0 300 45300 25653 19647
Catalina 144,8 230 41 311 179,6 26552 115,4 300 43440 10 252 33 188
Moaeşa 141,9 280 35272 125,9 14468 51,7 400 56760 31 364 25396
Ozun 116,9 181 13796 76,2 3539 19,6 320 37408 24570 1283~
Reci 109,1 310 22270 71,8 6726 21,7 420 45822 32595 13227
Aninoasa 127,5 220 25286 114,9 11 413 51,9 280 35700 19637 16063
Lemnia 140,1 290 32260 111,2 15548 53,6 300 42030 25581 16449
Poian 126,3 374 37746 100,9 12591 33,8 380 47994 25259 22735
Zagon 133,5 235 20340 86,6 7338 31,2 350 46725 29685 17040
Lunga 150,0 370 47600 128,6 26098 70,5 400 60000 30902 29098
Zăbala 102,0 330 27957 93,2 11 230 37,4 360 36720 22478 14242
Mereni 142,3 220 24424 111,0 12557 57,1 250 35575 20249 15326
Biesad 127,6 167 19897 119,1 8 184 49,0 200 25580 14826 10754

Total - 7 lOG 1 097496 3219,6 571 262 1 656,4 8560 1 331 499 600 926 730623

c.;

?3
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Sporul absolut de suprafaţă cultivată cu cartof de către aceste coo
perative tată de suprafaţa cultivată în 1967 este de 1 454 ha. Producţiile

ce se vor obţine de pe aceste hectare sînt aceleaşi pe crare le-au obţinut

cooperativele respective în anul de referinţă 1967. Prin efectuarea depla
sării culturii cartofului de la unele cooperative care au condiţii mai puţin

favorabile la cooperative cu condiţii mai favorabile, producţia medie urmează

să crească de Ia 130,1 q/ha în anul 1967 la 145,7 q/ha (tabelul 3).

Tabelul 3

Producţia de cartof În judeţul Covasna În anul 1967 şi în perspectiva concentrării şi

special izării

Speci ficare

Suprafata, ha Produc-

I

în tia me- Producţia
medie die totală

totală pe q/ha q
C.A.P.

Produc
ti a

marfă

q

Consum il tern

sămîntă I alte
q' fon iuri

, q

Realizat în 1967*) din care
la C.A.P. ce urmează a se
specializa în cultura car-

tofului **)

12 147

7 106

243 130,1 1 580300740 551 364 <110 1475 ~ 39

323 155,1 1 102305 571 262213 180306 7:::1

------------1----·1-------__ o --- ---

In perspectivă *) din care la
C.A.P. ce urmează a se
specializa în cultura carte-

fului **)

11 133 223 145,7 1 633400 774 354333 990525 118

8560 389 155,1 1 331 499 730 623256 800344 126

------------,,----1----1--- ---1----1--- --- ---.

Diferenţe între realizările

anului 1967 şi perspectivă

pe judeţ*)

-1 014

-8,3

-20 15,6

-8,3 11,2

53 100 33 803 -30420 49 779

3,3 4,5 -8,3 4,8

---------;:----1----1--- ---1----1--- ---- ---

229 194 203 092 43 620 37 395Diferente între realiz{jrile
anului i 967 şi perspectivă
la C.A.P. ce urmează a se
specializa în cultura car- ~

tofului **)

*) 50 C.A.P.
**) 20 C.A.P.

1 454 66

20,4 20,4 20,8 35,3 16,9\ 21,9

Confruntarea propunerilor făcute cu principiile ce trebuie respectate
în acţiunea de concentrare a producţiei şi specializare a unităţilor stabilite
mai sus duce la rezultate pozitive.

Suprafeţele cultivate de fiecare cooperativă depăşesc 200 ha şi deci
justifică şi facilitează investirea de fonduri în mijloace de bază specifice.
Procentul de teren arabil cultivat cu cartof nu depăşeşte în nici o unitate
1/3 din totalul suprafeţei arabile, astfel că o justă rotaţie a culturilor este
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posibilă. Date fiind condiţiile ecologice, cartoful poate fi cultivat an de
an numai pe terenuri favorabile, evitîndu-se terenul în pantă, terenul cu
drenaj neasigurat sau cu structură fină.

Folosirea forţei de muncă este posibil să se organizeze raţional prin
adoptarea unei structuri corespunzătoare a culturilor. La nivelul judeţului,

necesarul intern la produsul cartof este satisfăcut, iar producţia marfă creşte

cu 4,5% (33803 q) deşi suprafaţa scade cu 8,3% (l 014 ha), deci se res
pectă condiţia:

Această situaţie rezultă şi în cifre absolute din tabelul 3, unde a fost reţi

nut ca an de referinţă anul 1967.
Cooperativele Ia care s-a prevăzut concentrarea culturii cartofului sînt

situate aproape toate în depresiunea Tg. Secuiesc. Deşi chiar la acest nivel
condiţiile ecologice mai diferă de la o unitate la alta, din motive organiza
torice se cere ca structura pe soiuri a culturii cartofului să fie în linii mari
în favoarea soiurilor semitardiv~(60-70%), iar restul suprafeţei (30-40 %)
să se cultive cu soiuri tardive. In acest fel se va putea satisface cu materie
primă şi fabrica de amidon din oraşul Tg. Secuiesc.

Pe cele 1 014 ha teren ce se economisesc prin acţiunea de concentrare
a culturii cartofului se pot obţine 2 114 tone grîu sau 22 24:8 tone sfeclă

de zahăr rădăcini sau 1 854 tone orzoaică calculate la nivelul producţiilor

medii obţinute pe judeţ la aceste plante în anul 1967.
Sporul de producţie marfă de cartof ce se realizează Ia definitivarea

operaţiei este egal cu producţia brută de pe 311 ha sau cu producţia netă

(producţia brută - sămînţă) de pe 404 ha.
Economia totală ce se realizează prin adoptarea propunerilor care rezultă

din acest studiu are însă proporţii mai mari. Cele 1 014 ha ce nu se vor
mai cultiva cu cartof duc la economisirea a 43 602 z.o., fără micşorarea pro
ducţiei, deoarece ia cultura cartofului, în afară de transport şi adunat, cele
lalte lucrări (43 z.o./ha) se fac în funcţie de suprafaţă. Valoric, zilele-om
economisite reprezintă 1 308 060 lei. Folosirea unei cantităţi mai mici de
cartofi de sămînţă duce la o economie de 182 320 lei. Calculînd şi economia
ce se face la transportul cartofilor de sămînţă, se ajunge la peste 1,5 mili
oane lei economii la nivelul judeţului într-un singur an agricol.

Deşi avantajele sînt evidente, înaintarea în direcţia concentrării pro
ducţiei de cartof este condiţionată de o serie de alte elemente la fel de i mpor
tante. Dintre acestea aminti m: dotarea cooperativelor sau a secţiilor I.M.A.
cu combine de recoltat cartofi, dotarea cooperabvelor cu sortatoare mecanice
şi construcţia de depozite cu temperatură reglabilă şi mică mecanizare.

Concentrarea culturii cartofului este necesar să se facă concomitent
cu concentrarea altor culturi, ceea ce presupune elaborarea unor studii în
acest scop şi pentru celelalte plante care au condiţii favorabile de dezvoltare
în judeţ. Metoda de cercetare folosită pentru rezolvarea problemei concen-
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trării producţiei de cartof şi a specializării cooperativelor agricole în culti
varea acestei plante s-a dovedit corespunzătoare şi va putea fi folosită şi

la elaborarea unor lucrări asemănătoare pentru alte judeţe.

CONCLUZII

1. În condiţiile judeţului Covasna se pot aprecia ca specializate în
cultura cartofului cooperativele agricole de producţie care cultivăpeste 20%
din suprafaţa terenului arabil cu cartof şi la care peste 50 % g.in veniturile
realizate în sectorul vegetal sînt asigurate de această plantă. In cifre abso
lute specializarea se materializează prin cultivarea de către fiecare coopera
tivă a cel puţin 200 ha cu cartof.

2. În judeţ este posibilă concentrarea culturii cartofului pentru obţi

nerea producţiei marfă în 22 cooperative. Ca urmare a concentrării culturii
pe cele mai favorabile terenuri pentru această plantă, producţia medie pe
judeţ va creşte cu 15,6 q/ha, iar producţia globală se va mări cu 53 100
q, din care cel puţin 33803 q se vor reflecta în creşterea producţiei marfă.

Concomitent cu aceste creşteri se va reduce suprafaţa de teren cultivat cu
cartof cu 1 014 ha şi se vor obţine economii de sămînţă şi forţă de muncă

în valoare de 1,5 milioane lei.
3. Cooperativele specializate în cultura cartofului este raţional să se

profileze în direcţia cartof-bovine, iar structura pe grupe a planului pro
ducţiei vegetale să fie: 1) cartof; 2) cereale; 3) plante furajere (trifoi).

4. Metodologia folosită în stabilirea posibilităţii de concentrare şi spe
cializare a culturii cartofului în judeţul Covasna poate fi folosită în elabo
rarea lucrării pentru alte judete.
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BERrNDEI M., CATELLY T., SOCOL r., FODOR r., MAN S., MUREŞAN s.

1972, Bazine specializate pentru cultura cartofului în România, Analele LC.C.S.
Braşov, voI. III, Cartoful, p. 15-32,

Pentru îmbunătăţireazonării culturii cartofului şi pentru o mai bună organizare
a producţiei de cartof, pe bază de studii de teren, pe bază de confruntare a condi
ţiilor de climă şi sol cu cerinţele cartofului, se preconizează trecerea la cultivarea
cartofului în bazine specializate. Se propun în acest scop următoarele tipuri de
bazine: 1. Bazine de cartof pentru consum de toamnă-iarnă, cu următoarele

subdiviziuni: a) bazine de cartof pentru consum de toamnă-iarnă; b) bazine de
cartof pentru consum de toamnă-iarnă şi industria amidonului; c) bazine de
cartof pentru consum toamnă-iarnă, cu posibilităţi şi pentru timpuriu; d) ba
zine de cartof pentru consum de toamnă-iarnă, îndeosebi în condiţii de irigare.
II. Bazine de cartof pentru consum timpuriu, cu subdiviziunile: a) bazine de
cartof pentru consum extratimpuriu şi timpuriu; b) bazine de cartof pentru con
sum timpuriu, extratimpuriu şi pentru toamnă (în condiţii de irigare). III. Zone
închise pentru producerea cartofului pentru sămînţă. Se prezintă harta cu deli
mitarea acestor bazine, descrierea bazinelor şi unele consideraţii organizatorice.

BERrNDEI il.VL, CATELLY T., SOCOL r., FODOR r., MAN S., MUREŞAN s.

1972, Bazinespecializate pentru cultura cartofului în România (Basins
specialized in potato cropping in Romania), Analele I.C.C. S. Braşov, voI. III,
Cartoful, p. 15-32.

Potato cropping in specialized areas is recommended in order to improve both
zonation and organizing of potato cropping on the basis of field researches and
knowledge of climatic conditions versus potato requirements. With this aim
in view the following area types are recommended: I. Cropping areas for au
tumn - winter potato consumption, with the following subdivisions: a) area
tor autumn-winter consumption; b) areas of potato cropping for autumn-winter
consumption and starch industry; c) cropping areas for autumn - winter con
sumption having also possibilities of cropping for early consumption; d) areas
01 potato cropping for autumn-winter consumption, especially under irrigation.
Il. Areas for early potato consumption, with the folIowing subdivisions: a) areas
of potato cropping for early and extra early consumption; b) areas for early,
extra early and autumn consumption (under irrigation). III. Closed zones of
seed potato cropping. Maps concerning localization of mentioned areas, descrip
tion of zones and certain organizing considerations are presented in the work.



GOREA T.

1972, Posibil Hăţi de încrucişare a formelor dihaploide de cartof (Kreuzungsmă

glichkeiten dihaploider Formen bei Kartoffeln), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III,
Cartoful, S. 33-48.

Dihaploide Formen von Kulturkartoffeln 2n= 2x = 24 wurden mit zahlreichen
wildwachsenden und primitiv angebauten Arten unterschiedlicher Ploidiestufen
gekreuzt; diese geh6rten zu den wichtigsten taxonomischen Reihen der Ga ttung
Solanum, Unterart H yperbasarthrum Bitt. Innerhalb des Genoms S. tuberrJsum
L. fiihrten wir Kreuzungen orthoploider Formen 2x und 4x sowie verschieiene
Kombinationen derselhen durch. Die Auswertung cler Ergebnisse zeigte, dass
dihaploide Formen mit zahlreichen knollentragenden Arten der Gattung So!anum
gekreuzt werden k6nnen und geben Aufschlussiiber die Ploidiestufe und Frurht
barkeit der Nachkommenschaften. Ein Vergleich mit den Unterlagen der Fachl i
teratur fiihrt uns zu den wichtigsten genetischen Vermutungen liber die Frucht
bildung von Angiospermen mit Endosperm, wobei die M6glichkeit einer stufen
weisen Erneuerung der Tetraploidstufe auf meiotischem Wege unter Verwendung
nicht riickgebildeter Gameten und der Selektivitât der Ploidiestufe des Endo
sperms bei der Embryoiiberlebung hervorgehoben wird.

GOREA T.

1972, Posibilităţi de încrucişare a formelor dihaploide de cartof (B03MO:nc
Hocmb cKpeUfueaHUJl ouean/touonblx ffiOPM Kapmoffie/tJl), Analele LC.C.S. Bra
şov, T. III, Cartoful, Clp. 33-48.

IIHrarrJIOH)J,Hhle epOpMhI KyJIhTypHoro KapToepeJIH (2n=2x=24) cKpemHBaJIHCb C

06IIIHpHhIM Ha6opoM )J,HKopacTymHx BH)J,OB H rrpHMHTHBHO BhlpamHBaeMhlx epOpM
c pa3JIH'lJHOI1 CTeneHblO rrJIOH)J,HOCTH, rrpHHa)J,JIe:>KamHX OCHOBHhIM TaKCOHOMHllec
KHM ceplHIM KJIy6HerrJIo)J,Horo pO)l.a Solanum, rrO)l.CeK~HH Hyperbasarthrum Bitt.
B paMKax reHOMa S. tuberosum L. rrpoBo)J,HJIHCh CKpemHBaHluI )l.H- H TeTpa
OpTOnJIOH)l.HhIX epOpM B pa3JIH'lJHhIX KOM6HHa~HHx Me:>K)J,y HHMH. AHaJIH3
pe3yJIbTaTOB rrOKa3aJI B03MO:>KHOCTh CKpemHBaHHH )J,HrarrJIOH)J,HhIX epOpM Kap
ToepeJlH C 60JIhIIlHM 'lJHCJIOM KJIyoHenJIo)J,HhIX BH)l.OB H3 po)J,a Solanum C
YKa3aHHeM CTerreHH rr.lIoH)J,HOCTH H epepTHJIbHOCTH HX rrOTOMCTB. CpaBHHBa5I
rrOJIy'lJeHHhle pe3yJlbTaThI C JIHTepaTypHhIMH )J,aHHhIMH, o6cY:>K)l.aIOTCH OCI-IOBHhIe
reHeTH'lJeCKHe rHrrOTe3hI, KaCaIOII~lleCH rrJIO)J,OHOIIleHH5I rroKphITOCeM5II-IHhIX C
~m)J,ocrrepMoM II BhI5IBJIHeTCH B03MO:>KHOCTb BOCCTaHOBJIeHIIH TeTpanJIOH)J,HoH
cTyneHII rryTeM Mefl:03a, C IICrrOJIb30BaHlIeM Hepe)J,y~HpoBaHHhlx raMeT H 1I36Hpa
TeJIbHOCTII CTerreHl-I rrJIOH)l.HOCTH 9H)J,ocrrepMa rrplI BbI:>KIIBaHHII 3ap0)J,hlwa.
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CATELLY T., GROZA H.

1972, Variabilitatea caracterului de dinamica formării producţiei În populaţiile

hibride de cartof, Analele LC.C.S. Braşov, vol. III, Cartoful, p. 49-54.

S-au studiat greutatea şi numărul tuberculilor Ia cuib, raportul între greutatea
tubercuIilor şi greutatea vrejilor, precum şi înălţimea maximă a tufei, la reeol
tarea timpurie în populaţii hibride provenind din 13 combinaţii aflate în a doua
şi a treia înmulţire vegetativă. Elementul greutatea tuberculilor la cuib prezintă

un coeficient de heritabiIitate ridicat (h2 = 0,670) faţă de numărul tuberculilor
(h2 = 0,240), diferenţierile devenind mai pronunţate în combinaţiilecu parteneri
de maturitate mai timpurie. ~orelaţia fenotipică (rf = 0,730**) între cele două

elemente ale caracterului de dinamică este dată în primul rînd de corelaţia gene
tică (rg 0,600**) ceea ce permite selecţia indirectă pentru numărul de tuber
cuIi, caracter de expresie fenotipică foarte variată.

CATELLY T., GROZA H.

1972, Variabilitatea caracterului de dinamica formării producţiei În populaţiile

hibride de cartof (Variability of the feature ofyield formation dynamics in hybrid
potato populations), Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 49-54.

In early hybrid poiato populaticns, issued from 13 ccmbinaticns, in the
2nd and 3rd vegetative propagation, tuber weight and amount per hill, weight
of haulms and maximum height of bush were studied. The heritabiIity rate
(h2 = 0.670) was higher for the constituent "tuber weight" .as against "tuber
amount" (h2 0.240), the differences being sharper in combinations with part
ners cf earlier maturity. Phenotypical correlation (rf = 0.730**) between the
two components of dynamics is first of alI provided by the genetic correlation
(rg 0.600**), a fact which enables indirect selection for tuber amount, this
being a feature with very varied phenotypical expression.
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CATELLY T., GROZA H.

1972, Variabilitatea caracterului de dinamica formării producţiei in populaţiile

hibride de cartof (Variabilitiit des Mer/,mals der Ertragsbildungsdynamik in Kar
toftelhybridpopulationen), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 49-54.

Wir untersuchten Gewicht und Anzahl der Knollen je Nest, das VerhăItnis

zwischen KnolIen- und Krautgewicht sowie die Hăhe der Pflanze bei friiher Ernte
in Hybridpopulationen, die aus 13 Kombinationen hervorgingen und im Stadium
der zweiten und dritten vegetativen Vermehrung waren. Der Faktor Knollen
gţwicht je Nest besitzt im Vergleich zur Knollenanzahl eine hohe Heritabilităt

(h2 = 0,670) gegeniiber (h2 = 0,240). Die Unterschiede sind bei Kombinationen
mU friihreifen Partnern ausgeprăgter. Die phănotypische Korrelation (rf =
= 0,730**) zwischen den beiden Elementen der Ertragsbildung wird in erster
Linie von der genetischen Korrelation (rg = 0,600**) bestimmt, wodurch eine
mittelbare Selektion auf KnoIIenanzahl măglich ist; dieses Merkmal besitzt
ausserst unterschiedliche phănotypische Expressivităt.

CATELLY T., GROZA H.

1972, Variabilitatea caracterului de dinamica formării producţiei in popu
laţiile hibride de cartof (H8Jttell'lUeOCmb npU811a'Ka JUllaJtwlw o6paaoeallu!{,
ypOJlCa.ft y 2u6puJllblX nonY,/[,!{,lfuu 'Kapmorfie,/[,!{,), Analele LC.C.S. Braşov, T.
III, Cartoful, CTp. 49-54.

113YlIaJII1Cb Bec Il KOJIIflJeCTBO KJIy6Heii: B rHe3Ae, COOTHoIlleHHe Me}KAy BecoM KJIy6
Heti li 60TBbl, 3 TaIOKe HMaKCHMaJIbH35I BblCOTa KycTa nrH palme}l y60pKe fH6pHA
HbIX nonyJI5IUHiI, npoHcxoA5UUHX OT 13 KOM6HHaI..lJ!I1, npH BTOpOM H TpeTbeM Bere
T3THBHOM pa3MHO}KeHHH. 3JIeMeHT - Bec KJIy6HeiI Ha rHe3AO HMeeT BblCOKHH K03cj:>
~HUHeHT H3CJIeACTBeHHocTH (h2 = 0,670) no cp3BHeHHIO C KOJIHlJeCTBOM KJIy6HeH
h2= 0,240), npH'-leM pa3Hl1UbI CT3HOB5ITC5I 60JIee pe3KHMH B KOM6HH3UH5IX Me}KAY
60JIee p3HHeCneJIblMH KOMnOHeHT3MH. CPeHoTHnHlJeCKa5I IWppeJI5IUH5I (rf=0,730**)
Me}KAY 060HMH 3JIeMeHTaMH npH3HaK3 AHHaMHKYl B nepByIO O'-lepe)J,b )J,aeTC5I re
HeTHlJeCKOfl KOppeJI5Il..l,HeiI (rg=0,600**), lJTO n03BOJI5IeT npoBoAHTb KocBeHHyIO
CeJIeKUHIO Ha KOJIHlJeCTBO KJIy6HeiI, 5IBJI5IIDIUeeC5I BeCbMa H3MeHIIl1BblM cj:>eHOTHnH
lJeCKYlM npH3HaKoM.
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FonOR I.

1972, Variabilitatea continutului de amidon în populaţiile hibride de cartof,
Analele LC.C.S. Braşov: val. III, Cartoful, p. 55-60.

Cercetările efectuate în anii 1968-1970 asupra unor populaţii test formate din
200 genotipuri, obţinute prin hibridare între soiuri sau prin autofecundarea lor,
au arătat că limitele de variaţie a procentului de amidon la hibridările de tip
S. iuberosum x S. iuberosum sînt foarte largi şi anume de 8-26%. Frecvenţa

formelor peste limita de selecţie de 20% amidon este mai mare cînd se folosesc
ca genitori genotipuri mai bogate în amidon şi care transmit bine acest caracter.
S-a evidenţiat în mod deosebit combinaţia Amyla x Hochprozentige. Hibri
dările reciproce pentru conţinutul în amidon nu dau diferenţe semnificative pentru
acest caracter. Transmiterea în descende:1ţă a conţinutului în amidon se poate
testa la populaţiile obţinute prin autofecund are, dar o reuşită cu mai mare ran·
dament în selecţia creatoare pentru acest caracter este asigurată prin testarea
populaţiilor obţinute pe calea hibridărilor.

FonOR I.

1972, Variabilitatea conţinutului de amidon în populaţiile hibride de cartof
(Starch content variability in potato hybrid populations), Analele LC.C.S. Braşov,

val. III, Cartoful, p. ..55-60.

Research conducted from 1968 to 1970 \vith some test populations, consisting
in 200 genotypes issued by crossings ar by self pollination, has shown variations
in starch rates ta be very high, vize ranging from 8 ta 26% in crossings of the
S. tuberosum x S. tuberosum type. Incidence of strains exceeding the 20%
starch selection !imit was higher in case genotypes with a higher starch level and
good heritability were chosen as genitors. The combination Amyla x Hochpro
zentige was particularly conspicuous. Reciprocal crossing for starch content did
not result in significant differences as regards this feature. Starch content heri
tability may be tested in populations obtained by self-pollination but a higher
efficiency as regards selection for this feature may be reached by testing popu
lations issued from crossings.
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FanaR 1.

1972, Variabilitatea conţinutului de amidon în populaţiile hibride de cartof
(Variabilităt des Stărkegehaltes bei Kartoffelhybridpopulationen) , Analele LC.C.S.
Braşov, Bd. III, Carto fuI, S. 55-60.

Die zwischen 1968-1970 in Testpopulationen mit 200 Genotypen, die durch
Sortenkreuzungen oder Selbstbestaubung enstanden, durchgefuhrten Unter
suchungen zeigten, dass der Variationsbereich des Starkeanteils bei Kreuzungen
des Typs S. tuberosum x S. tuberosum sehr gross ist und zwar 8-26%. Die
Haufigkeit cler Formen, deren Selektionswert 20% Stărke uberschreitet, ist
grăsser wenn als Eltern Genotypen verwendet werden, die reichlich Starke ent
halten und dieses Merkmal besser vererben. Besonders ist die Kombination
Amyla x Hochprozentige zu erwăhnen. Reziproke Kreuzungen auf Starkegehalt
bringen keine signifikanten Unterschiede fUr dieses MerkmaI. Die Vererbung des
Starkegehaltes auf die· Nachkommenschaft kann bei Populationen, die durch
Selbstbestaubung entstanden, gepri.ift werden, aber die Prufung der durch Hybri
disation entstandenen Populationen ist erfolgreicher im Verlauf der Selektion,
die dieses Merkmal bestimmt.

FanaR 1.

1972, Variabilitatea conţinutului de amidon în populaţiile hibride de cartof
(HaJrteNl[UeOCmb cOOep:HCaNZlJl KpaxJrta.lla (1 ZU6pUONbLX nony.llJllţuJlX lWp
morfie.llJl), Analele LC.C.S. Braşcv, T. III, Cartoful, CTp. 55-60.

I1cCJIeAOBaHlHI, npoBoAHBlIlHeC5I B 1968-1970 rr. HaA TecT-nonyJI5IUH5IMH, coc
T05IlUHMH H3 200 reHOTHIIOB HnOJIytIeHHbIMH KaK nyTeM CKpelUHBaHH5I COpTOB, TaK
H nyTeM caMOOnbIJIeHH5I, nOKa3aJIH, tITO npeAeJIbI H3MeHeHH5I cOAep:m:aHH5I Kpax
MaJIa npH rH6pHAH3aUH5IX THna S. tuberosumXS. tuberosum BeCbMa UHlpOKHe
H KOJIe6JI1OTC5I OT 8 AO 26%. BCTpeqaeMOCTb epOpM, npeBbIlIla10lUHX npe,lJ,eJI
CeJIeKUIIH-B 20% co,n.epMaHH5I KpaXMaJIa, BbIlile Kor,n.a B KaqeCTBe p0,lJ,oHaqaJIb
HHKOB HCnOJIb3y1OTC5I 60JIee 60raTble KpaXMaJIOM reHOTHnbI, XOpOlilO nepe,n.a
IOlUHe 9TOT npH3HaK. Oc06eHHo BbI,n.eJIHJIaCb KOM6HHaUH5I AmylaXHochprozentige.
PeuHnpoKHble CKpelUlIBaHlI5I Ha co,n.epMaHHe KpaXMaJIa Ha Aa10T AOCTOBepHbIX
pa3HlIU no 9TOMy npH3HaKy. TIepe,n.aqy B nOTOMCTBO co,n.ep:tKaHH5I KpaXMaJIa
MOMHO TeCTHpOBaTb y nonyJI5IUHH, nOJIytIeHHbIX nyTeM caMOOnhIJIeHH5I, HO 60JIee
JIyqUIHe pe3yJIbTaTbI B TBOpqeCKOI1 CeJIeKUHH Ha 9TOT npH3HaK 06ecne4HBa1OTC5I
npH TeCTFrpOBaHHH nonyJI5IUH}I, nOJIy4eHHbIX nyTeM fH6pH,lJ,H3aUHH.



MUREŞAN S., BUDUŞAN v.
1972, Comportarea unor soiuri de cartof din impor:t în condiţiile Ţării Bîrsei,
Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 61-66.

In condiţiile anilor 1969-1970 au fost experimentate 68 soiuri de cartof, compara
tiv cu martorii Ostara, Măgura şi Ora. S-au evidenţiat prin potenţial ridicat de
producţie soiurile semitimpurii J aerla şi Resy, soiurile semitîrzii Cobra şi Spar
taan şi soiurile tîrzii Multa şi Eba. Aceste soiuri au prezentat totodată o rezis
tenţă ridicată faţă de atacul manei. Prin însuşiri culinare bune şi foarte bune
s-au remarcat· soiurile J aerIa şi Format. Soiurile Tasso şi JE 3 au înregistrat cel
mai mare conţinut de amidon, cu o depăşire de 3% faţă de soiul martor Ora.

MUREŞAN S., BUDUŞAN v.
1972, Comportarea unor soiuri de cartof din import în condiţiile Ţării Bîrsei
(Behaviour of some imported potato varieties in the conditions of the Ţara Bîrsei),
Analele I.C.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 61-66.

Experiments were conduded in 1969-1970 with 68 potato varieties, as com
pared to the controls: Ostara, Măgura and Ora. On account of their high yielding
ability the following varieties were distinguished: JaerIa and Resy with semi
early maturity, Cobra and Spartaan with semi-Iate maturity, Multa and Eba
with late maturity. Moreover, alI these varieties displayed a high resistance to
potato blight. Jaeria and Format were remarked for their good and very good
cooking qualities, while Tasso and JE 3 for their high starch level, which exceed
ed by 3% that of the control variety Ora.
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MUREŞAN S., BUDUŞAN v.
1972, Comportarea unor soiuri de cartof din import În condiţiile Ţării Bîrsei
(Verhalten einiger impartierter Kartaffelsarten unter den Bedingungen der Ţara

Bîrsei), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 61-66.

-Von 1969-1970 wurden 68 KartoffeIsorten vergleichsweise zu den Kontrollsorten
'Ostara, Măgura und Ora gepriift. Besondere Ertragsleistung konnte bei den
mittelfriihen Sorten J aerla und Resy, den mittelspăten Sorten Cobra und Spartaan
und den spăten Sorten Multa und Eba verzeichnet werden. Ebenso stellten wir
bei diesen Sorten besondere Mehltauwiderstandsfăhigkeit fest. Besonders gute
Kocheigenschaften besitzen die Sorten J aeri a und Format. Tasso und JE 3
,besitzen im Vergleich zur Kontrolle (Ora) einen um 3% h6heren Stărkegehalt.

lVIUREŞAN S., BUDUŞAN v.
1972, Comportarea unor soiuri de cartof din import în condiţiile Ţării Bîrsei
(IIoee8otue lter.omopbLx wnnOpmltbLX copmoB r.apmorfie/l,fl, B YC/l,oeufl,x BbLpa
/lfueaT-lufl, e ~apa DbLpceu), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Cartoful, CTp.
'61-66.

B yCJlOBIUIX 1969-1970 rr. HCnbITbIBaJlHCb 68 COpTOB KapToepemI no cpaB
HeHIllO C copTaMH OCTapa, M3rypa H apa. BbICOKOH ypO:tKaHHOCTblO BbI,lJ,eJlHJlHCb
nOJlypaHHHe copTa EpJla II PecH, nOJlyn03,lJ,HHe - K06pa H CnapTaaH H n03,lI.HHe
- MyJlTa H 36a. 3TH copTa nOKa3aJIH TaK/Ke II BbICOKylO YCTOHqHBOCTb K nopa
)KeHHlO epHTOepTOpOH. XOpOIllHMH H oqeHb XOpOIIIHMH KyJlHHapHbIMH CBOHCTBaMH
OTJlHqam.JCb copTa EpJla H <popMaT. CopTa Tacco H JE 3 HMeJlH HaH60Jlbiilee
cO,lI.ep/KaHHe KpaXM3JIa, KOTopoe Ha 3% npeBblIIIaJIO cO,lJ,ep/KaHHe KpaXMaJla y
J.<OHTpOJlbHOrO copTa apa.



Il

NAFORNIŢAMARIA. MUREŞAN s.
1972, Comportarea unor soiuri de cartof în Cîmpia Banatului, Analele LC.C.S.
Braşov, voI. III, Cartoful, p. 67-72.

În anii 1968-1970 s-a urmărit capacitatea de producţie şi calitatea Ia un număr
de patru soiuri qe cartof de precocitate diferită, cultivate în localibtea Periam,
judeţul Timiş. In faza de înflorire a plantelor s-au determinat principalele
componente din frunză ca acidul ascorbic, clorofila şi substanţa uscată, urmărin

du-se cum contribuie acestea la acumularea producţiei. Deşi condiţiile de climă

au fost mai puţin favorabile pentru cultura cartofului, s-au obţinut producţii

mari, de 368,6 q/ha (Bintje)şi 364,6 q/ha (Măgura). Calitatea producţiei, apre
ciată prin prisma conţinutului de amidon, diferă în mică măsură de la un soi
la altul. Diferenţa între valorile extreme nu depăşeşte 4%. Conţinutul în pro
teină variază puţin de la un soi la altul. Gustul este bun, iar gradul de sfărîmare

este mai pronunţat la soiurile tîrzii.

NAFORNIŢA MARIA, MUREŞAN s.
1972, Comportarea unor soiuri de cartof în Cîmpia Banatulu i (Behaviour of
.some potato varieties in the conditions of the Banat Plain), Analele LC.C.S. Braşov,

voI. III, Cartoful, p. 67-72.

Yielding ability and quality level were investigated in four potato varieties with
various maturity periods at Periam, in the Timiş District, from 1968 to 1970.
The main leaf constituents such as level of ascorbic acid, chlorophyll and dry
matter were determined when plants were in the flowering stage as well as their
'Contribution toward accumulation of production. Notwithstanding dimate con
ditions which were not very favourable for potato cropping, yields were high,
viz. 368.6 q/ha (Bintje) and 364.69 q/ha (Măgura). Variations in quality, esti
mated in terms of starch content, were un important between varieties. Differ
-enee between the limiting values did not exceed4%. Protein content was almost
'similar in alI varieties. Taste was good and mashing was a more salient feature
in varieties with later maturity.
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NAFORNIŢA MARIA, MUREŞAN s.
1972, Comportarea unor soiuri de cartof În Cîmpia Banatului CVerhalten einiger
Kartoffelsorten in der Banater Ebene), Analele I.C.C.S. Braşov, Bd. III, Car
toful, S. 67-72.

Zwischen 1968-1970 verfolgten wir die Ertragsleistung und Qualităt von vier
Kartoffelsorten mit unterschiedlicher Friihreife, die in der Ortschaft Peri am,
Kreis Timiş, angebaut wurden. Wăhrend der Bliite wurden die wichtigsten
Bestandteile der BIătter, wie Askorbinsăure, Chlorophyllgehalt und Trocken
substanz bestimmt und dabei deren Beitrag zur Ertragsbildung verfolgt. Obwohl
die Witterung fUr den Kartoffelbau nicht giinstig war, erzielten wir grosse Ertrage,
und zwar 368,6 dz/ha (Bintje) und 364,6 dz/ha (Măgura). Die ErtragsqualWit,
die auf Grund des Stărkegehaltes bewertet wurde, zeigt geringe Unterschiede
zwischen den einzelnen Sorten. Der Unterschied zwischen den H6chstwerten
iiberschreitet 4% nicht. Geringe Schwankungen zeigt auch der Proteingehalt.
Der Geschmack ist gut, der Zerfall beim Kochen etwas ausgeprăgter als bei den
spăten Sorten.

NAFORNIŢA MARIA, MUREŞAN s.
1972, Comportarea unor soiuri de cartof în Cîmpia Banatului (IIoeeoel-tue
nerwmopbLX copmoe napmorjJe,;U't na Dal-tamcr.ou pael-lUl-te), Analele LC.C.S.
Braşcv, T. III, Cartcful, CTp. G7-72.

B 1968-1970 rr. HsyqaJIHCb yp0)KaI1HOCTb H KaeleCTBO qeTblpex COpTOB KapTo
epeJI5I c pa3HOH: paHHeCneJIOCTblO, Bblparn.HBaeMblx B MeCTHOCTH TIepHaM, ye3Aa TH
MHIIl. Bepa3e IJ,BeTeHH5I paCTeHHH: onpeAeJI5IJIHCb TaKHe OCHOBHble KOMnOHeHTbI KaK
cOAep)KaHHe aCKop6HHOBOH: KHCJIOTbI, XJIOpoepHJIJIa Hcyxoro Bern.eCTBa HHSylIa.JIOCb
B KaKOH: CTeneHH .9TH .9JIeMeHTbI cnoc06cTBylOT HaKOn.JIeHHlO ypo)Ka5I. XOT5I KJIHMa
THqeClme YCJIOBI15I 6bIJIH MaJIO 6JIarOnpH5ITHbI AJI5I KyJIbTypbI KapToepeJI5I, ypO)KaH
6bIJIH BbICOKHMH-368,8 IJ,/ra no COpTy 13HHT)Ke H 364,6 IJ,/ra no COpTy M.9rypa.
KaqeCTBO ypo)Ka5I, OIJ,eHHBaeMoe cOAep)KaHHeM KpaXMaJIa, MaJIO pa3HHTC5I Me)KAY
copTaMH. Pa3HHIJ,a Me)KAY KpaH:HHMH BeJIHqHHaMH He npeBocxoAHT 4%. COAep
)KaHHe 6eJIKa TaK)Ke MaJIO pa3HHTC5I OT o)J.Horo copTa K )J.pyroMy. BKyC npH5IT
HbIH:, npHqeM y n03.IT.HHX COpTOB paCCbIIIqaTOCTb BbIIIle.



13

BERINDEI M.. TĂNAsESCU EUGENIA, SiCURTU ELENA, ZAHAN P.

1972, Contribuţii la stabilirea influenţei mărimii tuberculilor pentru sămînţă

şi a desimii de plantare asupra producţiei de cartof, Analele LC.C.S. Braşov.

voI. III, Cartoful, p. 73-86.

Tuberculii de cartof proveniţi din loturile de cartof pentru sămînţă din zonele
închise, indiferent de mărime, pot fi folosiţi ca material de sămînţă pentru pro
ducerea cartofului pentru consum. Productia şi rentabilitatea lor este direct
corelată cu desimea de plantare realizată. In urma cercetărilor întreprinse în
perioada 1967-1970 la Le.C.S. Braşov, cele mai bune rezultate de producţie

şi cele mai economice s-au obţinut Ia soiul Măgura cînd tuberculii de peste 75 mm
s-au plantat Ia desimea de 30 000 cuiburi/ha, cei de 50-70 mm Ia desimea de
40000-50000 cuiburi/ha, cei de 25-35 mm la desimea de 50000-60000
cuiburi/ha, bucăţile de tuberculi de 50 g la desimea de 60 000 cuiburi/ha şi ochii
de tuberculi suberific~.ti cu Ortosevin 1,5 - 2%0 20 zile Ia desimea de 70 000
-80000 cuiburi/ha. In limitele desimilor studiate s-a constatat la toate cate
goriile de mărimi de iuberculi o tendinţă de reducere a lăţimii cuibului pe măsură

ce s-a mărit desimea de plantare. Procentul de tuberculi buni pentru sămînţă

de 35-75 mm este corelat pozitiv cu mărimea tuberculului plantat (r = 0,82**)
şi cu desimea de plantare (r = 0,59*).

BERINDEI M .• TANASESCU EUGENIA, SiCURTU ELENA, ZAHAN P.

1972, Contribuţii la stabilirea influenţei mărimii tuberculilor pentru sămînţă

şi a desimii de plantare asupra producţiei de cartof (lnfluence of seed tuber size
on planting density and yield of potatoes), Analele LC.C.S. Braşov, voI. III,
Cartoful, p. 73-86.

Potato tubers obtained from potato seed plots located in closed zones, may be
used - regardless of thesize-as seedsforconsumption potato crops. Yield and
profitability of potato crops is direetly correlated with planting density. Best,
and most economical results, evidenced by the researches conduded during
1967-1970 at the Research Institute for Potato and Sugar Beet Braşov, were
obtained with Măgura variety in the following instances: tubers of over 75 mm
length at a planting density of 30,000 hilIs/ha, tubers of 50-75 mm length
at a planting density of 40,000-50,000 hilIs/ha, tubers of 25-35 mm length
at a planting density of 50,000-60,000 hiIls/ha and 50 g tuber paris at a
planting density of 60,000 hilIs/ha as well as potato eyes suberified by help
of 1.5-2%0 Ortosevin treatment applied for 20 days, at a planting density
of 70,000-80,000 hilIs/ha. A trend of reducing hill width with the increase of
planting density was notedin case of alI experimented tuber sizes. The pefcent
of seed tubers, 35-75 mm in length, is positively correlated with the size of
seeded tuber (r=0.82**) and planting density (r=0.59*).
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BERINDEI M., TANAsESCU EUGENIA, SCURTU ELENA, ZAHAN P.

1972, Contribuţii la stabilirea influenţei mărimii tuberculilor pentru sămînţă

şi a desimii de plantare asupra producţiei de cartof (Beitrăge zur Festlegung des
Einflusses der Gr6sse van Pflanzgutknallen und Pflanzdichte auf den Kartaffelertrag) ,
Analele I.C.C.S. Braşov, Bd. III, Cartaful, S. 73-86.

KartoffelknoIlen, die aus geschlossenen Gebieten fUr die Pflanzguterzeugung
stammen, k6nnen unabhăngig van der Gr6sse ais Pflanzmaterial fUr die Erzeu
gung von Verbrauchskartoffeln verwendet werden. Oer Ertrag und die Renta
bilitat ist direkt mit der Pflanzdichte korreliert. Bei den zwischen 1967-1970
im Forschungsinstitut fUr Kartoffel- und Zuckerriibenbau, Braşov, durchgefiihr
ten Untersuchungen erzieIten wir die beste Ertragsergebnisse bei der Sorte
Măgura, wenn iiber 75 mm grosse Knollen mit einer Pflanzdichte van 30 000 Ne
ster/ha, 50-70 mm grosse mit einer Pflanzdichte von 40 000-50000 Nesterlha,
25-35 mm grosse mit einer Pflanzdichte von 50000- 60000 Nesterlha, 50 g
schwere Knollenteile mit einer Pf1anzdichte von 60 000 Nesterlha und mit
1,5-2%0 Ortosevin wahrend 20 Tagen verkorkte Augen mit einer Pflanzdichte
von 70 000 -80 000 Nesterlha ausgepflanzt wurden. Innerhal b der gepriiften
Pflanzdichten konnte bei allen KnoIIengr6ssen eine Verminderung der Nestbreite
mit der Erhohung der Pflanzdichte beobachtet werden. Oer als Pflanzgut geeig
nete KnoIlenanteiI von 35-75 mm ist positiv mit der Gr6sse der gepflanzten
KnoIIen (r=0,82**) und der Pflanzdichte (r=0,59*) korreliert.

BERINDEI M., TANASESCU EUGENIA, SCURTU ELENA, ZAHAN P.

1972, Contribuţii la stabilirea influenţei mărimii tuberculilor pentru sămînţă

şi a desimii de plantare asupra producţiei de cartof (K ycmaT-108.lteHUlO 8.ltUJI,
HUJl, ee/1,Ulf,UHbL CeMeT-lHbLX w,.f(,y6Heu u. eycmombL noca8w,u Ha ypoJlCau w,apmo
ifie/1,Jl,), Amlele LC.C.S. Bra?~v, T. III, Cartoful, CTp. 73-86.

KJIy6HH KapTo<1JeJI5I, npOHCxOA5IllJ,He H3 ceMeHHblX AeJI5IHOK SaKpbITbIX SOH, MOAKHO
HCnOJIbSOBaTb, HesaBHcHMo OT HX BeJIH4HHbI, B KallecTBe ceMeHHoro MaTepHaJIa
AJI5I BblpallJ,HBaHH5I npOAOBOJIbCTBeHHoro KapToepeJI5I. I1x ypO)KaHHOCTb H peH
Ta6eJIbHOCTb np5IMO KOppeJIHpylDT C rycToToll nocaAKH. B HCCJIeAo BaHlI5IX , npo
BOAHBIlIHXCYI B 1967-1970 rr. B 5paIlIoBcKoM HI1I1KC, HaHJIy4IlIHe H HaH60JIee
.3KOHOMH4eCKH BblroAHble yp02KaH AaJI COpT M3rypa npB nocaAKe KJIy6H5IMB Be
JIH4PIHOH CBbIilie 75 MM HrycToTe B30 000 rHesA/ra, KJIy6H5IMH BeJIWIHHO}IB 50-70
MM H rycToTe B40 000-50 000 rHesA/ra, KJIy6H5IMHB 25-35 MM H rycToTe nocaAKH
B 50 000-60 000 rHesA/ra, 4aCT5IMH KJly6HeiI BeCOM B 50 r, npB rycToTe nocaAKH
B 60 000 rHesA/ra H rJIa3KaMH 06pa6oTaHHhlx 1,5-2%

0 npenapaToM OpToceBHH
B Te4eHHe 20 AHeH KJIy6aeiI, npH rycToTe noca)J,KH B 70000-80 000 rHeSA. B
npeAeJIax HSy4aBIlIeHC5I rycToTbI nOCall,KH AJI5I Bcex KaTeropml pasMepoB KJIy6HeH
yCTaHOBJIeHa TeHAeHUH9I CHH2KeHlI5I IlIHpHHbI rHesAa no Mepe yBeJIH4eHH5I rycToTbI
nocaAKH. TIpoUeHT KJIy6HeH B 35-75 MM, npHroAHblx AJI5I nocaAlm, nOJIO)KHTeJIb
HO KOppeJIHpyeT C BeJIH4HHOI1 nOCa2KeHHOrO KJIy6H5I (r=0,82**) II rycToToH
nocaAKH (r=0,59*).
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OLTEANU GH.

1972, Indici biochimici determinaţi cu ajutorul electroforezei În gel de poliacril
amidă şi al cromatografiei pe coloană la sămînţa şi tuberculii de cartof, Analele'
LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 87 - 96.

În scopul de a caracteriza cît mai complex unele specii de cartof utilizate în pro
cesele de ameliorare, au fost cercetate proteinogramele, enzimogramele (pero
xidaza şi catalaza) şi crioproteinele din extractele tuberculilor şi seminţelor unor
specii şi soiuri de cartof. Pe baza determinărilor efectuate s-a făcut caracteriza
rea taxonomică a unor specii de cartof, găsindu-se că spectrul fracţiunilor pro
teice_şi izoperoxidazice poate constitui un test de diferenţiere a speciilor de car
tof. In acelaşi timp s-au obţinut date privind spectrul fracţiunilor proteice şi al
izoenzimelor peroxidazice la soiuri de cartof, şi s-a arătat că la hibrizii dintre
soiuri spectrul proteic este asemănător cu cel al soiului mamă, pe cînd spectru 1
izoperoxidazic este o însumare a spectrelor parentale. S-au cercetat de asemenea
caracteristicile biochimice ale crioproteinelor din sămînţa speciilor de Solanum,
arătîndu-se că unele fracţiuni proteice au şi activitate enzimatică. Datele obţi

nute au permis pe de o parte definirea unor indici biochimici ce pot avea o mare:
importanţă practică şi pe ele alta punerea în evidenţă a unor componente ce pot.
avea un rol de reglare în metabolismul celular.

OLTEANU GH.

1972, Indici biochimici determinaţi cu ajutorul eleetroforezei În gel de poliacril
amidă şi al cromatografiei pe coloană la sămînţa şi tuberculii de cartof (Determi
natian of certain biochemical indexes of potata seed and tubers by polyacrylamide
gel electrophoresis and column cromatography) , Analele l.C.C.S. Braşov, voI. III,.
Cartofl:ll, p. 87 - 96.

Proteinograms, zymograms and cryoproteins were studied in tuber and seed ex
tracts of certain potato varieties in v iew of a detailed characterization of species
used in breeding works. Taxonomical characterization of certain potata species
was possible on the basis of aur findings. Protein and isoperoxydase fraction
pattern may be used as a differentiation test of potato species. The protein frac
tion pattern of potato intercrosses provecl to be similar with that of female
parent while isoperoxydase pattern included the patterns charaeteristic for
both parents. Study of seed cryoprotein biochemical traits in Solanum seeds
revealed some protein fraetions possessing enzymatic aetivity. Determination
of certain biochemical indexes with potential practical importance as well as
of certain components with potential regulation rale in the ceHular metabolism,
was possible an the basis of our data. .
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OLTEANU GH.

1972, Indici biochimici determinaţi cu ajutorul eleetroforezei în gel de poli
acriIamidăşi al cromatografiei pe coloană la sămînţa şi tuberculii de cartof (Său

lenchromatographische und elektrophoretische Bestimmung biochemischer Kennzif
tern mit Polyacrylamidgel bei Karloffelsamen und -knollen), Analele LC.C.S.
Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 87 - 96.

Proteinogramme, Enzymogramme (Peroxydase und Kathalase) und Kryoproteine
aus Knollen- und Samenextrakten einiger Kartoffelarten und -sorten wurden
untersucht, um măglichst vollstăndig einige Kartoffelarten, die zur Zuchtung
verwendet wurden, beschreiben zu kănnen. An Hand der Bestimmungen erfolgte
die taxonomische Beschrei bung einiger Kartoffelarten, wobei wir feststell ten,
dass das Spektrum der Proteinfraktionen und Isoperoxydasen als Differenzie
rungstest fiir Kartoffelarten dienen k3nn. Gleichzeitig erzieIten wir Unterlagen
uber das Spektrum der Proteinfraktionen und peroxydasischen Isoenzyme bei
Kartoffelsorten und stell ten fest, dass bei Sortenhybriden das Proteinspektrum
dem der Mutterpflanze ăhnlich ist, wăhrend das Isoperoxydasenspektrum eine
Zusammenfassun.g der EIteispektren darsteIlt. Gleichzeitig untersuchten wir
die biochemischen Merkmale von Kryoproteinen im Samen der Solanum arten
und stelIten fest, dass einige Proteinfraktionen Enzymtătigkeit besitzen. Die
Unterlagen gaben uns die M6gIichkeit fiir die Praxis besonders wichtige bio
chemische Kennziffern zu ermitteln und BestandteiIe, die aIs Regelmechanismen
des Zellstoffwechsels auftreten k6nnen festzulegen.

OLTEANU GH.

1972, Indici biochimici determinaţi cu ajutorul electroforezei în gel de poli
acrilamidă şi al cromatografiei pe coloană la sămînţa şi tuberculii de cartof
(BUoXUMUlf,eCnUe nonaaameILU, onpeOeILRe:MbLe c nOMoUflO 8ILenmporjJopeaa
e nOILUal'OpUILaMUooeoM ee.ILe U pacnpedUmeILbl-tOU xpoMamoeparjJuu e CeMel-taX
U l'OILy6l-tRX napmorjJeMl), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Cartoful, CTp. 87 - 96

C lI.eJIblO HaH60JIee KOMnJIeI{CHOH xapaKTepHcTHKH HeKoTopbIX BH,IJ;OB KapToepeJI5I,
HCnOJIb3yeMblx B CeJIeKlI.HH, H3yqaJIHCb npoTeIIHo- H 3H3HMorpaMMbI (nepOKCH,IJ;a3a
J{ KaTaJIa3a) H KpIIIITonpoTeHHhI H3 BbIT5DKeK H3 KJIy6HeH J{ ceMHH HeKoTopbIX
BH,lI.OB H COpTOB KapToepeJIH. Ha OCHOBaHHH C,lI.eJIaHHbIX onpe,IJ;eJIeHHt:I 6bIJIa nO,TIy
qeHa TaKCOHOMHqeCKaH xapaKTepHcTHKa HeKoTopbIX BH,lI.OB KapToepeJIH, npHqeM
6bIJIO yCTaHOBJIeHO, qTO cneKTp 6eJIKOBbIX HH30nepOI{CH,IJ;a3Hblx eppaKlI.HH MO}KeT
5IBJI.HTbC.H TeCTOM ~JIH pa3JIHLIHH BH,IJ;OB KapToepeJIH. Hap.H,lI.y c 3THM 6bIJIH nOJIy
qeHbI ,IJ;aHHble, Kacaroru.HeC5I cneKTpa 6eJIKOBbIX eppaKlI.HH H H303H3HMOB nepoKcH
,IJ;a3bI y COpTOB KapToepeJIH H yKa3bIBaeTcH, qTO y Me}KCOpTOBbIX fH6pH,IJ;OB cneKTp
npoTeHHoB CXO,lI.eH co cneKTpoM MaTepHHcKoro copTa, Tor,IJ;a KaK H30nepoKcH
,IJ;a3HbIH cneKTp HBJIHeTCH CyMMOH pO,lI.HTeJIbCKHX cneKTpoB. I13yqaJIaCb TaK}l{e
6HOXHMHqeCKa.H xapaKTepHcTHKa KpHonpoTeHHoB H3 ceMHH BH,IJ;OB Solanum,
npHqeM 6bIJIO nOKa3aHO, QTO HeKoTopble 6eJIKOBble eppaKlI.HH HMeroT epepl\1eHTHOe
~eHcTBHe. IlOJIyqeHHble ~aHHble n03BOJIHJIH C O,lI.HOH CTOpOHbI yCTaHoBHTb HeKO
Topble 6HOXIlMHLleCKHe nOKa3aTeJIH, Moryru.He HMeTb 60JIblliOe npaKTHqeCKOe 3Ha
qeHHe, a C ,lI.pyroH BbIHBHTb HeKoTopble KOMnOHeHTbI, Moryru.He HMeTb pOJIb pe
ryJIHTOpOB KJIeTOqHOrO 06MeHa.



17

COPONY W., SCH.l\.CHTER DRAGA

1972, Variaţia unor indici de calitate la cartof în funcţie de soi, mărimea tubercu
iilorşi producţia de tuberculi la cuib, Analele LC.C.S. Braşov, '101. III, Cartoful,p.
97-104.

S-a stabilit că o felie din mijlocul cartofului reprezintă o probă medie conclu
dentă pentru întreg cartoful la determinarea conţinutului de proteină brută,

fosfor şi potasiu. Procentul de amidon diferă la proba din mijloc faţă de rest
în medie cu 1,5% exprimat la substanţa uscată. La soiurile Colina şi Ora pro
centul de proteină, fosfor şi potasiu este semnificativ mai mare la tuberculii
mici (40 g) faţă de celelalte categorii de mărime (40-80, 80-120 şi peste 120 g),
care sînt practic egale între ele. La soiurile Voran şi Braşoveannu s-au înregistrat
astfel de diferenţe. Soiul influenţează semnificativ procentul de proteină brută,

fosfor şi potasiu, iar cuibul din care se recoltează cartofii influenţează într-o
măsură mai mică numai procentul de proteină brută şi potasiu.

COPONY W., SCHÂCHTER DRAGA

1972, Variatia unor indici de calitate la cartof în functie de soi, mărimea tubercu
Iilor şi producţia de tubercuii la cuib (Variations in' certain quality indexes in
potato as a function of variety, tuber size and tuber number per hill), Analele LC.C.S.
Braşov, val. III, Cartoful, p. 97-104.

Determination of crude pretein, P and K content of the whole tuber may be
carried out on potato slices obtained from the middle part of the tubeI. Differ
ences between starch content of these slices and remaining part of the tuber
averaged 1.5% per dry \veight. Protein, P and K percentage was significantly
higher in small tubers of Colina and Ora varieties (40 g) as against other size
grades (40-80; 80-120 and over 120 g) which proved to be aetually equal.
Differences of the same kind were noted in Voran and Brasovean varieties.
Crude protein, P and K were significantly influenced by variety, while sampled
potato hill exhibited a smaller influence an crude pro tein and K percentage.
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COPONY W., SCHĂCHTER DRAGA

1972, Variaţia unor indici de calitate Ia cartof În funcţie de soi, mărimea tubercu
Iilor şi producţia de tuberculi la cuib (Variatian van QualitătsmerkmaLen bei Kar
toffeln in Abhăngigked von Sorte, KnoLLengrosse unei KnaLlenertrag je Nest) , Ana
lele 1.C.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 97-104.

\Vir stellten fest, c1ass eine Scheibe aus der Mitte einer Kartoffel eine aufschluss
reiche Durchsclmittsprobe fiir die gesamte Knolle und deren Gehalt an Roh
protein, Phosphcr und Kalium darstellt. Der SUirkeanteil zeigt bei der aus der
Knollenmitte entncmmenen Prebe vergleichsweise zum iibrigen Teil der Knolle
einen 1,5% Unterschied ausgedriickt als Trockensubstanz. Bei den Sorten Colina
und Ora ist der Protein-, Phcsphor- und Kaliumanteil bei den kleinen Knollen
signifikant (40 g) gr6sser als bei den gr6sseren Knollenkategorien (40-80;
80-120 und mehr als 120 g), die praktisch gleich sind. Bei den Sorten Voran
und Braşovean verzeichneten wir derartige Unterschiede nicht. Die Sorte beein
f1usst signifikant den Rohprotein-, Phosphor- und Kaliumgehalt wăhrend das
Nest, aus dem die Knollen geerntet werden, den Rohprotein- und Kaliumgehalt
weniger beeinflusst.

COPONY W., SCHĂCHTER DRAGA

1972, Variaţia unor indici de calitate la cartof În funcţie de soi, mărimea

tuberculilor şi producţia de tuberculi la cuib (H3J1teJU/-lue }-(J;nOmOpblx na'iec
mBp.n/-lbLX nonaaame.ILeu napmorjJe.ILJl B 3aBUCUJ/tocmu om copma, Be.ILU'iU/-lbL
n.ILy6neu U ux ypoJICafl 8 eneaoe), Analele l.C.C.S. Braşov, T. III, Cartoful,
CTp. 97-104.

ObIJIO yCTaHOBJIeHO, IJ:TO JIOMTI1K 113 cepe)J,I1HbI KJIy6H5I 5lBJI5IeTC5I cpe)J,HHM y6e
)J,HTeJIbHbIM 06pa3UOM )J,JI5I Bcero JWy6H5I npH onpe)J,eJIemlH cO)J,ep)KaHH5I Cblporo
6eJIKa, cj:JoCcj:lOpa H KaJIH5I. DpoueJn KpaXMaJIa B cpe)J,HeI'v1 06paslJ,e, no cpaBBeHHlD
C OCTaJIhHOH IJ:aCTblO JWy6H5I, pa3HHTC5I B cpe)J,HeM Ha 1,5%, npH Bblpa)KeHHH B

CyXOM Bel..I.J,eCTBe. Y copTa KOJIHHa H Opa cO)J,ep)KâHHe 6eJIKa, epoccj:Jopa H KaJIH5I
AocToBepHo Bblwe B MeJIKHX (40 r) KJIyOH5IX, IJ:eM B KJIyOH5IX )J,pynlx
KaTeropHt'I BeJIHIJ:HH (40-80; 80-120 H CBblwe 120 r), KOTopble npaKTEIJ:CCKII
O)J,HHaKOBbI B 3TOM OTnowemm. Y COpTOB BopaH II OpaWOB5IH He Ha6mc
.n.aJIOCb TaKHX pa3JIHIJ:HţI. COpT )J,OCTOBepHO BJIH5IeT Ha CO)J,epLKaHHe Cblporo OeJIKâ,
cj:Joccj:Jopa H KaJIH5I, Tor)J,a KaK rHe3)J,0, B KOTOpOM Bblpal..I.J,HBaeTC5I KapTo<jJeJIb,
BJIH5IeT B MeHbmet'! Mepe H TOJIbKO Ha CO)J,ep:lKaHHe Cblporo (\eJIKa H KaJIH5I.
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BRETAN 1., GLIGOR S., SIMIONESCU 1.

1972, Observaţii cu privire la comportarea unor soiuri de cartof, comparativ cu
alte plante de cultură, În condiţiile anului 1970, caracterizat prin exces de umi
ditate, Analele I.C.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 105-110.

Anul 1970, unul dintre cei mai bogaţi în precipitaţii din perioada 1865-1970,
a permis gruparea principalelor plante de cuI tură în funcţie de sensibilitatea sau
rezistenţa pe care o manifestă faţă de excesul prelungit de umiditate. Astfel,
dintre toate speciile de plante cu care s-a experimentat, cartoful a manifestat
cea mai mare sensibilitate faţă de excesul de umiditate, soiurile tîrzii fiind afec
tate mai mult decît cele timpurii. S-au micşorat mult diferenţele dintre soiuri
în ceea ce priveşte capacitatea de producţie. Grîul de toamnă, orzoaica şi po
rumbul au avut o rezistenţă mijlocie, iar leguminoasele perene s-au dovedit
foarte rezistente, realizînd producţii mari în primul an de vegetaţie.

BRETAN 1., GLIGOR S., SIMIONESCU 1.

1972, Observaţii cu privire la comportarea unor soiuri de cartof comparativ cu alte
plante de cultură, În condiţiile anului 197u, caracterizat prin exces de umiditate
(Remarks on the behaviour of some potato varieties as compared ta other crops, in
the excessive moisture conditions of the year 1970), Analele I.c.C.S. Braşov, voI. III,
Cartoflll, p. 105-11 O.

Weather ccnditions in 1970, one of the years with highest rainfall level within
the 1865 to 1970 period, enabled classification of the main crops according to
their sllsceptibility or resistance to prolonged moisture excess. Among the tested
plants, the potato plant displayed the highest susceptibility in this respect,
varieties with late maturity being more susceptible as compared to earlier varie
ties. Differences among varieties with regard to yielding ability were to a high
extent leveled. Resistance was medium in winter wheat, two row barley and
corn, while perennial legumes exhibited high resistance ta moisture excess, thus
ensuring large yields during the first growing season.
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BRETAN L, GLIGOR S., SIMIONESCU r.
1972, Observaţii cu privire la comportarea unor soiuri de cartof, comparativ
cu alte plante de cultură, În condiţiile anului 1970, caracterizat prin exces de umi
ditate (Beobachtungen iiber das Verhalten einiger Kartoffelsorten im Vergleich
zu anderen Kulturpflanzen im regenreichen Jahr 1970), Analele I.C.C.S. Braşov.

Bd. III, Cartoful, S. 105-110.

Das Jahr 1970, eines der regenreichsten Jahre der Zeitspanne 1865-1970, . gab
uns die Măglichkeit dic wichtigsten Kulturpf1anzen gemăss ihrer Empfin Hich
keit oder Widerstandsfăhigkeit gegeniiber Iar gandauerndem Feuchti§,k eits
i.iberschuss zu untersuchen. Von allen gepriiften Pf1anzen erwies sic11 die Kcrtof
fel als besonders empfincll ich gegeniiber Feuchtigkeitsiiberschuss; die s1-'~: ten
Sorten sine! empfindlicher als clie friihreifen. Die Sortenunterschiede hinsichtlich
Ertragsleistung verminderten sich bemerkenswert. Winterweizen, Brauger~te

und Mais besitzen mittlere Widerstandsfăhigkeit, mehrjăhrige Leguminos( n
sind sehr widerstandsfăhig und geben im ersten Vegetationsjahr die hochsten
Ertrage.

BRETAN 1., GLIGOR S., SIMIONESCU 1.

1972, Observaţii cu privire la comportarea unor soiuri de cartof, comparativ cu
alte plante de cultură, în condiţiile anului 1970, caracterizat prin exces de umi
ditate (Ha6.f110UeHU~ HaU noeeUeHue.Jrt 7-terwmopblX copmoe lf,apmorfie.ll~, 170
CpaeHeHu70 c upyeUJitU ny.llbmypnblMU pacmeHU~Mu, e YC.lloeu~X 1970 eoua,
om.llU'-laeUleeOC~ Ua6blmlf,O.i'rt 8.ilaJIC7iOCmu) , Analele LC.C.S. Braşov, T. III,
Cartoful, CTp. 105-110.

O)],HH H3 HaH60Jlee 06IWbHh!X oca)],KaMH 3a nepHo.n 1865-1970 rr., 1970 ro)],

TI03BOJIIW crpyTITIHpOBaTb OCHOBHble KyJIbTypHble paCTeHH5I TIO HX YCTOl'llIHBOCTH

K TIpo)],omKHTeJIbHoMy 1136bITKy BJIa:IKHOCTH. TaK, HaTIplIMep, H3 Bcex HCTIbITbI

BaBIIIHXC5I BH)],OB pacTeHHi:J., KapToepeJIb np05IBHJI HaH6oJIbIIIyIO lfyBcTBHTeJIbHOCTb

K Hs6bITKy BJla:IKHOCTH, TIplIlfeM TI03)J;HHe copTa CTpa)],aIOT OT Hee CHJIbHee, lfeM

paHHeCneJlble. Pa3JIlIlfH5I Me:IK.ny copTaMH B OTHOIIIeHHII IIX ypO)l<:aHHOCTH 3Ha

lfHTeJIbHO COKpaTlumCb. 031IMa5I nIIIeHHIla, TIHBOBapeHHbIH 5IlfMeHb H KyKypy33

OKa3aJIHCb cpe)],He yCTofllfHBbIMH, aMHOrOJIeTHlIe 606oBble OlfeHb yCTOI1lfHBbIMH,

)],aB35I BbICOKHe ypo)KaH B nepBbIH )l<:e ro)], pOCTa.
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SIMIONESCU 1., BRETAN r.
1972, Comportarea principalelor plante de cultură în condiţii ecologice specifice
versanţilor şi terenurilor plane. II. Cartoful şi trifoiul, Analyle LC.C.S. Braşov,

val. III, Cartoful, p. 111-118.

Lucrarea constituie o notă preliminară în care se expun rezultatele obţinute

la cartof şi trifoi pe terenurile în pantă din zona pedoclimatică a Clujului, în
anii 1967 şi 1968. S-a constatat că în această zonă şi în cele cu sol şi climat asemă

nător, cartoful şi trifoiul găsesc condiţii mai favorabile de creştere şi dezvoltare
pe versantul nordic faţă de ceilalţi versanţi şi chiar faţă de terenul plan. Pe lîngă

producţiile maxime înregistrate pe versantul nordic, atît la cartof cît şi la trifoi
s-a constatat o creştere semnificativă a numărului de lăstari, infIorescenţe şi

boboei floralila trifoi, ceea ce ar putea influenţa favorabil şi producţia de să

mînţă a uneia dintre cele mai valoroase plante furajere din regiunea deluroasă

a Transilvaniei.

SIMIONESCU 1., BRETAN 1.

1972, Comportarea principalelor plante de cultură În condiţii ecologke specifice
versanţilor şi terenurilor plane. II. Cartoful şi trifoiul (Behaviour of the main
crops in the specific ecological conditions existing on slopes and flat areas. Il. Potata
and claver) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 111-118.

The results obtained with potato and sugar beet in the pedoclimatic conditions
of the Cluj zone, during 1967 and 1968, are presented in this preliminary note.
It was noted that in this zone, like in other zones with similar climate, the potato
3nd elover growing conditions are more favourable on the northern slope as com
pared to other slopes or even to flat areas. A significant rise in the number
of sprouts, inflorescences and flower buds in elover, along with maximum potato
and elover yields were noted on the northern slopes. The slope exposure could
have, therefore, a favourable influence on the yields of clover which is one of
the most valuable forage crops in the hill y zone of Transylvania.
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SIMIONESCU 1., BRETA!N 1.

1972, Comportarea principalelor plante de cultură În condiţii ecologice specifice
versanţilor şi terenurilor plane. IL Cartoful şi trifoiul (Verhalten der wichtigsten
Kulturpflanzen unter typischen Standortbedingungen auf Hanggeliinde und Ebe
nen. JJ. Kartoffel und Klee) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S.
111-118.

Es werden vorlăufige Ergebnisse von Versuchen mit Kartoffel- und Kleekulturen
auf Hanggelănden des Standortes Cluj mi tgeteiIt , die 1967 und 1968 durch
gefiihrt wurden. Wir stellten fest, dass in diesem Gebiet sowie auf anderen Stand
orten mit ăhnlichen Boden- und Klimabedingungen Kartoffel- und Kleekul
turen ,auf n6rdIichen Lagen vergleichsweise zu den iibrigen Hanglagen und sogar
Flachland die besten Ergebnisse sichern. Ausser der guten Ertragsleistung sowohl
von Kartoffeln als auch von Klee auf Nordhăngen stellten wir eine signifikante
Zuhahme der Triebanzahl, Bliitenstănde, Bliitenknospen bei Klee fest, wodurch
besonders der Samenertrag bei einigen der wichtigsten Futterpflanzen des Hii
gellandes von Transylvanien giinstig beeinflusst werden kann.

SIMIONESCU 1., BRETAN 1.

1972, Comportarea principalelor plante de cultură În condiţii ecologice specifice
versanţilor şi terenurilor plane. II. Cartoful şi trifoiul {IIo(Jeaenue OCl-lOBl-lblX

nyJl,bmypl-lblX pacme/f,uu (J cnelfuifjU'-leC7;;UX 81W.IlOeU'-leCl.UX YC.Il08UJl,X Cll,Jl,Ol-lO(J

U p08/f,blX n.llOutaaeu. II. [{apmoifje.llb U ll,.Ile(Jep), Analele LC.C.S. Braşov, T.
III, Cartoful, CTp. 111-118.

Pa60Ta 5IBJI5IeTC5I npe)l.BaplITeJIbHbIM COOOII.l,eHlIeM, B KOTOpOM II 3JIaralOTC5I
pe3y.TlbTaTbI, nOJIy4eHHble no KapToepeJIIO II K,neBepy Ha CKJIOHaX B IlOlIBeHHO-KJIII
MaTHlIecKOH 30He I\JIY>K'l B 1967 II 1968 rr. DbIJIO yCTaHOBJIeHO, 4TO B 3TOH 30He
H B 30H3X CO CXO)l.HbIM KJ1IIMaTOM KapToepeJIb II KJIeBep IIMelOT 60JIee 6JIarOIlplI5IT
Hble yCJIOBfUI pOCTa H pa3BIITH5I Ha ceBepHOM CKJ10He, lIeM Ha )l.pyrlIx CKJIOHaX
H )l.aLK'2 lieM Ha pOBHOH MeCTHoCTH. TIOMHMO MaKCIIMaJIbHbIX ypO>K'leB, Ha6JIlO)l.a
lOII.I,HXC5I Ha ceBepHOM CKJIOHe KaK IlO KapToepeJIIO, TaK II IlO KJIeBepy, 6bIJIO OT
MelIeHo ,ll.OCTOBepHoe YBeJIHlfeHI1e KOJIHlIeCTBa Ilo6erOB, COIJ,BeTHI1 II 6yTOHOB Y
KJIeBepa, lIro MOiKeT OKa3bIB3Tb 6JIarOnpH5ITHOe BJIH5IHHe TaKLKe II Ha ypo:>Kaf[
Cel\15IH 3TOH O)l.HOI~] 113 rraH60JIee IJ,eHHbIX KOpMOBbIX KyJIbTyp, BblpaII.l,I1BaeMblx B
XOJIMHCTOH 4aCTH TpaHCHJIbBaHHlf.



SCURTU D.

1972, Influenţa îngrăşămintelor asupra sistemului radicular şi fotosintezei la
cartof, Analele I.C.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 119-126.

În scopul determinării cauzelor diferenţierii soiurilor de cartof în valorificarea
ingrăşămintelor, s-a urmărit, în prima etapă, în ce măsură fertilizarea organo
minerală influenţează asupra mărimii sistemului radicular, fotosintezei şi tran
spiraţiei. Rezultatele cercetărilor, obţinute în condiţiile Staţiunii experimentale
Suceava, arată că greutatea sistemului radicular a crescut la fertilizarea cu
N2P2' s-a diminuat la îngrăşarea cu N2P1 şi a avut cele mai miei valori la soiul
Merkur. Intensitatea fotosintezei a fost mai puternic influenţată de factorii
meteorologiei şi mai puţin influenţată de natura soiului şi modul de fertilizare;
intensitatea transpiraţiei unei plante a fost majorată prin fertilizare, pe cînd
.cea a unei unităţi de suprafaţă foliară a fost diminuată.

SCURTU D.

1972, Influenţa îngrăşămintelor asupra sistemului radicular şi fotosintezei la
cartof (lnfluence of fertilizers on root system and photosynthesis in potato) , Analele
l.C.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 119-126.

The degree of influence exerted by organo-mineral fertilization on root system,
photosynthesis anc! transpiratien was follewed, mainly, in order ta establish
the reascns of potato variety differentiaticn as concerns fertilizer effieiency.
Results obtained in Suceava Experiment Station evidenced reot weight
increases in case of N2'p2 treatments while decreases in rcot weight were noted in
N2P l treatment; the smallest root weight was noted in Merkur variety. Meteoro
logical factors influenced the rate of photosynthesis to a lesser extent as com
pared to soil type <md kind of fertilization. Fertilization increased the transpira
tien rate per plant and diminished the transpiration per leaf area unit.
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SCURTU D.

1972, Influenţa îngrăşămintelor asupra sistemului radicular şi fotosintezei la
cartof (Dilngemitteleinfluss auf Wurzelsystem und Photosynthese bei Kartoffeln) ,
Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 119-126.

Zur Ermittelung der Griinde, die bei den einzelnen Kartoffelsoden cine unter
schiedliche Nutzung der Diingemittel bewirken, untersuchten wir wahrend
der ersten Versuchsetappe dic Wirkung einer organischen und mineralischen
Diingung auf die Ausmasse des Wurzelsystems, Photasynthese und Transpira
tion. Versuchsergebnisse, die wir in der Versuchsstatian Suceava verzeichneten,
weisen darauf hin, dass die Masse des Wurzelsystems bei Diingung mit N2P 2
zunahm, hingegen bei N2P l abnahm und bei der Sade Merkur die niedrigsten
Werte erreichte. Die Photosyntheseintensităt wurde sti:irker van metecralo
gischen Faktoren und weniger stark van der Sode und der Diingungsweise beein
f1usst; die Transpirationsstărke einer Pflanze erh6hte sich durch DLingung,
wăhrend sich die einer Blattflacheneinheit verringerte.

SCURTU D.

1972, Influenţa îngrăşămintelor asupra sistemului radicular şi fotosintezei la
cartof (B.lLURl-lUe yoo6pel-tuu l-ta nOpl-leeylO cucmeJrty u rjjomocul-tmes y napmo
ifie'/('R), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Cartoful, CIp. 119-126.

C ueJIbIO yCTaHOBJIeHH5I npHIHHI pa3JIIPHUI Me)K)I,y copTaMH KapTo<pe.'I5I B HCnOJIb
30BaHl1l1 y,IL06peHIIH, Ha nepBOM 3Tane H3ytIaJIOCb B KaKOH cTeneIIH y,IL06pemle
MI1HepaJIbHO-apraHHtIeCKI1MH y,IL06peHI15IMH BJII15IeT Ha BeJIl1tIHHY KopHeBOH CHG
TeMhI H Ha I1HTeHCHBHOCTb cjJOTOCl1HTe3a H TpaHCnl1paUIIH. Pe3YJIbTaThI HCCJIe)l,OBa
HI1H, npOBO,ILI1BIIIHXC5I B yCJIOBH5IX OnbITHOH CTaHUI1H CytIaBa, nOKa3aJIH, tITO Bec
KopHeBOH cHCTeMhI B03paCTaJI npl1 y,IL06peHI1H )l,030H N2P2 , CHH)KaJIC5I npH y,ILOO
peHHH N2P 1 , a Hal1MeHbIIIHH ee Bec 6hIJI y copTa MepKYp. Ha HHTeHCI1BHOCTb
epOTOCl1HTe3a CI1JIbHee Bcero BJIH5IJIH MeTeOpOJIOrIItIeCKHe <paKTophI II B MeHhIIIell
CTeneHI1 COpT H cnoco6 y.rr,06peHH5I; y,IL06peHHe cnoco6CTBOBaJIO nOBhlIIIeHI1IO
TpaHCnl1paUI1H OT)I,eJIhHhIX pacTeHHHH, HO CHH)KaJIO TpaHCTIl1paUHIO Ha e,ILI1lIHUY
JII1CTOBOH nJIorua)l,l1.
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DAVIDESCU D., REICHBUCH L.

1972, Efectul îngrăşămintelor asupra producţiei şi calităţii cartofului din Podişul

Sucevei, Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 127-136.

Între anii 1965-1969 la Staţiunea Suceava s-a_ executat o experienţă prIvind
îngrăşarea în cadrul unei rotaţii de patru ani. Ingrăşămintele aplicate au fost
în funcţie de specificul plantelor din rotaţie, folosindu-se rezultatele obţinute

În experienţelemonofaetoriale. Cele mai eficiente sisteme de îngrăşare la cartof
au fost administrarea a 40 t/ha gunoi de grajd + N60P 40 sau a NIROPI20KI20' Fo
losirea îngrăşămintelororganice o dată în cursul unei rotaţii combinată cu în
grăşămintele minerale anuale (N IOOP40) sau a dozelor mari de îngrăşăminte mi
nerale anuale (NIOOP80) s-a dovedit de asemenea destul de eficientă. Prin îngră

şarea cu îngrăşăminteorganice şi minerale sau cu îngrăşăminteminerale în doze
foarte mari s-a realizat cel mai mare număr de tuberculi la cuib şi procentul
cel mai ridicat de tuberculi mari. De asemenea, aplicarea acestor tratamente
('J determinat acumularea în sol a unor cantităţi foarte semnificative de fosfor
şi potasiu mobil, precum şi creşterea conţinutului de proteină brută, fosfor şi

potasiu din tuberculi.

DAVIDESCU D., REICHBUCH L.

1972, Efectul îngrăşămintelor asupra producţiei şi calităţii cartofului din Podişul

Sucevei (Fertilizer efteet on yield and quality of potata in Suceava highland), Ana
lele LC.C.S. Braşov, val. III, Cartoful, p. 127-136.

Potato fertilization was followed in a faur year rotation experiment conducted
at Suceava Experiment Statian between 1965-1969. an the basis of earlier,
single-faetor experiments, the fertilizers were applied as a function of rotation
crops. Applications of 40 t manure/ha + either N60P 40 , or NISOP120KI20 proved
the most efficient fertilizing systems in potato. Application of either organic
fertilizers once in a rotation combined with annual application of mineral fertil
izers (N100P40) or high annual levels of mineral fertilizers (N lOOPSO) evidenced
also a good efficiency. Highest tuber number per hill as well as highest per
centage of big sized tubers was obtained at fertilization with organic and mineral
fertilizers ar with high levels of mineral fertilizers. These treatments resulted
also in significant accumulations of mobile P and K in the saH as well as in
P, K and crude protein increases in the tubers.
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DAVIDESCU D .• REICHBUCH L.

1972, Efedul îngrăşămintelor asupra producţiei şi calităţii cartofului din Podişul

Sucevei (Dilngemitteleinfluss auf Kartaffelertrag und -quali(ât auf der Hachebene
van Suceava), Analele I.C.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 127-136.

In der Zeitspanne 1965-1969 wurde in der Versuchsstation Suceava ein Dun
gungsversuch innerhalb einer vierjăhrigen Fruchtfolge angelegt. Die einge
setzten Dungemittel wurden je nach den Besonderheiten der Pflanzen ausge-
bracht und dazu Ergebnisse monofaktorieller Versuche ausgewertet. Fi-ir Kartof
feln erwiesen sich folgende Dungungssysteme wirksam: 40 tlha StaIImist +
+N60P40 oder N180P120K120' Als wirksam erwies sich ebenso ein innerhalb der
Fruchtfolge einmaliger Einsatz organischer Di.ingemittel in Verbindung mit
jăhrIichen Mineraldungergaben (NI00P40) oder gr6sseren jăhrlichen Mineral
dungergaben (N100P80)' Die gemeinsame Anwendung von organischen und che
mischen Dungemitteln oder nur von grossen Mineraldungemittelgaben fUhrte
zur Erzielung gr6sster KnoI1enertrage je Nest und gr6sstem Anteil grosser Knol
:len. Der Einsatz dieser Dungemittel bewirkte die Ansammlung sehr bedeutender
Mengen an beweglichem Phospher und KaIium sowie die Steigerung des Roh
protein-, Phosphor- und KaIiumgehaItes in der Knolle.

DAVIDESCU D .• REICHBUCH L.

1972, Efectul îngrăşămintelor asupra producţiei şi calităţii cartofului din Podişul

,Sucevei (B.f/,URltUe yao6peltu~(' lta ypo:JICau U r"al/,eemeo r"apmorjJe.f/,R lta CYItae
.er"O_lt n.f/,amo), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Cartoful, CTp. 127-136.

B 1965-1969 rr., Ha CylIaBcI<OH OIIhITHOH cTaHUHH, rrpoBoj\HJICH OIIhIT C npHMe
HeHHeM yj\06peHHH: B lIeThIpeXIIOJIhHOM ceBo06opOTe. Y j\06peHI15'1 BHOCHJIHCb B
saBHCHMOCTH OT CIIeuml:mlIecKHx oc06eHHoCTeH KyJIhTyp ceBo060pOTa, CHCnOJIh30
BaHHeM j\aHHhIx, nOJIylIeHHhlX B MOHO<paKTopHhIX OIIhITax. HaH60Jlee 3ep<peKTHB
HOH CHCTeMOH yj\06peHHH KapTO<peJIH HBJIHeTCH BHeCel-Il1e 40 Tira HaB03a+ N60P40'
HJIH }K'2 BHeceHHe j\03hI N180P120K120' BHeceHHe opraHIP-IeCKHX Yj\oopeIHll"l

'Oj\HH pas B TelIeHHe nepHoj\a pOTaUHH, B KOM6HHaUHH C e}KerO.IJ.EbIM BHeceHHeM
'MHHepaJIbHbIX Y.IJ.06peHHH (NI00P40), HJ1I1 JKe BhICOKHX e}KerO.IJ.HhIX .IJ.03 3TI1X
y)J.06pel-IHH (NI00P80), TaK}Ke OI(asaJIOCb )J.060JIbHO 3ep<peKTHBHbIM. BHeCeI-lHe
opraHHlIeCKHX H MHHepaJIbHhIX HJIH TOJIbKO MHHepaJIbHhIX yj\06peHHH B OlIeHb
,60JIbIlIHX )J.osax j\aJIO HaH60JIbWee KOJIHlIeCTBO KJIy6Hel~i B rHe3)J.e H HaH60JIbllIHH
npoueHT KpynHblx KJIy6HeH. KpOMe Toro, HX BHeceHHe 06yCJIOBIIJlO HaKOnJIeHHe
B rrOlIBe BeCbMa j\OCTOBepHbIX KOJIHt-leCTB IIOj\BH}KHorO <poc<popa H KaJIHH, a TaK}Ke
li BospaCTaHHe COj\epJK3HHH CbIporo 6eJIKa, <poc<popa H KaJIHH B KJIy6HHX.



27

REICHBUCH L., MOGA ELISABETA, NITU STELA

1972, Eficienţa îngrăşămintelor aplicate la cartof în cadrul unei rotaţii de patru
ani, Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 137-146.

Experienţa s-a efectuat în perioada 1966-1969 la Staţiunea experimen
tală Suceava, cu soiul Urgenta. S-a constatat că folosirea unilaterală a îngră

şămintelor la această cultură este neeconomică, sporurile de producţie fiind
nesemnificative. Cele mai mari producţii s-au realizat fie prin aplicarea dozelor
mari de îngrăşăminte minerale iN1(II) P llo Kso), fie prin aplicarea a 20 t/ha gunoi
de grajd împreună cu N50P40' Ingrăşămintele administrate au determinat creş

terea în mai mare măsură a suprafeţei foliare, precum şi îmbunătăţirea dina
micii de formare a tuberculilor. Prin aplicarea anuală a îngrăşămintelor, în
special în doze mari, au avut loc acumulări de P 20 5 mobil şi K 20 asimilabil
în sol. Aplicarea azotului împreună cu fosfor sau cu fosfor şi potasiu a dus la
creşterea concentraţiei acestui element în tuberculi. Aplicarea anuală a dozelor
mari de NP a determinat carenţe de K în tuberculii de cartof. Prin aplicarea
şi a acestui element carenţele au dispărut (V10' V11 , V12).

REICHBUCH L., MOGA ELISABETA, NITU STELA

1972, Eficienţa îngrăşămintelor aplicate la cartof în cadrul unei rotaţii de patru
ani (Efficiency of fertilizers applied an potato in a faur year rotation), Analele
LC.C.S. Braşov, val. III, Cartoful, p. 137-146.

Experiments with Urgenta variety were conducted during 1966-1969 at Suceava
Experiment Station. One-sided use of fertilizers in this crap proved ta be un
economic, as unsignificant yield increases were recorded. Both high mineral fer
tilizer levels (NIOOPsoKso) and 20 t manure/ha combined with N50P 40 , resulted
in highest yield. Higher increases in leaf area as well as improvement of tuber
development occurred following fertilization. Mobile P205 and assimilable K20
accumulated in the soil following annual application of high fertilizer levels.
N applied in combination with P and K or with P alone resulted in the increase
of tuber N concentration. K defficiency was noted in tubers following high annual
NP levels while no deficiency occurred when K was ccmbined with NP (V10'

V 11, V 12)'
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REICHBUCH L., MOGA ELISABETA, NITU STELA

1972, Eficienţa îngrăşămintelor apl icate la cartof în cadrul unei rotaţii de patru
ani (Wirksamkeit van Diingemitteln bei Kartaffeln innerhalb einer vierjiihrigen
Fruchtjalge) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 137-146.

Der Versuch Hef zwischen 1966-1969 in der Versuchsstation Suceava mit der
Sode Urgenta. Wir beobachteten, dass ein einseitiger Diingemitteleinsatz bei
dieser Kultur unwirtschaftlich ist, da die Mehrertrăge nicht signifikant sind.
Gr6sste Ertrăge wurden nach Einsatz grosser Mineraldiingemittelgaben
(N100PsoKso) oder Ausbringung ven 20 t/ha Stallmist in Verbindung mit N5CP o
erzielt. Die Diingemittel bewirkten eine Vergr6sserung der Blattflăche sO\'vi('
ein besseres Wachstum der KnolIen. Der jăhrliche Einsatz besonders grosser
Gaben van Diingemitteln fiihrte zur Speicherung van beweglichem P 20 5 und
aufnehmbarem K20 im Boden. Gemeinsamer Einsatz von Stickstoff und Phosphor
und Phosphor und Kalium fiihrte zur Erh6hung der Konzentration dieses Năhr

stoffes in der KnoIle. Jăhrlicher Einsatz grosser NP-Gaben bewirkte K-Mangel
in den KartoffelknoIIen. K-Einsatz beseitigte diesen Mangelzustand (V10,VI1'V12)'

REICHBUCH L., MOGA ELISABETA, NITU STELA

1972, Eficienţa îngrăşămintelor aplicate la cartof în cadrul unei rotaţii de patn!l
ani (3fPr/JenmU6l-l0Cmb 6l-leCel-lUR yao6pel-luu noa napmoif5e.llb e llelnbZpeXnO.llb
l-lOJ;t ce6oo6opome), Analele. LC.C.S. Braşov, T. III, Cartoful, CTp. 137-146.

OnbIT npOBO,I.l.HJIC5I B 1966-1969 rr. Ha CyqaECKOH OnbITHOH CTaHUHH C COpTOM
Yp,IDKeHTa. EhIJIO yCTaHOBJIeHO, tITO O,I.l.HOCTOpOI-IHee BHeceHHe y,I.l.06pelmH no)J,
9TY KyJlhTypy 5IBJI5IeTC5I He9KoHoMHliHbIM, TaK KaK npH6aBKH ypO)Ka5I He)J,ocTo
BepHbI. HaH60JlhIllHe ypoLKaH 6bIJIH nOJIylJeHbI HJIH nyTeM npHMeHeHH5I nOBbIIlle
HhIX ,I.l.OS MHHepaJIhHbIX y)J,06peI-mfI (NI00PsoKso), HJIH LKe nyTeM BHeCeHH5I 20
Tira HaBOS3, COBMeCTHO C MHHepaJ]hHhIMII y)J,06peHlI5IMH B ,I.l.ose N50P 40' BHeceH
Hble y,llo6peHH5I 06yCJIOBHJIH 60JIee CIIJIbHbIH pOCT JIHCTOBOH nJIorua,I.l.H, a TaKLKe
YJIyqIlleHlie AIIHaMHKH 06paSOBaHH5I KJIy6HeH. B pesyJIbTaTe eLKerO,IJ,Horo npH
MeHeHH5I y,IJ,06peHHH, B oco6eHHOCTH B nOBbIIlleHHhIX Aosax, Ha6JII-O,IJ,aJIOCb
H3KOnJIeHHe B notIBe nO,IJ,BHLKHOH P20 5 H yCBaHBaeMOH K20. BHeceHHe aSOTa
COBMeCTHO C epOCepOpOM HJIH epocepopa C KaJIHeM npHBeJIO K nOBbIIlleHHID KOHueH
TpaUHH 9Toro 9JIeMeHTa B KJIy6H5IX. ELKerOAHoe BHeceHHe BbICOKHX ,I.l.OS NP BbI
SbIBaJIO He)J,OCTaTOK K B KJIy6H5IX KapTo<ţeJI5I. DPH BHeceHHH H 3Toro 9JIeMeHTa,
!')TOT HeAoCTaTOK HCQe3aeT (V10, V11> V1J.



BARiSAN MARIA

1972, Efectul Îngrăşămintelor aplicate la cartof pe nisipurile din sud-estul Tran
silvaniei, Analele LC.C.S., Braşov, voI. III, Cartoful, p. 147-156.

Se prezintă rezultatele unei experienţe efectuate în perioada 1967-1969 cu
NPK la cartof, soiul Carpatin, pe nisipurile reci din sud-estul Transilvaniei.
Cele mai mari producţii de tuberculi s-au obţinut prin folosirea dozelor foarte
mari de NlSOP180K180' realizîndu-se 351 q/ha tuberculi, producţie care a depăşit
martorul neîngrăşat cu 201 q/ha. Producţii mari de peste 300 q/ha s-au obţinut

şi prin folosirea NlSOP180 sau N18oP120K.120. Venitul net maxim de 3,90 lei pentru
un leu cheltuit s-a realizat în varianta N180P180K180' Producţia de cartofi comer
ciabili a fost mult influenţată de raportul elementelor, fiind favorizată de pre
zenţa azotului şi potasiului. Producţiile mari s-au obţinut pe seama creşterii

suprafeţei foliare, a numărului de frunze, a numărului de vreji, precum şi a
creşterii numărului şi mărimii tuberculilor la o în urma aplicării îngră

şăminteloL

BÂRSAN MAHlA

1972, Efectul îngrăşămintelor aplicate la cartof pe nisipurile din sud-estul Tran
silvaniei (Effeet of fertilizers applied ta potato on the South-Eastern Transylvania
sands), Analele I.C.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 147-156.

Results of experiments conduded during 1967-1969 on the South-Eastern Tran·
sylvania cold sands, with NPK applied on Carpatin potata variety, are present
ed. The exceedingly high levels of N180PUlOK180 resulted in the highest tuber
yields i.e. 351 centners of tubers/ha; this means an outyield of 201 centners
per ha as against unfertilized control. Either N180PlSO or N180P120K120 resulted
also in high yields of over 300 q/ha. The maximum net incame of 390 lei per
1 leu investment was obtained in N180KlsoK180 varianL Marketable tuber yield
was influenced by the ratia between applied fertiJizers; a favourable effeet was
noted when N and K were present in the mixture. High yields were obtained
on account of increases in: leaf area, leaf number, sprout number as well as
number and size of tubers per plant, following fertilization.
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BÂRSAN MARIA

1972, Efectul îngrăşămintelor aplicate la cartof pe nisipurile din sud-estul Tran
silvaniei (Dilngemittelwirkung bei Kartoftelkulturen auf Sandb6den im Sild-Osten
von Transylvanien), Analele LC.C.S. Braş~v, Bd. III, Cartcful, S. 147-156.

Es werden die Ergebnisse eines Versuches besprochen, der zwischcn 1967-1969
bei Kartoffelkulturen, Sarte Carpatin, mit NPK auf den kalten Sandb6den im
Siid-Osten Transylvaniens durchgefiihrt wurde. Hochste Knallenertrage wurden
durch Einsatz sehr heher Diingemittelgaben N180P180K180 und zwar 351 dz/ha
erzielt; dieser Ertrag ist vieI gr6sser als der der ungediingten KantroIle, d.h.
um 201 dz/ha h6heL Grosse Ertrage, die 300 dz/ha iiberschreiten erzielten wir
gleichfaIls durch Einsatz vcn N180PHO oder NUOP120KHO' Das grosste Reinein
kommen erzielten wir bei der Variante, die mit N180P180K180 gediingt wurde
und zwar 300 Lei je 1 Leu Kesten. Der vermerkungsfahige Kartoffelertrag wird
bedeutungsvoll vom Verhaltnis der Nahrstoffe beeinfIusst und wird stark von
der Anwesenheit des Stickstoffs begiinstigt. Grosse Ertrage erzielten wir infolge
des gr6sseren Wachstums der Blattmasse, der Blattanzahl, Stengelanzahl und
der grossen Knollenanzahl; gleichfalJs bewirkten die Di.ingemittel eine gr6ssere
Knollengr6sse.

BÂRSAN MARIA

1972, Efectul îngrăşămintelor aplicate la cartof pe nisipurile din sud-estul Tran
silvaniei (B.IlUaHUe eHOCU.M,bLX noa r.apmorfie.llb yao6peHUU Ha necr.ax lOW
eocmol/.Hou llacmu TpaHCU.fl,beaHuu), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Cartoful,
CTp. 147-156.

I--I3JIaralOTC5I pe3yJIbTaTbI onbITa, npoBo)J,HBllIerOC5I B nepHo)J, 1967-1969 rr.
C BHeceHHeM NPK no)1. KapToepeJIb COpTa Kapnanm, Ha XOJIO)J,HbIX neCKax
lOrO-BOCTOt.:IHoH t.:IaCTH TpaHCHJIbBaHI1H. HaI160JIbllIHH yp01KaH KJIyoHeH
- B 351 u/ra - ObIJI nOJIyt.:IeH npl1 BHeceHHH Ot.:IeHb BbICOKHX )1.03 y)1.00peHI1H
(N 180 P180 K180), npW-leM npH6aBKa ypoLKa5I, no cpaBHeHHlO C HeY.II.06peHHbIX
KOHTpOJIeM, paBH5IJIaCb 201 ulra. BbIcoKl1e ypoLKaH, npeBoCxo)l.5IIUHe 300 ulra
ObIJII1 nOJIyt.:IeHbI TaK1Ke H npH npHMeHeHHH )J,Og N180 P180 HJIH N180 P120 K120 .
MaKCHMaJIbHbIH t.:IHCTblIf )1.0XO)J, B 3,90 JIeI1 Ha O)J,I1H I1gpaCXO)J,OBaHHbIH JIeH 6bIJI
nOJIyt.:IeH B BapHaHTe N180 P 180 K180' Ha ypO)Iwj:i TOBapHoro KapToepeJI5I CHJIbHO
BJIH5IJIO COOTHOllIeHHe 3.'leMeHTOB, npl1t.:IeM oc06eHHO oJIarOnpH5ITHbIH 3ep<PeKT
OKaSbIBaJIO npHcyTcTBHe agOTa H KaJIH5I. BbIcoKHe yp01KaH 6bIJIH nOJIyt.:IeHbI sa
CIJ:eT yBeJIHlleHH5I JIHCTOBOH nJIOIUa)1.H, I<OJII1QeCTBa JIHCTbeB, LJI1CJIa cTe6JIelf, a
TaK)Ke H B03paCTaHH5I QHCJI3 H BeJIHt.:IHHbI KJIy6Heţl Ha paCTerme, B pe3yJIbTaTf'
npl1MeHeHH5I y)1.06pem1I1.
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BREDT R., BERINDEI M., COPONY W., BUZOIANU V., MUREŞAN S.,
REICHBUCR L.

1972, Rezultate preliminare privind aplicarea diferenţiată a îngrăşămintelor la,
cartof, pe bazine specializate, Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful,
p. 157-170.

Lucrarea cuprinde rezultatele unei colaborări cu numeroase unităţi cooperatiste
din România, efectuată în anul 1969, pentru stabilirea sistemului de îngrăşare

diferenţiat pe bazinele de cultură a cartofuluL A fost executată o experienţă

de reţea, cu mai multe graduări ale factorilor gunoi, azot, fosfor şi potasiu îTI'
24 10caIităţt diferite, situate în 3 tipuri de bazine specializate pentru cultura
cartofuluL In condiţii pedoclimatice optime, gunoiul de grajd a avut aportuli
cel mai mare în realizarea producţiei (33%, 163 kg tuberculi la o tOQă gunoi),
egal cu cel al îngrăşămintelor chimice (elementele NPK împreună). Ingrăşarea'

organo-mineralăa realizat un sper de interacţiune de 14 q/ha sau 9%. Efectul:
gunoiului a scăzut pronunţat pe soIurile mijlocii spre grele, mai reci şi mai ume~
de. Pentru îngrăşăminteJe chimice a rezultat necesitatea utilizării uner doze
mai mari, de 200-360 kg/ha s.a. NPK, care au dat sporuri suplimentare de 15
pînă la peste 50 q/ha ccmparativ cu doza moderată de 110 kg/ha s. a. Coeficientul
de valorificare s-a menţinut constant pînă Ia 360 kg/ha s.a. NPK, la peste 20 kg
tuberculi pentru fiecare kg NPK. Raportul optim N:P:K mediu pe bazine'
a variat între 1:1:1 şi 2:1 :0.

BREDT R., BERINDEI M., COPONY W., BUZOIANU V., MUREŞAN S.,
REl!CHBUCH L.

1972, Rezultate preliminare privind aplicarea diferenţiată a îngrăşămintelor

la cartof, pe bazine specializate (Preliminary results concerning ditferential fertil
ization of potato in specialized centers) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Car
toful, p 157-170.

Experimenis aiming to establish a system of differential fertiliza ticn ef potato
in specialized centers were conducted in coIlaboraticn with agreat number cf
Romanian agricultural cooperatives, during 1969. Different levels cf manure,
N, P and K were applied in 24 locations from 3 different potato growing centers.
Manure exhibited the highest yield increasingefficiency (33% LE'. 163 kg tubers/t
of manure) under optimum pedoclimatic conditions, equalizing the chemical
fertilizers (NPK). A yield increase of 14 centners/ha Le. 9% was noted in case
of organo-mineral fertilization. Pronounced decreases in manure effeets were
noted on medium to heavy soils which are cooler and exhibit a higher moisture
content. ResuIts evidenced the necessity to apply chemical fertilizer levels, as
high as 200-360 kg NPK a. i./ha which resul t in additional yield increases of
15 to over 50 centners/ha as compared to the moderate level of 110 kg a. Lha.
Fertilizer efficiency was constant up to 360 kg NPK a. L per ha, resulting in over.
20 kg tubers per kg NPK. Optimum average N:P:K rate in different growing~

centers ranged between 1: 1: 1 and 2: 1:0.
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BREDT H .. BERINDEl M., COPONY W., BUZOIANU V., MUREŞAN S.,
REI'CHBUCH L.

1972, Rezultate preliminare privind aplicarea diferenţiată a îngrăşămintelor

la cartof, pe bazine specializate (Vorlăufige Ergebnisse unterschiedlichen Dunge
mitteleinsatzes bei Kartoffelk.ulturen verschiedener Anbaugebiete), Analele LC.C.S.
Braşov, Bd. III, eartoful, S.157--170.

Die Arbeit erlăutert Ergebnisse ciner Zusamrncnarbeit mit zahlreichen Kcope
rationsbetrieben Rumaniens wăhrend 1969; es wurde versucht ein gemăss den
einzelnen Anbaugebieten differenziertes Dtingungssystem festzulegen. Bei der
Anlage des Netzversuches erhielten die Faktoren: Stallmist, Stickstoff, Phesphor,
und Kalium mehrere Abstufungen fUr 24 unterschiedliche Ortschaften in 3 spe
zifjschen Anbaugebieten fUr Kartoffelkulturen gelegen. Untcr optimalen Stand
ortbedingungen trăgt Stallmist elm bedeutendsten zur Ertragsbildung bei
163 kg Knollen je Tonne Stallmist); die Wirkung entspricht der bei
gung erzielten. Gemeinsamer Einsatz organisch-mineralischer Dungemittel
bewirkt eine Steigerung der 'vVechselwirkung, die einem Wert van 14 dz/ha,
ader 9% entspricht. Die Wirkung des Stallmistes lăsst auf mittleren, schweren,
kălteren und feuchteren B6den bedeutend nach. Wir stellten fest, dass bei che
mischen Dungemitteln gr6ssere Gaben notwendig sind Hnd zwar 200--360 kg/ha
NPK, wodurch Mehrertrăge van 15-50 dz/ha im Vergleich zur gemăssigten
Gabe van 110 kg/ha m6glich sind. OeI' Verwertungskoeffizient ist konstant bis
zu 360 kg/ha a.S. NPK, wobei fUr je 1 kg NPK Liber 20 kg Knollen erzielt wer
den. Das mittlere optimale NPK-Verhăltnis schwankt je nach den einzelnen
Anbaugebieten zwischen 1: 1: 1 und 2: 1:0.

BREDT H., BERINDEI M., COPONY W., BUZOIANU V., MUREŞAN S.,
REICHBUlCH L.

1972, Rezultate preliminare privind aplicarea diferenţiată a îngrăşămintclor

la cartof, pe bazine specializate (ilpedeapume.fl,bl-{,bLe peay.fl,bmambL, nacafOuyueca
duifJifJepel-{,u;upoeaJi,l-/'oeo el-{,ecenUJl ydo6pel-{,uu nod napmoifJe.fl,b no cneu;uaJlU
SUpOBal-{,l-{,bL.;1i 6acCeUl-w.;lL), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Cartoful, cTp.157'-1?O

B p360Te npHBO,TJ,HTCH [JeSYJIbT3ThI cOTpy,TJ,HHl-feCTB3 l\!IIO}I\:eCTE3 KoonepaTHBHbIX
XOS5IHCTB co BceI1 PyMhIHHH, npoBO)I.HBlIlerOC5I B 1969 ro,TJ,y ,U.;15I yCT3HOBJIeHHH
)I.Hep<ţJepeHIJ,HpoBaHHoH no KapToepeJIeBO)I.l-IeCIGlIvI 6acceţlHaIvI CHCTeMbI y,TJ,OOpemuL
B cenI onhITHhIX CT3HIJ,Hţr npOBO,TJ,HJIC5I OnhIT CO MHorHMH rpa,TJ,aIJ,H5IMH TaKHX (paK
TOpOB KaK HaBOB, aBaT, epoc<ţJop H KaJIHH, B 24 paSJll-JlUlbIX MeCTHOCT5IX, paCnOJIO
)KeHHbIX B 3 THnax CneIJ,HaJIHSHpOBaHHblx KapToepeJIeBO,TJ,l-IeCKHx 6acceiiHoB. B
OnTHM3JIhHhIX nOl-fBeHHO-KJIHM3THl-feCKHX yCJIOBH5IX, HaHOOJIb-I.llIlti B3HOC B nOJly
qeHHe yp01K,35-1 )];aJI Ha BOB (33 %, 163 Kr K.ny6Heţl Ea TOHHy HaBOBa) , paBHblH
B3HOCY MHHepaJlbHblX y,TJ,06peHHH (NPK cOBMeCTHO). Y,TJ,06pemre opTaHOMHHepaJlb
HhIMH y,U06peIHJ5IW AaJIO npH6aBKy sa C'-leT BsaHMO,Il,eHCTBH5J: MeJK,TJ,y HHMIl B

14 IJ,/ra, HJIH B 9%. JleHcTBHe HaBosa 3aMeTHO CHHJKaJJCCb Ha cpep,HHX, nepc
XOA5Ill1,HX B T5I)KeJIble, nOl-fB3X, KOTophIe 5IBJI5IlOTC5I 60JIee XOJIO)];HbIMH H 60Jree
BJIa)KHbIMH. TIo MHHepaJIbHhIM y,Uc6peHH5IM BbI5ICHHJIaCb I-Ie06xo.ll,l-JMOCTb npH
MeHeHH5I BhICOKHX .ll,OB-B 200-360 Kr/ra ,ne}ICTByIOll1,erO H3l-f3.JI3 NPK, ,rr,aBW,IX
,UonOJIHHTeJIbHble npH6aBKH yp0:J-K35I 01' 15 ,TJ,O 50 IL/ra H BbIwe, no CpaBl-leHHID
C yMepeHl-IoH )];OB011 B 110 Kr/ra. K03epelmIJ,HeHT HCnOJIbS013aHH5I OCTaBaJICH noc
T05IHHbIM )];0 )];OBbl B 360 Krlra )];.H. NPK H npeBhllllan 20 Kr KJIy6HeH Ha Ka)K)];blfl
KHJIOrpalvlM NPK. Onn-JMaJIbHOe, Cpe)];Hee no oacceţlHaM, COOTHomellHe N: P: K
KOJle6aJIOCb OT 1: 1: 1 AO 2: 1:0.
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STEPĂNESCU E.

1972, Influenţa adîncimii şi a modului de incorporare a gunoiului de grajd, a
îngrăşămintelor chimice şi a Hantului Aracet S. F. asupra producţiei de cartof,
Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 171-176.

R,ezul tatele obţinute in perioada 1967-1969 privind modul şi adincimea de in
corporare a gunoiului de grajd pe nisipurile de la Valea lui Mihai, scot in evi
denţă faptul că gunoiul de grajd asigură sporuri de producţie semnificative
indiferent de modul şi adincimea de incorporare. Cele mai ridicate producţii

ş,-au obţinut pe parcelele unde gunoiul de grajd a fost încorporat mai adînc.
Ingrăşămintele chimice asigură sporuri de producţie foarte semnificative pe
parcele neîngrăşate cu gunoi de grajd şi semnificative pe cele îngrăşate. Prepara
tul Aracet S.F. nu asigură sporuri de producţie şi ridică preţul de cost al
producţiei.

STEPĂNESCU E.

1972, Influenţa adîncimii şi a modului de incQrporare a gunoiuhli de grajd, a
îngrăşămintelor .chimice şi a Jiantului Araceţ S. F. asupra producţiei de cartof
(Influenceof depth and method of incorporating into the soi! the manure, chemical
fertilizers and Aracet S. F. binder, an potato yield), Analele LC.C.S. Braşov, voI.
III, Cartoful, p. 171-176.

Results obtained between .1967-1969 concerning the method and depth of in
corporating manure into the Mihai Valley sands, evidenced significant yield
increases in case of manure, independent1y of incorporating method and depth.
Highest yields were obtained an plots with deeper manure incorporation. Appli
cation of chemical fertilizers resulted in highly significant yield increases on
the plots receiving no manure and significant yield increases an manure fertil
ized plots. Aracet S.F,. treatments resulted in no yield increases determining
also a rise in the yield cost. . .
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STEPĂNESCU E.

1972, Influenţa adîncimii şi a modului de încorporare a gunoiului de grajd, ac
îngrăşămintelor chimice şi a Iiantului Aracet S. F. asupra producţiei de cartof
(Einfluss der Einbringungstiefe und -art van Stallmist, chemischen Dilngemitteln
und des Bindemittels Aracet S. F. auf den Kartaffelertrag) , Analele LC.C.S.
Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 171-176

Die zwischen 1967-1969 erzieIten Ergebnisse iiber die Einbringungstiefe und
-art des StaIImistes auf den Sandb6den von Valea lui Mihai weisen darauf hin.
dass StaIImist unabhangig von Einbringungstiefe und -art signifikante Mehrer
trage sichert. Die h6chsten Mehrertrage wurden auf den ParzeIIen erzieIt, auf
denen der StaIImist tiefer eingearbeitet wurde. Chemische Diingemittel bewir
ken auf ParzeIIen, die nicht mit StaIImist gediingt wurden, sehr signifikante
Mehrertrage, wahrend sie auf mit StaIImist gediingten ParzeIIen nur signifikant
sind. Das Bindemittel Aracet S.F. bewirkt keine Mehrertrage, erh6ht hingegen
die Betriebskosten.

ŞTEFĂNESCU E.

1972, Influenţa adîncimii şi a modului de incorporare a gunoiului de grajd, el

îngrăşămintelor chimice şi a Iiantului Aracet S.F. asupra producţiei de cartof
(B'{{'uJlllue cMy6ullbL U cnoca6a 81leCellUJl llae03a, JJtUllepa,{{,bnbLx y806pntuu U
BMJR:HCYUţezo Aracet S. F. l-ta ypo:HCau r.apmorfieAJl), Analele LC.C.S. Braşov,

T. III, Cartoful, CTp. 171-176.

l(aHHble,. nOJIyl./eHHble aa nepHo,n; 1967-1969 rr. H KacaIOIllJleC5I cnoco6a Ii rJIy6HHbI
BHeCeHI15I HaBoaa Ha neCKax B BaJI5I JIyH MIixaH, nOKaaaJIIi, l./TO HaBoa 06eCnel./M
BaeT .nOCToBepHble npH6aBKH ypo:m:a5I, HeaaBHCHMO OT cnoco6a H rJIy6HHbI ero
BHeCeHIUI. HaH60JIee BbICOKHe ypO)KaH 6hIJIH nOJIyl./eHbI Ha .neJI5IHKaX, r.ne HaB03.
BHOCl-I.'IC5I rJIy6:lKe. MHHepaJIhHhle y,rr.06peHH5I 06eCnel./HBaIOT BeChMa ,n;OCTOBep
Hble npH6aBKH ypoLKa5I Ha Hey.no6peHHbIX HaBoaOM ,n;eJI5IHKC:lX II .nOCTOBepHhle
-;- Ha y.no6peHHhIX. I1penapaT Aracet S. F. He 06ecne4HBaeT nOJIyqeHYrf.'':
npH6aBoK ypoLKa5I, HO nOBbIlI1aeT era ce6ecToHMoCTb.
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DRAGOMIR LUCIA , BERINDEI M., TĂNĂSESCU EUGENIA, BREDT R.,
MAzAREANU 1., SEGARCEANU o.

1972, Influenţa îngrăşămintelor c.omplexe asupra producţiei de cartof, Analele
LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 177-182.

În perioada 1964-1970 s-au experimentat 19 îngrăşăminte complexe de pro-·
venienţă diferită (Cehoslovacia, U. R.S.S., R. D. Germană, Olanda şi România)
şi cu rapoarte N:P foarte diferite, comparativ cu Îngrăşămintele simple (azotat
de amoniu, superfosfat şi sare potasică). Pe soIurile foarte diferite pe care s-a
lucrat (la 4 staţiuni experimentale) îngrăşămintele simple şi cele complexe, apli
cate în doze echivalent~ de substanţă activă au determinat obţinerea unor pro
ducţii practic egale. Ingrăşămintele complexe româneşti 13 :26: 13, 23 :23:0
şi 16 :48:0 pot fi aplicate cu rezultate la fel de bune toamna sau primăvara.

DRAGOMIR LUCIA., BERINDEI M., 'TANASESCU EUGENIA, BREDT R.,
MĂzAREANU 1., SEGARCEANU o.

1972, Influenţa îngrăşămintelor complexe asupra productiei de cartof (Effect of
complex fertilizers an potata yield) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. II, Carto-
fuI, p. 177-182. .

A number of 19 complex fertilizers (manufactured in Czechoslovakia, Soviet
Union, East Germany, Holland and Romania) with various N/p raties were
applied along with single fertilizers (ammonium nitrate, superphosphate and
potassium salt). Single and complex fertilizers applied in equivalent active
ingredient levels, on different soils (in 4 experiment stations) resulted in actually
equal yields. The complex f<.omanian fertilizers 13 :26: 13, 23 :23: O as well as
16 :48: O can be applied with similar results c1uring autumn anc1 spring.
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DRAGOMIR LUCIA. BERINDEI M., TANASESCU EUGENIA, BREDT l-I..
MAzAREANU 1., SEGARCEANU o.

1972, Influenţa îngrăşămintelor complexe asupra de cartof
der Mehrniihrstoffdungemittel aur den Kartoffelertrag) , Analele LC.C.S. Braşov.

Bd. III, Cartoful, S. 177-182.

Zwischen 1964-1970 pruften wir 19
Herkunft (Tschechoslowakei, U. d.S.S. R., D. D. R.,
und mit vergleichsweise zu einfachen Dungemitteln
Superphosphat und Kal isa1z) sehr untcrschiedlichem N:P
4 Versuchsstaticnen wurde auf untcrschiedlichen Bcdenarten
sowohl Einfach- als auch Mehrnăhrstoffdiinger mit
eingesetzt und dabei i:lbereinstimmende
nischen (13 :26: 13' 23 :23:0 und :48 :0)
gleichem odeI' eingcsetzt werdcll.

DRAGOMIR LUCIA., BERINDEI M., TĂNAsESCU EUGţ;NIA, BREDT H.,
MĂZĂREANU 1., SEGĂRCEANU o.

1972, Influenţa îngrăşămintelor complexe asupra producţiei de cartof (B/lUJl,lme
C/lO~HblX ya06pCHUU Ha ypoJicau rwpmoifJe/lJl,), Analele LC.C.S. Braşov, T.

III, Cartoful, CTp. 177-182.

B 1964-1970 1'1'. HcnbITbIBaJIHCb 19 BH)lOB CJIO}KHbIX y)106peHH}I pasJIwJ:Horo
npOECXO>K)].em151 - HS 4eXOCJIOBaKHH, COBeTcKdro Cmosa, fepMaHcKoH LLeMoK
paTHLlecKoH Pecny6JIHKH, fOJIJIaH)].HH H PyMbIHHH - C OqeHb paSmJ1J:HbIM COOT
HOllleHHeM N:P, no cpaBHeHFIIO C npocTbIMH y)].o6peHl15IMH -- aMMHaqHOH CeJII1TpOH
cynep<ţocepaToM FI KaJIHeBOH COJIbIO. Ha EeCbMa paSJII1qHbIX nOqBaX, Ha IWTOpbIX
npOBO)].HJIHCb OTIbITbI (Ha 4 OTIbITHbIX CTaHUH5IX), npHMeHeHHe rrpocTbIX H CJIO>KHbIX
y)].o6peHHH B 3KBHBaJIeHTHblX Aosax rro )].eHcTBylOIUeMy HaqaJIy, rrpHBeJIO K no
JIyqeHHIO rrpaKTHqeCKH OAHHaKOBbIX ypO>KaeB. PyMbIHcKHe CJIO>KHble YAo6peHH5I
13:26: 14; 23:23:0 H 16:48:0 - MoryT rrpIlMeH5ITbC5I KaK oceHbIO, TaK H Bec
HOH C O)lIlHaKOBO XOpOIlIHMH pesYJ1bT3TaMH.
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BERINDEI M., COPONY W., TOFAN M.

1972, Interpretarea unei experienţe cu îngrăşăminte Ia cartor prin metoda func~

ţiHar de producţie, Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 183 -202.

Funcţia ele producţie pentru cartof, soiul Braşovean, de tip pătratică, pentru
îngrăşămintele N,P,K cu 9 termeni, dedusă din rezultatele unei experienţe în
vase de vegetaţie cu 64 variante de tipul 4x 4x 4, în care dozele aplicate
de N, P, K, au fost 1, 5, 10, 15 mg substanţă activă la 100 g sol, 3 putut expli
ca variaţia producţiei realizate, de 440-784 g tuberculi/vas, cu o eroare de ±6%.
Ecuaţiile producţiilor marginş.le pe elemente, deduse din funcţia de producţie,

permit stabilirea sporului de producţie pe elemente şi scot în evidenţă faptul
că sporul pentru acelaşi element creşte cînd se aplică combinat cu celelalte două,

precum şi faptul că doza maximă folosibilă care mai asigură spor creşte, în
cazul în care îngrăşămintele se aplică combinat (17,6 mg N, 14, 6 mg P 20 5 ,

14,7 mg K20) faţă de cazul aplicării singulare a îngrăşămintelor (13,3 mg N,
10,2 mg P205' 9,1 mg K20). Ecuaţiile izocuantelor, deduse tot din fun.cţia de
producţie, arată posibilitatea de înlocuire reciprocă a îngrăşămintelor pentru
Jcelaşi nivel de producţie în limite cu atît mai largi, cu cît nivelul producţiei

este mai mic, comparativ cu producţia maximă realizabilă din punct de vedere
tehnic, care este singura producţie cu o formulă de îngrăşare fixă (rigidă) pri
vind dozele şi rapoartele între elemente.

BERINDEI M., COPONY W., TOFAN M.

1972, Interpretarea unei experienţe cu îngrăşăminte la cartof prin metoda funcţiilor

de producţie (lnterpretation of a fertilizcr experiment by yield functions method),
Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 183-202.

Experiments conducted in pots with Braşovean potata variety and 1, 5, 10 and
15 mg N, P, K a.i. per 100 g soil applied in 64 variants, in a 4x 4x 4 pattern,
permitted to deduce a quadratic yield function with 9 terms explaining the yield
variations ranging between 440-784 g tubers per pot with an euor of ±6%.
Marginal yield equations deduced from yield funetions permitted to establish
yicld increase in case of each element; this in crease rises when combining the
element with the other hvo elements. Maximum fertilizer level resulting in a
yield increase, rises a1so in case of a combined application (17.6 mg N, 14.6 mg
P205' 14.7 mg K 20) as against the separate application (13.3 rug N, 10.2 mg
P 20 5 , 9.1 mg K 20). Isoquantum equations also deduced from yield functions
evidenced the possibility of a reciprocal replacement of fertilizers for a certain
yield level. The smaller the yield, the larger the replacement limits as compared
to maximum technically fcasible yields which possess a rigid fertilization for
mula concerning the levels ane! rates between the elements.
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BERINDEI M., COPONY W., TOFAN M.

1972, Interpretarea unei experienţecu îngrăşăminte la cartof prin metoda funcţiilor

de producţie (Auswertung eines Dilngungsversuches bei Kartoftelkulturen mit Hilte
von Ertragstunktionen), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 183-202.

Die quadratische Ertragsfunktion fur die DungemitteI NPK mit 9 Abstufun
gen konnte fur KartoffelkuI turen Sorte Braşovean aus den Ergebnissen eines
Versuches in Vegetationsgefăssen abgeleitet werden; der Versuch umfasste 64
Versuchsglieder vom Typ 4x 4x 4, NPK Gaben yon 1, 5, 10 und 15 mg a.S.
je 10U g Boden und ermoglichte eine ErkIărung der Ertragsvariatioren von
440-784 g K.QolIen/Gefăss mit einE:m Fehler von ±6%. Die Grenzertrags
gleichungen je Năhrstoff, die aus der Ertragsfunktion abgeleitet wurden, gaben
uns die Moglichkeit den Mehrertrag je Năhrstoff zu berechnen und zeigten, dass
der Mehrertrag fur den gIeichen Niihrstoff steigt, wenn derselbe gemeinsam
mit den anderen beiden Năhrstoffen ausgebracht wird (17,6 mg N, 14,6 mg
P20 5, 14,7 mg K20) und bei alleiniger Anwendung geringer ist (13,3 mg N, 10,2
mg P 20 5, 9,1 mg K20). Die gIeichfaIls aus der Ertragsfunktion abgeleiteten Iso
quantengleichungen zeigen, dass fUr das gIeiche Ertragsniveau ein gegenseitiger
Ersatz der DungemitteI in umso grosseren Bereichen moglich ist je niedriger
das Ertragsniveau ist; dabei ist ein Vergleich mit dem technisch hochstmo
,gIichen Ertrag, d.h. dem einzigen Ertrag, der hinsichtIich der DungemitteIgaben
und des Năhrstoffverhiiltnisses ein feststehendes Diingungssystem besitzt, m6gIich

BERINDEI M., COPONY W., TOFAN M.

1972, Interpretarea unei experienţe cu îngrăşăminte la cartof prin metoda funcţiilor

·de producţie (HN,mepnpemalfuR onMma c eN,eCeN,UCJlt yao6peN,uii noa w,apnw
ifje.ab :nemoaoJrt npou3eOaCmeeN,HbtX ifjYHw,l.ţuii), Analele LC.C.S. Braşov, T. III,
CartofuI, CTp. 183-202.

DPOB SBo)J,cTBeHHa5I KBa,Il,paTliqeCKa5I epyHKUH5I ,Il,JI5I KapToepeJI5I copTa 13paIllOB5IH,
,lJ,JI5I y,Il,06peHllfI N, P, K c 9 QJIeH3MH, BbIBe,lJ,eHHa5I HS pesyJIbTaTOB BereTa
UHOHHoro OIlbITa c 64 BapHaHTaMH THrra 4 X 4 X 4, B KOTOpbIX BHeceHHble ,lJ,OSbI
N, P HK paBH5IJIHCb 1; 5; 10 H 15 Mr ,Il,eiicTByloIUero HaqaJIa Ha 100 r rrOQBbI,
TIOSBOJIHJIa ,Il,aTb 06b5ICHeHHe KOJIe6aHHIO rrOJIyQeHHOrO ypoLKa5I KJIy6Heii OT 440
)J,O 784 r/cocy,Il" CrrorpeIllHocTbIO B ± 6%. YpaBHeHH5I KpaiiHHx ypoLKaeB rro 3JIe
MeHTaM, BbIBe,Il,eHHhle HS IlpOH3Bo)J,cTBeHHon epyHKUHH, rr03BOJI5IlOT yCTaHoBHTb
rrpH6aBKy ypoLKa5I ilO 3.'leMeHTaM H BhI5IBJI5IlOT TO, QTO rrpHoaBKa rro O)J,HOMy HTOMy
LKe 3JIeMeHTy BospacTaeT, Kor,lJ,a OH BHOCHTC5I COBMeCTHO C OCTaJIbHbIMH ,Il,ByM5I,
a TaKLKe H TO, QTO MaKCHMaJIbHa5I IlpHMeH5IeMa5I ,Il,osa, 06eCrreQHBalOIUa5I rrpH6aBKy,
B03pacTaeT rrpH COBMeCTHOM rrpHMeHeHHH y,Il,06peHH1I (17,6 Mr N; 14,6 Mr P20 5
H 14,7 Mr K20) , ilO cpaBHeHHlO C HX pa3,lJ,eJIbHbIM BHeceHHeM (13,3 Mr N; 10,2
Mr P 20 5 ; 9,1 Mr K 20). YpaBHeHH5I H30KBaHTOB, TaKlKe BbIBe,Il,eHHble H3 rrpoHs
BO,Il,CTBeHHoii epyHI<lJ,HH, rrOKaSbIBalOT B03MOLKHOCTb B3aHMHoii 3aMeHbI y,Il,06pe
HHii ,II,.'l5I O,Il,Horo H Toro LKe ypOBH5I ypo:JKa5I, B TeM 60JIee IllHpOKHX rrpe,lJ,eJIax,
B KaKHX ypoBeHh ypoJKa5I MeHbIlle rro cpaBHeHHlO C Mal(CHMaJIhHbIM peaJIH3Hpye
MbIM B TeXHHQeCKOM OTHOIIJeHHH ypoLKaeM, 5lBJ15IlOIUHMC5I e)\HHCTBeHHbIM ypo
'JKaeM C LKecTKoH, B OTHOIlleHHH ,lJ,OS H COOTHOIlleHHH MeLK,lJ,y 3JIeMeHTaMH, epop
MyJ1olI.
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TAMAŞ L.

1972, Reducerea lucrărilor de întreţinere în cultura cartofului, Analele LC.C.S.
Braşov, voI. III, Cartofu!, p. 203-214.

S-a montat o experienţă cu 10 variante în patru localităţi, unde s-a urmărit

efectul lucrărilor de întreţinere înainte şi după răsărirea cartofilor, concomitent
cu aplicarea diferitelor doze de Prometrin pe rînd şi pe toată suprafaţa timp de
trei ani (1967-1969). Rezultatele obţinute arată că nu_ se pot stabili metode
unice de combatere a buruienilor din cultura cartofului. Imburuienarea solurilor
noastre cu plante rezistente Ia acţiunea Prometrinului în majoritatea cazurilor
impune şi combaterea mecanică a buruienilor. Imburuienările tardive, care în
greuiază rec..9ltarea mecanică a cartofului, se pot evita numai prin folosirea
erbicidelor. Imbinarea eficientă a celor două metode de întreţinere se poate face
numai prin cunoaşterea perfectă a condiţiilor în care se lucrează. Aplicarea
localizată a erbicidelor poate fi o fază tranzitorie. Lucrările mecanice de între
ţinere influenţeazănumai temporar şi în măsură neînsemnată dinamica structurii
şi umidităţii solului.

TAMAŞ L.

1972, Reducerea lucrărilor de întreţinere în cultura cartofului (Reduetion cf
cultural praetices applied in poiata cropping), Analele LC.C.S. Braşov, voI. III,
Cartoful, p. 203-214.

Effects of tillage and cultural pradices applied in potato as well as effects of
Prometrin treatments applied in rows and an the whole area were followed on a
period of three years (1967-1969) in a 10 variant experiment conducted in four
locations. No universal methods of weed controlling in potato crops could be
established on the basis of our results. Weed infestation of our soils with Pro
metrin resistant species results in the necessity to apply mechanical weed COfl

trol under majority of circumstances. Late weed infestations rendering difficult
mechanical harvesting may be avoided only by applying weed killers. Efficient
combining of the two methods (mechanical and chemical control) may be carried
out only by a perfect knowledge of \vorking conditions. Localized application
of "'eed killers may be a transitory stage. Mechanical cultural practices exhi b
ited only a temporary and unsignificant influence on the evolution of soil
strueture and moisture.
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TAMAŞ L.

1972, Reducerea lucrărilor de întretinere în cultura cartofului (Verminderung
der Pflegearbeiten bei Kartoffelkult~ren), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III,
Cartoful, S. 203-214.

In vier Odschaften \vurde ein Versuch mit 10 Versuchsgliedern angelegt und
die Wirkung van. Pflegearbeiten vor und nach dem Aufgang der Pflanzen gleich
zeitig mit cler Anwendung verschiedener Prometringaben bei Reihen- und
Flachenausbringung wăhrend 3 Jahren (1967-1969) gepruft. Die Ergebnisse
zeigen, dass fUr die Unkrautbekămpfung in Kartoffelkulturen keine einheitlichen
Methoden ausgearbeitet werden k6nnen. Die Verunkrautung der Kartoffelkul
turen mit prometrinresistenten Unkrautern machtin den meisten Făllen eine
mechanische Bekămpfung notwending. Spate Unkrautentwicklung, die die
Kartoffelernte behindert, kann nur durch Herbizideinsatz verhinded werden.
Eine wirksame Verbindung beider Pflegemassnahmen kann nur bei genauer
Kenntnis der ArbeLtsbedingungen erfolgen. Die lokale Ausbringung van Her
biziden stellt eine Ubergangsphase dar. Mechanische Pflegearbeiten beeinflussen
zeitweilig und in unbedeutendem Ausmasse die Entwicklung der Bodenstruktur
und -feuchtigkeit.

TAMAŞ L.

1972, Reducerea lucrărilor de întreţinere În cultura cartofului (C01tpaUfenUe
pa60m yxooa npu ebLpatllţueanuu 1tapmoifJeAJl), Analele I.c.C.S. Braşov, T.
III, Cartoful, CTp. 203-214.

5bIJI nOCTaBJ1eH OnbIT B }O BaploJaHTax B LJ:eTblpex MeCTHOCT5IX, r,[l,e H3yqa.nocb
BJ1H5IHHe pa60T yxo,[l,a ,[1,0 II nOCJIe n05IBJIeHH5I BCXO,lJ,OB KapToepe.n5I, no cpaBHe
lUUO c BHeceIIHeM pa3JIJIlIHbIX ,[1,03 TIpoMeTpHHa KaK B P5I,[I,KH, TaK H npH cn.nOIIl
HOM MeTO)le; OnbIT npoBO,[l,H.nC5I B TeLJ:eI-IHe Tpex JIeT (1967-1969). TIOJlyqeHHble
pesy.nbTaTbI nOKa3aJIH HeB03MOfKHOCTb yCTaHOBJIeHH5I e,[l,HHbIX MeTO,lJ,OB 60pb6hI
c COpH5IKaMH B noceBax KapTocjJeJI5I. 3aCOpeHrie nOLJ:B B cTpaHe yCTOHLJ:H BbIMH K
TIpoMeTpI'lHy COpH5IKaMH, B 60JIbIIlHHCTBe CJIyLJ:aeB Bbl3blBaeT He06xo,[l,HMOCTh
TaKfKe II Mexal1B3HpoBaHHofl 60pb6bl C HHMH. TI03,lJ,Hee 3acopeHHe, 3aTpY,[l,H5IlOmee
MexaHH3HpHpOBal-JHylO y60pKY KapTo<peJI5I, MOfKHO H36efKaTb TOJIbKO nyTeM npH
MeHeHH5I rep6HIJ,H,lJ,OB. 3ep<peKTHBHoe Coe,[l,HHeHHe 060HX MeTO,lJ,OB B03MOfKHO
JJHIIlb nyTeM OTJIHqHOrO H3yLJ:eHH5I yCJIOBHH, B KOTOpblX npoH3BO,lJ,HTC5I pa60Ta.
TIepexo,lJ,Hoii epa30H MOfKeT 5IBJI5ITbC5I MeCTHoe npHMeHeHHe rep6HUH,[I,OB. Mexa
llHsHpoBaHHble pa60Tbl yxo,lJ,a BJII15IlOT JII1Wb BpeMeHHo IT B He3HaLJ:}lTeJIhHOH Mepe
Ha ,[I,HHaMHKy CTpyKTypbl Ii BJIafKHOCTH nOlIBbI.
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BRE'I'AN I., SIMIONESCU 1.

1972, Influenţa spaţiului de nutriţie şi a mărimii tuberculi10r plantaţi asupra
producţiei cartofului, Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 215--,--2~24.

S-a studiat modui cum variază numărul de stoloni şi de tuberculi la cuib, nu
mărul de tulpini principale la hectar şi producţia de tuberculi la patru soiuri
de cartof din grupe diferite de precocitate, în legătură cu spaţiul de nutriţie

mărimeatuberculilorplantaţi.S-a constatat o legătură strînsă între numărul

tulpini principale la hectar, numărul de stoloni şi detuberculi la cuib şi pro
ducţia de tuberculi, în funcţie de densitatea şi mărimea tuberculilor plantaţi.

S-au stabilit densităţile optime de plantare pentru tuberculii de 70 g, 40-50
25 g, care variază foarte mult: a) între 46 şi 100 mii cuiburi la hectar în

soiurilor extratimpurii şi timpurii; b) între 40 şi 68 mii cuiburi la hectar în ca
zul celor semitîrzii şi tîrzii. !':u s-a putut stabili o relaţie între greutatea tuberculi
lor plantaţi şi a celor obţinuţi la recoltare. Jumătăţile şi sferturile de tuberculi
plantaţi au produs totdeauna tuberculi mai mari şi mai puţini 13 cuib faţă de
cei plantaţi întregi.

BRETAN I., SIMIONESCU I.

1972, Influenţa spaţiuluI de nutriţie şi a mărimii tuberculilor plantaţi asupra
producţiei cartofului (lnfluence of space available for plant nutrition an poiata
yield), Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 215-224.

Variations in total shoot and tuber number per hill, number of main shoots per
hectare, as well as tuber yield were followed in 4 varieties belonging to different
groups of earliness, in connection with space available for plant nutrition and
seed tuber size. A strong relationship was noted between number of main shoots
per hectare, number of shoots and tubers per hill as well as tuber yield as a func
tion ofplanting density and size of the seeded tubers. Optimum planting density
of tubers weighing: 70 g, 40-50 g and 25 g, exhibited high variations
ranging between: a) 46,000-100,000 hills per hectare in case of extra-early
and early varieties and b) 40,000-'-68,000 hills per hectare in case of half-Iate and
late varieties. No relationship was established between seed tuber weight and
sizeof harvested tubers, A smaller number of bigger tubers per hill was obtained
in case of seeding tubcr halves and quarters as against whole tubers.
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BRETAN 1., SIMIONESCU I.

1972, Influenţa spaţiului de nutriţie şi a mărimii tuberculilor plantaţi asupra
producţiei cartofului (Einfluss des Standraumes und der Knollengtosse auf den
Kartoffelertrag), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 215-224

Wir untersuchten die Variationsweise der Auslăufer- und Knollenanzahi je
Nest, der Stengelanzahl je Hektar und des Knollenertrags bei 4 Kartoffelsorten
verschiedener Friihreifestadien in Verbindung mit Standraum und KnoIl engr6sse.
Zwischen der Anzahl der Hauptstengel je Hektar, der Auslăuferanzahl, der Knollen-
anzahl je Nest und dem Knollenertrag konnte in Abhăngigkeit von Pflanzdichte
und der ausgepflanzten Knollenanzahi eine enge Verbindung festgestellt werden.
Es wurden optimale Pflanzdichten fUr Knollengr6ssen von 70 g, 40-50 g und
25 g festgelegt, die sehr verschieden sind: a) zwischen 46 und 100 Tausend Nester
je Hektar bei sehr friihreifen und friihreifen Sorten; b) zwischen 46 und 68 Tau-
send Nester je Hektar bei mittelspăten und spăten Sorten. Zwischen den ausge
pflanzten und geernteten Knollen konnte hinsichtlich des Gewichtes keine Be
ziehung festgestellt werden. Ausgepflanzte Knollenhălften und -viertel brachten

.jedes Mal gr6ssere Knollen je Nest, jedoch in geringerer Anzahl gegeniiber nicht
zerteilten Knollen. .

BRETAN 1., SIMIONESCU 1.

1972, Influenţa spaţiului de nutriţie şi a mărimii tuberculilor plantaţi asupra
producţiei cartofului (B/tu!lllue n/toUfaou numaT-tUJt u ee/tUlJ,Ullbl nocaJ«:ellllblX
w,/ty6neu lla ypoJ«:au w,apmorfie/tJt), Analele LC.C.S.Braşov, T. III, Cartoful,
CTp ... ,

113yIIaJlOCb KOJle6aHHe IIlICJla CTOJlOHOB li KJly6Heli B rHe3)),e, KOJlHIIeCTBO r.rlaBHbIX
cTe6Jleli Ha reKTap li ypo1Kali KJly6Heli y tIeTblpex COpTOB KapTo<iJeJl51 paSJlHQHbIX
no paHHeCneJlOCTI1 rpynn, B 3aBlIClIMOCTl1 OT nJlOma)),H nHTaHH5I li BeJllIIIlIHbI no
ca:m:eHHhIX KJly6Heli. Ha6JIlO)J.aJlaCb TeCHa5I CB5I3h l'vle:m:)J.y l.IHCJlOM rJlaBHbIX CTe-

·6Jleli Ha reKTap, KOJlHIIeCTBoM CTOJlOHOB II KJly6Heţl B nle3)J.e H HX yp01KaeM, 13

3aBlICHMOCTH OT OnTlIMaJlbHOli rycToTbI noca)),KH H BeJlH4HHbl ceMeHHhIX KJly6Heii.
EbIJ1a yCTaHOBJleHa OnTI1M3JlbHa5I rycToTa noca)J.KH )),}I5I I(Jly6Hell BeCOM B 70,
40~50 li 25 rpaMMoB, KOTOpa5I OQeHb ClIJlbHO 1I3MeH5IeTC5I: a) OT 46 )),0 100 ThIC.
rHe3)), Ha reKTOp )),Jl5I ::mCTpapaHHHX II paI1HHX COpTObj 6) OT 40 )),0 68 TbIC.
rHes)), - )J.Jl5I nOJlyno3)J.HI1X H nOS)J.HI1X COpTOB. He y)J.aJIOCb yCTaHoBHTb Koppe
JIHUHH Me:m:)J.y BeCOM nOCa)l(eHHbIX 11 BeCOM y6paHHbIX KJly6Heli. Dpl1 noca)J.Ke
nOJlOBHHKaMI1 H 4eTBepT5IMH KJly6Heli, BO Bcel CJly4a5IX nOJly4eHHwe KJly6HH
6WJlH 60JlbWeli BeJlJ1l.IHHbI II HX 6bIJIO MeHbwe B rHes)J.e, 4eM npH noca)J.Ke ueJlb

;HbI!\ll1 KJly6H5Irv!H.
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BERINDEI M., CANARACHE A., BREDT H., MUREŞAN S., COPONY w.
1972, Influenţa gradului de compaetare a solului asupra unor indici de producţie

şi calitate la cartof, Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 225~242.

Compactarea artificială a solului în vase de vegetaţie între 0,95 şi 1,70 greutate
volumetrică, efectuată în anii 1966-1969, a influenţat negativ asupra producţiei

de tuberculi. Influenţa negativă a gradului de compactare s-a manifestat direct
proporţional cu conţinutul solului în argilă şi în apă. Gradul de compactare :3

'Solului a influenţat numărul de lăstari, suprafaţafoliară, înălţimea plantelor,
masa de vreji şi de rădăcini. Valotile acestor elemente au fost diminuate mai
intens pe soIurile cu un conţinut mai ridicat de argilă. Compactarea solului a
diminuat de asemenea exportul de N şi K 20, a determinat scăderea conţinutului

de substanţă uscată şi amidon la tuberculi şi a influenţat negativ rezistenţa

~a sfărîmare prin fierbere şi aspectul tuberculilor.

BERINDEI M., CANARACHE A., BRE-DT H., MUREŞAN S., COPONY w.
1972, Influenţa gradului de compaetare a solului asupra unor indici de producţie

şi calitate la cartof (Influence of soi! compactian an certain yield and quality in
aexes in patata) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 225--242.

Artificial soil compaction in pots, up to 0.95-1. 70 bulk density, negatively
influenced tuber yield. as resulted from aur works conducted between 1966 and
1969. The negative influence of compaction degree proved to be directly propor
tional with soil content in clay and water. Degree of soil compaction influenced
shoot number, leaf area, plant height as well as shoot and root weight. Dimi
nution of these indexes was more pronounced in soils exhibiting a higher clay
content. Soil compaction diminished N and K 20 absorption and resulted in a
decrease of tuber dry matter and starch content. Tuber appearance and breaking
ifesistance at boiling was negatively inf1uenced by soil ccmpadion.
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BERINDEI M., CANARACHE A., BREDT !-I., MUREŞAN S., COPONY w.
1972, Influenţa gradului de compaetare a solului asupra unor indici de producţie

şi calitate la cartof (E influss des Bodenverdichtungsgrades auf einige Ertrags
und Qualitatskennziffern bei Kartoffelkulturen) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd.
III, Cartoful, S. 225-242.

Die ktinstliche Bode11verdichtung in Vegebtionsgefăssen auf 0,95-1,70 volu
metrisches Gewicht erfolgte zwischen 1966-1969 und tibte einen ungiinstjgen
Einfluss auf den Knollenertrag aus. Diese ungiinstige Wirkung des Verdichtungs
grades des Bodens ist direkt proportional mit dem Ton- und Wassergehaltdes
Bodens. Der Verdichtungsgrad des Bodens iibt einen Einfluss aus auf die Trieb
anzahl, Blattfliiche, Pfl<Jnzenh6he, Krautmasse und Wurzelmasse. Die Boclen
verdichtung fiihrt gleichfaIls zu einer Verringerung des N und K20 - Ausfuhrs,
zur Verminderung des Trockensubstanz- und Starkegehaltes cler KnoJlen und
beeinflusst elen Zerfall cler Knollen beim Kochen sowie das Aussehen derselben
ungunstig.

BERINDEI M .. CANARACHE A. o BREDT II., MUREŞAN S'o COPONY w.
1972, Influenţa gradului de compactare a solului asupra unor indici de producţie

şi calitate la cartof (B.ltUflnUe Clnenenll yn.flOmHenUfl nO'IBbL na HewomopbLe
nOliaaame.ltU ypO:Jlcafl Il IW'IeClnBa wapmorjJe.ltfl), Analele I.c.C.S. Braşov, T.
III, Cartoful, CTp. 225-242.

I1cKyccTBeHflOe ynJlOTHefIHe nOLIBbI B BereTaUHOHHbIX cocy)l,ax OT O ,95 )],0 1,70
06'beMHoto Beca, npoBO)l,HBllleecH B 1966-1969 ff., oTpHuaTeJlbHO BJlH5I.;IO Ha
ypO)Ka:i1 KJly6HeI1. OTpHuaTeJlbHOe B.'1IUIHHe CTeneHH ynJlOTHeHHH np05IBJI5WOCb
np5IMO nponopUHOHaJlbHO C CO)l,ep)KaHHeM B nOLIBe fJlHHbI H BJlarH. CTeneHb
ynJIOTHeHHH nOLJBbI BJlHH.na Ha KOJlHLJeCTBO no6eroB, Ha BeJIHLJHHy JIHCTOBOfI rIJIO

r.ua)l,H, Ha BbICOTy paCTeHHH, Ha Maccy 60TBbI H KopHe:i1. BeJlHLJHHa .3TI1X .3JleMeH
TOB 6bIJla 60Jlee HHSKo:i1 Ha nOLJBaX C BbICOKIIM CO)l,ep)KaHHeM rJlHHbI. YnJlOTHeHHe
nOl.fBbI CHYDKaJlO TaK)Ke Bb1HOC aSOTa H K20, 06yCJlOBJlHBaJlO yMeHbllleHlle co)],ep
)KaHH.H cyxoro Ber.ueCTBa H KpaXl\'laJla B KJIy6H5IX H OTpHUaTeJlbHO BJlJi5IJlO Ha yc
TofIl.fHBOCTb K paSBapHB3HHIO npH npHfOTOBJleHIUI H Ha BHellllmfI BII)l I<Jly6HeiI.
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BREDT H., POPESCU A.

1972, Influenţa compactării solului În cultura mecanizată a cartofului asupra
producţiei de tuberculi, Analele l.C.C.S. Braşov, val. III, Cartoful, p. 243-250.

In experienţe de cîmp executate în anii 1968--1970 la Braşov, reducerea lucră
rilor în cuI tura cartofului de la 16 la numai 5 în tot timpul anului agricol a cau
zat o compactare uşoară a solului la suprafaţă şi evitarea compaetării pe
cimi de 20-40 ceea ce a determinat sporuri de producţie de pînă la 44
sau 16%. Un tot atît de important al reducerii lucrărilor a fost "(,"',ri"-,-",,
preţului de cost cu 75%, ca uIpldfe în primul rînd a reducerii costului lucră

rilor de la 1 582 la 454 lei/ha. In culturi mari de cartof, gradul de compactare
la recoltare a fost determinat în principal de compactarea iniţială din pri
măvară (22,7%), conduetivitatea hidraulică mare a subsolului (31,0%), lipsa
calciului din sol (11,0%) şi apa din sol în lunile august - septembrie (8,9%).
Cei 24 factori analizaţi au explicat compactarea solului determinată toamna
în proporţie de numai 50,76%.

BREDT H., POPES'CU A.

1972, Influenţa compactării solului În cultura mecanizată a cartofului asupra
producţiei de tuberculi (lnfluence of soi! compaetion in mechanized potato growrng,
on the tuber yield) , Analele I.C.C.S. Braşov, val. III, Cartoful, p. 243-250.

Experiments conducted in Braşov duririg 1968-1970 showed that reduction
of cultural pradices applied ta potato alI over the year, from 16 ta 5, resulted
in a light soi! compaetion an the surface, and permitted ta avoid saH com
padion in the depth, at 20-40 cm. Yield increases up ta 44 q/ha ar 16%
were noted. Another important achievement of reducing the cultural pradices
was a 75% cost de~rease, resulting mainly from the decrease in the cost of cul
tural praetices from 1,582 ta 454 lei/ha. In case of large potato crops the
degree of soil compaction at harvest proved ta be dependent mainly of the initial
soil compadion (22.7%), hydraulic subsoi! conduetivity (31.0%), lack of Ca
in the soi! (11.0%) as welI as an the saU water supply during august-september
(8.9%). The 24 faetors analysed during the experimeI1t explained the value of
soH compaetion in autumn which proved ta be but .10.76%.
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BREDT R., POPESCU A.

1972, Influenţa compadării solului în cultura mecanizată a cartofului asupra
producţiei de iuberculi (Einfluss der Bodenverdichtung nach mechanisierter Be
stellung der Kartoffelkultur auf den Knollenertrag) , Analele LC.C.S. Braşov.

Bd. III, Cartoful, S. 243-250.

Innerhalb Feldversuchen, die zwischen 1968-1970 in Braşov durchgefilhrt
wurden, stelIten wir fest, dass eine Verminderung der Arbeitsgănge von 16 auf
5 wahrend der gesamten Bestellungsdauer eines J ahre.s eine geringe Verdichtung
der Bodenoberflache und eine Verhinderung der tieferen Verdichtung (20-40 cm)
zur Fclge hat und dadurch Mehrertrage von 44 q/ha, d.h. 16%, erzieIt werden
konnen. Ein ebenso wichtiges Ergebnis der geringeren Anzahl an Arbeitsgangen
\Var die Senkung der Selbstkosten um 75% infolge eines Kcstenruckganges der
Arbeiten von 1582 Lei je ha auf 454 Lei/ha. Bei ausgedehnten Kartoffelkulturen
wurde der Verdichtungsgrad wahrend der Erntearbeiten in erster Linie von der
anfănglichen Fruhjahrsverdichtung (22,7%), der grcssen Wasserleitfăhi}Zkeit

des Unterbodens (31,0%), den Kalkmangel des Bodens (11,0%) und dem Was
sermangel im August und September (8,9%) bestimmt. Die 24 untersuchten
Faktoren gaben uns eine Erklărung fUr den Verdichtungsgrad des Bodens, der
m Herbst 50,76% betrug.

BREDT H., POPESCU A.

1972. Influenţa compaetării solului în cultura mecanizată a cartofului asupra
producţiei de tuberculi (B.Ill),Jl,HUe yn.llOlnHeHUR lW'i6bL npu ,IlteXaHuaup06aliHOj}t

60aOe.llbL6aHUu w,apmorfie.llR Ha ypoJICau w,.IlyoHeu), Analele LC.C.S. Braşov,

T. III, Cartoful, 243-~50.

B nOJIeBbIX onbITax, npOBO)1,HBIllHXC5I B 1968-1970 rr. B 13paIlloBe,CHH}KeHHe
KOJIHt.IeCTBa 06pa60ToK KapTo<peJI5I C 16)1,0 5 B TelJeHHe Bcero CeJIbCKOX035IHCTBeH
Horo rO,II,a C O,II,HOH CTOpOHbI BbI3BaJIO JIerKOe ynJIOTHeHHe nOBepxHocTHoro CJI05I
nOt.IBbI, a C )],pyroH npe.n.ynpe)],HJIO ee ynJIOTHeHHeB B CJIoe 20-40 CM, t.ITO 06yc
JlOBHJIO npn6aBKH ypolKa5I )],0 44 u/ra, HJIH Ha 16%. CTOJIb°}Ke B3}KHbIM pe3yJlb
TaTOM yMeHbIlleHH5I t.IHCJIa o6pa60ToK 6bIJIO CHH}KeHHe ce6eCTOHMOCTH Ha 75%
B nepByID ot.Iepe.n.b BCJIe,II,CTBHe CHH1KeHH5I CTOHMOCTH pa60T C 1582 Ha 454 JIeH/'
ra. B np01l3BO)],CTBeHHOH KyJlbType yn.IIOTHeHHe nOlJBbI npH y60pKe 6bIJIO BbI
3BaHO B OCHOBHOM HCXO,II,HbIM ynJIOTHeHHeM BecHoH (22,7%), BbICOKOH BO,lI,OnpO
BO)],HMOCTbID no.n.nOt.IBeHHOro CJI05I (31,0%), .n.e<PHUHToM I<cWbUH5I B B nOt.IBe,
(11 ,0%) H He)],OCTaTKOM nOIIBeHHoH BJIafll B aBrycTe-CeHT5I6pe (8,9%). 24 aHaJIH
3HpoBaHHblx <paKTopa 06'b5ICHHJIH ynJIOTHeHHe nOT.JEbIOCeHbIO .1HiIllb B nponopumI
50,76%.
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L'LZOIANU v.
1972, Posibilităţi de reducere a vătămărilor mecanice la recoltarea cartofuluj
extra timpuriu, Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 251-258.

Experienţa executată la Staţiunea Bechet-Dolj în 1968-1969 a avut scopul
să stabilească dacă distrugerea vrejilor la recoltările timpurii poate reduce vă

tămările mecanice din timpul recoltării. Pentru aceasta vrejii au fost distruşi

mecanic prin cosire la 6-10 cm de la sol, chimic prin stropire cu Dibutox 2,5%
(2,4 dinitro 6 secundar butil fenol) sau mecanic şi apoi chimic cu 2-10 zile înainte
de recolbre. Cartofii au fost recoltaţi manual în 3 epoci. Distrugerea vrejilor,..
indiferent de metoda folosită, a avut drept rezultat o scădere a producţiei cu
4-53% faţă de martcr, în funcţie de n!:lmărul de zile cuprins între momentul
distrugerii vrejilor şi cel al recoltării. In acelaşi timp procentul de tubercuIi
vătămaţi a scăzut Ia toate epocile de recoltare faţă de martorul netratat. Creş

terea procentului de tuberculi neexfoliaţi, deşi asigurată statistic la toate va
riant ele, nu poate compensa scăderea producţiei de tuberculi datorită distrugerii.
vrejilor. Dată fiind neeconomicitatea metodelor folosite, ele nu pot.fi încă re
comandate.

BUZOIANU V.

1972, Posibilităţi de reducere a vătămărilor mecanice la recoltarea cartofulu i,
extratimpuriu (Reduetion of mechanical damage in harvest of extra-early potatoes) ,
Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 251-258.

Works were performed in Bechet-Dolj Experiment Station, during 1968-1969,
with the purpcse to establish if haulm eradication during early hmvest may
reduce mechanical damages in subsequent harvests. Haulm eradication was per
formed by mowing at 6-10 cm from soil surface, by chemical treatments,
spraying with 2.5% Dibutox (2.4 dinitro 6 secondary butyl phenol), as well as
by combiningmechanical and chemical treatments 2-10 days prior to harvest.
Harvest was conduded in 3 periods. Yield decreases ranging between 4-53%.
as compared to contre 1 were noted in alI treatments causing haulm eradication,
the extent of yield redudion depending upon the number of days between h'mlm
eradication and harvest. The percent of damaged tubers was, however, reduced
in all harvesting periods as compared to untreated control. Though statisticalIy
significant in alI treatments, the rise in percent of undamaged tubers cannot
compensate for tuber yield decrease resulting from haulm eradication. The des-
cribed methods cannot be recommended as they proved to be unprofitable.
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BUZOIANU v,
1972, Posibiiităţi de reducere a vătămărilor mecanice la reeoltarea
extratimpuriu (Verminderung der tlzcchanischen Schăden bei der Ernte
fruhreifer Kartoffeln), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S.

Der zwischen 1968-1969 in der Station Bechet, DJlj, duchgefiihrte Versuch
sGllte ob die Zerstorung des Krautes wăhrend der Ernte frlihreifer Kartof-
feln eine der mechanischen Beschadig~ng der Knollen herbei-
fClhren kann. Das wurde zu diesem Zweck durcb Măhmaschinen in einer
Hohe von 6-10 cm liber der Bodenoberf1ăche abgeschnitten ader chemisch
durch Spritzen mit 2,5% Dibutox (2,4-Dinitro-6-Sekundărbutylphenol) sowie
mechanisch und danach chemisch 2-10 Tage vor der Ernte zerstart. Die Ernte
der Kartoffeln erfolgte in 3 Etappen durch Handarbeit. Die Krautabtotung
fuhrte unabhangig vom eingesetzten Vefahren zu einem 4-53% Minderertr3g
gegenliber der Kontrolle, wobei die Anzahl der Tage zwischen der KrautabtO
tung und dem Erntebeginn eine R.olle spielte. Wahrend der gleichen Zeitspanne
verminderte sich der Anteil besch~digter Knollen gegenliber der unbehandel.ten
Kontrolle. Die Steigerung des Knollenanteils bei den Nestern ohne KrautabtO
tung kann, obgleich sie bei allen Varianten statistisch gesichert ist, den Knol
lenminc1en rtrag infolge KrautabtOtung nicht ausgleichen. Die Verfahren sind
unwirtschaftlich und konncn infolgedessen nicht empfchlen werden.

BUZOIANU v.
1972, Posibilităţi de reducere a vătămărilor .mecanice la reeoltarea cartofulu i
extratimpuriu (BSJfW;m;flOCmb CflU;m;eflUJl, ;ueXaflU'lecr;,u)C nOBpe;m;8eflUU npu
y6opr;,e sr;,cmpapaflfleeo r;,apmorfie/T,Jl,), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Cartoful,
CTp. :::51-258.

OnbIT, npOBO)J,T'JBlIlH1IC5I Ha OnbITHOi1 CTaHIum oeKeT Jlo.rnK B 1968-1969
rr., BMe.TI IJ,e.TIblO yCTaHoBHTb yMeHbIllaeT .TIH YHH4TOjKeHHe 60TBbI, rrpH paHHeli
y6opKe, MexaHWleCKHe rroBpeLK~eHH5I BO BpeM5I 3TOli OrrepaIJ,IHL Jl.TI5I 3Toro 60TBa
y.na.TI5I.TIaCb MexaHH4eCKH, rryTeM CKaIllHBaHH5I Ha BbICOTe OT 6-10 CM OT rroBepx
HOCTH rr04BbI, XHMH4eCKH -rryTeM orrpblcKHBaHH5I rrperrapaToM JlH6yTOKC 2,5%
(2,4 )J,HIIHTpo-6-ceKyH)lap-6yTH.TI-epeHO.TI) H.TIH LKe MexaHH4eCKH, a saTeM XH

MH4eCKH, sa 2-10 ~Heli )J,O y60pKH. KapToepe.TIb y6Hpa.TICH Bpy4HylO, B 3 cpoKa.
YHH4TO}KeHH~ 60TBbI, HesaBHCHMO OT rrpHMeH5IBillerOC5I MeTO)J,a, HMe.TIO pesy.TIb
TaTOMCHHLKeHHe ypoLKa5I Ha 4-53% rro cpaBHeHHIO C KOHTpO.TIeM, B saBHCHMOCTH
OT KOJIH4eCTBa ~Heli Me~)J,y MOMeHTOM yHH4TOLKeHH5I 60TBbI H y60pKOiL B TO LKe
BpeM5I rrpOIJ,eHT rroBpeLK)J,eHHblx K.TIy6Heli yMeHbIllHJIC5I, rro cpaBHeHHlQ C Heo6
pa60TaHHbIM KOHTpOJIeM, npH Bcex cpoKax y60pKH. TIoBbIIlleHHe rrpOIJ,eHTa Heo
4HlIJ,aIOlIJ,HXCH l):.TIyoHeli, XOT5I H cTaTHcTH4ecKHooecne4eHHoe BO Bcex BapHaHTax,
He MOLKeT KOMrreHcHpoBaTb CHHLKeHHe ypoLKa51 KJIy6Heli, BbISBaHHoe yHH4ToLKe
HHeM 60TBbI. BBH)J,y He3KOHOMH4HOCTH rrpHMeHHBIllHXC5I MeTO)J,OB, peKoMeH)J,o
BaTh HX rrOKa HeJIbS5I.
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BERINDEI M .. ZAHAN P., BREDT H., TAlVIAŞ L., MAzAREANU 1.,
TANĂSESCU EUGENIA, POPESCU A.

1972, Contribuţii cu privire la tehnologia culturii cadofului În condiţii de me
canizare, Analele I.c.C.S. Braşov, val. III, Cartoful, p. 259-272.

Din cercetările efectuate în perioada 1967-1969 au rezultat următoarele:

între plantarea plană şi cu bilon la aceeaşi adîncime nu se înregistrează diferenţe

semnificative de recoltă. Indiferent de mărimea iniţială a bilonului, o limitare
a lucrărilor de întreţinere la numai 2-3 bilonări determină o scădere a produc
ţiei distinct pînă la foarte semnificativă. O suprimare a lucrărilor de întreţinere

legată de utilizarea unui erbicid eficace este singura soluţie de evitare a scăderii

producţiei la cartof. Acolo unde gradul de îmburuienare este mare şi în compo
ziţia buruienilor domină cele cu sistem radicular profund, se recomandă com
binarea lucrărilor mecanice de întreţinere cu combaterea chimică a buruienilor.
Erbicidarea pe rînd, chiar dacă este completată cu o lucrare de afînare a in
tervalului dintre rîndurile de cartof, nu aduce spor de producţie. Cele mai mari
şi economice recolte de cartof se obţin în cazul aplicării erbicidului pe toată

suprafaţa, fie că plantarea se realizează în rînduri obişnuite (70 cm), fie în benzi.
Aceste variante s-au dovedit superioare şi din punct de vedere calitativ.. Sub
aspectul tipului de tractor folosit la ccmbaterea chimică a dăunătorilor animali
şi vegetali nu se semnalează diferenţe concludente din punct de vedere al pro
ducţiei de tuberculi. Gradul de tasare a solului creşte direct proporţional cu
numărul de treceri ale tractoarelor şi maşinilor agricole pe acelaşi loc şi mai pu
ţin cu mărimea roţii tractorului.

BERINDEI M., zAHAN P., BREDT H., TAMAŞ L., MAzAREANU 1.,
TANAsESCU EUGENIA, POPESCU A.

1972, Contribuţii cu privire la tehnologia culturii cartohtlui În condiţii de meca
nizare (Contributioll to the study of potato croppingtechnology under mechaniza
tion) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. III. Cartoful, p. 259-:-272.

Researches conducted during 1967-1969 evidenced no significant yield differ
ences between flat planting and ridge planting at the same depth. Significant
and highly significant yield decreases were noted, independently
of initial ridge size, in case of limiting the cultural practices exclusively ta
2-3 ridgirtgs. Suppressing the cultural practices and application of an efficient
weed killer is the single solution to avoid the decrease of potato yield. Combi
nation of mechanized cultural practices and chemical weed control is recommend
ed in case of a high weed infestation degree and preponderance of deep rooted
weeds. Row application of weed killers resulted in no yield increases even if
completed by a between .. row soil loosening. Highest and most advantageous
potato yields were obtained when applying the weed killer on the whole area,
both in case of common drill planting (70 cm distance) and in case of band plant
ing. These treatments proved to be qualitatively superior. No important differ
ences concerning tuber yield were noted as a function of tractor type used for
the chemical control of pests and diseases. Soil compaction increased propor
tionally to the number of tractor and implement passages on the same area
and - ta a lesser extent - proportionally ta the size of tractor \vheels.
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BERINDEI M., zAHAN P., BREDT H., TAMAŞ L., MAzAREANU 1.,
TANASESCU EUGENIA, POPESCU A.

1972, Contribuţii cu privire la tehnologia culturii cartofului În condiţii de me
canizare Weitrăge zur Kartoffelkulturtechnologie bei Mechanisierung) , Analele
I.C.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. ~59-272.

Die zwischen 1967-1969 durchgefUhrten Untcrsuchungen fi.ihrten zu folgenden
Feststeilungen: zwischen QuadratllEstpflanzung und Dammkultur in gleicher
Tiefe werden keine signifikanten Ernteunterschiede beobachtet. Unabhangig
von der Ausgangsgrosse des Damms fi.ihrt eine nur 2-3 malige Aufschilttung
zu einem signifikanten bis sehr signifikanten Ertragsriickgang. Die Abschaf
fung j edwelcher Pflegearbeiten bei gleichzeitiger Verwendung eines wirksamen
Herbizides stellt die einzige Lăsung zur Verhinclerung des Ertragsri.ickgan
ges dar. Bei starker Verunkrautung und Vorherrschen von Grasern mit tiefem
Wurzelsystem wird eine gemeinsame Anwendung mechanischer Pflege- und
chemi scher Bekampfungsmassmhmen empfohlen. Die Reihenausbringung von
Herbizielen fUhrt auch dann, wenn sie von einer Bodenlockerung zwischen elen
Reihen erganzt wird, zu keinEm MehrEftrag. Bei Flachenausbringung der Her
bizide werden die grossten Kartcffelertrăge erzielt, wobei die Pflanzung als
Reihenpflanzung (70 cm) ader Bandpflanzung erfolgt. Diese Versuchsglieder
waren 3uch giitemassig i.iberlegen. Hinsichtlich dES Schleppertyps, derzur Schăd

lings- und Unkrautbekampfung eingesetzt wird, sind beim Knollenertrag keine
schliissigen Unterschiede festzustellen. Der Verdichtungsgrad des Bodens wird
grăsser direkt proporticnal mit der Anzahl der Arbeitsgăn/Se mit Gerăten

und .Maschinen und weniger in Abhangigkeit ven der Radgrăsse.

BERIJ'JDEI M., ZAHAN P., BREDT H., TAMAŞ L., MAzAREANU r.,
TANASESCU EUGENIA, POPESCU A.

1972, Contribuţii cu privire la tehnologia culturii cartofului În condiţii de me
canizare (K meXl-lO.llOZUU ebLpaUfueal-luJl, napmoifJe.llJl, e YC.Iloel-l.9,X .'rteXaHuaalfuu),

Al131ele I.C.C.S. Braşov, T. III, Cartoful, CTp. 259-'272.

I1cCJIe)l.OBaHH5I, npOBO)l.I1BWHeC5I B 1967-1969 rr., nOKa3amI cJ1e)l.yIOLU,ee: Me)K)l.y
noca)l.KoI-i Ha pOBHOM MecTe H c rpe6HeM, Ha O)J,I1HaKoBylO rJly6l1Hy, He Ha6JllO)l.a
JIOCb )J,ocTOBepHbIX pa3HHU. ypOlK35I. He3aBHcHMO OT HalJaJlbHOH BeJUI4HHbI rpe
6H5I,OrpaHH4eHHe pa60T yxo)J,a JIl1Wb 2-3 rpe6HeBaHII5IMH 06yCJlOEJIl1BaeT CHH
lKeI-IHe ypo)l(a5I OT cYI.I.I.eCTBeHHo )l.O BeCbMa )J,ocToBepHoro. Ynpa3)J,HeHHe pa60T
yxo)J,a c npHMeHeHHel\1 3epcjJeKTHBHbIX rep6mJ.H)l.OB, 5IBJI5IeTC5I elJ,HHCTBeHHbIM pe
weHIleM )l.Jl5I IJ36e)K,aHH5I CHH)KeHII5I ypOlK3.5I KapToepeJI5I. TaM, r)l.e 33copeHHocTb
Bemma H B BH)l.OBOM cocTaBe COpH5IKOB npe06JIa)l.alOT COpH5IKH c rJly60Konpo
HHu.aIOlIJ,eH I<OpHCBOfi cHcTeMOH, peKOMeH)l.yeTC5I KOM0l1HHpOB3HHe MexaHH3IIpo
B3HHbIX pa60T yxo)J,a c XHMI1lJeCIWH 60pb6oii c COpH5IKaMH. 06pa60TKa rep6B
IJ,U)J,aMH B p5I)l.Kax, )l.3)Ke npH YCJlOBI1H pbIXJleHU5I Me)K,)J,yp5I)J,HI1, He )J,aeT npH6a
BOK ypOlI(a5I. HaH60JIee BbICOKHe II 3KOHOMJ1i-IeCKH BblrO)J,Hble ypOlKaH KapToepeJ!51
nOJlylJaIOT npH Cn,TrOWHOH oopa60n:e rep6HUH)J,OM Bcet! nJIOI.I.I.a)J,H II npH nOCa)l.Ke
HJIII 06bIlJHhIMH p5I)l.aMH (c MelK)J,yp5I)l.b5IMH B 70 CM), HJIH :m::e nOJIOCaMH. 3nI Ba
pHaHTbI OKa3aJlHCb JIylJWHMH TaKlKe H B K3lJeCTBeHHOM OTHOWeHI'lH. 41'0 KaCaeTC5I
Tima TpaKTopa, HCnOJIb3yeMoro npH XHMHlJeCKOH 60pb6e C )KHBOTHbIMH H pacTH
TeJlbHbIMH Bpe)J,HTeJI5IMI1, 1'0 He Ha6JllO)l.aeTC5I )J,ocToBepHblx pasHHu. B OTHOWC
HHH ypolKa5I. CTeneHb ynJIOTHeHH5I nOlJI3bI B03pacTaeT np5IMO nponopUHOHaJlbHO
4HCJIy npoxo)J,oB TpaKTopoB H CeJIbCI(OX035IHCTBeHHbIX M3WHH no O)J,HOMy H TOMy
)l{e MecTy H B MeHbweii CTeneHH 3aBI1CHT 01' BeJlHlJHHbI I{Q.rreca TpaKTopa.
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ŞARPE N .• iBREDT I-I. VLADUŢU 1., ZAHAN P., TAMAŞ L.,
TANASESCU EUGENIA, MAzAREANU 1., RAşCANESCU M., GUŢA M.

1972, Efectul erbicidelor pe bază de triazine combinate şi derivaţi ai ureei 111
combaterea buruienilor din cultura cartofului, Analele I.C.C.S. Brasov, val. III,
Cartoful, p. 273-281. '

În perioada 1968-1970 s-a studiat eficacitatea unor erbicide la cultura carto
fului în diferite" condiţii pedoc1imatice (Braşov, Fundulea, Livada, Secueni şi

Tg. Mureş). Aplicarea erbicidelor a redus îmburuienarea în proporţii diferite
în funcţie de speciiIepredominante, produsul folosit, cantitatea de precipitaţii

căzute după aplicare şi gradul de îmburuienare (44-84% Ia Braşov, 34-78%
la Fundulea, 83-97°/.) la Livada, 61-99% la Secueni şi 8-75% Ia Tg. Mureş).

S-au remarcat cu efect bun în combaterea buruienilor erbicidele Gesagard. Igran
şi Topogarde. Aceste erbicide au asigurat obţinerea unor producţii de tuberculi
practic egale cu martorul lucrat. Oozele mai mari au avut un efect mai bun în
combaterea buruienilor decît dozele mici. Erbicidele Tribunil, Preforan, OW
3418 şi Gardoprim au avut un efect fitotoxic şi asupra plantelor de cartof, evi
dentiat prin diminuarea semnificativă a producţiilor, în special la dozele mai
mari. Efectul erbicidelor s-a manifestat şi asupra formării şi mărimii tubercuIilor.

ŞARPE R, BREDT E, VLADUŢU 1., ZAHAN P.,TAMAŞ L.,
TANASESCU EUGENIA, MAzAREANU 1., RAşcANESCU M., GUŢA M.

1972, Efedul erbicidelor pe bază de triazine combinate şi derivaţi ai ureei in

combaterea buruienilor din cultura cartofului (Effect of combined triazins and
urea derivatives an weed control in potato crops), Analele I.C.C.S. Braşov, voI. III,
Cartoful, p. 273-281.

Efficiency of certain herbicides for weed control in potato crops was studied
during 1968-1970 in different pedoclimatic conditions (at Braşov, Fundulea.
Livada, Secueni and Tg. Mureş). Oifferent degrees of reducing weed infestation
were noted as a funetion of: preponderent species, type of applied product,
rainfall subsequent to treatment aneI extent of weed infestation (varying be
tween 44-84% in Braşov, 34-78% in Fundulea, 83-97% in Livada, 61-99%
in Secueni, and 8-75% in Tg. Mureş). Gesagard, Igran and Topogarde proved
ta be efficient weed-killers. Application of these produets resulted in tuber yields
aetually equal ta the control, the higher levels exhibiting a more pronounced
effeet versus small levels. Toxic effects on potata plants resulting in reduetion
of tuber yields were noted in case of Tribunil, Preforan, OW 3418 as weii a
Gardoprim applied in high doses. Herbicide treatment also influenced deveiop
ment and size of the tubers.



52

ŞARPE N .. BR,EDT R, VLADUŢU 1., ZAHAN P., TAiMAŞ L.,
TANAsESCU EUGENIA, MAzAREANU 1., RAşCANESCU M., GUŢA M.

1972, Efectul erbicidelor pe bază de triazine combinate şi derivaţi ai ureei În com
baterea buruienilor din cultura cartofului (Wirkung von Herbiziden, die Misch
triazine und Harnstoffverbindungen enthalten, bei der Unkrautbekiimpfung in
Kartoffelkulturen) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 273-281.

Zwischen 1968-1970 untersuchten wiI' die Wirksamkeit einiger Herbizide bei
Kartoffelkulturen unter unterschiedlichen Standortbedingungen (Braşov, Fun
dulea, Livada, Secueni und Tg. Mureş). OeI' Herbizideinsatz fiihrte zu einer
geringeren Verunkrautung je nach den vorherrschenden Arten, dem eingesetzten
Prăparat, der Niederschlagsmenge nach der Ausbringung sowie dem VUUI1
krautungsgrad (44-84% in Braşov, 34-78% in Fundulea, 83-97% in Livada,
61-99% in Secueni und 8-75% in Tg. Mureş). Beste Wirkung hatten bei der
Unkrautbekămpfungdie Herbizide Gesagard, Igran und Topogarde. Oie Ertriige,
die nach Einsatz dieser Herbizide erzielt wurden, waren denen der Kontrolle
praktisch gleich. Oie gr6sseren Gaben hatten bessere Wirkung als kleine Gaben.
Die Herbizide Tribuni1, PrefoI'an, OW 3418 und Gardoprim hatteI' pflanzensch
ădigende Wirkung auf die Kartoffelkultur und fiihrten zu einem signifikanten
Ertragsriickgang besonders nach Ausbringung grosser Gaben. Die Herbizidwirkung
war auch hinsichtlich der Knollenbildung und -grăsse bemerkbar.

ŞARPE N., iBREDT R, VLADUŢU 1., ZAHAN P., TAMAŞ L.,
TANASESCU EUGENIA, MAzAREANU 1., RAŞCANESCU M., GUŢA M.

1972, Efectul erbicidelor pe bază de triazine combinate şi derivaţi ai ureei În com
baterea buruienilor din cultura cartofului (9ifJifJenm eopdulfudOB lta OCH,oee
nOM6uH,up08an/ibLX mpuaSUH,oe U npOUS80dH,bLX MOll.eBU/ibL npu 6opb6e C COP/iJl,
naJ11,U e nocafhwx liapmorjje,l/,Jl,), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Cartoful,
CTp. 273-281.

B 1969-1970 rI'. 113ylIaJlaCb 3cpepeKTHBHOCTb HeKoTopbIX repoHUIl)J,OB B rroca)J.
J.;ax KapToepemI B pa3J1HlIHbIX nOlIBeHHO-KJIHMaTHlIeCKHX yCJIOBH5IX (5pallloB,<PyH
,lJ,yJI5I, JIIIBa)J,a, CeKyeHH H Tblpry Mypern). BHeceHHe repoHUH)J,OB CHlDKaJIO
3acopeIlHocTb KyJIbTyp B pa3J1rlQHOI1 CTeneHH, B saBHCHMOCTH, OT npeOOJIa)J,alOIlJ,HX
BH)J,OB COpH5IKOB, npHMeH5IeMOrO npenapaTa, KOJIHLIeCTBa BbInaBlllHX nOCJIe
o6pa6oTKH repoHUH)J,aMH OCa,lJ,KOB H OT CTeneHH 3acopeHHocTH (44-84% B
BpailioBe, 34-78% B <PyH)J,yJI5I, 83-97% B JlHBa)J,a, 61-99% B CeKyeHH H

8-75% B Tblpry Mypern). XopornHe peHyJIbTaTbI )J,aJIH rep6HUH)J,bI fecarap;:J:,
I1rpaH HTOI1orap)l, KOTopble o6eCne1HLJIH I10JIylIeHHe ypolKaeB KJIy6HeH, npaKTH
QeCKH paBHblx ypo:tKalO KOHTpOJIbHOrO BapHaHTa c MelK)J,yp5I)lHbIMH o6pa6oTKaMlf.
[loBbIllleHHble ,lJ,03bI rep6HUH,lJ,OB OKa3bIBaJ1H JIylIlllHH 3epcpeKT B6opb6e c COpH5IKaMlI,
LIeM He60JIbrnHe )J,03bI. f1perrapaTbI TpH6yHHJI, f1peepopaH, OW 348 H fap)J,onpHM
np05IBJI5IJIH epHTOToKcHlIecKHH 3epepeKT TaKlKe H BOTHOIlIeHlHl paCTeHHfI KapToepeJI5I,
KOTOpbIH Bblpa:tKaJIC5I B )J,OCTO Bep HOl'vI CHHlKellHH ypo:tKaeB, B oco6eHHocTIl
npH IIpHMe~icHHH 3THX npenapaToB B BblCOKIIX )J,033X. BmHHH1e rep6HUH)lOB
oTpa:tKaJIOC;, TalOKe li Ha K.JIy6:!eo6p33CHlallIHl Il Wl BCJIWIlHle
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VLMJUŢU 1., BREDT H., SCURTU ELENA, GUŢĂ M., RAsCĂNESCU M.,
MĂZĂREANU r.
1972, Cercetări privind stabilirea factorului de seleetivitate a cartofului. faţă de
erbicide, În funcţie de soi şi condiţiile pedocJimatke, Analele LC.C.S. Braşov,

voI. III, Cartoful, p. 283-:310.

Livada, Geoagiu şi Secueni a fost studiată în anii 1968
Colina, Desiree şi Ora,

şi

SCUR'TU EL,ENA, GUŢĂ M., RĂSCĂNESCU M.,

of Ostara, Desin§e and Ora potata
to seleetive 50 WP, Semeron

25 WP, Pataran 50 WP and Livada,
and Secueni, under conditions ~"... u ••uF,

"'V.UIUIJ.lU was 50 WP and Patoran 50 WP. An
herbicide out an whole area proved ta besufficient in order
annuaI weeds under normal rainfalI. Weed infestaticn resulted in

losses to growing period of potato variety,
weed weight was negatively related ta the growing period. The seleetivity factor
Le. ratio between maximum tolerable Ievel and minimum level efficient for
control, varied as a function of sa 11 , variety, growing period and chemical com-

Difference between maximum tolerable level and minimum effi-
cient the amplitude of herbicide quantity as a funetion
of wC3ther, soil moisture, of weed infestation as well as of weed species.
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VLAIDUŢU 1., 'BREDT H., SCURTU ELENA, GUŢA M., RAscANESCU M.,
MAzAREANU 1.

1972, Cercetări privind sfabilirea factorului de seleetivitate a cartofului faţă de
erbicide, în funcţie de soi şi condiţiile pedocl imatice (Untersuchungen zur Bestim
mung des Setektivitdts{aktars der Kartaffel gegenuber Herbiziden in Abhiingigkeit
van Sorte und Standortbedingungen) , Analele I.c.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S.
283-310.

In d~n Orten Braşov, Livada, Geoagiu und Secueni wurde zwischen 1968-1970
das VerhaIten der Sorten Ostara, Urgenta, Bintje, Măgura, Colina, Desiree und
Ora gegeniiber den selektiven Herbiziden Gesagard 50 WP, Gesapax 50 WP,
Semercn 25 WP, Patcran 50 WP und Afalcn untersucht. Unter den Anbau
bedingungen Rumăniens sind Gcsagard 50 WP und Patoran 50 WP am wirk
samsten. Zur Bekămpfung jăhrlicher Unkrăuter sind 3-6 kg Herbizid fur dic
gesamte FIăche wirksam wenn 20 Tage nach der Behandlung normale Nieder
schlagsmengen verzeichnet werden. Unkrăuter bewirken bei der Kartoffelernte
Verluste, die mit der Vegetationspericde der Kartoffel proportional sind, ob
wohl das Unkrautgewicht in einer negativen Korrelation zur Vegetationsperiode
der Sorten steht. Der Selektivitătsfaktor, der vcm Verhă1tnis zwischen der ma
ximalen vertraglichen Gabe und minimalen wirksamen Gabe fur die Bekăm

pfung jahrlicher Unkrauter ausgedruckt ist schwankt in Abhăngigkeit van
Boden, Sorte, Vegetationsperiode und chemische Substanz. Der Unterschied
zwischen der maximalen vertr2glichen Gabe und der minimalen wirksamen
Gabe stellt die RegeJungsweite fiir die Herbizidmenge in Abhăngigkeit ven
Witten:ng, Bodenfeuchtigkeit, Verunkrautungsgrad und Unkraubrten dar.

VLĂiDUŢU 1., BREDT 1-1., SCURTU ELENA, GUŢA M., RAscANESICU M.,
1\1AzAREANU I.

1972, Cercetări privind stabilirea fadorului de seledivHaie a cartofului fată de
erbidde, în funcţie de soi şi condiţiile pedoclimaticc (Ycmalf,Oe.lleHUe ifja;.mo
pa ua6upame.ll blf,ocmu ~apmoifje.f[,:l no oml-tOu)'clf,U/O 1. 8Cp6u~ţU()aJrt e aaeucu
~vtOcmu om copma u nO'leefllf,O-lf,.Ilu:'vwmu'lecr.ux yc.weuu), Analele !.C.C.S.
Braşov, T. III, Cartoful CTp. 233-310.

B 13pallloBe, JIHBa)J,a, )hI<eoB)J)K-Iy H CeKyeHH, B 1968-1970 rr. E3ylla.naCb
peaKl.UJ5I COpTOB OCTapa, YpmK=HTa, 13HH1fKe, Nbrypa, KomHia, LLe3Hpe H Opa
JIa H36HpaTe.nbHble rep6HIJ}fAbI Gesagard 50 WP, Gesapax 50 WP, Semercn 25
WP 11 Patcran 50 WP (Afalon). D.JI5I yC.nOBHH Ky.rrbTypbI B PyMbIHHH, HaH
60Jlee .3epepeKTllBHbIMH OKa3a.nHCb rrpenapaTbI Gesagard 50 WP H Patcran
50 WP. LL.n5I 60pb6bI c O,lIHo.nenIHMH COPII5IK3MH, npH HopMa.nbHOM pefKHMe
ocaAKOB B TelfeHlle 20 )J,HeH rroc.ne o6paoonm, ,LJ,OCTClTOLJHa A03a B 3-6 Kr/ra
rep6HLlJI.D,3, npll cn.nOlllHOM BHeceHllH. COpH5IKH ooyC.'10B.nHBaIOT nOTeplJ. ypo
fKa5I KapToepe.n5I nponopU;lloHa.'IbHble BereTaruroHHoMy fiepHo)J,y COpTOB, XOT5I
Bec COpH5IKOB HaxO)J,llTC5I B OTpHu;aTe.'IbIIOH KOppeJ'I5IIum c npO)J,o.nJJ:C1TeJIbHO
CTbIO :JToro nepHO,D,a. <paKTOp lI36HpaTeJIbHOCTH, orrpe)J,emreMbIli COOTHomeIIHeM
MefK,D,Y MaKCHMaJIbHO )J,onycKaeMoH )J,030H II MlIHHMaJIbIWfI .3cjxpeKTHBHofI ,D,JI5I
60pb6bI C O)J,HOJIeTHHMH CopH5ucaMH, KOJIe6J'1eTC5I B 3aBllCHMOCTH OT nOlfBbI, capTa,
BereTaU;HOI-lHoro rrepHO.D.a H npllMeH5IBlllerOC5I XHMHlfeCKoro rrpenapaTa. Pasmma
MeJK.lI.y MaKCHlvla.'1bHO ,D,orrycTHMolf )J,OSOff H MHHHMaJlbHOlf .3epepeKTHBI-IOH 5IBJI5feTC5I
aMnJ1HTy)J,OH ,lI,JI5I pUy.JmpOD3HH5I KomrlfeCTD<l repOHIJ,H,lI,a B 3aBHCHMOCTH OT COC
T05IHH51 rrOrO,D,bI, BJIaJK{OCTH rrOLJEbI, cTeneHH 3acopeHHOCTH COpH5IKaMH 11 OT HX
BH,lI,OBoro cocTaBa.
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CUPŞA I.

1972, Stabilirea rezistenţei relative a frunzelor de cartof la atacul ciupercii Phy
tophthora intestans (Mont.) de By. În condiţii de cîmp şi laborator, Analele LC.C.S.
Braşov, voI. III, Cartoful, p.311-330.

În anii 1969-1970 s-a încercat la LC.C.S. Braşov stabilirea rezistenţei de cîmp
faţă de mană a frunzelor de cartof la 13 soiuri, în condiţii de cîmp şi laborator.
~ondiţiile climatice în această perioadă au fost favorabile producerii epifiţiei.

In cîmp s-a lucrat pe parcele mici, 8 plante/soi în 4 repetiţii, iar datele obţin1Jte

au fost prelucrate prin metode de dozare biologică (analiza probit). Rezultatele
obţinute permit reccmandarea procedeulut folosit, la selecţia materialului din
procesul de creare şi verificare a soiurilor. In condiţiile de la noi, soiurile anali
zate s-au comportat astfel: Bintje--foarte sensibil; Braşovean-intermediar

între sensibil şi foarte sensibil; Ostara şi Urgenta-sensibile; .Măgura, Desiree,
Colina, Ultimus şi Alpha-puţin sensibile; Ora, .Merkur şi Spekula-rezistente;
Lii 56.207/1001-foarte rezistent. Prin testarea rezistenţei de cîmp în laborator
pe frunze detaşate s-au obţinut rezultate concordante cu cele din cîmp la 73,1%
din soiurile analizate ceea ce indică utilitatea folosirii acestei metode în anii
nefavorabili bolii, pentru asigurarea continuităţii procesului de selecţie. S-a
ccnstatat că în condiţii de laborator este obligatorie analiza tuturor componen
ţilor majori ai rezistenţei de cîmp prin teste separate şi interpretarea în com
plex a rezultatelor obţinute. Este de asemenea necesară verificarea datelor de
laborator, în cîmp, în anii favorabili bolii.

CUPŞA 1.

1972, Stabilirea rezistenţei relative a frunzelor de C1r10f la atacul ciupercii Phy
tophthora infestans (Mont.) de By. În condiţii de cîmp şi laborator (Establishing
the relative resistance of potato leaves to Phytophthora intestans (Mont.) de By.
under tielel anc! laboratory conc!itions) , Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Car
toful, p. :311-330.

Experiments were conduded during 1969-1970 at the Research Institute for
Potato and Sugar Beet, Braşov in order to establish leaf resistance of 13 potato
varieties to potato blight under field and laboratory conditions. Climatic condi
tions during this period were favourable to an epiphytotic development of disease.
The field works were conduded an small plots of 8 plants/variety in 4 replications
and the data were analysed by biolcgical dosing method (probit analysis). an
the basis of our results the metho d can be recommended for the seleetion of stock
used in breeding and variety testing. Under the conditicns existing in our coun
try the following behaviour of tested varieties was noted: Bintje-very sensitive;
Braşovean-intermediarybetween sensitive and very sensitive varieties; Ostara
and Urgenta-very sensitive; Măgura, Desiree, Colina, Ultimus and Alpha
-slightly sensitive; Ora, .Merkur and Spekula - resistant; Lii 56.207/1001- high
1y resistant. Results obtained in labsratory tests conduded on detached leaves
in order to establish field resistance agreed with field results in case of 73,1%
of the tested varieties, indicating the possibility to apply the method during
the years with unfavourable conditions for disease development; thus an unin
terrupted seledion is possible. Analysis of main field resistance components
by separate tests as \vell as complex interpretation of results have to be conduded
under laboratory conditions. The field testing of laboratory results is also
necessary during the years favourable for disease development.



CURŞA I.

1972, Sporularea ciupercii Phytophthora infestans (Mont.) de By. pe tubercuJii
de cartof, în cursul creşterii lor în sol (Sporenbildung des Pilzes Phytophthora
infestans (Mont.) de By, auf den Knollen der Kartoffelpflanzen wiihrend ihrer
Bildung im Boden) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful. S. 331-336.

Die Krankheitserscheinungen wurden im Sommer 1970 im Gebiet Braşov beo
bachtet, wo der falsche Mehltau der Kartoffel epidemisch auftrdt. Wir beobach
teten Fruchtkorper des Schadlinges auf den Knollen der Sorten Bintje und
Colina, die sich im Boden in normaler Tiefe entwickelten und Symptome natur
lieher Infektion aufwiesen. Die betreffenden Kulturen waren im allgemeinen
unbehandelt oder sehwaeh geschiitzt gegen falsehen Mehltau. Die Sporentrager
treten aus dem infizierten Gewebe der Knollen dureh kleine Blasehen von Kar
toffelsehorf (Actirwmyces sp.), dureh die Retikularsehichte der Epidermis eder
dureh Augen (Knospen) hervor. Die rassenmassige Zusammensetzung der Iso
late van Phytophthora infestans, die van Knollen und entspreehenden Pf1anzen
teilen gewannen wurden, ermittelte im ersten Fall nur die Rasse O und im zwei
ten Falle aueh einige typisehere Biotypen (3 und 1.3). Es werden die praktischen
und wissenschaftlichen Folgen besproehen, die gleichzeitig mit der Feststellung
einer unterirdisehen Fruehtbildung des Pilzes unter den Bedingungen Ruma
niens auftraten.

CUP:ŞA I.

1972, Sporularea ciuperdi Phytophthora infestans (Mont.) de By. pe tuberculii
de cartof, în cursul creşterii lor în sol (Cnopo06paaoeaTiue 3pu6a Phytoph
thora infestans (Mont.) de By. Tia ]l,'!/'y6TiRX l~apmorjJe'!/'R 60 epe,~tR UX paa8u
mUR e nO'1,8e), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Cartoful, CTp. 331.-336.

5!BJIeHHe ObIJIO oOHapY}K~HO JIeTOM 1970 ro,rr,a B 30lie BpallloBa, rne qmToepTopa
KapToepeJIH npOHBHJIaeb B epopMe ~mHepI1TOT!HI. TIpHcyTeTBHe nJIO)J;0flollleI-uliI rpH6a
I-136JIID,rr,aJIOeb Ha KJlyeJIUIX KapToepemI COpTOB BHH1)lC~ H KOJIlma, pa3BHBaBIllHXC5I
B TIOqBe Ha I-IOpMaJIbHOI1 fJly6I-UJe II HMeBIllHX CHMflTOMbI eCTeeTBeHHoro Sapa}K2
HHH. COOTBeTcTByroIlU-le KyJlbTypbI B OCBOBHOM He 06pa6aTbIBaJlHeb npon-IB epH
TOepTOpbI. Ko IiH,rr,HOepOp bI II05IBHJlHCb H3 sapalKeHHoH TK3HH KJly6l-UI qepes MeJl
Ime nycTyJIbI 06bIKHOBeHI-Ioi-\ napWH KapToepeJI5I( Actinomyces spp.) qepe3 OT
BepCTI-iH .3nH,nepMbI H qepes fJla3KH. Onpe,rr,e,nHJlC5I pacoBbIH COCTan HSJJlHTOB
Phytophthora infestans nOJIylleHHbIX C KJly6I-IeH H COOTBeTCTByrolll.HX pac
TeI-IH:i:r, npHqeM B nepBOM e.'1yqae 6bIJIa o6HapYlKeHa TOJlbKO paca O, a BO
BTOpOM e.TJyqae T3K}Ke H HeKOTopble CneUHaJlHSHpOBaHHble 6HOTHTIbI (3 H 1,3).
06cY}K~aI-OTC5I nOCJIe,rr,CTBHH KaK npaKTHqeCKOrO, TaK H 1-I3yqHOrO nOp5I~Ka, no
5IBaBIllHeC5I e OOI13pylKeHHelVI BOSMOlK'IOCTH no,rr,3eMHoro llJIOnOHOmeHH5I .3TOrO
cpH6a B yCJIOBH5IX PyMWHHH.
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IGNATESCU I.

1972, Dinamica dezvoltării ciupercii Phytophthora infestans (Mont.) de By. la
dteva soiuri de cartof plantate în diferite epoci, Analele LC.C.S. Braşov, val. III,
Cartoful, p. 337-348.

În anii 1967--1969 Ia Staţiunea experimentală agricolă Suceava s-a studiat
influenţa unor factori climatici care determină apariţia ciupercii Phytophthora
infestans la unele soiuri de cartof cu perioade de vegetaţie diferite. S-a constatat
că precipitaţiile Jbundente, temperatura medie de 15-20°C, precum şi umeeta
rea frunzelor pe o durată mai lungă de timp (peste 4 ore) sînt condiţii principale
pentru apariţia şi dezvoltarea manei cartofului. După ce boala a apărut, umec
tarea frunzelor prin rouă este suficientă pentru intensificarea atacului de mană.

Pentru obţinerea unor producţii de calitate şi cu pierderi minime în timpul
păstrării, este necesară aplicarea de tratamente pentru combaterea manei pînă

la maturitatea plantelor. Plantarea timpurie a cartofului asigură obţinerea unor
producţii mai mari, iar în anii cu condiţii mai puţin favorabile dezv~ltării ciu
percii soiurile timpurii şi semitimpurii scapă de atacul de mană. In aceleaşi

condiţii de climă, sciurile timpurii şi semitimpurii sînt mai atacate decît cele
tÎrzi i.

IGNATESCU I.

1972, Dinamica dezvol1ării ciupercii Phytophthora infestans (Mof'L) de 8y. la
citeva soiuri de cartof plantate În diferite epoci (Development of Phytophthora
infestans (Mont.) de By. an certain potato varieties planted at different pzriods) ,
Analele l.c.C.S. Br2şov, val. III, Cartoful, p. 337-348.

Influence of certain climatlc faetors determining appearance of Phytophthora
infestans an certain potato varieties pcssessing different growing pericds 'N8S

studieel during 1967-1969, at Suceava Experiment Station. High rainfalI,
15-20°C average temperatures, as wel! as long lasting leaf moistening (over
4 h) proved ta be main faetors determining the development of potato blight.
Arter symptom appearance, Icaf moistening by dew proved to be sufficient
in order ta increase disease severity. CcntinuClls treatment up to plant
maturity is necessary in order to control the disease anei to obtain high
quality yields with minimum 10ssC's during sta rage. Early planting results in
higher patato yields; in this case early anei half early varieties sho,v na c1ise;:;se
during the years with lessfavourable conditicns. Early and half early varieties
exhibit ahigher disease incidence under the same climatic conditions, as ccm-
pared to late varietiej.
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BERINDEI lV1., CUPŞA 1. COSTACHE N.

1972, Eficacitatel combaterii manei cartofului [Phytophthora infestans (Mont.) de
By.] prin stropire cu volum redus de soluţie [Wirhsamkeit einer Bekămptungdes Fal
schen Mehltaus bei der Kartottel (Phytophthora intestans (Mont.) de By) durch
Spritzung mit geringer Lăsungsmengej, Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Car
toful, S. 349-~358.

Zwischen 1968 und 1969 wurde im Forschungsinstitut fUr Kartoffel- und Zuk·
kerrubenbau die Wirksamkeit von Bekampfungsverfahren des Falschen Mehltau s
bei Kartoffeln, die mit unterschiedIichen Geratetypen ausgefUhrt wurden, un
tersucht. Die Ergebnisse waren je nach Geratetyp und je Flacheneinheit aus
gebrachter Lasungsmenge verschieden. Die Trapfchendichte erreichte bei pneu
matischer. Ausbringung hahere Werte als bei mechanischer Ausbringung (im
ersten FaIIe 300-400 1/ha und 400-800 1/ha im zweiten Fali). Der Durchmesser
der Trapfchenspur auf der Glasplatte ist im ersten Falle kleiner. Die pneumati
sche Ausbringung der Spritzlasung und der Einsatz des speziellen Gerătes fUr
Kartoffelkulturen (Spritzung von unten nach oben) bei mechanischer Ausbrin
gung gewăhrleistete eine gleichmassige Tropfchenverteilung auf der Blattmasse.
Der Benetzungsindex mit Fungizid erreichte bei pneumatischer Ausbringung
van 400 I/ha hahere Wede als bei mechanischer Ausbringung von 400-800 1/ha.
Zwischen dem Benetzungsindex mit Fungizid und dem BefaIIsindex besteh t
eine negative, signifikante Korrelation. Fur jeden Geratetyp wird die optimale
Lasungsmenge und -konzentration des Fungizides bestimmt.

BERINDEI M., CUPŞA 1. COSTACHE N.

1972, Eficacitatea combaterii manei cartofului [Phytophthora intestans (ManC)
de By.] prin stropire cu volum redus de soluţie (9r/JrjjeJl,murJl-lOCmb 60pb6bl C

r/Jumor/Jmopou 7wpmorjJe.Ml (Phytophthora intestans (M 0 nt.) de By.) nyme.1L
Ma.fWo6'-{,eJfLlI030 OnpblCJl,U8alHlJl pacmeopal'Lu), Analele 1.C.C.S. Braşov, T. III,
Cartoful, CTp. 349-358.

B 1968 H 1969 rr., B EpawoBcKoM HayLJHO-HCCJIe)J,oBaTe.JIbCKOM HHcTHTyTe Ka p
ToepeJIeBo)J,cTBa H CBeKJIOBO)I,CTBJ. H3ylIaJIaCb 3cjJCpeKTHBHoCTb o6pa6oToK no 60pb
Ge C Q)HTOepTOpoi1 KapToepeJI5I, npoBO)I,HBWHXC5I C nOMOmblO paSJIHLJHbIX TEDOB'
onpbIcKHBaTeJIbHbIX MalilHH. TIOJIyqeHHbIe pe3YJIbT3TbI 6bIJI]1 pa3J1IILJHbIMH, B:

3aBHCHMOCTH OT TIJl1a lVlalllHHbI H OT KOJIHl.JeCTB3 BHeceHHoro IIa 1 ra pacTBopa.
fycToTa KaneJIb npH nHeBMaTHLJeCKOM paCnbIJIemm 300-400 JIHTpOB paCTBopa
Ha 1 ra 6WIO BbIwe, LJelVI npH MeXaHHLJeCKOM paCnbIJIeHHH 400-800 JI/ra paCTBopa.
JlHaMeTp CJIe)I,OB KaneJIb Ha CTeKJI5IHHOlI nJIaCTHHI<e 6bIJI MeHbllle B nep BOM
cJIyLJae. TIPH nHeBM3THlIeCKoM paCnhIJIeHHH paCTBopa )I,JI5I onpbICKHBaH A5I H
npH HCnOJIb30BaHHH CneUHaJIbHOrO npHcnoco6JIeHH5I )I,JI5I KapToepeJI5I (c onphIC
KHBaHHeM CHH3Y BBepx) Ha MaWHHax C MeXaHHLJeCKHM onpbICKHBaHHe M 6b~JIa

nO.TJyqeHa XOPOIll35I paBHOMepHocTb pacnpe)J,eJIeml5I Kane.TJb Ha JmCTBe. Ilo Ka
3aTeJIb nOKpbITH5I epyHrHUH)I,OM, nOJIyqeHHbrI1 npH TIHeBM3THLJeCKOM paCnbIJIeHHH
400 JI/ra pacTBopa, 6bIJI BbIwe nOKaSaTeJI5I TIOJIyl.J.eHHOrO npH MeXaHHLJeCKOM
paCITbIJIeHlm 400-800 JI/ra. Me)K)J,y nOK33aTeJIeM nOKpbITH5I epyHrHUH)I,OM H
nOKa3aTe.lIeM nopall<:em:5I rpE60M cymecTByeT )I,OCTOEepHa5I oTpHuaTeJIbHa5I Koppe
JI5IUH5I. YI<a3bIBaeTC5I KOJIHLJeCTBO pacTBopa H OnTHMaJIbH35I IWHUeI-ITpaUIUlJ
epyHrHUH)],a )J,Jl5I ]<311<:)I,oro nma onpbIcKHBaTeJIeH.



PLĂMĂDEALĂ B.

1972, Atac al ciupercii Aliernaria tenuis Ness la cartof, Analele LC.C.S. Braşov,

val. III, Cartoful p. 259-3(4.

Se semnalează apariţia atacului de A. tenuis la unele soiuri şi linii de cartof
în condiţiile climatice ale anului 1970 în zona Braşov. Boala a apărut pe frunze
în decada a treia a lunii iunie. Se descriu simptomele produse de A. tenuis com
parativ cu cele produse de A. porri f. sp. solani. Se prezintă caracterele bio
metrice ale agentului patogen, influenţa substratului nutritiv şi a luminii asu
pra creşterii şi dezvoltării ciupercii şi condiţiile climatice care au favorizat apa
riţia şi evoluţia acestei boli. Conidiile ciupercii nu au germinat în prezenţa

un9r fungicide reccmandate pentru ccmbaterea manei cartofului (Zineb, Du-ter,
Dithane M-45).

PLĂMĂDEALA B.

1972, Atac al ciupercii Alternaria tenuis Ness ia cartof (Alternaria tenuis Ness
infeciions on potato), Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful, p. 359-364.

A. tenuis infections an certain potato varieties and lines, in the climatic ccndi
tions existing during 1970 in Braşov zone, are mentioned. The disease was noted
on the Jeaves in the last ten days of June. A comparis'Jn between symptoms.
produced by A. tenuis as against A. porri f. sp. solani is presented. Biometrics.
of some charaeters exhibited by the pathogen, influence of nutritive medium
and light an fungus growth and development as well as climatic conditions
favouring the disease appe2rance and development are presented. Conidia
exhibited no germination in the presence of certain fungicides reccmmencled"
to be used in the contrel of potato blight (Zineb, Du-ter, Dithane M-45).
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PLAMADEALA B.

1972, Atac al ciupercii A Lternaria tenuis Ness la cartof (Kartoffelbefall mit A Ua
naria tenuis Ness), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. 359-364.

Die Klimabedingungen des J ahres 1970 begiinstigten im Gebiet Braşov das Auf
treten von A. tenuis bei einigen Kartoffelsorten und -linien. Die Krankheit
konnte auf den BHittern Ende Juni beobachtet werden. Der Verfasser beschreibt
die van A. ienuis vergleichsweise zu A. porri f. sp. salani hervargerufenen Symp
tome sowie die biometrischen Merkmale des Krankheitserregers, den Einfluss
des Ni:ihrmediums und der Lichtverhi:iltnisse auf das Wachstum ul1d die Ent
wick!ung des Pilzes, wie auch die Klimabedingungen die das Auftreten und
den Verlauf der Krankheit begiinstigten. Die Konidien des Pilzes keimten. in
Anwesenheit der zur BekămpfungempfohlenenFungizide (Zineb, Du-ter, Oit
thane lvi-45) nicht.

PLAMĂDEALA B.

1972, Atac al ciupercii Alternaria tenuis Ness la cartof (IIopaJICerwe napmo
rfieJl,Jl, epu60Jlt Alternaria tenuis Ness). Analele LC.C.S. Braşov, T. III,
Cartoful, CTp. 359-364.

OTMeqaeTC5I I105IBJleHlle I10pa2Keml5I rpH60M A. ienuis Ha HeKOTopbIX' copTax
J1HHH5IX KapTo<peJ15I B KJ1HMaTHQeCKHX YCJ10BH5IX 1970 rO,ll,a, B 30He I3pawoBa.
DOJ1eSHb n05IBy!J1aCb Ha .JIHCTb5IX B TpeTbeu )J,eKa)J,e HlOH5I. OnHCbIBalOTC5I CHMI1
TOMbI, BbI3bIBaeMble A. tenuis no· cpaBHeHHIO c CHMI1TOMaMH, BbI3bIBaeMbIMH
BH)J,OM A. porri f. sp. solani. TIpllBO,ll,5ITC5I 6HOMeTpHQeCKHe npH3HaKH B03
6Y,Il,HTeJ15f, BJ1H5IHHe I1HTaTeJ1bHOrO cy6cTpaTa H CBeTa Ha pOCT H pa3BHTHe rpH6a,
a TaK2Ke H KJ1HMaTHQeCKHe yCJ10BHH, 6J1arOnpH5fTCTByIOLUHe nOHBJ1eHHlO H 3BO
mOI.um 3TOU 60J1e3HH. KOHH)J,HH rpH6a He npOpaCTaJ1H B npHcyTcTBHH epyHrH
lLH,ll,OB, peKoMeI-I)J,yeMblx ,ll,J15f 60pb6bI C epHToelnopOl{ KapToepeJI5f (Zineb, JJu
ter, Dithane N,[-45).
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PLĂMĂDEALĂ B.

1972, Efectul unor erbicide asupra ciupercilor Rhizoetonia solani l(iihn, Alter
naria Fusarium sp., Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Cartoful,
p.

S-a studiat în de laborator efectul erbicide (trei
zine, două pe bază derivaţi ai ureei şi bază de acizi n;LlV'/\.l-Cll\"<ll1-\..Ol

boxilici cloruraţi) asupra unor ciuperci care cartoful. Toate erbicidele folo-
site au influenţat creşterea (exceptînd Atrazinul 100 ppm) şi formarea scleroţilor

(exceptînd Atrazinul 100 şi 1 000 ppm) Rhizoetonia solani si cresterea
şi fructificarea ciupercilor Alternaria sp. şi sp. În general dozele' mari
(1 000 ppm) au avut o acţiune mai puternică ca dozele mici (100 ppm), dar această

acţiune nu a fost proporţională cu dozele. Efectele au variat cu erbicidul şi cu
doza folosită. Erbicidele Dic1ordon sodic şi Patoran în concentraţie de 100 ppm
au stimulat fructificarea ciupercii Alternaria sp. iar în concentraţiede 1 000 ppm
au inhibat total creşterea. Erbicidele pe bază triazine au avut efecte mai
slabe asupra ciupercilor testate decît celelalte erbicide.

PLĂMĂDEALĂ B.

1972, Efectul unor erbicide asupra ciuperci lor Rhizoetonia solani Kiihn, Alternaria
sp. şi Fusarium sp. (Efteet of eertain herbicides on the funguses Rhizoetonia solani
Kilhn, Alternaria sp. and Fusarium sp.), Analele LC.C.S. Braşov, val. III,
Cartoful, p. 365-372.

Effects of six herbicides (three triazine herbicides, two urea derivatives and one
chlorinated phenoxy-alcan-carboxylic acid derivative) on the potato pathogenic
funguses were studied in laboratory. AII applied herbicides influenced fungus
growth (excepting Atrazine 100 ppm) and sclerotia development (excepting
Atrazine 100 and 1000 ppm) in Rhizoetonia solani as well as growth and develop
ment of fruiting bodies in Alternaria sp. and Fusarium sp. High levels (1000. ppm)
exhibited generally a more pronounced activity as compared to small levels
(100 ppm), though the aetivity proved not to be proportional with applied level.
Effeets varied as a funetion of herbicide type and level. Both Na-Diclordon
and Patoran stimulated the development of fruiting bodies in Alternaria sp.,
when applied at levels of 100 ppm, white a total growth inhibition was noted
for 1000 ppm. Triazine herbicides exhibited smaller effeets on the growth of
tested funguses, as compared to other herbicides.



66

PLĂMĂDEALĂ B.

1972, Efectul unor erbicide asupra ciuperci lor Rhizoetonia solani Kiihn, Alter
naria sp. şi Fusarium sp. (Wirkung emiger Herbizide auf die Pilze Rhizoetonia
solani Kuhn, Alternaria sp. und Fusarium sp.), Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III,
Cartoful, S. p. 365-372.

Unter Labaratoriumsbedingungen wurde dic Wirkung van sechs Herbiliden
(drei auf Grund von Triazin, zwei auf Grund van Harnstaffverbindungen und
ein anderes auf Grund von Alcan-Phenoxychlorkarboxylsăure)auf Pilze, die
die Kartoffel befallen, untersucht. Die gepriiften Herbizide beeinflussten das
Wachsturn (ausschliesslich Atrazin 100 ppm) und die Sklerotienbildung (a!ls
genammen Atrazin 100 und 1000 ppm) des Pilzes Rhizoetonia solanL' und d 'lS

Wachstum und die Fruchtk6rperbildung der Pilze Alternaria sp. und Fusariwn
sp. Die gr6sseren Gaben (1000 ppm) hatten im allgemeinen stărkere Wirkunc.;
als die kleineren Gaben (100 ppm), die Wirkung war jedoch nicht praportionai
mit den Gaben. Die Wirkung war je nach Herbizid und eingesetzter Gabe ve!"
schieden. Die Herbizide Kalidiclordan und Patoran f6rderten in einer 1<..011
zentration von 100 ppm die Fruchtung des Pilzes Alternaria sp. und bei 1000 ppm
hemmten sie das Wachstum v611ig. Die Herbizide auf Triazinbasis hatten ge
ringere Wirkung auf die gepriiften Pilze als die iibrigen Herbizide.

PLĂMĂDEALĂ B.

1972, Efectul unor erbicide asupra ciupercilor Rhizoctonia solani Ki1hn, A lternaria
sp. şi Fusarium sp. (B,//,ufLHue HenomopbLX eep6UlfuoOB Ha epu6bL Rhizoetonia
solani Kiihn, Alternaria sp. U Fusarium sp.), Analele LC.C.S. Braşov, T. III,
Cartoful, CTp. 365-372.

B JIaOOpaTopHbIX yCJIOBH5IX H3ylJaJIOCh JleHCTBHe weCTH rep6HI.l,H)J,OB (Tpex TpHa
3HHOBbIX, )J,BYX Ha OCHOBe npOH3BO)J,HbIX MOlJeBHHbI H O)J,Horo Ha OCHOBe epeHOKCH
-aJIKaH-Kap6oKCHJIOBbIX XJIOp3aMeIll,eHHbIX KHCJIOT) Ha HeKOTopbIe nopa:m:alOIll,He
KapTo<!JeJIb BHAbI rpH6oB. Bce npHMeH5IBWHeC5I repOHUHAbI BJIl!5IJIH Ha pOCT
(3a HCKJIlOlJeHHeM ATpa3HHa B KOHueHTpaUHH 100 lJaCTeH Ha MHJIJIHOH ) H oopa
30BaHHe CKJIepOUHH (3a HCKJIIOlJeHHeM ATpa3HHa B KOHueHTpaUHH 100 H 1000
lJaCTeH Ha MHJIJIHOH) rpH6a Rhizoctonia solani H pOCTa HnJIOJl,OHOIIIeHH5I rpH60B
Alternaria SfJ. H Fusarium sp. B OCHOBHOM, BbICOKHe A03bI (1000 MHJI. lJaCT.)
HMeJIH 60JIee CHJIhHbIH 3<!J<!JeKT lJeM HH3KHe A03bI (100 MHJI. llaCT.), HO OH He
6bIJI nponopUHOHaJIeH A03aM. JleHcTBHe nperrapaTOB BaphHpOBaJIO:B 3aBHCHMO
CTH OT rep6HUHJl,a H OT npHMeH5IBIIIeilc5I A03bI, fep6HUHAbI - JlHXJIOPAOH 
HaTpHeBa5I COJIb H ITaTopaH B KOHll,eHTpaUHH 100 lJaCTeH Ha MHJIJIHOH CTHMy.TIH
pOBaJIH nJIOAOHOIIIeHHe rpH6a Alternaria sp., a B KOHueHTpaUHH 1000 lJaCTeH Ha
MHJIJIHOH rrOJIHOCTblO rrOJl,aBJI5IJIH ero pOCT. TpHa3HHOBble rrperrapaTbI HMeJIH 60JIee
CJIaObIH 3ep<!JeKT Ha HCrIbITbIBaBIIIHeC5I rpHobI, lJeM OCTaJIbHble rep6HUHJl,bI.
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ŞANDRU L, MANOLACHE C., SApUNARU T" BRUDEA V., STAJ:CU N.

1972, Aspecte privind combaterea gÎl1dacului din Colorado (Leptinotarsa decemLi
neata Say) cu produse pe bază de DDT şi Lindan, Analele LC.C.S. Bra~ov, voI. III,
Cartoful, p. 373-:~80.

Ca urmare a constatării scăderii eficacităţii insecticidelor pe bază de DDT şi

lindan în combaterea gîndacului din Colorado, s-au organizat în perioada 1968
1970 experienţe la staţiunile Lovrin (Timiş), Podu Iloaie (Iaşi), Suceava şi la
r.C.C.S. Braşov. Au fost experimentate produsele Detox 25 (DDT 25) şi Du
plitox 167 (DDT 16%+ Lindan 7%) în concentraţii de la 0,1 pînă la 1,0%.
In urma interpretării rezultatelor, atît prin analiza mortalităţii adulţilor şi lar
velor după tratamente, cît şi prin producţiile de tuberculi obţinute, s-a ajuns
la constatarea că eficacitatea insecticidului scade pe măsura micşorării concen
traţiei în care este folosit, revenind pentru fiecare treaptă de concentraţie în
minus o pierdere de 1-3 tone tuberculi. In vestul României unde insecta a în
ceputsă fie tratată cu 4 ani mai devreme decît în est, eficacitatea Detoxului
25 şi a Duplitoxului 167 este mult inferioară faţă de estul ţării. S-a observat o
descreştere a eficacităţii produsului Detox 25 de la an la an, în mod progresiv.
Rezultatele obţinute indică necesitatea adoptării alternanţei insecticidelor în
toate zonele, indiferent dacă insecta manifestă sau nu rezistenţă faţă de acestea.
In acest scop au fost efectuate şi experienţe de testare a insecticidelor, obţinîn

du-se rezultate bune cu produsele: Dimecron 50, PMP, Phosdrin 24, Divipan 100,
Imidan 50, Sumithion 50, Ultracid 40 CE.

ŞANDRU L, MANOLACHE C .• sApUNARU T., BRUDEA V., STAICU N.

1972, Aspecte privind combaterea gîndacului din Colorado (Leptinotarsa decem
Lineata Say) cu produse pe bază de DDT şi Lindan (Control of Colorado beetle (Lep
tinotarsa decemlineata Say) with DD T and Lindan produets) , Analele LC.C.S.
Braşov, voI. III, Cartoful, p. 373--380.

Experiments were carried out at the Experiment Stations Lovrin (Timiş), Podu
Iloaie (Iaşi), Suceava and at the Potato and Sugar Beet Research Institute Bra
şov, in order ta elucidate the decrease in efficiency of DDT and Lindan insec
ticides applied in the control of Colorado beetle. The insecticides Detox 25
(DOI 25) and Duplitox 167 (DDT 16%+ Lindan 7%) were experimeuted in
concentrations ranging between 0.1-1.0%. Results were studied both as a func
tion of mortality in adults aud larvae after treatment, and potato tuber yields.
The efficiency of insecticides decreased alongside with the decrease in applied
concentration, every step of decrease in concentration being accompanied by
a tuber yield 10s8 of 1-3 tones. Efficiency ofoDetox 25 and Duplitox 167 proved
ta be much lower in the western parts of the country, where the treatment was
begun faur years earUer than in the eastern parts. A progressive decrease in De
tox 25 efficiency was noted every year. Results evidenced the necessity of in
secticide alternation in every area, whether the insect exhibits or not resis
tance ta insecticides. Experiments of insecticide testing were conducted with
this aim in view. Good results were obtained with: Dimecron 50, PMP, Phos
drin 24, Divipan 100, Imidan 50, Sumithion 50, Ultracid 40 CE.
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ŞANDRU 1., MANOLACHE C., SApUNARU T., BRUDEA V., STAICU N.

1972, Aspecte privind combaterea gîndacului din Colorado (Leptinotarsa decemli
neata Say) cu produse pe bază de DDr şi Llndan (Kartoffelkiiferbekiimpfung (Lep
tinotarsa decemlineata Say) mit Schădlingsbekămpfungsmittelnauf Grunci von
DD Tund Lindan) , Analele LC.C.S. Braşov, Bd. III, Cartoful, S. :373->380.

In der Zeitspanne 1968-1970 wurclen in elen Stationen (Timiş), Podu
Iloaie (Iaşi), Suceava und im Fcrschungsinsti tu t fur . und Zuckerrubenbau
Braşov Versuche durchgefuhrt, da wir beobachteten, dass die Wirksamkeit der
Insektizide auf DDT und Lindan Basis bei der Kartoffelkaferbekampfung nach
Iăsst. Wir untersuchten folgende Praparate und Konzentrationen: Detox 25 (DDT
25) und Duplitox 167 (DDT 16%+ Lindan 7%) bei 0,1-1,0%. Nach Auswertung
der Versuchsergebnisse sowohl auf Grund des Erwachsenen- als auch Larvensterbens
nach der Behandlung sowie an Hand des Knollenertrages stellten \vir fest, dass die
Wirksamkeit des Insektizides mit der Verminderung der Konzentration llachlasst
und dabei fur jede Verminderungsstufe ein Verlusi von 1-3 Tonnen Kartoffeln
anzusetzen ist. Im Westen Rumăniens begann die Bekămpfung des Kartoffelkăfers

4 J ahre fruher als im Osten und die Wirksamkeit von Detox 25 und Duplitox 167
ist vieI geringer als im Osten des Landes. Die Wirkung von Detox 25lăsst von J ahI'
zu J ahI' progressiv nach. Die Ergebnisse weisen auf die Notwendigkeit eines
wechselweisen Einsatzes der Insektizide in allen Gebieten hin, unabhăngig davon
ob der Schădling widerstandsfăhig ist ader nicht. Zu diesem Zweck wurden
auch Versuche zur und dabei gute Ergebnisse
erzielt: Dimecron 50, PMP, 100, lmidan 50, Sumithion
50, Ultracid 40 CE.

ŞANDRU 1., MANOLACHE C., SApUNARU T., BRUDEA V., STAICU N.

1972, Aspecte privind combaterea gindacuiui din Colorado (Leptinotarsa decem
[ineata Say) cu produse pe bază de DDr şi Lindan (He1î,OmOpbLe CmOpOH,bl
60pb6bL C 1î,o.ILopaoc1î,uJlf, ~YJ'i,OJlf, (Leptinotarsa decemlineaia Say) 8 nO.7'rWI.lfbIO
npenapamoe H,a ocn08e J(J(T U .lLUH,oaH,a) , Analele LC.C.S. Braşov, T. III,
Cartoful, CTp. 373-380.

B BH.n.y Toro, qTO 6hIJ10 yCTaHOBJIeHO CHtnKemfe ImceKTHUH,lJ,OB
Ha OCHOBe ,LU1T II JIIIH.IJ,aHa B 60pb6e C KOJIOpa.n.CKIIM }KyKOM, B 1968-1970 rr.,
Ha onhITHhIX CTaHUH51X JIOBplIH (TllMIIllI) II TIo,lJ,y I1Jloalie (5ICChI) II B 13pallIoBcKoM
HI1HKC 6hIJlll opraHlIsoBaHhI OfIhIThI, B KOTOphIX IIcnhIThIBaJll1Cb npenapaTbI
neToKc 25 (MT 25) II nynJllITOKC 167 (nnT 16%+JllfI-l)].aH 7%) B KOHueH
TpaUH51X OT 0,1 )].0 1,0%. TIocJle 06pa6oTKlI peSyJlbTaTOB, KaK BOTI-IOllIeHlfll aHa
JllIsa cMepTHocTlI BSpOCJlhIX HaceKOMhlX II JllFlHHOK nOCJle npIIMeHeI-U151 npenapa
TOB, TaK II B OTHOllIeHlllI rrOJIyqeHHOrO yp0}K351 KJlyoHeli, fIpllllIJlH K BhlBO.n.y, qTO
:ZlepepeKTlIBHOCTh lIHCeKTHIJ.H)].a CHH)KaeTC51 fIO Mepe CHH}KeHH51 era KOI-IUeHTpaUHI1,
rrpHlJ:eM Ha Ka)K)].yIO cTerreHh CHH}KeI-IH51 KOHuelITpaU1l11 nOTepH yp0)K351 KJly6He.i:i
KOJle6JlIOTC51 OT 1 )].0 3 TOHH. Ha saI1a.n.e PyMhIHIIII, r.n.e 60ph6a npoTHB Bpe.n.H
TemI HaqaJlaCb Ha 4 ro)].a paHhllIe qeM Ha BOCTOKe, 3epepeKTlIBHOCTb ,UeToKca 25
II nyrrJlIITOKCa 167 SI-IaqIITeJlbHO HH)Ke IleM Ha BOCTOKe cTpaHbI, npH4eM HS ro)].a Bro.n.
Ha6JIIO,lţaJlOCh rrporpeCCIIBHoe CHlIll{eHlIe 3epepeKTHBI-IOCTH rrpenapaTa neToKc
25. TIOJlyqeHHhle pesyJlhTaTbI rrOKaSaJlH He06xo.n.IIMOCTb BBe).J.eHII51 LIepe,lţoBaHH51

IIHceKTHUH,lţOB BO Bcex SOHax, HesaBHCHMO OT Toro rrp051BJl5IeT JlH HaceKOMoe K
HHM yCToi1tIHBOCTh. C 3TOli ueJlhIO rrpoBo,lţlIJlHCb OnhITbI no TecTHpoBaHllIO HI-ICeK
TlIUH.n.OB, rrplFleM rrOJIO)KlITe.'1bHble peSyJlbTaThI 6hIJIlI rrOJlyLIeHhI c nperrapaTaMII
.lllIMeKToH 50, UNiTI, cI>OC,lţJl'lIH 24, .lllIBlInaH 100, I1MlI,lţaH 50, CyMlITIIOH 50 li

YJlbTpmJJI)J; 40 KE.
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SOCOL L, VEREŞ L.

1972, Concentrarea şi specializarea in cultura carfofului a cooperativelor agri
col e de producţie din judeţul Covasna, Analele LC.C.S. Braşov, voI. III, Carto
fuI, p. 381-394.

În întreg judeţul Covasna factorii c1imatici sînt favorabili cultivării cartofului;
suprafaţa ce poate fi cultivată cu această plantă este limitată numai de factorii
pedologici. Prin scăderea din totalul terenului arabil a suprafeţelor de teren
cu pantă mai mare de 6°, cu textură fină sau cu drenaj neasigurat, s-au aflat
suprafeţele bune pentru cartof. Luîndu-se în considerare atît cerinţele plantei
faţă de avantajele prezentate cle o rotaţie raţională a culturilor, cît şi necesităţile

unei bune folosiri a forţei de muncă şi a mijloacelor tehnice, a rezultat că o
situaţie optimă se creează prin revenirea cartofului pe acelaşi teren din trei în
trei ani. Concentrarea suprafeţelor cultivate cu cartof pentru producţia marfă

numai la cooperativele agricole de producţie care au condiţii favorabile pentru
această plantă permite ca producţia medie de cartof să crească de la 130,1_q
la 145,7 q, deşi pe cooperative nu s-a calculat nici un spor de producţie. In
această situaţie, deşi suprafaţa cultivată urmează să scadă cu 1 014 ha (8,3%),
producţia globală urmează să crească cu aproape 3,3%.

SOCOL 1., VEREŞ L.

1972, Concentrarea şi specializarea în cultura cartofului a cooperativelor agri
cole de producţie din judeţul Covasna (Concentration and specialization of Covasna
district agricultural co-operatives in potato cropping), Analele LC.C.S. Braşov,

val. III, Cartoful, p. 381--394.

In the whole Covasna district there are favourable climatic conditions for potato
cropping; the area which may be cropped with potato is Jimited exclusively by
pedologic faetors. The areas suitable for potato cropping were found by sub
straeting the slopes of over 6°, the fine-textured lands as well as the lands
having no natural drainage from the total arable land. Considering plant re
quirements, advantages of a good crop rotation as well as necessity of a ju
dicious use of labor and equipment it was established that potato cropping every
third year an the same land gives the best results. Concentration of areas cropped
with potato for consumption exclusively at the agricultural co-operatives with
favourable conditions for potato cropping resulted in the increase of average
yield from 130.1 centners ta 145.7 centners, although the individual yield in
crease was not established per ca-operative. Though the cropped area wi11 de
crease by 1,014 ha (8.3%) the total yield will increase by 3.3% aproxima
tively.
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1972, Concentrarea şi specializarea în cultura cartofului a cooperativelor agricole
de producţie din judeţul Covasna (I(onzentration und Spezialisierung des Kartof
felanbaus in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften des Kreises
Covasna), Analele LC.C.S. Braşov, Bel. III, Cartaful, S. 381-394.

Der Kreis Covasna besitzt Klimafaktoren, die elen Anbau der Kartoffel begilna

stigen; die fUr den Anbau geeignete F1ăche wird nur van elen Bodenfaktoren
begrenzL Van der gesamten Ackerniiche wurden clie Plăchen mit einem Gefălle

iiber 6°, mit fei ner Textur oder nichtgesicherter Drănage abgezogen und auf
eliese Weise, die fiir elen Kartoffelbau geeigneten Fliichen festgelegt. Unter Be
riicksichtigung eler Beeltirfnisse eler pnanzen gegeniiber einer verntinftigen Frucht
folge sowie eler entsprechenelen Nutzung eler Arbeitskriifte unel technischen Aus
riistungengelangten wir zur Schlussfalgerung, elass giinstige Anbaubeelingungen
dadurch geschaffen werelen, dass Kartoffeln alle 3 Jahre auf eler gleichen Fliiche
angepnanzt werelen. Die Konzentrierung cler Kartoffelanbaunăchen fUr die Markt
produktion nur innerhalb der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften,
die iiber beste Anbaubedingungen fiir eliese Fruchtart verfugen, ftihrte dazu,
dass der mittlere Kartoffelertrag van 130,1 dz auf 145,7 dz erh6ht werden konnte.
Obwohl clie Anbauniiche um 1014 ha vermindert \Verden soli (8,3%) \Vircl eler
Bruttoertrag um eb.'a 3,3 % steigen.

SOCOL 1., VEREŞ L.

1972, Concentrarea şi specializarea în cultura cartofului a cooperativelor agricole
de producţie din judeţul Covasna (Ko/-tlfe/-tmpalfuJt u cnelfua./1,uaalfuJt Ce./1,bC
1î,oxoaJt ucmeel-t/-tgx npouaeo()cmeeH/-tbLx 1î,Oonepamueoe yea()a Koeac/-ta e 1î,yJtb
mype 1î,apmorfiMJt), Analele LC.C.S. Braşov, T. III, Cartofu 1, CTp. 381-394.

Bo BceM yes)J,e KOBacHa KJIHMaTiFleCKHe epaKTopbI 6.7larOnpH5ITHbI )J,JI5I BblpamH
BaHH5I KapToepeJI5I; nJIOma)J,b, KOTOpa5I MO:H(eT ObITb HCnOJIbSOBaHa nO)); ~ny KyJIb
TYPY, orpaHHlIHBaeTcH JIHlllb nOtIBeHHbIMH epaI<TOparvm. DyTelVI BbIl.IHTaHH5I HS
06meH naxoTHoH nJIOmaAH ytIaCTKOB c yKJ10HOM MeCTHOCTH CBbIlile 6°, c TOHKHM
MeXaHHl.IeCKHM COCTaBOM HJIH C Heo6ecnetIeHHbIM ));peH3)KeM, 6bIJIa yCTaHOBJIeHa
npHroAHa5I AJI5I KapToepeJIeBO));CTBa nJIOma)J,b. YqHTbIBa5I KaK TpeooBaHHH pac
TeHHH H npeHMymecTBa, npe));CTaBJI5IeMble npaBHJIbHOfI poTalI,HefI KyJIbTyp, a
HaK)Ke H Heooxo~HMOCTb palI,HOHaJIbHOrO HCnOJIhSOBaHH5I paOOl.IeH CHJI~ H Tex
HHl.IeCKHX cpeAcTB, 6bIJIO YCTaHOBJIeHO, tITO OnTHMaJIbHbIM 5IBJI5IeTC5I BosBpam,e
HHe KapToepeJI5I Ha CTapoe MecTO l.Iepes Ka)KAble TpH ro~a. KOHIleHTpalI,H5I
ITJIOmaAeH SaH5ITbIX TOBapHbIMH noceBaMH KapToqJeJI5I TOJIbKO B CeJIbCKO
CX035IHCTBeHHbIX npOH3BO)J,CTBeHHbIX KoonepaTHBax C 6JIarOnpH5ITHbIMH AJI5I
3TOH KyJIbTypbI yCJIOBH5IMH, nOSBOJIHT yBeJIHl.IHTb Cpe));Ime ypO>KaH KapToepeJI5I
co 130,1 AO 145,7 lI,/ra. TIPH 9TOM, XOTH 06ma5I nJIOllIa~b noceBOB KapToepeJI5!
CHHSHTC5I Ha 1014 a (8,3%), Bav1oBoH ypO>KaH B03pacTeT noqTH Ha 3,3%,












