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nematozi, gîndacul din Colorado, la secetă şi îngheţ, fOrJne bogate în
proteină, amidon şi vitamine, fOT1ne fără repaus gern~inal şi alte însuşiri

valoroase de ameliorare, folosindu-ile apoi în hibridări cu cartoful cul
tivat, cu care a pus bazele unei noi 71wtode de ameliorare a cartofului
"hibridarea interspecifică".

Metodele elaborate şi stocul gerJnoplasmatic fondat şi studiat de
prof. Bukasov au generat numai în Uniunea Sovietică peste 119 soiuri
de cartof, care odată cu cele peste 150 de lucrări ştiinţifice au trecut
hotarele ţării sale, servind 7nultor amelioratori şi geneticieni ca izvor de
idei si material de bază. Recunoscîndu-i-se meritele deosebite ca O1n de
ştiinţă, a fost ales 7nembru al Acade7niei de Ştiinţe Agricole "V. 1. Lenin",
7nembru al Societăţii l\1exicane de Geografie, 7nembru al Societăţii "Anto
nio Alvate", 7nembru al Societăţii "Linne" din Londra.

Concepţiile sale ştiinţifice s-au răspîndit şi continuă să se răspîn

dească şi prin numeroasele cadre de cercetare pe care le-a forn-wt şi docto
ranzii din ţară şi de peste hotare, pe care i-aîndru7nat ani de-a rîndul,
formînd în jurul său o adevărată şcoală de genetică şi a71~eliorare a
cartofului.

Viaţa lui reprezintă un model de activitate ştiinţifică neîntreruptă,

bazată pe 71~uncă neobosită, intensă şi perseverentă, închinată cu devota
rnent poporului său şi ştiinţei universale.

Aducem pe această cale un o1nagiu en2inentului Profesor Acadenli
cian Serghei Mihailovici Bukasov, exprinl-îndu-ne recunoştinţa noastră

profundă pentru pretiosul ajutor ştiinţific dat specialiştilor în ameliorarea
cartofului din R01nânia, sub formă de sfaturi, publicaţii şi material
biologic.

Dr. doc. st. ECATERINA CONSTANTINESCU
Dr. ing. T. GOREA



In anul 1973 se î1nplinesc 60 de ani de prodigioasă activitate şti

inţifică şi socială şi 82 de ani de viaţă a ,Profesorului Acade"mician Serghei
Mihailovici Bukasov, cel mai vechi colaborator al ,Jnstitutului Unional
de Cercetări Ştiinţifice pentru Cultura Plantelor "N. ,J. Vavilov" din
Leningrad, directorul Secţiei de [Jlante tuberifere.

Născut la 25 septembrie 1891, într-o familie de funcţionari din
gubernia Kurskaia, Serghei Mihailovici u~1nează cursul de lştiinţe natu
rale al Facultăţii de Ştiinţe Fizica-Matematice a Universităţii din Pe
tersburg, după absolvirea căruia, în anul 1918, îşi începe activitatea de
cercetător ştiinţific la Secţia de botanică aplicată a ,Jnstitutului Unional
de Cultura Plantelor din Leningrad, unde activează şi în prezent. A fost
cel mai apropiat colaborator al lui Vavilov, corifeu al ştiinţei biologice
1nondiale, fondatorul teoriei centrelor genetice dearigine a plantelor cul
tivate. Discipol credincios, Serghei Mihailovici Bukasov a reuşit să înalţe

tot mai sus stindardul ştiinţei biologice ridicat de eminentul său pro
fesor, dezvoltîndu-şi.cu succes de-a lungul anilor concepţiile sale în dome
niul sistematicii speciilor sălbatice şi de cultură a plantelor agricole, pre
acupîndu-se în mod special de cartof.

In anii 1925-1926 a luat parte la expediţia ştiinţifică organizată

de Vavilov în Mexic, Guatemala, Columbia şi Venezuela, unde a executat
cercetări sistematice asupra florei, colectînd un bogat material biologic,
mai ales din speciile sălbatice şi spontane de cartof. Cu acest material
s-a fondat colecţia ,mondială de la V,JR, cea mai completă şi mai bogată

colecţie de specii sălbatice de cartof din lume, a cărei studiere sistema
tică, morfologică, taxonomică, filogenetică şi genetică i-a peT1nis să fun
damenteze originea, filogenia şi bazele genetice ale ameliorării cartofu
lui, care l-au consacrat pe plan mondial ca 100n de ştiinţă e1nerit, ca
unul dintre cei mai de seamă solanalogi din ltL1ne.

In taxonomia actuală a genului Solanurn L. subsecţia Hyperbasa'rt
hrum Bitt. peste 50 de taxe au fost diagnosticate de Bukasov, iar sistema
ticianul S. W. Juzepczuk i-a dedicat o specie din seria Tuberosa-W : So
lanum Bukasovii Juz.

Prin studiile sale asupra bogatului rezerVOr eco-geografic şi taxo
nomic al speciilor sălbatice şi primitiv-cultivate de cartof din colecţia

VIR a pus în evidenţă genotipuri rezistente la 1nană, viroze, rîie neagră,



Reputatul om de .ştiinţă din Olanda, specialist în virozele cartofului,
ing. A. Roz e n d a a l şi-a încheiat cariera ştiinţifică la sfîrşitul lunii
ianuarie 1973 prin ieşirea la pensie.

Activitatea desfăşurată de el tin~p de 26 ani în cadrul Universităţi'i

Agricole din Wageningen, la Laboratorul de fitopatologie, a însemnat o
1nuncă perseverentă şi de numeroase succese în domeniul virozelor ,carto
fului. Ocupîndu-se în ulti1na vre1ne şi de virusurile trans1nise prin sol,
de influenţa te1nperaturii asupra simptomatologiei şi susceptibilităţiiviru
surilor cartofului, precum .şi de teste ele protecţie încrucişată, ,R o z e n
d a a l a acoperit practic de-a lungu!l bogatei şi îndelungatei salle activităţi,

prin contribuţie proprie, întreg d01neniul virozelor la cartof.
Recunoscut în ţară ca fiind cel 1nai bun virolog la cartof, el a fost

distins în 1965 pentru servicii deosebite aduse agriculturii olandeze cu
pre1niul "Izaak Korteweg şi Anna Ida Overwater", iar în 1972 cu 1nedalia
de onoare "Dr. J. G. Oortwijn Botjes".

Bogata sa experienţă practică şi susţinutul său contact cu fennierii
l-au făcut un expert în problemele cartofului, solicitat ca atare de prac
ticieni. A figurat ca membru consultant în Serviciul General Olandez de
Inspecţii pentru Sem,inţe de Cartofi şi CuUuri de Cîmp. A fost cel care
şi-a spus anual ulti1nul cuvînt asupra comportării la viroze (pentru virus X
ohiar specificat pe tulpini) al noilor soiuri olandeze înainte de înscrierea
în lista I.V.R.O.

Recunoscut peste hotare, Roz e n d a a 1 a ocupat mulţi ani postul
de preşedinte al "Secţiei de viroze ale cartofului" a Asociaţiei Europene
de Cercetări la Cartof. A fost 11w1nbru al Comitetului Internaţional de
Relaţii al Asociaţiei de Cartof din America.

Cu ocazia re tragerii sale, cei care l-am cunoscut îndeaproape, învă

ţînd din experienţa sa, ne exprimăm gîndurile noastre de deosebită stimă

şi admiraţie pentru figura sa de cercetător şi de om.

Ing, H. GlWZ'\
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CERCETARI PRIVIND pASTRAREA POLENULUI DE CARTOF

T. GOREA

Se compară trei metode d:: laborator pentru examinarea viabili
tăţii polenului şi se prezin tă da te experimentale privind preuscarea
polenului înainte de trecerea lui la păstrare, comportarea pole
nului păstrat timp de 1-2 ani la diferite temperaturi şi date cu
privire la liofilizarea polenului şi păstrarea lui în vid. Efectul
păstrării asupra viabilităţii s-a examinat prin colorare în soluţie

T. T.C., considerată că exprimă cel mai fidel prezenţa funcţiilor

vitale ale polenului. Capacitatea de fecundare a fost examinată

prin testul de polenizare. La temperatura de -20°C viabilitatea
polenului s-a păstrat timp de 2 ani, iar capacitatea de fecundare
a scăzut simţitor în anul al doilea. La ±1°C şi _5°C viabilitatea
s-a păstrat o perioadă mai scurtă (1-2 luni). Polenul liofilizat
şi păstrat în fiole cu vid a putut fi folosit cu succes în încrucişări,

chiar dacă a fost păstrat la temperatura camerii. Această metodă

va permite în viitor schimbul de polen peste limi tele de fron tieră,

nefiind leg:! tă de tempera tura din timpul transportului.

In etapa actuală, ameliorarea cartofului utilizează pe plan mondial
aproape în exdusivitate' 1netoda combinativă intraspecifică, iar în crearea
materialului iniţial de a'meliorare eu însuşiri specifice a pătruns tot mai
muH hibridarea inteTspecifică de intragresiune genică.

Ambele tipuri de hibridări ,şi 'în special ultima, Icare ,priveşte un spec
tru de material biologic taxonomic şi ecogeografic foarte variat, utilizează

parteneri cu perioade de vegetaţie şi mom_ente de înflorire foarte diferite.
Dilfijarea dezvoltării ,genitQriloir :pentru a avea în acelaşi timp ginecee a:'ecep
tive 'şi,polen cu Icapacitate de fecundare, la un material taxonomie şi gene...
tic atît de variat,ls-a dovedit greu de realizatsau.;În unele cazuri imposi
bil~.

Elaborarea 1uneimetotle.de'păstrarea polenului ipenttru>!,a-l'avea la
dispoziţie':aa faZ'aînfloririhgenitoTiloiI~ IDlaterniarr:ccmtribui foa,rte:hîult la
asigurarea:- 'îndeplinirii programului de hibridare;'"



T. GOREA

Plecînd de la această necesitate .şi de la datele disparate şi contradic
torii din investigaţiile întreprinse de: Du f fie l d şi S n o w (1941),
D il f fie '1 d :(1954), D u f fie '1 d şi C a Il a h a fi :(1959), Ere hol s şi M €' r
gen (19516) Ja pin, Ve n,gr'e n·o 'Vs'·k ii (100.'2) la l'eguminoase, K ing
(1955 ib), K ing şi J o h n s ton (1958), B 10 fi q u i s t şi L a il e r (1960,
1962), K ing (1965), Jar a n o v ski i (1965) şi H o w ard (1958) la car
tof, s-au orgc:mizat o serie de experienţe privind păstra'rea polenului şi a
însuşirilor -lui de fertilitate.

MATERIALUL BIOLOGIC ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru .a' putea urmări evoluţia variabilităţii lPole:nului în diferite variante
ale procedeelor de păstrare a fost- necesară optarea pentru o metodă de labora
tor rap~dă .şiexactă. Folosind 'Po1en- de la, 6 soiuri, ,Cli grad Ide fertilitate diferită,

s-au Icomprurat în a'cest scop următoarele trei metode cunoscute: 1 -,- germinarea în
soluţie de z,ahar.oză 200/0 + 50 ppm .acid borie (P e ,1 o q u inşi eolab.,] 961); II 
C'ol'Orarea :într-o soluţie de dorură de 2~3-5 trifeniltetrazoli'umclorit (T.T.C.) 0,5%
(D i a con li, '1962) ; III - colorarea în soluţie carminacetică "C.A.) 10/0 (R a ic u,
1962).

Polenul proaspăt recoltat prezintă un procent iridicat de umiditate işi nece
sită o uscare prealabilă înainte de a fi trecut la temperaturile joase de păstrare.

In acest scop s-a încercat să se găsească un procedeu simplu ,de uscare, care
să nu afecteze viabilitatea polenului. Au fost comparate Imai multe procedee: 1 
uscarea în .aer liber la temperatura 'camerei (20'--l250C)a polenului extras; II 
uscarea în ,exkator la temper.atura eamerei a polenului extras; TII -,- uscarea ante
relor în aer liber 'la tempera,tura ,camerei şi apoi extragerea polenului prin cernere ;
IV - uscarea anterelor în exkator la tempera'1Jur.a oamerei şi apoi extragerea
polenului.

In timpul uscării s-a determinat viabilitatea polenului la intervalele de 24,
48, 96 şi 144 Ore prin metoda colorării în soluţie T.T.C.

Ca metode de păstrare s-au experimentat păstrarea polenului la temperaturi
scăzute şi păstrarea în stare liofilizată, în fiole cu vid, în condiţii diferite de
temperatură.

Păstrarea la temperaturi scăzute s-a făcut încapsule de gelatină cu un
volum de 10,0 :mm3, ,aşezate în v.ase Petri ,şi ,apoi închise 'er:metk rrn exica,toare.
Ca deshidratant s-a folosit silicagelul perIat, iar etanşeitatea exicatoare:lor a fost
realizată prin UJngerea părţilor rodate iCU vaselină de 'siliCiu. Variantele de tempera
tură la eare s-a experimentat păstrarea au fost: V1 = -20oC, V2 = -I5°C, V 3 

± 1°Cşi V4 ~ + 4°C. Primele 3 variante s-au realizat !În frigidere cu ,temperatura
reglată automat prin relee termo-electrice, iar varianta 4°C a fost realizată într-o
boxă climatică pentru păstrat cartofi. Păstrarea s-a făcut :În intuneric timp de 2
ani. S-a folosit polen bine omogenizat şi preuscat timp de 12 ore [n exicator, pro
venit de la specia diploidă de Icartof S. phureja, dona de provenienţă chiliană

0.174/19/'1. DiUlpă eX!alInli.narea rfefltillâltăţii iniţiale polenul a :fost înohis in caps.ule
şi repartizat în 4 exicatoare ce au constituit variantele. Pe parcursul 'celor doi
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ani de păstrare s-a analizat din patru în ,patru tluni proeentul de grăunciori via
bili folosind 'metoda .colorării cu <soluţia T.T.C.

Influenţa temperaturilor şi a duratei de păstrare .asupra capacităţii de f'ecun
darea [,ast deterlmi,nată IdUlpă lun ,an prin testull !de pdlen:izare, :an1arri,Zlinidu-<se ,nlumă

rul de bace şi seminţe obţinute. Ca Iparteneri materni s-au folosit linii de amelio
rare tetraploide ICU 'fertilitate maternă bună, ia'r sămînţa rezultată ,a fost utiliza,tă

la identificarea de forme dihaploide, deoarece dona de S. phureja de la care s-a
recoltat polenul este cunos:cută ca unstirmulator de haplopartenogeneză. Din acest
motiv :s-a urmărit lşi influenţa folosirii polenului păstrat asupra frecvenţei forme
lor dihaploide [n populaţiile hibride.

Liofilizarea şi păstrarea polenului în vid s-a făcut astfel: după recoHare
polenul a fost omogenizat, IPreuscat şi .introdus în tfiole farmaceutice de 50iO mI.
Liofi1:izarea Is-a fălcut 'tilmp de ;24 ore Tia :O IPfle'SilUne I de IlIO'- 5,3 Itorr:i, tfolosind ca
refrigerent zăpada 'car'bonică. Fiolele au fost apoi :închise sub vacuum prin ,topire la
flJacălră şi ;pluSle Ila IPăJsltmlre în urlmărtJoarele Vlarianlte : V1 - la -.,2QioC ; V., -- la ,tempe
ratura camerei .în condiţii de întuner.i:c Iperlmanent; V3 - la temperatura ca:merei
în condiţii de lumină naturală; V 4 - la -20o C [n capsule de gelatină (ca termen
de compara ţi'e).

Experienţa a fost făcută cu polen de la specia idiploidă S. phureja, clona
OI.n4/iH~~1 şi de la Slpecia Itetnaploidă S. tuberoswm elona Li. 9715i/If)17.

V,iralbiJl!itatea IP<YJ.elliuJlui înainte de 11iofilizar'e. rmlOidifiic1ar.ea aicesrte~a imediat după
liofilizare şi pe parcursul păstrării s-au exam.inat prin Icolorar,e în soluţie T.T.C.,
iar capacitatea de fecundare prin testul de polenizare. Ca parteneri materni au fost
luate liniile /de lalmelliorare W,e. 15180'412/9, We. '518.42/7, We. 5,8.7/4,9 !şi Lii. 81511'/60.

Pentru valorificarea rezultatelor s-a folosit analiza varianţei.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

APRECIEREA VIABILITĂT!I POLENULUI

Oomparînd cele trei metode (fig. 1) se eonstată 'că germilJ,area grăun

ciorilor de poilen in soluţie de zaharoză {I) dă rezulta1te [oarte aprlOpiate
de iITIetodacolnrimetrilcăbazată pe reacţia tin 'Soluţie T.T.C. (II). Ambele
metode departajează în mod semnificativ soiurile examinate. Colorarea
grăunciorilor de :pole-n rîn !Soluţie eafilTIin-aceti1că :el dat v:alnri între 60 şi

850/0, oe au depălşit :cu 25-50% procentul de grăundori germinaţi in
zaharoză. Diferenţlele dintre :soiuri au fost reduse, neeoloraţi rămînînd

numai grăunciorii Imorfologk deformaţi.

Faptul că toate ee:le t.r,ei metode de Itestare :indică o scădere a
valorilor, de la soiul Colina spre Grata, de!il10n:strează tendinţa generală

a feno;menului. Măsura 'în care fiecare !il1etodă :în pa'Ylte redă tfertilitatea
polenului, exprimată ;în capadtaltea sia cfuncţională de a feJCunda, oom
portă di:S'cuţii. Soluţi-a earmin-aeeti1că ,colorează lin roşu earmin toţi

grăundorii de polen norm'al fomnaţi 'Şi ,care !posedă citoplasmă. IDar II1U

toţi grăunciorii de Ipolen care posedă citoplasmă s:înt viabHi !şi au capa
citate de fecundare. In afară de .aceasta, pierderea viabilităţii polenu-
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F .el4&. 5% f/. 0.1%
Vo'll'anA! 505;1 il,! 3J 6,3 7,7
';01&-;:( 42,1 5,3 5,3 7.5 10,8
~/'/Jc:l': 9.9 2,02 2,9 3,9 5,0

lui 'cauzată de !Condiţiile de păstrare nu inHuenrţează lînsU!şkea pro:toplas
mei de a s.e colora 'cu so,luţia caI1ITlin-a icetieă. Din această fcauză metoda
este mai puţin pwpi,ce rpentru examinarea viabilităţii polenului pă'Strat

(D i ac O,fi u, 1962 ; G ore a E 'c a t eri n a, 1970).

.i GerllJli?&/'M ii? z6'IJdmzd

fi Colord/'t'6' i'a JOI. T.T. C.

tiI ColorO'/'t'd ih sol Cd/'llJlildCY'ltai
f Co/illa -9 Okw
2 NE'/'rimak 5 kisll Cobb/ar
" M&9l1r'" 6 Grdla

Fig.

Fig,

1 - Procentul de grăunciori de polen viabil redat de trei
metode diferite de analiză.

1 - Percentages of viable pollen grains obtained by three
different analysis methods.

Metoda germină'Tii polenului ,în 'Soluţie de zaharoză redă mai tfidel
potenţial'li1 de fecundare a polenului dar este mai puţin accesibilă exa
minării rapide în laborator la d:erltillit,ăţii ideoarelce iretzultatuJ 'Se' obţine

după cea 12~24 Or"e', .în CUT'Sul analizei secere ;o tempeTatură şi umi
ditate ['elativă ,anumită în mediul ambi,ant şi [fiindcă este ll'eces<:l['ă o
anumită densitate a grăull'ciorilor de polen În me1diu.
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In majoritatea Icazurilor potenţialul de fe'Oundare este mai mare
dedt 'cel indioat de gern1inrarea în zahaiI''Oză, deoalI'€Ice pe stigmat germi
llarea grăunciorilor de polen este stirmu['ată, :şi de un complex enzimafic
(Ki n g, 19515 :a, b ; K ing şi JOi h n s o n, 11958).

iS 'O h m'la id l a k 1(1'9!615), lucrlÎnid palI'a1le[ eu 80este două me!tode [18.1
mai multe soiuri de mălr, face deosebke în1tre viahiHtatea ,grăuncIorHor de
polen obţinută prin ,colorarea ICU soluţie 'Carmin-aoetică şi capacitatea
lui de a germina, fonnînd tuburi poIintce, obţinute în mediu de zaha
foză, între care !pot exista diferenţei mari l(pînă la 800/0).

Pe baza rezultatelor obtinute si a iOelor din literatura citată eonsi
deră,m îndreptăţit 'să se afir~e 'că' ip'rin Icolorareacu soluţiei carmin
acetieă se obţin valod ce depăşesc vilabilit:atea reală, il8lr prin germina
rea în soluţie de zaharoză - valori mai mici decît potenţialu1 real de
gern1inare a polenului.

Reacţia de 'cO'lorare !in soluţie T.T.C. se bazează pe s'chimbul de
gaze, rezultat din procesul respkaţiei; ea este proprie organismelor cu
funcţii vitale :şi \încetează în momentul dnd organismul sau celula res
pectivă :şi-au rrncetat alceste Ifuncţii (D i a loC o n u, 1962). Ca test, redă

prezenţa funcţiilor vitale în momentul anaHzei :şi 's'e Ipretează pent'fu
examinarea viabi'lităţii polenului pă:st,rat, prin intensitatea de ooilOirare
putîndu-se face glraduălri de vitalitate.

USCAREA PREALABILA A POLENULUI

Figura 2 a'rată !că după 24 de ore de preuscare (timp indicat de
K ing :şi J o h n s o n, 1958 şi H o w ar d, 1958 ca suficient) viabilita
tea nu a fo:st afectată :în nici o variantă. Abia după >24 ore variantele
se departlajează :şi iviaibHiltate!a Islcade sim!ţitor. La rvarianlte1le
de usealI',e rrll1 antere, în aer liben:-, viabilitatea Is-a lI'edus du,pă 48 Oire
aproape la jumătate. După 94 ore, la a:mbe'lel variante de uscare 'în aer
liber, indiferent dacă polenul a fost scos sau nu din ante're, s-a redus
viabilitatea sub 100/ 0. ViaibiUtatea !S-a păstrat mai mult ti'mp 1a un nilvel
mai ridicat, la uscarea fîn exkator, unde chiar după 144 ore varianta
1 a mai păstTat 200/0 din grăunciorii viaibili.

Literatura prezintă date 'ClontradiotOirH cu :privire :la useaifea prea
labilă a polenului linainte de dep0'zitare : K ing şi J o h n s o n (1958) şi

H'O wa r d {1958) consideră uscarea prealabilă' o con!diţie hotărîtoare pen
tru păstrarea la temperaturi scăzute' a, polenului. B l om q u 'i s t şi La u e r
nu Iconsilderă lIle'Oesar :acest ,proces. Totuşi polenul prolaspăt reco&tat are
umiditate ridiealtă! ,şi păistrat Ira -20'o'C 'Se eonglomerează, rrngheaţă şi-şi

pierlde funcţiHe vitale. ~De alOeea polenul trebuie Ipreuscat înainte de a fi
pus la păistra:t. Pentru timpul de 12-14 ore neloeSar pre'HS'cării, 'variantele
încercate pot fi utilizate 'Î1il egală măsură, deoarece ele erfelctuează viabi
litate nUil1aiîn interacţiune cu timpul.
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Fig. 2 - Scăderea viabilităţii polenului în timpul preuscării.

Fig. 2 - Decrease of pollen viability during predrying.

pASTRAREA POLENULUI LA TEIv1PERATURI SCAZUTE

După un an de păstrare la -20°C 'viabilitatea iniţială nu a fost
afectată semnificativ (fig. 3). Prin păstrarea la -5°C procentul de grăun

ciori viabili s-a redus de la 65 la 45. Polenul păstrat la +l°C şi +4°C
şi-a păstrat viabilitatea nece'Sară utilizării lui pentru încrucişări timp de
2 luni, după rcare la o păstrare mai îndelungată',viabiHtatea a scăzut brusc,
atingînd la 4 luni valori ca're-l bc rpralctk inutilizabil. După doi ani,
numai rpolenul păstrat la --20°C a mai avut 50010 grăunciori viabili. Cel
păstrat ilo. --I5°'C a iSlcăzuit ,la '20% , 'iar oeI rpălsiDl'at la +,1aC s-a apropiat
de 00/0' va,loar,e pe eare vari'anta păstra,tă la + 4O:C a atirrs-o deja după un
an. Rezultatele din tabelul 1 privind capacitatea de fecundare a 'polenu
lui păsiJrrat la temperatU!ri diferite, obţinute prin 'testul deînc.rucişare,

corrfiDmă datele ,obţinute 'Prin metoda 'Colorării în soluţie de T.T.C.
Numărul de Iseminţe, raportat atît la o ifloare poleniz,ată cît ,şi la

o bacă nu diferă semnifircativ la polenul 'Păstrat timp de un an la -20°C
faţă de 'Polenul !proaspăt.

Numă['ul de seminţe obţinute din polenizărrile eu polen 'Păstrat la
_50C a frost în medie de 0,7 la o floare respectiv 1,8 la o bacă ['ecoltată,
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în timp ,ce la utilizarea polenului păstrat la +1De s-au obţinut numai
trei seminţe l.a o singură combinaţie. Numărul de bace obţinute, sau
valoarea a'cestora, raportată la 100 flori polenizate, nu dă indicaţii sufi
ciente asupra viabilităţii şi capa'cităţii de fecundare a polenului deo:arrece
multe din ele pot să fie ,partenocarpke. Faptul că din 78 de bace au

70

'--
-- ..- -- ..

I i i

f6 20 2if-

'0-
--o

......... IV
....::..- ..

-- "-y

4 " f2
!Jura/a de paslroY't! ÎI} !vl}/

'"F r tab. 5% 1% 0./%
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Fig. 3 - REducerea viabilităţii polenului păstrat Ia diferite tem
pera turi timp de doi ani.

Fig. 3 - Decrease of the viabiIity of pollen stored for 2 years
at different temperatures.

rezultat numai 3 seminte este un indiciu că frecvenţa fenomenului de
partenoealrp~e ,ta ·caU"tof -est'e dest'ul de mare a1unci dnd se foloseşte polen
cu vi abili tate redusă.

La toate oele pat'ru 'Combinaţii numărul de seminţe raportat la o
floare polenizată şi la o bacă reeoltată a fost practic egal dnd s-a folo
sit polen după un an de păstrare ,şi polen proaispăt. După 2 ani de păs

trare la -20°C, polenul a mai fecundat ovulele şi a mai format seminţe.

dar într-un număr mult mai redus i(tabelul 2)1,
Comparînd testul colorimetriccu testul de încrucişare după 2 ani

de păstrare, se consta'tăJcă în timp Ce vialb'ilirtatea 'Polenului exprimată în
procentul de glrăfUnciori ooll'olra.ţi a s'căzut numai .cu 1/3 din Vlaloa'I'ela ini-

1 Numărul redus de seminţe este specific tipului de îIl'cruci4ări între forme
ortoplode ou grad Idilferi't de pfto.iJdie (G ore a, 1l9'72).
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Tabelul 1
Influenţa temperaturii de păstrare a polenului de S. phureja asupra număruluide bace şi seminte

obtinute în urma polenizării .

08

Numărul de Numărul de seminte

Temperatura de
Nr. de bace legate obtinute
flori

Combinaţia păstrare a pole-
I" ]00 11' o Ipolenului*) nizate flori t t I floare la o

total pole- o a pole- bacă

nizate nizată

Auriga X proaspăt 320 112 35,0 1131 I 3,5 10,0
0.174/19/1 păstrat la -20° C 312 75 24,0 1090 3,5 14,5

păstrat la -5°C 293 93 31,7 40 0,9 0,4
păstrat la ± lOC 270 27 10,0 O 0,0 0,0

------
Lii. 54.872/10 X proaspăt 515 113 25,2 1110 2,1 9,8
0.174/19/1 păstrat la -20'lC 408 147 36,0 1080 2,6 9,3

păstrat la -5°C 283 115 40,6 48 0,2 0,4
păstrat la± loC 269 38 14,1 O 0,0 0,0

------
Li. 4987/54 X proasp-ăt 308 64 20,8 867 2,8 13,5
0.174/19/1 păstrat la -20°C 612 177 28,8 1365 2,2 7,7

păstrat la -5°C 429 109 25,4 510 1,2 4,6
păstrat la ± lOC 412 13 2,5 3 0,07 0,2

-------
Total proaspăt 1143 289 27,0 3108 2,8 11,1

păstrat la -20°C 1332 399 29,6 3535 2,7 10,5
păstrat la - 5°C 1005 317 32,5 598 0,7 1,8
păstrat la ± 1°I C 956 78 8,9 3 0,002 0,0

*) Potenul a fost păstrat în capsule de gelatină la temperatura indicată timp de un an

ţială, capacitatea lui de' fecundare s-a mioşoll"at aproape ,de Icinci ori şi

a'ceastla ,mai al'es în anul al doHea de păsitl!"arre.

J) li:t: il: ieI d şi S n o w (l941), 'l'uc~lrrd cu polen de Pinus strobus şi

Pinus resinosa, păstrat rtimp de un an la 2°iC, constată un numlărr foarte
mare de seminţe rşirştalVe, deşi testul de tfertHitate în laborator nu a indi
cat o scădere a fertilită!ţiL În ,19'59, Du f fie 1dşi Cal a ham, pălstr!înd

polenul de Pinus sp. thnrp de un an la -18°C, 'Obţin la polenizare a,celaşi

număr de' seminţe ca şi de la polenul proaspăt.

La car,tof, K ing 1(1955 a, b) intdkă temperatura de _loC pînă !la
+2°C 'ca cea m,ai potrivită pentru p.ălstrarea polenului de eartof timp de
un an. H o w a T d 1(1191518) gă1seşte Ica cea mai !bună varianta de tempera
tură de -20°C. B 10 m q li i s t !şi La u e f, păstriînd polen la +2,'5°C şi

-24°C constată eă polenul păstrat la ----124°C Işi-a rpălsta:-at ca1padtatea de
fecundare timp de un an. Cel păstrat la +QoC num,ai 311 de zile după

care a .început să, scadă, dilSpăIl:~înd complet după 1124 de zile.
Datele' tabelului 3 arată că polen'Ul păstrat la ----12'O°C tim;p de un

an nu a influenţat nega'tiv numărul de' fO'rme dihaploide rşi niiCÎ Îrte1cvenţa

lor în populaţie. Din 'contră, după frreC'venrţa embrionilor formaţi prin
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Tabelul 2
Influenţa duratei de păstrare a polenului de S. phureja asupra numărului de bace şi seminţe

obţinute În urma polenizării

Numărul de Numărul de seminţe

Durata de Nr. de
bace legate obţinute

Combinaţia păstrare a flori

101,1 Ipolenului polenizate
11' 100 10 o I la o

total de flori floare bacă

proaspăt 230 68 29,6 755 3,3 11,1
Li. 851/60 X 0.174/19/1 1 an 173 71 41,0 530 3,1 7,1

2 ani 199 38 19,1 185 0,9 4,9
--------

proaspăt 310 66 21,3 1254 4,0 18,9
We. 58.7/49 X 0.174/19/1 1 an 289 45 15,6 851 2,9 18,9

2 ani 214 48 22,4 254 1,2 5,5
--------

proaspăt 104 44 13,5 I 558 4,3 12,1
We. 58.42/9 X 0.174/19/1 1 an 124 40 32,3 575 4,6 14,3

2 ani 47 Il 23,4 55 1,2 5,0
--------

proaspăt 78 35 44,8 380 4,8 10,8
We. 48.42/7 X 0.174/19/1 1 an 124 102 82,3 933 7,5 9,1

2 ani 69 11 2,9 22 0,3 2,0
------

Total proaspăt 722 213 27,3 2947 4,1 12,2
1 an 710 258 42,8 2889 4,5 12,4
2 ani 529 108 16,9 516 0,9 1,8

Tabelul 3
Influenţa utilizării polenului de S. phureja păstrat timp de un an asupra frecvenţei formelor

dihaploide la cartoful cultivat
Numărul de forme dihaploide

Nr. de Nr. de Nr. de
la 100Felul flori bace seminţe la 100 la 100 la 100

Combinaţia polenului pole- obţi- obţi- flori bace seminţe semin-
nizate nute nute total pole- recol- obţi- ceri

nizate tate nute cul-
tivaţi

Tunika X proaspăt 522 138 1765 la 1,9 7,2 0,6 0,68
x 0.174/19/1 păstrat 492 121 2620 32 6,3 26,4 1,2 1,66

Li. 975/57 X proaspăt 625 46 1590 6 0,9 13,0 0,4 0,46
X 0.174/19/1 păstrat 635 33 1253 7 1,1 21,2 0,5 0,62

Lii 55.958/47 X proaspăt 447 43 513 11 2,4 25,6 2,1 3,25
X 0.174/19/1 păstrat 479 27 481 9 1,,8 33,3 1,8 3,24

Ma. 589/152 X proaspăt 586 58 344 6 1,0 10,4 1,1 1,32
X 0.174/19/l păstrat 271 20 158 4 1,4 20,0 2,5 2,70------

proaspăt 2180 285 4212 33 1,5 14,1 1,1 1,43
Media păstrat 1877 201 4512 52 2,6 25,2 1,5 2,05
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haplopartenageneză se pare 'că predomină fructificările amfimictice în
cazul dnd se !foloseşte polen proaspăt. Probabil că în eazul scăderii vita
lităţii polenului, prin păstra're rămîn nefecundate un număr mai mare
de oosfere cu predispoziţie de dezvoltare partenogenetică.

INFLUENŢA L10FILlzĂRII ŞI A PĂSTRĂRII IN VID ASUPRA VIABILITĂŢII ŞI

FECUNDITĂŢII POLENULUI

Uscarea in vid la temperatură scăzută după procedeul liofilizărit

nu a afectat viabilitatea polenului (fig. 4). Păstrarea mai departe în vid,
in diferite condiţii de temperatură şi lumină a fiolelorcu polen liofilizat,
a afectat în mod diferit viabilitatea.

,In :timp ce [palenul idin fiolele păstrate la -20°C (V1) nu a înregis-·
trat pierderi semnificative în ceea ce priveşte procentul de grăunciori

viabili, atît faţă de starea iniţială 'CÎt şi faţă de polenul păstrat în capsule

<------.. .
~~.,~-~-- - - ~ -./

'. "--"'- -IV
". -. -

.."",
-- . -- . -- .-- . --o '-- "--

• __ o

-. /1

"-...
'--" "-- . -o IU

o<: --
F fl_b. 57. 17- 0-' '.

~r,;/'/an'" 2,79 3,/36 8.~O 12,0& f7,77

Telmene ~.t9 3. 86 8,~O (2.08 Ir.77

~~I'j,Wm. f1,46 2,22 0/9,8 G,at!! 8,01

X xl XII / 1/ I.~ IV V VI ,11'

Pe/"ioaw ele pc?s/I'dl"e ii) IUili

_~- --Lio/l!iz<ll. 'p.isll"d/ h -20°C
Ij_. _. LiOj/lizo>'I,jJ<is/l"d/lei I~mpevdl

Cdme'B'; lâlVl1<'fiC

fI''"-·''- ..!.ioji;rzal,,oO'j/l"v/IO' /empt'I"O>/(//"q

l.'a/flel't'I;!IIITltilri

rl_l?ij/I'dllil ew,arvlt' ci.. ~hltiki
la -20·C

Fig. 4 - Comportarea polenului Iiofilizat şi păstrat În vid la diferite'
condiţii de temperatură şi lumină.

Fig. 4 - Behaviour of lyophylised pollen stored in air-tight vials under
different tempera ture and Iight conditions.

de gela'tină (Vr,) , 'Varianta păstrată la temperatura carnerii 'în întuneric
(V2) a inceput să piardă din viabilitate, ajungînd după uri an să se depar
tajeze !semnificativ de VI şi V 4 'cu o pierdere de 25010 faţă de starea ini
ţială.
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Cel mai mult a fost afectată viabilitatea !polenului din fiolele păs

trate la temperatura camerei în condiţ.ii de lumină (Vs). La această

variantă s-a înregistrat o scădere a viabilităţii cu 20% încă [n primele
2 luni, iar după un an viabilitatea exprimată C'olorimetric s-a redus la
jumătate.

Testul de fecunditate, expri.mat în nUirnăr de seminţe obţinute în
urma polenizării (tabelul 4), exteriorizează eoncordanţacu rezuHat'ele
analizei Icolorin1etrice. Demn de sens în evidenţă pentru faza actuală a
cunoştinţelor despre posibilitatea Ipăst'rării în vid a polenului liofilizat
este f.a,ptul că de ,la ,toate variantele de păstrare a polenului s-Iau obţinut

seminţe în urn1a polenizării. Cele ll1aÎ rnulte seminţe s-au obţinut la

Tabelul 4
Influenţa diferitelor metode de păstrare a polenului de S. ph'Ireja asupra nu:nlrului

de bace şi seminţe formate În urma polenizării

Nr. de bace Nr. de seminţe

Varianta de Nr. de -----
Combinaţia păstrare a flori I" '00 fim·; 1" o flo,,, 1" o h,căpolenului polenizate total po1enizatc total polen. rece !tată

I

VI 148 90 60,8 1858 12,5 20,6
V2 181 89 49,2 1732 9,6 10.5

\Ve. 58.42/9 X V3 70 9 12,9 48 0,7 5,3
>< 0,174/19/1 V4 124 90 72,6 575 4,6 6,4

V fi (1'v1L) 47 Il 23.4 fl5 1,2 5,01-----
VI 157 79 50,3 2152 13,7 27,2
V2 140 80 57,1 489 3,5 6,1

We. 58.42/7 X V3 52 19 36,5 136 2,6 7,2
>< 0.174/19/1 V4 124 102 82,3 933 7,5 9,1

V fi (ML) 78 35 44.9 180 2,3 5, l
-------- ,

I V, 287 111 39,0 2975 10,4 26.6
V2 260 62 23,8 884 3,4 J4,3

\Ve. 58. 7/49 >~ V3 280 65 23,2 905 3,2 13,9
~< 0.174/19/1 V4 289 45 15,6 851 2,9 18,9

V fi (ML) 310 66 21.3 1254 4.0 19,0--

VI 188 75 39,9 2422 12,9 32,3
V2 170 EA 31,8 235 1,4 4,4

Li. 851/60 X V:J 250 36 14,4 213 0,8 5,9
X 0.174/19/1 V4 173 71 41,0 530 3,1 7,5

V5 (ML) 230 68 29,6 755 3,3 11,0

VI 780 355 47,51 9407 12,3 26,6
V2 751 285 40,48 3340 4,5 8,8

Total V3 652 129 21,75 1302 1,8 8,0
V4 710 308 52,86 2889 4,5 10,4
V5 (ML) 665 180 29,78 2244 2,7 10,0

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

19,4
27,2
38,4

4,4
6,1
8,6

8,6
12,1
17,1
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pol'enul liofilizat şi păstrat la -20°C, urmat de păstrarea la temperatura
camerei, lin eondi-ţii de ,întuneric. Valorile mari de pierdere a via:biHtăJţii

ş.i feeundităţii polenului !păstrat la lumină indilcă imfluenţa negati'vă a
lUiffiinii asupra fun1oţiil'Or vi'ba'1e ale gameţilor, cumoscută deja la' unelle
organisme monocelulare.

IDe a[~fell, G o [' e a :şi R Oi t h a re k re r 1(1916'8) arată că, !Cu p6lenu'l 1Îio
fiHzat lşi expediat de ei de la Grolss-Lusewitz r(R.iD.G.) la Lima (Peru),
prorfesorul Ochoa Ide la Universitatea Lamolina le-a prezentat rezultate
din pelS'te 10 000 de hiibtridăd. Pe această bază se poate ,coll'sildena reă nu
este mai puţin lipsită de interes ideea rrnfiinţării în viitor a unor bănci

internaţionalede pla:Simă gerrminatÎ'vă' in care caz păstrarea ,genotipurilor
,cu insulşi!ii spedfke şi livra,rea lor sub formă de Ipolen să ocupe un com
partIment principat Este inoomlpairarbil ,mai uşoarăI expedierea uneifio,le
ce iC'on'ţine dteva mii de gameţi, de'OÎ,t echivalentul acestora surb formă

de tuberculi.
Rezultatele prezentat,e deschid [n această dire'cţie un cîmp de inves

tigaţie lştiinţifilcă· pentru a preciza 'Şi elahora parametrii tehmilci ai unei
noi metode de păstrare, precum 'Şi m,anipularea la luari distanţe a pole
nului, independent de temperatură.

CONCLUZII

J. Se ateiStă rposibi1'itatea pălstrăJrii polenului de earlo[ penttru 'O
perioadă mai lungă lin Is·copul folosirii lui 'În u.ucr.ărrile de ameliorare.
Inainte de pă'Strare polenul trelbuie preU'scat timp de 12-24 ore în
exkaitoare cu Ca012' [,a temper1aitura camerei, pro1cels calre [n !timpul in!dieat
nu afectează viabill.itatea polenului.

2. Pentru o perioadă de 1-2 luni, [polenul poate fi păstrat în
fr'igidere morrmalle la temperatura de +1aC sau -5°C pentru a ,fi folosit la
hiibrildăiri 'in loadirul a1celruÎra:şi sezon. PenDrU o pelI'ioadă de un
an sau chiar mai mult polenul trebuie !păstrat la temperatura !Constantă

de _20°C in rcapsUJle de gelatină :închise, ,în exi1catoare 'eu silkagel sau
c1o'fură de 'calciu. După doi ani de' păstrare la -20°C polenul, deşi îşi

pălstlrează viabilirt,atea expri'mată prin funcţirile fiziologke de ,respiraţie,

îşi reduce foarte 'mult eapacitatea de fecundaţie, respectiv vitalitatea
funcţională.

3. Pentru expedierea Ipolenului la distanţe m.a'ri, ,În condiţii' inde
pendente de un anumit nivel de temperatură, liofiliz8'ra !şi păstrarea în
Hole în vid o'feră mari posibilităţi. In aicest eaz sichimbui de ploTen între
amelior1a.tori va putea depăşi graniţe1:e dintre ,ţări, ere:in1du-se, pe Hngă

marile colecţii imondiale de 'cartofi, :bănci' de polen, 'caT'e :să contribuie
mai efectiv la utilizarea pe plan mon!dial a plasmei germinative la
cartofi.
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STUDIES ON THE STORAGE OF POTATO POLLEN

27

SUMMARY

Three laboratory methods used to assess the viability of potato pollen are compared, and
experimental data are given on the drying of pollen prior to storage l the 'behaviour of pollen
stored for 1 to 2 years at various temperatures, as well as on its lyophilisation and vacuum
storage. The effect of storage on pollen viability was determined by TTC staining, considered
to express the most reliably the presence of the vital functions of pollen. The polli.nation test
was used to assess the fecundati.on ability. At -20°C, pollen' viability was maintained for
2 years, but its fecundation abili.ty markedly decreased during the second year. At ± lOC and
-SoC pollen viability lasted 1 to 2 months. If lyophylised and sealed in air-tight vials, the
pollen could be successfully used in crosses, even when stored at room temperature. This
Iatter method appears promising for future exchanges of pollen with other countries, as it is
not affected by temperatures during the transportation.

UNTERSUCHUNGEN UBER DIE AUFBEWAHRUNG

DES KARTOFFELPOLLENS

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden drei Labormethoden fur die Untersuchung der Lebensfahigkeit des Pollens
vergIichen und es werden experimentelle Daten im Bezug auf das Vortrocknen des Pollens
vor seiner Abgabe zur Lagerung, liber das VerhaIten des bei verschiedenen Tempe
raturen 1-2 J ahre lang aufbewahrten Pollens und Daten hinsichtlich der LiofiIierung
des Pollens und seiner Aufbewahrung im Vakuum vorgelegt. Den' Einfluss der Lage
rung auf die Lebensfahigkeit prlifte man durch Farbung in T.T.C.-L6sung, von welcher man
annimmt, dass sie am treuesten das Vorhandensein von Lebensfunktionen zum Ausdruck
bringt. Die Befruchtungsfahigkeit wurde mit dem Pollenisierungstest gepruft. Bei -20° blieb
die Lebensfahigkeit des Pollens zwei J ahre Iang erhalten, wahrend die Befruchtungsfahigkeit
im zweiten J ahr erheblich abfjel. Bei ± lOC und -5°C blieb die Lebensfahigkeit eine klirzere
Zeit erhalten (1-2 Monate). Der liofilierte und in Phiolen im Vakuum aufbewahrte Pollen
konnte in Kreuzungen mit Erfolg angewandt werden, selbst wenn er bei Zimmertemperatur
gehalten wurde. Di.ese Methode wird in Zukunft den Austausch von Pollen liber die Grenzen
hinweg gestattcn, da sie wahrend des Transportes w keinerlei Temperatur gebunden ist.

I1CC.nELLOBAHI15I TIO XPAHEHI1lO TIbI.nbIl,bI KAPTOcvE.n51

PE3IOME

CpaBHHB:llOTCH TpH JIa60paTopHbIX MeTo)].a no H3YQeHHIO :tKH3HeCnoc06HoCTH nbIJIbUbI H npH
BO)].HTCH )].aHHble OrrbITOB rro ee rro)].cylllHBaHHlo )].0 3aKJIa)].KH Ha xpaHeHHe, rro ee rrOBe)].eHHlO
B TeQeHHe 1-2 JIeT rrpH pa3v1H'-lHOII TeMrrepaType, a TaK)Ke H )].aHHbIe KacalOII1;HeCH ee
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.nIlOqmJHl3aUHH Ii XpaHeHH.l1 B yCJlOEH51X E<lRyyMa. Bml.l1HHe xpaHeHHR Ha )KH3HeCno
C06HOCTb !:f-.T.TThUbI H3ylIaJlOCb MeTO,llOM OI{paWHBaHH.l1 B paCTBope TTC, ROTOpbIH, RaR ClIH
T2TC.l1, Bblpam:aeT HaH60JIee npaBHJJbH8 113JIHlIHe m:H3HeHHbIX epyHRUHI1 nbIJIbUbI. Cnoc06HoCTb
0I1J10,lloTBopeIlH.l1 I1pOBep.l1JIaCb np060H onbI.neHH.l1. TIPH TeJ\mepaType B - 20°C )IUi3HeCnoc06
HOCTb nbIJIbUbI COXpaH.l1eTC.l1 B TelJeHHe 2 "leT, npWJeM cnoc06HoCTb OTIJIO.:J,oTBOpel-l11.l1 3aMeTHO
CHHm:aeTC.l1 Ha BTOpOH ro)],. TIPH ± 1aC 11 - 5°C )KH3HeCTIoc06HOCTb COXpaH51eTCR 60JIee KO
pon;:.:Je BpeM.l1 (1-2 Mec51ua). JlHOcţJBJIH3BpOBaHH35I H COXpaH5IlOma5IC5I B 3MnyJIaX, B yCJIO
BH5IX B3KYYM3, TIbIJlbua Mom:eT 6bITb C ycnexoM HCTIOJlb30BaHa npl1 cKperuHBaIlH5IX, Jl.am:e Il npH
xpaHemm ee TIpII KOMHaTHOi:f TeMnepaType. 3TOT MeTOJl. n03Bo.nrn npOIl3BOJl.lJTb B 6ygyrueM
o6:'vle;-l TIbIJISUOH C33rpaHHII,eli, TaK K3K He CB513aH CTel\mepaTypoH BO BpeJ\l5I TIepeBo3Im.
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EFICACITATEA UNOR PROCEDEE DE SELECŢIE PENTRU
DIAGNOZA TIMPURIE A FORMELOR DIHAPLOIDE DE CARTOF

T. GOREA

Folosind populaţii mari de seminceri, lucrarea analizează şi discută

eficacitatea, exactitatea şi siguranţa aplicării unor procedee de
selecţie pentru identificarea şi separarea formelor dihaploide
prin tr-o diagnoză timpurie. Se studiază apoi expresia fenotipică

a unor caractere morfologice în funcţie de gradul de ploidie şi

contribuţia lor la conturarea habitusului dihaploid ca criteriu
de selecţie. Se scoate în evidenţă în cazul folosirii c1onelor de
S. phureja, purtătoare a genei marl<er P, ca stimulator de haplo
partenogeneză, necesitatea aplicării consecutive :a identi
ficarea şi separarea formelor dihaploide a următoarelor pr Jl'edee
de selecţie: selecţia negativă după pigmentarea violetă a hipo
cotilului; selecţia negativă după pigmentarea violetă a tulpinii;
selecţia negativă după habitus; selecţia pozitivă după numărul

de c1oroplaste în celulele stoma tice ale epidermei inferioare a
frunzei. Pentru lucrările de serie privind crearea de forme diha
ploide se poate renunţa la activitatea laborioasă de determinare
a numărului de cromozomi. Din tre caracterele care concură la
conturarea habitusului ca expresie a treptei de ploidie s-au remarca t
indicele foliar şi vig)area de creştere a plantelor.

In scopul creă1rii unui :stlnc ffielre de forme dihaploide, 'cu o
variabilitate genetică largă, sînt necesare populaţii foarte lTIari de semin
ceri, deoarece fre,cvenţa fOrlTIelor dihaploide în populaţiile rezultate din
polenizar,ea unOIT: done tetrapliOide {2n = 4x = 4(8) iC'U idone td'iploide
(2n = 2x = 24) stimulatoare de ha:ploparltenogeneză este accentuat scă

zută şi variabilă în funcţie de cei doi parteneri şi de condiţiile de lTIediu
(H o u g a s şi P e:l o q u in, 1957, 1960 ; Pe 10 q u inşi H o u g a s, 1959
a, b; P e 1 o q u inşi <colab., 1960 ; G a b e r t şicolab., 1962; Ben d e r,
1963 ; VV ă h r ma n n, 1963, 1964 ; H o u g a s şicolab., 1962 ; J a k u bie c,
1964; Frand'Sen, 1967; Bukaj, 1968; Gorea, 1968, 1971 a, b).
DE.,că la acestea se lTIai adaugă şi faptul că formele dihaploide manifestă

în toate fazele lor de crestere si dezvoltare o vitalitate mai redusă si
pretenţii sporite la condiţiile d~ mediu (R o t hac k e r şi S c h ă f e ~,
1961; Rothaeker şi ,colab., 1966; \Văhrn1ann, 1967; Gorea,
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1'9!68; K O sti n a, 1971), rezultă că trebuie să li !se :acorde 'O impo['tanţă

deosebită meto'delor de identii:ficare !şi sepa'rare timpurie a formelor
dihaploide din populaţia hibridă.

In pralctka creării dirijate a forme1or dihaploide s-a încetăţenit

folosirea ea stimulatori de haplopartenogeneză a unor elone diploide
ale ispedei 'chitliene S. phureja, pUirtăt'oalI'e de gene ,marker dominante
pentru pigilnentarea violetă a hipocotilului. In ,aceste conidi'ţii, în identi
ficarea şi 'separarea formelor dihaploide din populaţiile generative şi-arr

putea găsi ut'ilizarea următoarele procedee: separarea vizuală după

culoa'rea hipocotiluluişi a tulipinii; separarea vizuală după hatbituiS;
separarea dUipă lIlumărul de doroplasteîn Icelulele stomatke ale epider
mei de pe faţa inferio.a:ră a frunzei; separare.a după n:umărul de cro
mozolmi.

In aia'Da IU'CIr,ă,rilor luiR o Ith ai re k e [' 'Şi oolab. {(966), F II' a n d se il

(1968) şi W e r n e' r 1(197'0) nu există alte inforimaţii asupra efieadtăţii

şi prelCiziei aoestor procedee de identificare, aplicate fie separat fie
conlse'cutiv. Era necesar să: se precizeze, prin r,ezultate e)Qperin1entale Ipro
venite dintr-un număr mare de popula"ţii lşi indivizi, eare estel efica:ci
tatea, exaretitate:a 'şi contriibruţia fiecă'ruia dintre aceste procedee la iden
tificarea şi :separarea cît mai devreme a formelor diha,ploide de restul
se,minoedlOlr din populaţii. iEra de asemenea neoeslară predzairea măsulI'ii

în ca['e mani'fes'talrea ifenotipică a unor eara,ctere mOirfologioe este depen
dentă de gradul de ploidie, astd'elînoît iaceasta să: poată constitui un
cTiteriu de identifica['e.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru a stabili în ce măsură anumite caractere morfologice con';:ură Ia conturarea
habitusului pretabil identificării şi separării cît mai timpurie a formelor dihaploide de cartof,
s-au făcut observaţii şi măsurători pe seminceri, începînd din stadiul cotiledonar şi pînă Ia
50 zile de la germinare.

Ca material pentru studiu s-au folosit patru grupe diferite de seminceri, provenite din
soiurile Amsel, Sagitta II şi linia de ameliorare Lii. 52.269/21 după cum urmează: seminceri
dihaploizi, seminceri tetraploizi proveniţi prin autofecundare; seminceri hibrizi cu hipocotiiul
şi tulpina verde (tetraploizi şi triploizi) şi seminceri hibrizi cu hipocotiiul şi tulpina violetă

(tetraploizi şi triploizi).
Semincerii hibrizi şi cei dihaploizi au rezultat din polenizarea soiurilor menţionate cu

specia chiliană diploidă (2n = 2x = 24) S. phureja, G-LKS-O.62/31/1 (Gross Liisewitz Kartof
felsamlung) purtătoare a genei marker P.

Precizarea gradului de ploidie a formelor dihaploide şi a celor două grupe hibride s-a
făcut prin numărarea cromozomilor în mitozele vîrfurilor de rădăcini, la terminarea tuturor
observaţiilor, prin metoda "squash" după S n o v (1963). S-au făcut observaţii şi măsurători

asupra următoarelor caractere: 1 - lungimea lobului cotiledonar, în momentul apariţiei

funzelor primare, 2 - indicele lobului cotiIedonar, în momentul formării frunzelor primare,
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Ix 100
exprima t prin formula , 3 - distanţa din tre punctul de inserţie a cotiledoanelor şi a

L
frunzelor primare, 4 - lungimea foliolei terminale, la prima frunză compusă, 5 - indicele

IX 100
foliolei terminale, exprimat prin formula L ,6 -- numărul de etaje foliare, la 50

de zile de la germinare, 7 - lungimea tulpinii, la 50 de zile de la germinare, 8 - bonitarea
habitusului (1 = foarte viguros, 9 = pipernicit), la 50 de zile de la germinare.

Rezultatele individuale au fost prelucrate sub formă de medii a acestor populaţii şi

comparate între ele, iar gradul de asigurare a diferenţelor a fost examinat prin testul "t".
Valorile înregistrate pentru cele 8 caractere, alături de numărul de cloroplaste din celulele

stomatice ale epidermei inferioare a frunzelor la cele trei populaţii dihaploide au fost comparate
prin curba sumei frecvenţelor cu trei populaţii de seminceri hibrizi tetraploizi din aceleaşi

combinaţii şi analizate sub raportul limitelor, amplitudinii şi a valorilor domeniului _de
variaţie.

Pentru stabilirea contribuţiei fiecărui procedeu la procesul final de identificare şi

separare a formelor dihaploide s-au luat în studiu 12 populaţii provenite din polenizarea unor
soiuri şi linii de cartof cu specia diploidă S. phureja, însumînd 24 685 de seminceri.

SemănatuI s·a făcut în vase Petri pe hîrtie de filtru îmbibată cu gibere
lină 500 ppm. După 24 ore hîrtia de filtru a fost udată cu apă.

După germinare semincerii au fost supuşi următoarelor procedee de identificare şi

separare a formelor dihaploide: 1 - selecţia negativă, după culoarea violetă a hipocotilul ui
la 4-10 zile de Ia răsărire; 2 - s2le:::ţia neg:ltivă, după pigmen tarea violetă a tulpinii şi a
feţei inferioare a frunzei la 20-30 zile de la repicare; 3 - selecţia negativă, după habitus,
la 40-50 zile de la răsărire; 4 - selecţia pozitivă, după numărul de cloroplaste în celule1"e
stomatice ale epidermei inferioare a frunzelor; 5 - selecţia pozitivă, după numărul de
cromozomi.

Semincerii identificaţi printr-un procedeu ca nefiind forme dihaploide s-au separat,
ei au fost supuşi aplicării celorlalte procedee în scopul verificării preciziei fiecărui procedeu
prin celelal te.

Numărul de seminceri eliminaţi prin fiecare procedeu în parte a fost raportat procentual
faţă de populaţia iniţială precum şi faţă de numărul de seminceri rămaşi neeliminaţi prin
procedeul precedent, stabilindu-se prin aceasta contribuţia şi eficacitatea procedeelor
în succesiunea lor la procesul final de separare a formelor dihaploide.

REZULTATELE OBŢINUTE

Expresia celor 8 cara'ctere !morfologke şi 'COlTIpararea ImanifestăTii

lor fenotipice la 'cele 4 grupăd de seminceri sînt prezentate în figurile
1, 2 şi 3. Între formele dihaploide şi celelalte trei grupări de semineeri
(hihrizi 'CU tulpina violetă, hibrizi cu tulpina verde şi semincerii prove
niţi din autofelC'undalre) exilStă diferenţe semnifÎ'c:ative în manifestarea
fenotipieă a 'calracterel1or .cantitative studiate, cu eXlcepţia lungi'mii 'lobu
lui 'cotiledonar (caract1erul 1).
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Fig. 1- Analiza unor caractere morfoJogice la patru grupe diferite de seminceri
din soiul Amsel.

Fig. 1 - Analysis of some morphological traits in faur different groups of seed
plan ts of the varicty Amsel.
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Diferenţe neselnnifieative' între fonmele dihaploide 'şi semincerii
autofecundaţi s-au Im.ai înregistrat pentrucarâeterele 3 şi 6 la descenden
ţii liniei LD.. 52.269/21.

Analizînd ,în ansamblu diferenţele dintre ,cele 'Patru grupă>fi de
seminceri ,se 'constată' 'că diIerenţele cele Imai Im1ari şi eele ,mai s€'mni[kative
sînt !între populaţiile dihaploide pe de o parte şi ,cele două grupări de
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Fig. 2 - Analiza unor caractere morfologice la pa tru grupe diferi te de seminceri
proveniţi din soiul Sagitta II.

Fig. 2 - Analysis of some morphological traits in four different groups of seed
plants originating from the variety Sagitta II.
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seminced hibrizi pe de altă parte. Urmează apoi diferenţele dintre
dihaploizi şi populaţiile autofe'C'undate, iar pel ulti1mul loc :sînt diferenţele

dintre populaţii!le ,provenite din âruiborfelcurudălri 'şi cele două grupe de
hibrizi. Intre semincerii hibrizi eu tulpina violetă şi cei cu tulpina verde
nu :aJU existat tdilferen~e sernnifioa'Uve 'ea vailo1'li medii alei ,camacterel'Gr
analizate decît la un earalcter pent'ru des'cendenţii :soiuLui Sagitta, două

caractere pentru descendenţii ilini€i Lu. 52.269/21 şi tf'ei' cara'ctere pentru
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Fig. 3 - Analiza unor caractere mxfologice la patru grupe diferite de seminceri
proveniţi din linia de ameliorare Lli. 52-269/21.

Fig. 3 - Analysis of some morphological traits in four different groups of seed
plants originating from the breeding line Lli. 52-269/21.

descendenţii soiului Ams'el. În general, valorile medii ale ,celor 8 ca,r,ac
tere eiVidenţiază dimensiuni mai reduse ale formelor diha:plotde pentru
toate organele luate în studiu, iar pentru frmnză în special o formă mai
îngustă şi lungă.

Măsura în 'car'ecele 8 'caracbere morfolcgice, alături de numărul de
cloroplaste din celulele stomatice ,ale epide:t'mei inferioare a frull'zelor.
sînt dependente de gradul de ploidie, astfel !Încît să poată fi 'Utilizate drept
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criterii de identificare şi separ.are a foru1elar dihaplaide, este redată în
figurile 4, 5 şi 6.

Curbele sUlnei frecvenţelar pentru earacterele privind lungilnea
lobului cotiledonar (1), distanţa dintre punctele de inserţie a cotiledoa
nelar şi frunzelolr primare (3), precum şi numărul de etaje fo1ialre (6),.
arată că formele dihaploide şi hibrizii aparţinînd altor grade de ploidie
decît 2x, în cazul descendenţi10r soiu-rilor Amlsel, Sagitta şi ai liniei
Lu. 52.269/21, rau aceleaşi limite şi valori ale domeniilor de variaţie, deo
sebindu-se mai mult sau n1ai puţin semnifkativ nUlnai prin amplitudinea
distribuţiei (fig. 4).

Caracterelle privind indicele lobului cotiledonar (2), lungimea ioHolei
termin.ale (4) şi lungimea tulpinii (1) prezintă o distribuţie diferenţiată

F ig. 4 - Suma frecvenţei

distribuţiei lungimii 10
bului cotiledonar, a numă

rului de etaje foliare şi a
distanţei dintre frunzele
cotiledonare şi punctul de
inserţie a frunzelor pri
mare Ia trei populaţii de
seminceri dihaploizi şi trei
populaţii de seminceri hi
brizi proveniţi din soiu
rile Sagitta II, Amsel şi

Lii. 52-269/21.

Fig. 4 - Sum of the fre
quency of distribution of
cotyledon labe length, num
bel' of foliage levels, and of
the distance between coty
ledon leaves and primary
leaf insertion in three diha
ploid seed plant popula
tions orig1na ting from the
varieties S(Jgitta II, Amsel

a.nd Lii. 52-269/21.
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Fig. 5 - Suma frecvenţelor distribuţiei valorilor indicelui lobului
cotiledonar, ale lungimii foliolei terminale şi ale lungimii tulpinii
la trei populaţii dihap loide în comparaţiecu trei populaţii hibride
de serninceri proveniţi din soiurile Sagitta II, Arnsel şi Li.i. 52-269/21.
Fig. 5 - Sum of the freguency of distribution of the following va~

lues: cotyledon lobe index, apical leaflet length and stern length
in three dihaploid popula tion, as compared to three hybrid seed
plan t popula tions origina ting from the varieties Sagitta II, Amsel

and Lu. 52-269/21.

între populaţiile cu grad diferit de ploidie (fig. 5). Formele dihaploide au
distribuţia freevenţelor dispersată în domenii de variaţie 'Cu valori mai
mici si limitele de variabilitate mai reduse. Totusi domeniile de' variatie
ale h~ploizilor se interferează 'Cu cele ale hibrizilor' pe lungimi apre'Ciabiie,
iar proicentul de intederenţă variază de la60-~O%. Numai 20-400/0
din semincerii eelor Idouă grupe de populaţii cu :grad diferit de ploidie
au fost dispersaţi în afara domeniilor de interferenţă.
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Fig. 6 - Suma frecvenţe

lor distributiei valorilor de
bonitare a' habitusului şi
indicelui foliolei terminale
si a numărului de cloro
plaste la trei populaţii
dihaploide în comparaţie

cu trei populaţii hibride
de seminceri provenite din
soiurile Sagitfa II, Amsel

şi~Ui. 52.269/21.

Fig. 6 - Sum of the fre
quency of distribution of
the following values: habit
rating, apical leaflet in
dex, and number of chloro
plasts in three dihaploid
popula tions as compared ta
three hybrid seed plant
popula tions origina ting
from the varieties Sagitta
II, Amsel and Lii. 52-269/21.
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Habitusul gene'ral al plantei (8), indicele foliolei telmninale (5) ŞI In
special numănl,l de doroplaste din iCe'lulele stoffiatioe au inregis'trat eel8
mai mare deosebire în distribuţia frecvenţeIar intre populaţiile cu grad
diferit de ploidie (fig. 6).

La boni'tarea vizuală a hJabitusului, domeniile de 'listribuţie se
interferează numai la 'Clasele 3-5 respectiv 3-6.

La 'Soiul Amsel 900/0 din semincerii hibrizi s-au repartizat în
clase de frecvenţă situate în ,afara domeniului de distribuţie a formelor
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dihaploide, nUl11lai 10% fiind bonitaţicu note c.aire din punct de vedere
al vigorii s-au suprapus cu cele ale semincerHor dihaploizi.

Dacă se ia în considerare indicele foliolei terminale a frunzelor
compuse se constată că formele dihaploide avînd foliole mai înguste sînt
distribuite într-un domeniu de variaţie alo cărei clase au valori mai mici.
Semincerii dihaploizi sînt distribuiţi într-un procent de 82-980/0 în
afara domeniului de variaţie a hibrizilor. Numai 2-18% din semincerii
dihaploizi alU avut valori 181,e indicelui fo~ialr eare s-au sup1'lapus cu
valorile a 2-12% din hibrizi, iar domeniul de interferenţă a variaţiei

acestor două grupe s-a extins numai iasupra ,claselor 70, 75 şi 80. A'ceastă

deosebire morfologică este bine distinctă de la prim,a vedere şi consti
tuie un criteriu hotă/rîto!r în identificarea şi sepa1rau:-ea form,elor dihaplo
ide (fig. 6).

Analizînd aluracurbelor ce redau distribuţia frecvenţelor Însu
mate aloe' nu,m.ă'rului de c1or,op1aste în ,celulele stomatice se constată că

populaţ.iile dihaploide au !limite de variaţie mai restrînse şi dOTI1eniul de
valfiaţie pla:s8it pe clase eu valori ,între 6 şi 15 doroplaste, în timp ce
populaţiHe hihride au limite de variaţie 1113i ilalr domeniul de varia-

:se extinde asupra claselor de la 14 pînă la 28 doropla:ste. Numai la
populaţiile provenite din soiul Sagitta II şi linia Lu. 52.269/21 valorile a
1-20/0 din se[nincerii dihaploizi se suprapun pe un domeniu restrîns (la
clasele cu 14 şi 16 doroplaste) cu 'cele ale 1-20/0 din semincerii hibrizi.

Aplicînd consecutiv cele patru ,lnetode de identificare şi sepall'are
formelor dihaploide la 12 populaţii diferite (fig. 7) a rezultat că prin eli
Ininar,ea plăntuţelor eu hipocotilul violet din ,cei 24615 de seminceri au
putut fi îndepărtaţI ou siguranţă, ea nelflÎi'nd plantte dihiaiPloiide, 84,4%;
7,4% plante au fo:stîndepărtateprin seuecţia negativă după culoarea vio
letă a tulpinii, 5,1% după haibitUis şi 0,60/0 prin nUlm,ăiI'area doropla!ste'lor.
Numai 0,02% din hihriz,i nu au putut fi eliminaţi prinprocerdeele de ll1ai
sus, iar penţru identific8iI'ea lor au fost necesare procedee dtologice de
numărare a cromozomilor.

Dacă ,raportăm [lumăruJ de seminceri identificaţi şi eliminaţi prin
tr-un procedeu la nUllnărul de indivizi rămaşi de la etapa precedentă,

atunci se reHefează foarte bine efkadtatea şi măsura în oare aceste pro
cedee sînt ne'CeS,8lI'e ca etape suocesive' ale procesului rgenera[ de alegere
a fo~melor dihaploide. Îri acest caz procentul de seminceri identificaţi şi

elimina ţi după culoarea tulpinii, după habitus şi nu~ărul de cloofoplaste
s-a ifidicat la 37,9, ,6i3,lşi20,7, iar cel pellltru ildenUfkarea cărora .c.' ~ost

necesairă nlUmăralrre.a cromOizonilor abi:a la 1,02.
Exaditatea procedeelor aplieate {exprima1tă în 0/O seminc'2lri 0limi

naţi din numărul de seminceri ce trebuiau eliminaţi) este mare {84% )
la eliminar1ea dupăcuJoarea hipO'cotilului, mai mică (43,50/0) la elimina
rea după ,culoarea tulpiniişi de asemenea mare (88,80/ 0, respectiv 96,2%)
la eliminarea după halbitus işidupă număfiul de doroplaste. Aprecierea
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gradului de ploidie după numărul de 'cr·omozomi iîn mitoza vîrfurilor de
rădăcini s-a ;făcut cu o precizie de 100% (fig. 8).

Despre siguranţa procedeelor aplicate (evitarea eliminării din eroa
re a formelor dilhaploide) trebuie aminti:t că' dintr-un număr de 2003
genotipuri la care s-.aaplicat selecţia după habitus au fost eliminate şi

două plante d>ihl3.ploilde. Celeilalte iPa:'ocedee au putut fi aipHcaite ou o singu
ranţă de 1000;0.

X100908070605"0-UJ302{) It) o () 10;>030 .f-O§06'O706'rJ.90 /00
'L'

't'f$<f! PO'pulel7/;;;
/00 ;/7./;;glcf

Fig. 7 - Eficacitatea unor procedee de identificare a formelor dibaploide de cartof.
Fig. 7 - Efficacy of some procedures of identifying potato diha;Jloid forms.

DISCUŢII

Pigmentarea violetă a hipocotilului - un factor marker pentru
identificarea şi separarea formelor dihaploide. Pe 1a q u inşi H ou g as
(1959 a) recomandă oa pol€niziB:tO'ri pentru stimularea creării de forme
dihaploide la S. tuberosum, anumite genotipuri ale speciilor diploide de
cartof, purtătoare a unor gene marker dominante cu acţiune :indepen
dentă care determină acumularea deantocian în ~e:suturile epidermice
ale hipocotilului. Cînd polenizatorii sînt homozigoţi pentru acest 'carac
ter atuilici toţi semincerii cu hipocotHul violet, rezultaţi dintr-o aseme
nea ,înmuCÎ:şare sînt hibrizi. iDacă patrtenelrulmatern t,ebraploid este nuli
plex pentru factorii de pigmentare, atunci genotipurile' haploide formate
prin paa:-tenogenezăvor apare numai ,între semincerii 'CU hipocotilul lt1epig
mentat, iar cei cu hipocotilul viol'et pot ITi eliminaţi ea fiind de natură

hibridă.
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Identificarea şi separarea formelor după culoarea violetă a hipoco
tnului poate să înceapă într-un stadiu foarte timpuriu (4-10 zile de la
ger:minarea seminţelor) deoarece acun1ularea antoeianului în ţesuturile

epidermiee ale hipoootiaului începe deja la 4 zile de la germinare. Procedeul
se apUcă eşalonat deoarece germinarea unei probe de seminţe 'se extinde
pe o perioadă de 4-125 de zHe de la semănat, iar 'la plantulelle germi
nate în aeeeaşi zi, ,culoarea violetă a hipocotilului nu apare deodată. Teh
nica indicată este foarte uşoară, rapidă şi de mare eficacitate. Astfel se
eHmină pînă la 86% din plantulele hibride !Încă !înainte de rrepicare, redu
dndu-se materialul ce urmează a fi supus procedeelor următoare de
selecţie, la 10-14% din populaţia iniţială.

Inten:si,taitea de' ipiglmentaJre a hi'poootilullUÎ, şi 'ca arba,re posiibilitaitea
aplicării 'cu mare exactitate a elimină'rii, depinde de lnai mulţi factori
printre eaTe după observalţiile culese din prra!Ctieă, un rol important n au
condiţiile de lumină în eare cresc semilI1oerii. DeoaTece plantulele se
pig'mentează mai intens dnd sînt bine iluminate, din toate direcţiile.

Se~l1incerii sem,ăniaţi Iprea des se umibrelSic rec1Jproc şi prin ,BJCealsta culoa
rea nu apare de la început sau e foarte slabă. Condiţiile de temperatură,

prin oscilaţiile de temper,atură., cu nopţi red şi zile calde, accentuează

de a!semenea intensitatea de pigmentare. M01nentul cînd se face selecţia

influenţează şi el calitatea Juer,ăTii. Culoarea hipocoUlului este mai intensă

în primele zile după apariţie, se atenuează foaTte mult [n perioada for
măriifrunzelor primare, ca să apară din nou sub formă de pigmentare
a tu[pinii. în a!C'e~t ultiiin stadiu se poate apUca 'O a doua eliminare a
pl1antelor hibTide după ,culoarea itulpinii 'care poate contribui cu 7,40/0
la efectul general al selecţiei şi prin oa~re se :pot elilnina 43,50/ 0 din
plantele ihibrirde care nu au putut fi recunoscute după hipocotil.

Habitusul plantei - criteriu de selecţie. Habitusul diploid este un
complex de ImaimuHe 'caractere morfologice care împreună ,conturează

un anumit tip de plantă. Pentru conturarr-ea habitusului un rol deosebit
îl are înălţin1ea şi vigoarea plant'ei !şi în special ,mărimea şi forma frun
zei. Manifestarea fenotipică a acestor caractere este strîns legată de gra
dul de ploidie în funcţie de nivelul căruia au anumite dimensiuni şi

rapoarte.
Va~lorile medii mai reduse ale populaţiilor dihc.ploide pentru toate

caraict€lrele analizate şi semnificaţiilediferenţelor faţă de populaţiile tetra
ploide provenite de la aceleaşi done materne prin autofecundare sau prin
hibridare cu S. phureja atestă relatările unor autori ca P e 10 q u inşi

Hougas (1959 b), Bender (1963), W6hrmann (1967), Gorea
(19168, 1970 a, b) şi K os tin a (1971), ,catre postuleaz-ă de13pre di1mensiu
nile reduse ale unor organe la plantele dihaploide, 'confeTindu-le un
anumit habitus. Diferenţa între populaţiile autofecundate şi hibride
pentDu ca·racterele luate în studiu este o consecinţă a depresiunii vitale
de IConsangvinizlare, calre a iI'edtus semnifica:tilv di'mensiunile, chiair la pdma



a

b

c
Fig. 8 - Cromozomi în metafaza mitozei din vîr
furile de rădăcini la forme de cartof: a - diha

ploide, b - tripioide şi c - tetrapioide.
Fig. 8 - Chromosomes in mitosis metaphase, pre
sent in the root apices of a - dihaploid, b - tri

pIoid and c - tetraploid forms of potato.
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ţia negativă după habitus ; 4 - selecţia negativă după numărul de clo
roplaste în celulele stomatice; 5 - selecţia (pozitivă după numărul de
cromozO'lTIi.

2. Eliminarea semincerHor ou hipocotilul violet poate Începe foarte
timpuriu şi reduce populaţiile iniţiale cu 80-85%' Ea trebuie să se
repete de 2-3 ori deoarece seminţele germinează eşalonat şi tot eşalo

nat apare ,şi pigmentarea. Intensitatea pigmentării hipocotilului 'şi,în

consecinţă, Ulşurinţa şi exactitatea elliminării depind de anumite condiţii

de temperatuTă ;şi lumină în eare cresc plantulele şi de momentul cînd
se face lucrarea.

3. La precizarea tipului de haibitus un rol deosebit îl au indicele
iolialr şi taHa Ipllante'i. !EJliminarea plan,telor hihrilde după h:aibi'tus se poate
face cu o exactitate de 88%. Prin acest pTocedeu simplu şi expeditiv
se reduce foarte mult materialul ce trebuie supus procedeelor laborioase
de i dentifieare.

4. Identificarea plantelor după numărul de doroplaste iin celulele
stOlTIatioe este hotăriHoare. Limita superioară a numărului de cloroplaste
pentru formele dihaploide la cartoful 'cultivat se situează la 15. Genoti
purile cu 15-16 'eloToplaste, care nu pot fi dasificate cu siguranţă la
un anumit grad de ploidie, necesită n repetare a numărării doroplastelor
într-un stadiu mai avansalt de creştere sau în prima generaţie vegetativă.

5. Intr-un proces practic de identificare a iormelor dihaploide în
care s-au folosit pTimele 4 procedee ;în imod !succesiv se poate renunţa

la oper,aţiunea laborioasă de determinare a numărului de 'cromozomi,
această operaţiune fiind necesară nun1ai la unele genotipuri dubioase
sau pentriU studii 'şi cercetări speciale.

EFFECTIVENESS OF SOME SCREENING TECHNIQUES FOR THE EARL Y
DIAGNOSIS OF POTATO DIHAPLOIDS

SUMMARY

Large populations of seed plants were used to assess the effeetiveness, accuracy and relia
b ility of some screening techniques for the identification and separation of dihaploids by
early diagnosis. The phenotypic expression of certain morphological traits was studied in
relation to the ploidy level, and their contribution to the development of the dihaploid habi.t
as a screening criterion is discussed. As to the P marker gene-bearing clones of S. phureja,
used as stimulants of the hapIoparthogenesis, stress is laid on the necessity of applying,
subsequently to the identiJication and separation of dihaploid forms, the foIlowing screening
procedures: negative seleetion for violet pigmentaHon of hypocotyls; negative seleetion for
violet pigmentation of stallks; negative seleetion for plant habit; positive seleetion for chloro
plast numbers in the stomatal cells of the lower leaf epidermis. In the rouHne development
of d ihaploid forms, the time-consuming determi.nation of chromosome numbers can be gi.ven
up. Among the morphological traits specific to the ploidy level, wOrth mentioning are the
f oliar index and the plant growth vigour.



17 DIAGNOZA TIMPURIE A FORMELOR DIHAPLOIDE DE CARTOF

DIE WIRKSAMKEIT EINIGER AUSLESEVERFAHREN ZUR FRUHZEITIGEN
[[)IAGNOSEJ DER DIHAPLOIDEN FORMEN DER KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

45

Unter Anwendung einer grossen Anzahl von Samenbestănden wird in der Arbeit die Wirksam
keit, Genauigkeit und Sicherheit der Anwendung einiger Ausleseverfahren zwecks Identifi
zierung und Trennung der dihaploiden Formen, durch fruhzeitige Diagnose, analysiert und
diskutierL Des weiteren wird der phiinotypische Ausdruck einiger morphologi.scher Charak
tere in ihrer Beziehung zum Grad der Haploi.die und ihr Beitrag zur Ausbildung des dihaploi
den Habitus als Auslesemittel studiert. Es wird, fur den Fali der Anwendung der Klone
von S. phureja - Triiger der Gene marker P, als Stimulator der Haploparthenogenesis - zur
Identifizierung und Trennung der dihaploiden Formen, auch die Notwendigkeit hervorge
hoben danach folgende Ausleseverfahren anzuwenden: Negative Selektion nach der violetten
Pigmentierung des Hypokotyls; negative Selektion aufgrund cler violetten Pigmentierung
des Stengels; negative SelekUon nach dem Habitus; positive Selekti.on nach der Anzahl der
Chloroplaste in den Stomazellen der unteren Epidermis des Blattes. Fur Serienarbeiten,
zwecks Schaffung dihaploi.der Formen, kann auf die umstiindliche BesUmmung der Chromo
somenanzahl verzichtet werden. Von den Charakteren die zur Priigung des Habitus, als Aus
druck der Ploidiestufe beitragen, wurden der Blattindex und lebhaftes Wachstum hervor
gehoben.

8epepEKTl1BHOCTb HEKOTOPbIX CEJlEKIJ,I10HHbIX OPI1EMOB LLJl51 PAHHEfO
LLHAfH03A LLl1fAnJlOHLLHbIX epOPM KAPTOcDEJl51

PE3IOME

B pa60Te aHaJIH3HpylOTC5I H 06cy}K)I.alOTC5I 3qxpeKTHBHoCTb, TOtIHOCTb H Ha)I.e}KHOCTb npHMeHe
f1H5I HeKoTopbIX CeJIeKUHOHHbIX npHeMoB )I.JI5I BbI5IBJIeHH5I H BbI)I.eJIeHH5I )I.HranJIOH)I.HbIX epOpM
nyTeM paHHero )I.HarH03a. KpoMe Toro H3ytIaeTC5I epeHoTHnHtleCKOe Bblpa}KeHHe HeKoTopbIX MOp
<pOJIOrHtIeCKHX npH3HaKoB, B 3aBHCHMOCTH OT CTeneHH nJIOH)I.HOCTH, H HX yqaCTHe B Bblpa}Ke·
HHH )I.HrarrJIOH)I.HOrO ra6HTyca B KatIeCTBe KpHTepH5I CeJIeKUHH. YKa3blBaeTC5I, tITO rrpH HCrrOJIb
-30BaHHH KJIOHOB S. phurcja, HOCHTeJIeH CHrHaJIbHOro reHa P, B KatIeCTBe CTHMYJI5ITOpa
,ranJIOnapTeHoreHe3a npH BbI5IBJIeHHH H BbI)I.eJIeHHH )I.HrarrJIOH)I.HbIX epOpM Heo6xoAHMO nOCJIe
)I.OBaTeJIbHOe npHMeHeHHe CJIe)I.ylOIIJ;HX MCTO)I.OB OT60 pa: OTpm..I,aTeJIbHOrO oT6opa no

,epHOJIeTOBOH nHrMeHTaUHH nO)I.CeMe)I.OJIbHorO KOJIeHa; OTpHUaTeJIbHOrO oT6opa no epHOJIeTOBOH
I1HrMeHTauHH cTe6JI5I; OTpnuaTeJlbHoro oT6opa no ra6HTycy; nOJIO}KHTeJIbHOrO oT60pa no KOJIII
,qeCTBy XJIopOrrJIaCTOB B yCTbHtIHbIX KJIeTKaX 3rrH)I.epMHCa HH}KHeH CTOpOHbI JIHCTa. IIPH cepHli
HbIX pa60Tax 110 C03)I.aHHlO )I.llranJIOH)I.HbIX epOpM, MO}KHO OTKa3aTbC5I OT Tpy)I.OeMKofI pa60TbI
no onpe)I.eJIeHHlO KOJIlitIeCTBa XpOMOCOM. 113 npli3HaKOB, ytIaCTBylOIIJ;HX B xapaKTepHCTliKe

..CTeneHH nJIOH)I.lili, c.'Ie)I.yeT YKa3aTb JIl1CTOBOH rrOKa3aTeJIb li MOIIJ;HOCTb pOCTa paCTeHliH.
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VARIABILITATEA REZISTENŢEI LA VIROZE GRAVE
îN POPULAŢII HIBRIDE DE CARTOF

T. CATELLY şi H. GROZA

Obiectul lucrării îl constituIe analiza hitridologică a genitorilor
şi metodica testării rezistenţei. S-3 ::tabilit ca limită maximă

de ::elecţie 40% genotipuri infeeta te pentru infecţia cumula tă

virus Y + virusul răsucirii frunzelor complex, 2.5% genotipuri
infectate pentru infecţia cu virus Y şi res;)eetiv 10}â pe:1tru virusul
răsucirii frunzelor. Din 126 combinaţii testate în două cicluri,
combinaţia Braşovean+ ~chwalbe este foarte rezistentă la deg~.

nerare putînd fi utilizată ca martor. Durata testării prin infecţii

provocate în cîmp nu poate fi scurbtă la nUl111i U:1 an de infe2ţie

în cazul caracterizării hibridohgice a g~:1itJfiior.

Progralnele actuale de ameliorare la cartof prevăd crearea de soiuri
cu o lO:1gevitate a capacităţii iniţiale de producţie cît mai mare. Acest
eri teriu solieită obţinerea de forme cu rezistenţă ridicată la boli virotice
în care predomină rezistenţa relativă la virozele grave, deci rezistenţa

l3. degenerare virotică.

Cercetă::.'i privind rezistenţa relativă a soiurilor de ,cartof la viroze
gr,ave au fost 'Con1unic.a'te de e,ătre Ben s o 11 şi Lan a (1961), Lan a
şi Benson (lHi67), Moller (1'965), Gab!riel şi Walezak (1966)
şi Z adi n a (19'66, 1967). Testarea rezistEnţei la degenerarea virotică a
deseendenţelor procesului de a1meliorare, în condiţiile noastre, a făcut

obiectul unor publioaţii 2nterioare (P a Il şi colab., 1966; Cat elI y
şi Fodor, 1971).

În prezenta lucrare se analizează rezultatele cercetărilor din anii
1968-1971 în vedeTea stabilirU unor parame'tri metodologiei şi a deter
minării rezistenţei la degenerare virotică a unor populaţii hibride intra
specifke de cartof, în 'condiţiile Braşovului.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Materialul biologic analizata fost forma t din 126 combinaţii hibride intraspecific e
aparţinînd programului de ameliorare. Extragerea populaţiilor hibride pentru testare s-a făcut

din generaţia generativă. Fiecare combinaţie hibridă a fost compusă din 200 genotipuri,
la care nu s-a aplicat nici o selecţie.

Sursa de infecţie primară, atît pentru virusul Y (VYC) cît şi pentru virusul răsucirii

frunzelor (VRFC). a constituit-o soiul tîrziu Ora, produsă În parcele special organizate În
anul precedent experimentărilor infecţiei provocate (IP). Sursa de infecţie pentru IP din anul
doi a format-o însăşi infecţia primară din materialul supus testărilor în primul an. Întreaga
experienţă privind testarea rezistenţei la degenerare a fost montată anual într-un cîmp cu o
presiune de infecţie mare unde nu s-au aplicat tratamente de combaterea vectorilor bolilor
virotice.
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Fig. 1 - Testarea degenerării populaţiilor hibride de cartof.
Fig. 1 - Assay of the degeneration of hybrid potato populations.
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Schema după care s-a lucrat a fost următoarea:

-- În anul întîi de infecţie (IP I ) genotipuriIe aceleiaşi combinaţii hibride s-a u pl anta
pe 5 rînduri încadrate de un rînd cu material infectat din soiul Ora (VYC -+- VRFC). La ma
turitate din fiecare clonă s-a recoltat cîte un tubercul (fig. 1).

- În anul al doilea de infecţie provocată (IP2), genotipurile aceleiaşi combinaţii s-au
plantat în parcele de 8 rînduri fără infectori, dar care au fost randomiza te faţă de IP I . La
ma turita te, din fiecare s-a recolta t cîte un tubercul.

- În anul al treilea, testarea infecţieiprovocate (TIP) s-a efectuat prin bonitări privind:
VYC (mozaic -+- streak), VRFC şi complex de viroze (plante nane). Rezultatele bonităriIor

repetate au fost înscrise direct în fişe cu nominalizarea fiecărui genotip.
Anual, plantarea s-a făcut într-o perioadă optimă privind concordanţa dorită între

apariţia vectorilor bolilor virotice şi stadiul de cre~tere a plantelor de cartof.

REZULTATELE OBŢINUTE

Analiza gradului de inf.e'2ţie cu viroze grave a fost !făcută în două

cicluri: 1968-1970 \şi 1969-1971, pe 126 de combinaţii hibTide repre
zentînd 25 200 genotipuri de cartof (tabelul 1). Limita de selecţie a Jost
staibiHtă pentru ill'feeţia cumulată la 40% genotipuri virozate, deoarece
media de genotipuri infectate [n primul ciclu cît şi iîn al doilea este
asemănătoare {42,1 0/ 0 şi respectiv 4,2,70/0). lIn studiHe similare ale altor
cef1Cetă'Dori pent['lu desicenidenţe şi IsoilU['i, l'imi:ta de gflupaTe [n da!se de
sensibilitate şi rezils1tenţă a infecţii provocate este tot de 4,0 0/0 (M ă l
I e r, 1965) (tabelul 1).

Tabelul 1

Gruparea combinaţiilor hibride de cartof după criteriul de rezistenţă la degenerare
(1968--1970; 1969--1971)

n = 126 combinaţii

Clase de infecţie VRFC VYC Total infecţie

% Nota nr. % nr. % nr. %

° I 18 14,3 - - - --
0,1- 1 2 8 6,3 - - - -
1,1 -- 5 3 30 23,8 2 1,6 - -
5,1 - 10 4 20 15,9 10 7,9 1 0,8

10,1- 25 5 36 28,6 55 43.7 23 18,3
25,1- 40 6 11 8,7 32 25,4 40 31,7
40,1 - 60 7 3 2,4 16 12,7 44 34,9
60,1- 80 8 - - 9 7,1 15 11,9
80,1 - 100 9 - - 2 1,6 3 2,4

Combinaţii hibride
53,2 64 50,8în limita de selecţie 76 60,3 67

-- Limită de selecţie
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în limita de selecţie propusă pentru infecţia cumulată .(VYC+ VRFC+
complex vkoze), iîn 'materialul testat Is-a si'tuat un procent de 50,8 din
numărul co'mbinaţiilorhibride (tabelul 1).

Pentru VYC, prin cumularea pl,antelor caife .manifestă siimptome
de moz,aic cu 'cele care manifestă si'ffi'ptome de stTeak, limita de selecţie

propusă este numai !pînă la un procent de 25 igenotipuri infectate. Se
situează ,în Hmita de selecţie 5.3,8% din combinaţiile hihride tesltate.

Limita de sele'cţie propusă pentru VRFC este ,muH :mai 'mică şi

anume de ,pînă la 10 pifoeente genotipuri infectate. Un număr mare
de glenoitipuri :se :siiltU'€ia'Zlă lîn această iEmită 'şi anuilne 60,30/0 {Itabelul 1).
De remaroat este faptul că 200/0 din combinaţiile testate au prezentat
după 2 ani de inÎeeţii provocate un procent mai mie de 1% genotipurri
infeotate.

Pentru analiza transmiterii în descendenţă a rezistenţei la dege
nerare se prezintă în tabelul 2 rezultatele unei hibridă!ri ciclice eu 24 de'
combinaţii. Partenerul constant a fost hibridul de ameliorare MPI
44.1016/10 (8. acaule X S. tuberosum) cu o rezistenţă ddieată la VRFC şi

cu ,aHe însuşiri valoroase sau negative pentru selecţie. În urma bonitărilor

se constată un domeniu de variaţie foarte larg pentiru y·ezis,tenţa la VYC
(72,9----.,18% ) .şi If:elativ [ngulSt pentru irezistentya la ViRFC (1112,16-0 0/O).

Prin testul Dunean s-au Icnmparat populaţiile hibride aparţinînd

diverselor 'Comibinaţii 'în ceea oe priveşte procentul de infecţie cu VYC.
S-au delimitalt statistic semnificativ toate comlbinaţiile pînă, la 3.8,70/0

plante infectate. A'ceasta denotă că toate aceste popula,ţii hibride dau o
garanţie statistkă eliminării .lor din selecţie. Se remarcă faptul că în
unele oomhinaţii pa1rten€lrii sînt Tezistenţi 'la VYC (Meise, Gil.633).

IDatorită rezistenţei mari a parteneTului 'comun la VHFC majori
tatea diferenţierilor semnificative au fost [ntre 'CombinaţiiJe 'CU peste
10,4% pl'ante infectate. Analiza sitatistieă nu a cuprins şi combinaţiile

hibride fără procent de infecţie (10 combinaţii), eare axiomatk sînt valo
roase deşi asemănătoare.

In alt ddu de populaţii hiibTide de tip top-cross, unde testul patern
a foslt soiul JVLălgura (t'aJbteluI3) Ise >constată oă :procentele de infe'Cţie cu
VYC şi V!RFC sînt Icuprinse :in domeniu s'imHaT de VlaTiaţie :(47,9% pen
tru VYC ,şi 41,90/ 0 pentru VHFC). Pentru VYC se delimitează semnifi
cativ statistic numai pri,m.ele două combinaţii (cu peste 39% infecţie)

ca fiind nevaloroase pentru selecţie. O combinaţie eXitrem de pozitivă

pent1ru r,ezistenţa la VYC este Epoka X Măgura. Această combinaţie are
însă iProee:n'tul eeQ Imai rildieat penltru( VRFC.

Printre eombinaţii1e 'Cu grad ,m,are de infeoţie ou VYC se situează

Specula X Măgura, 'care, deşi tr<ansmite o rezistenţă la VRFC,în cazul
rezi,stenţei la VYC nu poate intra în atenţia selecţiei. Cu toate că soiul
Specula se oarracterizeaz,ă printr-o rezistenţă foarte ridicată la degene
rare, în această 'combinaţie nu transmite caracterul dorit.
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Tabelul 2
Gradul de infecţie cu virusul Y şi al răsucirii frunzelof În populaţii hibrlde de cartof de tip ciclic 1969-1971
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16 Ui 55958-47 M P 1 44. 1016jlO n,4 2.1 - i- I 1-1 ~- i 1 ~ - - ll

l
- - -I--l-I-I-!-:- '--

17 M.P.!. 44.1016/10 " Colina 27,0 2,3 - , 1'-- ,1- 1 -11+ : - - -j - -- - -I-I--i--I -'--
18 Saco X M.P.I.44.10ltî/1O 26,0 11,1, -[ : 1 -i

l

l , ++i ++-+ i 1-: -1 -' '__1_
1

_

1

' _

19 M P 1 44.1016/10 >< Schwalbe 25,2 O ,- - 1 _1 I - -1- - -: -1- -1 -1- -I-J -1- : II 1- - --
20 M P 1 44. 1016/10;< Vertifolia 23,7 O ,-: - 1 --1-- f -+ 1 1- -i -! : ! 1-1 -- '---
21 Bv. 44-58 >< M P 1 44.16/10 22,9 10,4 I ' 1 ,-1 I 1-1

1 I I 1-1 -; I f -1 i -1 I-II-~ ,-1 1- -- --
22 Lii 56.207-1001 ';< M P 144.1016/10 22,4 11,2 li!, -1 I~: li 1-: i"l/: ;,-; 1--' -; ~I --
23 M P 1 44. 1016/10 >< Măgma, 22,1 12,4-1' : ; '1 : 1-' II ,1 r Ij : I -1 1-I-i-1-f 1-11

- --

24 AI P [ 44. 1016/10 Y~xAPta - ~8,~0 I ~,07 ~I~+~15~1~~ ~ ~ol~l~ ~~l~ ~I~~I~I~ ~I;; ~ 2\

Semnificaţia diferenţei faţă de VRFC

01-
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Tabelul 3

Gradul de infecţie cu v irusui Y şi al răsucirii frunzelor în populaţii hibride de cartof de
top-cross 1968-1970

VYC VRFC
Semnificaţia diferenţei faţă de VYC

Nr. ~ X ""o o/ 0/

1 !
;0 la

21 31 41 G / 6/ 71-B
J 9110 111

1 Specula X Măgura 47,9 1,0 "-...
K + ţ- ~~ + I + I +1-

~r
"1

2 Bv 24-58 )< 39,2 1,1 K I ._L _1. --L +" "-r I I I

3 Erendira X
"

24,0 28,1 + +
~~

+ I +-T
4 MPI44.1016/1O >< 22,1 12,6

,
-- -t-" "1

5 du 56. 207/1001 X ." 22,1 12,0 - - +

"
- - -

6 Apta ,.,
"

20,0 11,9 - - + K - - - -f-
7 Lawa >~ 17,0 34,0 -,- ,

- ! I + ----
"

-r
I i - - -

8 Gu. 54-549 X 9,9 25,3 _'o --1_ - - - - I
~ - -" I -i-

9 Gu. 54-453 >~ 8,4 27,4 -,- _.L - _L I

~ -" I I -j--

10 MPI 44. 335/130 X 8,3 18,8 -!- _L - - - - '+- -" I

11 Epoka /: 2,4 41,9 -!- -l- , I -l- I + + + ""
-i- I -ţ-

S;: 4,12 3,96 1 I 2 13 I 4 I 5 I 61 71819 110(11
Semnificaţia diferenţei faţă de VRFC

Statistic in acest top-cross analizat pentru VRFC, toate' populaţiile

hibride cu grad de infecţie peste 27,40/ 0 nu au valoare pentru selecţie.

Se Temarcă faptul 'că limita de selecţie propusă pentru degenerarede
400/0 genotipuri iţ1.fectate este asigiurată statistic in acest top-cross (4, 5,
6, 8, 10).

In sinteză {tabelul'. 4). sint evidenţiate cîteva 'CombinaţIi hibride
care au avut uri procent de genotipuri infectate :in limita de selecţie.

Combinaţia cea mai valoroasă ca procent de infecţie a fost Braşovean X
Schwalbe (9,20/0), atit pentru VYCdt ~i 'pentru VRFC. Ea ar putea fi
folosită în lucrările viitoare de 'infecţii provocate ca martor pentru dege
nerare. -Se rematcă faptul că printre combinaţiile valoroase evidenţiate

există genitori cu multiple caractere pozitive pentru aimeliorare ea : Ver
tifolia, Apta, Anco, Horsa, Katahdin, Ora, frecvente in 'Programul de
hibridări. - ,

In back-cross-llrile hibrizilor de' ,ameliorare cu S. tuberOSU1n, toate
soiurile cu un grad de rezistenţă mai mare la viroze au dat procentul
cel mai ridicat de genotipUiri neatacate. E~cepţie constituie ,combinaţia

Urgenta X MPI 44.1016/10, unde· Urgenta apare ca partener pentru
calitate.

Metodica ana]izei rezistenţei la degenerare, pentru condiţiile noas
tre, a fost stabilită pentru sistemul donalintr-o lucrare T'e'centă, infecţia

provocată în cîmp fiind suficientă, in special pentru VYC, numai într-un
singur an: de infecţie. Lucrarea prezentată îşi propune să urmărească
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Tabelul 4

Combinaţii hibride de cartof evidenţiate privind rezistenţa la degenerare 1968-1971

Infecţie viroze grave

~ X 6

I Itotal*) % VYC VRFC

Braşovean X Schwalbe 9,2 + +
Ora X Erendira 15,0 + +
Cosima X Amsel 16,2 + +
Ora X Maritta 17,0 + +
Firmula X Lawa 18,0 + +
Capella X Kaptah 20,0 + +
Specula X Vertifolia 21,0 + +
Apta X Horsa 23,7 + +
Anca X Kalahdin 24,7 + +
Ora X Apta 26,0 + +
USDA 96~56 X Schwalbe 26,6 - +
Ora X Horsa 29,0 + +
Katahdin X Gii 633 29,5 + -
Gii 54-549 X Măgura 37,4 + -

MPI 44. 335/130X Anco 16,0 + +
MPI 44.1016/10 X Apta 18,0 + +
MPI 44.1016/10 X Schwalbe 25,2 + +
Urgenta X MPI 44.1016/10 26,1 + +
MPI 44.335/130 X Olew 29,3 + +
Lii. 50. 207/1001 X Măgura 35,7 + +

*) inclusiv complex viroze

eficacitatea metodicii enunţate, deci reducerea numărului de ani de
infecţie.

Corelaţia dintre gradul de infecţie după un an de provocare a
iill!fecţiei şi ee'l de după: doi ani [ia aeelalşi lmateTialibidlogic (n=5i6 com
binaţii) este redată în figura 2. Corelaţia este lineară, semnificativ pozi
tivă. Se observă din norrul de puncte că la unele :populaţii hibride care
după un an de infiecţii !provocate au 400/ 0 genotipuri infectate, nivelul
de infectare nu ,creşte mai mult după doi ani de infecţii provocate.

In a,ceeaşi sferă de interes practic se situează şi populaţiile hibride
care deşi prezintă un procent mic după un an de IP, depă.şesc limita
de selecţie propusă în al doilea an de IP. Rezultă eă al doilea an de
infe1cţie permHe departajareamai exactă a populaţiilor ou toate eă valoric
mediile de clase sînt corelate.

Acest fapt este exprimat mai elocvent în figura 3 unde se compară

distrribuţia ifrelClv'elIlţelorr Ica11culate pelllitrrlU a!celeaişi PlOlpulaţH hilbrride. Curbele
de distribuţie pentru un an de IP şi doi ani de IP se diferenţiază con
form probabilităţii de transgrresiune !În 750/ 0 din cazuri (a = 0,250). Alura
ourbeloT, deşi asemăinătoare ca întindere a idomenLullUi de varriaţie, dilferă
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prin amplitudine. Amplitudinea maxim,ă scade ,în anul al doilea dar creşte

amplitudinea daselor vecine cla'Sei medii.
Din !COImpararea gradelor de infecţie (fig. 2 şi 3) rezultă că situaţia

generală determinată după un an de infecţie provocată oglindeştel sufi
cient de fidel, conform eorelaţiei calculate {O,490**), pe cea de după doi
ani de infecţie. Dar detalierea la nivel de popul,aţiieste mult ,mai efi
d:erntă după doi ani Ide infeGţ!ii, cînd Icuriba de d'iISitr'ilbuJţie se apllatizeaz'ă..
Practie nu se poate caracteriza o populaţie hibridă numai după un an
deinrreciţie prOlvlOioatlăi. A,cest fapt eislte ju'Stiificait !şi economie judecînd popu
laţiHe hiibrilde ea baz,ă de Incepere a procesua'Ui de iseleclţie.

CONCLUZII

1. In testarea populaţiilor hibride privind Ifezistenţa la degenerare
prin infeCţii provocate :în oîmp se ·constată diferenţieri [n comportarea
genitori.lor ln diielfite combinaţii. Aceasta solicită analiza materialului
întregului program de hibridări din procesul de ameliora~ea cartofului.

2. Limita de selecţie ·maximă admisibnă pentru infecţia cumulată

eu vkusul Y, viru'Sul răsucirii frunzelor de cartof, precum şi CUCOffi

plex de viroze este [n condiţiile noastre de 400/0 genotipuri infeotate.
Numai pentru virusul Y limita este de 25% genotipuri infeotate, iar
pentru virusul răisucirii fTunzelor de 100/0.

3. Utilizarea 'Sursei de infeeţie un singur an ,este suficientă, eu con
diţia ea bonitarea definitivă a populaţiilor (excluzînd pe Icele ou peste
400/0 infecţie) să se facă în al treilea an.

4. Pentru eondiţiileîn eare s-a cercetat, oombinaţia Braşovean X
Schwalbe alvînd un ridicat grad de rezistenţă l,a degenerare, poate fi
'UtHizaltăJ ,ca imartor în iteSltul de determinatI'e ia rezi'srbenţei PQPulaţiilolf.

THE VARIABILITY .OF RESISTANCE TO SEVERE VIRUS DISEASES OF
POTATO HYBR ID POPULATIONS

SUMMAR.Y

The hybridological analysis of parent plants and the procedure of testing for resistance are
discussed. The maximum selection limits were established as follows: 40% infeeted geno·
types for cumul ating infeeti.ons wi.th virus Y+ leafroll virus+complex; 25% for virus Y infec_
Hons, and 10% for leafroll virus infeeti.ons. Of the 126 hybrids tested during two vegetation
periods, the hybrid BraşoveanX Schwalbe proved highly resistant to degeneration and, there.
fore, it can be used as a standard. In the case of the hybridological characterization of paren
plants, field testing by induced infeetions should extend over more than one year.
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DIE VARIABILITĂTDES WIDERSTANDES GEGENUBER SCHWEREN
VIROSEN IN KARTOFFELHYBRIDPOPULATIONEN

ZUSAMMENFASSUNG

10

Den Gegenstand der ArbeH bi.Iden die hybridologische Analyse der Genitoren und die Me
thodik des Widerstandstestens. Es wurden als H6chstgrenzen fUr die Auslese 40% infizierte
Genotypen fur die kumulative Infektion Virus Y + Virus des Blatterrollens + Komplex,
25% infizierte Genotypen fUr die Infektion mit Virus Y und respektiv 10% fur den Virus des
Blatterrollens festgesetzt. Von 126 in zwei Reihen getesteten Kombinationen, ist die Kombi
nation Braşovean+ Schwalbe sehr Widerstandsfahig gegen die Entartung und kann als Kon
holle verwendet werden. Die Testdauer der durch auf dem Felde vollzogenen Infektionen,
kann, im Falle der Charakterisierung der Genitoren vom hybridologischen Gesichtspunkte
aus, nicht auf eine Infektion von nur einem J ahr verkurzt werden.

H3MEH4HBOCTb YCT0I14HBOCTH K OflACHbIM BHPYCHbJM 130JlE3H5IM B
fI113PI1,UHbIX flOflYJl5IUH5IX KAPTO<I>EJ15I

PE3IOME

B pa60Te )J,aeTC51 fH6pH)J,OJIOfHlIeCKHH aHaJIHS pO)J,oHalIaJIbHHKOB H MeTO,lI.HKa HcnbITaHH51 yc
TOHlJHBOCTH. B KalJeCTBe MaKCHMaJIbHOrO npe,lI.eJIa oT60pa 6bIJIO yCTaHOBJIeHO 40% Sapa)KeHHbIX
reHOTHnOB )J,JI51 COBMem;eHHoro Sapa)KeHH51 BHpyCOM Y + BHpyCOM cKpylJHBaHH51 JIHCTbeB +
+ KOMnJIeKC, 25% Sapa)KeHHbIX reHOTHnOB ,lI.JI51 Sapa:IKeIUI51 BHpyCOM Y II COOTBeTCTBeHHO 10%
)J,JI51 BHpyca cKpylIHBaHH51 JIHCTbeB. Hs 12~ KOM6HHaUHH, HCnbITbIBaBlllHXC51 B ,lI.ByX UHKJIaX,
KOM6HHaUH51 13palllOB51H + lilBaJIb6e OKaSaJIaCb OlJeHb yCTOHlIHBOlI K BblpO)K,lI.eHHlO H MO)KeT
6bITb HCnOJIbSOBaHa B KalIeCTBe KOHTpOJIbHOH. flPH m6pH)J,OJIOfHlJeCKOH oueHKe pO)J,oHatIaJIb
HHKOB npo)J,OJI)KHTeJIbHOCTh HcnbITaHHH nyTeM BhI3hIBaeMblX B nOJIe Sapa)KeHHH HeJIb351 orpa
HHlJHB3Th TOJIl:KO rO,lI.OM npoBe)J,eHlI51 Sapa)KeHIHl.
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VARIABILITATEA REZISTENŢEI LA MANĂ

ÎN POPULAŢII HIBRIDE LA CARTOF

,1. FODOH

In condiţii de cîmp, s-au studiat 14 populaţii hibride, folosindu-se
la încrucişări genitori cu sau fără gene R. S-a constatat o mare
variabilitate de manifestare a rezistenţei relative, atît pe tipuri
de combinaţii cît şi în cadrul acestora. Variabilitatea este cu atît
mai mare cu cît genitorii parteneri sînt mai diferenţiaţi genetic.
Cu manifestări de rezistenţă ridica tă pe primele locuri s-au situa t
combinaţiile la care au participat genitori cu una sau două gene R.
Rezultate satisfăcătoare s-au obţinut şi la unele populaţii la care
numai unul din părinţi posedă gene R (Epoka X Măgura

şi Olev X Măgura). Participarea unor genitori ca MPI.44.1016/10,
indiferent în ce tip de combinaţii, dă rezultate nesatisfăcătoare

pentru selecţia de rezistenţă. Pentru identificare de genitori cu
valoare ridicată pentru crearea de genotipuri rezistente la mană,

cu minimum de cheltuieli şi cu un coeficien t de siguranţă semnifi
cativ, se impune testarea populaţiilor hibride.

După mecanismul de realizare, determinism.ul genetic şi manifes
tarea fenotipică, la cartof se deosebesc două forme de rezistenţă la mană :

Rezistenţa relativă (orizontală, de cîmp, generală, de planta adultă,

de gene minore, poligenică, de toleranţă), a're o acţiune generală lîimpo
triva tuturor raselor de mană dar sub raportul frecv'enţei şi intensităţii

ataoului nu oferă o protecţie total,ă\. Se transmite poligen'ic şi poate fi
îmbunătă'ţită prin transgresiune. Mărirea rezistenţei la iInană la cartof
prin valorifioarea rezistenţei ~~elativeeste mai dificilă !şi de mai lungă

durată, dar are o stabilitate mai mare.
Rezistenţa absolută (verUcală, genetică, fiziologică, de plantulă, de

gene majore, de hiperlsensibiHt,ate) !3.lfe o acţiune spedffiică privind r!3.se,le
agentului patogen. Se transmite oligogen prin genemajoTe, nealele domi
nante de tipul R. Poate fi 'îmbunătăţită prin intragresiune de noi gene
de rezistenţă în idiotipul dorit. Se realizează mai uşor şi în interval
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de timp mlai scurt, dar această rezistenţă este' temporar,ă. Ea este anu
lată jn momentul apariţiei de noi rase care distrug bariera de rezistenţă

nou creată.

Se afirmă că nu este obligatoriu 'ca aceste' două forme de rezistenţă

să se :întîlnească în stare pură (Van de r ' PIta n k, 1966). Probabil că

r€1zilsternţa aibsolută nu Ise g,ăs€lşte nidiOlda:tă singură, iCi elste înso1ţiJtă de
cea reiartivă, ~n timp ce rezistenţa relativă se poate intîlni neînsoţită

de oea absolută.

Se conturează din ee în ce maimuH ideea îmbinării 'celor două

forme de rezistenţă iîntr-un singur idiotip, prin grefarea pe un fond
de rezistenţă relativă ridicată, a cît 'mai mulţi factori ai rezistenţei abso
lute (U Iri re h, 1965; 1 asi n a, 1966, Van de r P 1a n k, 1966; Z a
din a, 1970).

In spiritul acestei idei, la Le.C.S. Braşov s-au executat cercetări

privind variabilitatea rezistenţei la imlană a foliajului la diferite popu
laţii hitbride de cartof. Rezultatele obţinute în anul 1970 constituie obiec
tul aoesltei lucrări.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Studiul variabilităţii rezistenţei la mană a populaţiilor hibride, formate din numă r
variabil de genotipuri, de Ia 89-200 în a doua înmulţire vegetativă, s-a făcut în condiţii

naturale de cîmp. Populaţiile hibride au provenit din combinaţii în care s-au utilizat ca par
teneri soiuri şi linii cu şi fără gene R (tabelul 1).

Plantarea populaţiilor s-a făcut într-un cîmp cu presiune de infecţie, cîte 25 plante pe
rînd. După fiecare două rînduri s-a intercalat un rînd de plante din soiul Bintje, foarte sensibil
la mană, constituind sursa naturală de infecţie. În felul acesta fiecare genotip a fost învecinat
cu o plantă a soiului Bintje, creindu-se condiţii optime şi uniforme de răspîndire a agentului
patogen.

Bonitarea atacului de mană a foliajului s-a făcut din 7 în 7 zile de la data apariţiei

infecţiei (8 iulie - 17 august), după o scară cu note de a tac de la 0-5 (O = nea taca t - foarte
rezistent, 1 = foarte puţin atacat, 2 = puţin atacat, 3 = mijlociu de atacat, 4 = puternic
atacat şi 5 = foarte puternic atacat - foarte sensibil).

Calculele sta tistice s-au efectua t numai Ia da tele obţinute la ultimabonitare (17 august),
considerată ca moment corespunzătorpentru determinarea şi efectuarea selecţiei pentru rezis
tenţa la mană. Compararea populaţiilor s-a făcut prin valorile medii ale populaţiilor şi suma
distribuţiei frecvenţelor.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Oonid'iţiHe cli:matioe ale ,anului 1970 au fO'st fo.aa:-te fa'vorabile apa
riţiei :şi dezvo1tării agentului patogen. Manifestarea atacului de mană, la
soiurile Bintje, Măgura şi Epoka eonfirmă existenţa posibilităţilor optime



Tabelul J

Variaţia rezistenţei de cîmp la mană la populaţiile hibride de cartof studiate

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

N r·1 I I :2 I ., i 4 I ;) I () I 7 I 8 I <) I 10 I II I 12 [ 13 I 14

Il 1951 1471 144 I 121 I 200 I IT;: I 14;) I 1G91 89 I !~21 117 I 99 I 13:) 1 IOa
-

.\ >~
IOD

173

171

149

163

160

3i2

30G

Tipul de
combinaţie

rXr

Populaţia

Lari Dekama

Epoka X M5gura

Lari ::< Epaka

Lari >< MPI. 44.
1016/10

AncaX Epaka

Olev ~< Anca

4

2

6

3

5

13

14

__12_
I

_M_P_I_A_4_o_1_0_16_I_l_O_X__ I __r _X_R_3_
R
_,4 1

255
X Epaka ,_

Gineke X MPI.44.
1016/10
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de examinare a rezistenţei în -condiţii de cîmp {fig. 1). De asemenea,
faptul că pe toate soiurile ou gene R examinate s-a manifestat atacul
de' mană confirmă prezenţa în componenţa populaţiilor de mană a unui
număr mare de rase, care înving barierele de rezistenţă prezente în
genitori sau !descendenţii acestora.
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Fig. 1 - Evoluţia atacului de mană la soiurile genitori cu
şi fără gene R de rezistenţă.

Fig. 1 - Evolution of late blight attacks in the parental
varieties with and without R genes for resistance.

Evoluţia atacului şi distribuţia genotipurilor pe' clase de rezistenţă

sînt prezentate în figurile 2-4. Evoluţia attacului la populaţiile ai >Căror

genitori sînt soiuri fără gene R este puţin diferenţiată pînă la 3 august,
după 'care s-a declanşat un atac mai puternic de mană, care a diferenţiat

baza genetică a populaţiilor. Diferenţa între' populaţii se manifestă şi

în 'ceea ce priveşte frecvenţa genotipurilor Ipe dase de rezistenţe. In
timp ce la populaţia 10 (Gineke X Măgura) 90% din genotipuri se înca
drează intre notele 0-3, la populaţia 13 grupar~a este foarte propor
ţionată pe toate !Clasele :de rezistenţă, iar în domeniul de variaţie 0-3
s-au situat numai 62% din genotipuri. Procentul de genotipuri în limita
de selecţie (nota 1) sînt practic egale (fig. 2).

In po'pUila,ţ'i[(le de \t~pull R X It', de\şi a:talcUJI 0VCrr'Uiează pa,rald este
diferenţiat ca intensitate, diferenţă 'ce' se accentuează în luna august.
Diferenţa între cele două populaţii este .;;i mai semnificativă dacă anali
zăm distribuţia ,genotipurilor pe clase de rezistenţă {fig. 2). Astfel, la
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Fig. 2 - Evoluţia atacului de mană la populaţii hibride de tip
rXr (a) şi de tip R1Xr (c) şi distribuţia genotipurilor pe clase de

rezistenţă în momentul corespunzător selecţiei (b şi d).

Fig. 2 - Evolution of late blight attacks in rXr - type (a) and
R1X r type (c) hybrid popula tions, and distribu tion of genotypes
per resistance grades a t the time of seleetion (b, d).

populaţia 14 distribuţia este uniformă, ou un procent Tedus de rgenoti
puri foarte r:ezilslten1te IC2 % ), pe idÎnJd la popul1aţia 9 IprlOClentul de gelllo
tipuri foarte rezistente este destul de ridicat {250/ o) şi lipsesc genotipu
rile f'oaTte sensibile.
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Comportarea populaţiilor de tipul Rx Rx Xr şi recţprO'ca este dife
renţiată în funcţie de genitorulr. Astfel, la populaţiile 11 şL12, la care
participă hibridul de ameliorare MPI 44.1016/10, intensitatea atacului este
mult mai mare decît la populaţiile 4 ,şi 8 la 'care participă soiul Măgura

(fig. 3). Dilferen-yele Cljpar l'a ISlfkşituf :}Iunii ,ilunie ş'i IIllielr(g paralel [n lfiUnoţie

de genitorul r, indiferent de partenerul 'cu gena R. Diferenţa foarte
semnificativă 'Se păstrează şi în distribuţia genotipurilor pe clase de
rezistenţă 'cu 'menţiunea că participarea genitorilor de tipul Rx Rx ridică

procentul de genotipuri foarte rezistente pînă la 52%. în populaţia 4,
s-au i.dentificat şi genotipuri neatacate (70/0).

Cînd In populaţii au participat numai părinţi de tipul Rl X R3,
gradul de rezistenţă al populaţiei şi procentul de genotipuri foarte rezis
tenţi a fost mult mai ridicat (fig. 3). între populaţii nu există însă dife
renţe semnificative.

în comiblinaţiHe de tipul R1 X R3 R3, lîn eare exis1t:ă pOlsibilităiţi de
eOlnbinare a 3 flactori de rezistenţă, populaţiile manifestă o rezistenţă

de cîmp fOrtrte ridicată '(fig. 4). Deşi genitorii diferitelor combinaţii de
acelaşi tip au factori comuni de rezistenţă absolută, populaţiile diferă

între ele foarte semnificativ, mai ales în ceea ce Ipriveşte distribuţia

genotipurilor. în populaţia 1, peste 75% din genotipuri sînt foarte rezis
tente şi nu s-au identificat genotipuri cu notele de atac 4 şi 5.

Populaţiile hibride la care părinţii au posedat cîte două gene R,
chiar difea:-errţialte ,ca a'cţiune I~Rl R4 XH3:R4 ;R1H3 X RjR4) au dat reziUUate
practic egale, atît în evoluţia 'atacului 'CÎt 'Şi în distribuţia genotipurilor
pe clase de rezistenţă (fig. 4). În această grupă nu sInt diferenţe semni
fkative înrtre eele două ,combinaţii analizate.

Diferenţele Între nota medie de atac a populaţiilor şi semnificaţia

lor sînt redate lîn tabelul 1, iar variaţia rezistenţei şi a valO'rilor limită

de selecţie (nota 1) pe grupe de combinaţii sînt prezentate' lÎn tabelul 2.
Din analiza celor 14 populaţii hibride studiate (1979 genotipuri) se poarte
corrst?ta o mare variabilitate a 'rezistenţei la Imană în condiţii de dmp
atît pe tipuri de combinaţii 'Cît şi în cadrul acestora. Varilabilitatea esrte
cu ,atJît mali mla['e' ICU dt partenerii sînt [l1iai di'felrenţiaţi .genetic şi se
manifestă aUt 1n :ceea 'ce priveşte Igradul 'mediu de latac al populaţiilor

(de la 1,'63 la 3,12 în cazul :combinaţiilor la care unul sau ambii părinţi

sînt făr,ă gene' R de rezistenţ,ă), cît şi a limitelor procentuale a genotipu
rilor ICU gnad 'ridicat de rezistenţă, de la O la 52% (tabelul 2). Variabili
tatea în celelalte tipuri de combinaţii este mult Imai mică (1,29-1,74
şi respectiv 42-770/0).

Sub raportul procentului de genotipuri rezistente şi al gradului
de rezistenţă, pe primul loc se situează combinaţiile la care ambii geni
tori au fost pOlsesori de una slau două gene R. A'Oeste rezulrtate s\Înt
în eoncordanţ,ă 'cu cele obţinute de Z adi n a (1964). în aceste tipuri
de combinaţii s-au identificat de altfel şi genotipuri, în procent destul
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Fig. 3 - Evoluţia atacului de mană la populaţii hibride de tip
R",R x X r (a) şi de tip R1 X Ra (b) şi distribuţia genotipurilor pe

clase de rezistenţă în momentul corespunzătorselecţiei (c şi d))
Fig. 3 - Evolution of late blight attacks in RxRx X r - type
(a) and R1 X Ra - type (b) hybrid populations, and distribution
of genotypes per resistance grades a t the time of selection (c,d).
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R1 XR'IR 4 (a) şi de tip RxRxX RxRx (b) şi distribuţia genotipurilor
pe clase de rezistenţă în momentul corespunzător selecţiei (c şi d).
Fig. 4 - Evolution of late blight attacks in R1 X R 3 R 4 - type
(a) and RxRx X Rx Rx - type (b) hybrid populations and dis
tribution of genotypes per resistance grades at the time of
seleetion (c,d) .

.de redus :(1-17010), care' nu au manifestat atac de mană în condiţiile

.anului 1970.
Variabilitatea de manifestare a rezistenţei în condiţii de eîmp, la

populaţiile l8icăror părinţi au gene R, ar putea fi atribuită soiurilor
.acăror rezistenţă absolută este însoţită de o 'rezistenţă relativă ridkată
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Tabelul 2

Variaţia rezistenţei de cîmp şi a valorii limită de selecţie pe tipuri de comJinaţii hibride

Numărul Gradul de atac qmite de genotip uri

Tipul de combinaţie popu-I genotipu- media

I
limite ~u. g"d Ine'"''''

laţiilor rilor (X) X rIdIcat de o/.
rezist. % o

rXr 2 281 2,68 2,30 ~ 3,06 11-14 -
RX:- 2 189 2,65 2,13- 3,12 2-22 -
RxRxX r 4 506 2,03 1,63 - 2,55 5-52 0-7
RxXRx 2 292 1,61 1,49 - 1,74 42-57 2-17
Rx X RxRx 2 395 1,50 1,29 -1,71 56-77 2-3
RxRx X RxRx 2 316 1,67 1,60 - 1,73 43-51 1-3

transmisă în deSicendenţă prin gene minore, sau structuri genetice dife
rite a locusului Rx , fapt menţionat de 1la:s in a (1966) 'şi Z adi n a (1970).

Rezultate satisfăcătoarepentru seleeţie s-au obţinut însă 'Şi la popu
laţiile 4 şi '8, la care unul din părinţi a fost genitor fără gene R. Deşi

s--a identificat un !procent mai mic de genotipuri eu grad ridicat de
rezistenţă, aceste combinaţii trebuie folosite în 'Crearea de soiuri rezis
tente la mană intrucît ele trlansmitîn descendenţă mai frecvent însuşi

rile agroproductive 'şi de 'calitate, pentru unele caractere, fapt \menţionat

şi de Za d i Il a (1964).
Variabilitatea dem:anifestare a atacului de mană, atît de mare in

populaţiile hibride studiate, scoate in evidenţă marea importanţă a ale
gerii partenerilor prin testarea populaţiilor hibride şi posibilităţile mari
de selecţie în această direcţie. De aici se poate trage concluzia că într-un
program special de :ameliorare pentru crearea de ,genotipuri cu rezis
tenţă mare la mană, 'cu minimum de cheltuieli şi şanse sporite, se impune
studiul populaţiilor test pentru identificarea de genitori cu structură

genetică şi ereditate cunoscută pent~u acest caracter.

VARIABILITY OF LATE BLIGHT RESISTANCE IN HYBRID POTATO
FOPULATIONS

SUMMARY

studies were carried out in the Held with 14 hybrid populations bred from crosses between
parents with and without R genes for resistance. The expression of the relative resistance
show:ed a high variability both with and within combination types; the more differen tiated
g€netically were the parents,the higher thevatiability. The combinations obtained from
eros:es be~w(en parents carrying one or two R. genes showed a high resistance arid ranked
cmong the first .:ones. Satisfaetory results werealsoobtai:ned with somepopulations in which
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only one parent carried R genes (EpokaxMăgura, OlevxMăgura). Irrespective of the type
of combination, the use of parents such as MPI. 44.1016/10 was not successful in seleeting
for resistance. For the identification of valuable parents to be used inthe development of late
blight-resistant genotypes, hybrid populations should be tested as this requires small expendi
tures and provides a significant safety coefficient.

VARIIAiBIUITĂT DES W,IDERSTANDES GEGENUBER DER KRAUT- UND
KNOLLENIFĂUUEiIN KAR'TOFFELHYBRIDPOPULAT10NEN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden unter Feldbedingungen 14 hybride Besiande studiert, wobei Genitoren mit oder
ohne R-Genen verwendet wurden. Es wurde eine grosse Vielfalt der relativen Widerstandsaus
serungen festgestellt, sowolh seitms GU Kembinaticnm, als auch im Rahmen derselben. Die
VeranderIichkeit ist um so grasser je genetisch differenzierter die Genitorenpaare sind. An

ersten Stellen, mit hohen Widerstandsausserungen standen jene Kombinationen, in welchen
Genitoren mit einer oder zwei R-Genen teilnahmen. Zufriedenstellende Ergebnisse wurden
auch bei einigen Bestanden erreicht, bei welchen nur ein Elternteil Genitor mit R-Genen war,
(Epoka X Măgura und Olev X Măgura). Die Teilnahme einiger Genitoren, wie MPI.44.1016/10

ganz gleich in welcher Kombinationsart, ergab fur die Widerstandsauswahl ungenugende
ResuItate. Um die Genitoren von hohem Wert fUr die Schaffung von gegen die Faule wider
andsfahigen Genotypen, mit geringstem Aufwand und mit bedeutsamem Si v herheitskoeffi::
zient zu erkennen, ist das Testen der hybriden Bestande unerlassIich.

113MEH4l1BOCTb YCT0I14I1BOCTI1 K <D11<DTO<DTOPE fl113PI111HbIX DODYJI5:lUI1Y1l
KAPTO<DEJI5:I

PE3IOME

g nOJIeBbIX yCJIOBIHIX npOBO)l.IIJIOCb H3yl.JeHHe 14 flI6plI)l.HbIX nonyJIHUHH, npHl.JeM nplI cKpe
IIJ;HBaHlIHX nOJIb30BaJIlICb pO)l.OHal.JaJIbHHKaMlI, KaK 06JIa)l.alOIIJ;HMlI, TaK II He 06JIa)l.alOIIJ;HMH
feHaMlI R. 13bIJIa yCTaHoBJleHa 3Hal.JlITeJlbHaH lI3MeHl.JlIBOCTb B npOHBJleHlIlI OTHOClITeJlbHOii
yCTOHl.JlIBOCTlI KaK no THnaM KOM61IHaUlIH, TaK li BHyTplI HlIX. 113MeH1.JlIBOCTb 6bIJla TeM 60Jlb
we, l.JeM ClIJIbHee 6bIJllI )l.H<pepepeHUlIpOBaHbI reHeTlIl.JeCKlIe pO)l.oHal.JaJIbHlIKlI - napTHepbI. Do
yCTOHl.JHBOCTlI Ha nepBbIX MecTax OKa3aJlHCb KOM6HHaUHH, B KOTOphIX yl.JaCTBOBaJllI pO)l.OHatIaJlb
HHKlI C O)l.HHM HJlII )l.ByMH reHaMlI R. Y)l.OBJIeTBOplITeJIbHble pe3yJIbTaThI 6hIJIlI nOJlytIeHbI
TaKiKe li C HeKOTopbIMH nonyJlHUHHMH, f)l.e TOJIbKO O)l.lIH lI3 pO)l.OHal.JaJlbHlIKOB 06JIa)l.aJI re
HaMlI R (EnOKa X M3rypa li OJleB X M3rypa). Yl.JaCTHe TaKHX pO)l.OHal.JaJlbHlIKOB KaK MPI.
44. 1016/10, He3aBlICHMO B KaKOM THne KOM6lIHaUlIH, )l.aeT Hey)l.OBJleTBOplITeJIhHhle pe3yJIh
TaTbI B CeJIeKUHlI Ha yCToHLIHBOCTb. DPlI BhIHBJIeHlIH ueHHhIX pO)l.OHal.JaJIhHHKOB )l.JI.SI C03)l.aHlISIi
YCTOH1.JHBbIX KepHToepTope feHOTHnOB CMHHHMaJlbHbIMlI paCXO)l.aMlI li C )l.OCTOBepHhIM'K03epeplI
UHeHTOM 06eCnel.JeHHOCTH, Heo6xo)l.lIMO npOBO)l,HTb TeCTHpOBaHHe fH6pHJl,HbIX nonyJIHUlIM..,
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COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CARTOF DIN IMPORT
IN CONDIŢIILE DE LA BRAŞOV

S. MUREŞAN

În anii 1970-1971 s-a studiat capacitatea de producţie, rezistenţa

la mană şi viroze, calitatea culinară, la 50 soiuri de cartof din
import. În anul 1971 s-a verificat acumularea producţiei de tuber
culi în dinamică. Compara tiv cu soiurile standard Ostara, Măgura

şi Ora, soiurile Sputnic, Eros, Heringa, Mutinga 17, Jăgeva 1968
327, K6nigsmark, Arensa, Silezia şi Heimkehr se evidenţiază prin
producţii superioare cu diferenţe în plus semnificative şi foarte
semnifica tive. În lucrare se fac referiri şi la alte însuşiri ca:
structura recoltei, conţinutul de amidon, făinozitate, înnegrirea
tuberculilor după fierbere etc.

Pentru aplica-rea unei tehno.logii Imecanizate în cultura eartofului
este neeesar s,ă se ţină se1ama de alegerea ,celor mai valoroase soiuri~

cu !însuşiri de rezistenţă la boIi şi vătă'mărri mecanice. Crearea unor
soiuri de cartof cu rezistenţă la viroze işi Imană a preocupat în ultimele
decenii 'Pe' amelioratori, iar rezultaltele pozitive nu au încetat să se 1ntre
vadă. Pe plan mondial au fost 'cr,eate soiuri rezistente .la aceste boli.
Ţinînd seama de dorinţa 'culti'V1atorilor de a avea soiuri 'Cît mai !produc
tive, 'cu însuşiri de rezistenţă la boli şi dăunători, se impune' ca o nece
sitate mereu vie, cunoaşterea felului de comportare a noilor soiuri în
conditiile de cHmă 'Si sol de la noi.

,In lucrarea d~ faţă se' prezintă rezultatele expefi,mentale obţinute
la unele soiuri de cartorri din i!mport, care, pe Ifîngă satisIfa:ceirea nevoi[or
de Î,mbunătăţire a Isortimentului ,existent in producţie, are ca scop îmlbu
nătăţirea fondulUi gene-tie laI ameliorării, ;în cadrul luc:rărilor de creare
a soiurHor de Icartof Iromânesti. Rezultatele se \Încadrează lîn ,rîndul sinte
zelor publicate anterior de ,~ătre Con S' t a n tin e s 'c u şi colah. (1954
1955), Bretan şi colah. !(1958), Cat'elly lşi coLab. 0(1916:1,1967, 1968)y
Gir o z a ,şi aol1alb. (197!1), M u II' e,ş an lşi iC'olab. (197;2), care au lI'elatat
despre eomportarea unui num,ăr ,însemnat de soiuri in condiţiile ţării

noastre.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

2

În anii 1970-1971 au fost verificate în cîmpurile experimentale de la LC.C.S. Braşov,

un număr de 50 soiuri de cartof din Olanda, R. F. Germania, U.R.S.S., Jugoslavia, Ungaria,
Anglia, Cehoslovacia, R. D. Germană, grupa te în funcţie de precocitate în trei culturi com
para tive. Ca martor s-au folosit soiurile: Ostara, pentru grupa soiurilor timpurii şi semi
timpurii, Măgura pentru semitîrzii şi Ora pentru tîrzii. În grupa 1 de precocitate s-au urmărit

17 soiuri, în grupa a II-a 24 şi în grupa aIII-a 9 soiuri.

Aşezarea experienţei s-a făcut după metoda dreptunghiului latin de tipul 4X4X5.
În al doilea an de verificare în cadrul aceloraşi experienţe s-a urmărit dinamica acumulării

producţiei de tuberculi prin recoltări în fazele: începutul înf10ritului şi înf10ritul maxim.
Numărul de cuiburi recoltate la parcelă în dinamică a fost de 40. La maturitate s-au recoltat
cîte 80 cuiburi la parcelă-repetiţie, stabilindu-se prin calcule statistice de analiza varianţei

producţia de tuberculi la hectar şi erorile aferente.

Calitatea producţiei s-a verificat imediat după recoltare la fiecare soi în parte pe o
probă medie de 10 kg tuberculi de mărime mijlocie, luaţi din cele patru parcele repetiţii

Indicii de calitate determinaţi au fost: conţinutul în amidon, gradul de înnegrire a tuberculilor
proaspeti şi calitatea culinară.

REZULTATELE OBŢINUTE

Ţinînd seama de regi.mul de precipitaţii şi temperatură din peri
,oada de vegetaţie a eartofului, anii in care s-a experimentat pot fi
conside1r,aţi ea f,avoTabili pen1t,ru această, cultură,. PreCipitaţiHe 'căzute în
luna ,mai a anului l'9'7iO, deşi eumlult :peste nOlflmailiCll ,aniQ.or precedenţi,

nu au stlînj>enit plantele în creştere datorită drenajului bun al solurilor
din Ţarla Hî'rsei ; .producţiile obţinute au f,ost de 273,9 q/ha la soiul tim
puriu Ostara şi 2911,1 q/ha -la 'Soiul tîrziu Ora (tabelul 1). Regimul pluvio
metrilc bo@at, de 51913,3 ,mim [n 1970 şi 4515,4 mm în l'9!7rl, precum şi telm
peratura din lunile iunÎoe şi iulie au favorizat invazia unui atac puterni'C
de mană, cu urn1ă'ri in special asupra s'oiurilor timpurii şi steimitimpurii
sensiilbile la aoeastă boală.'Soiul semi\tîrziu Măgur:a a realizat in medie
pe cei doi ani 278,1 q/ha.

În grupa soiurilortimpurii şi semitimpurii,cu perioadă de vegetaţie

pînă: la 100 zile, ,comparate cu soiul maTtor OSitara, se departajează ca
producţie de tuhercul'i soiul S,putnic, cu un spor de 36,40/0 în anul 1971
(tabelul 2). A!oelst so:i a,re un prolcent mare de rtmlbereuH mijliOd'i (6H,'00/0),
(conţinutul 'mijlociu. [n amidon şi o .înnegrire a ttuberculilor eruzi situată

la Hmita superio:ară admis,ă. Se comportă m'ijlodu faţă de atacul ll1anei
în 'condiţii de' ,dmp. Se evidenţiază printr-un prooent 'Însemnat de tUJber
iC'uli mairi Iso:lU\Tiile: Eera ''Cu ,59,7%şi JOlgev,a 19!6,8-13'27 cu 511,20/0' Ca
însuşire pozitiv,ă a celor două soiuri este făinozitatea mijlocie, însuşire

-ce atestă o folosinţă multiplă şi gradul scăzu1t de innegrire a pulpei
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Tabelul 1

Suma pe per. de veg.

Soiul şi
Anul

Producţia Amidon Înnegrire tempo

I
'(precocitatea) q/ha % (1-10) medie precipit.

lunară mm
aC

Ostara
."

1970 . 273,9 15,5 2,5 73,5 593,3
(timpuriu) 1971 2[24,4 13,6 3,5 73,1 455,4

media 249,1 14,5 3,0

Măgura 1970 287,0 "16,9 2,5
(semitîrziu) 1971 269,3 14,1 3,5

media 278,1 15,5 3,0 86,4 637,2

Ora 1970 291,1 18,5 2,9
84,7 560,3

(tîrziu) 1971 271,4 17,8 2,5
media 281,2 18,2 2,7

tuberculilor q'uzi. Faţă de :atacul de lnană soiurile amintite sînt u.nijlociu
de rezistente la a'ceastă~ boală.

Soiurile semitîrzii cu perioadă de vegetaţie între 101 ,şi 115 zile,
depă!şesc producţia de tuberculi asoiului maritor Măgura ou sporuri de
1,40/0 (soiul K6nigsmark) pînă la 29,9% {soiul Arensa)în anul 1970 şi

cu 3,7% (soiul Silesi:a) pînă la 34,0% (soiul Arensa) în anul 1971. Pr'O
ducţia mare a soiului Arensa este cGmpletată de unele însuşiri pozitive
ca : procent de tuberculi mari 5,4,1%, grad redus de Înnegrire. In această

grupă de precocitate există unele soiuri cu sporuri de producţie semni
fkative 'şi foarte semnificative, 'cu un conţinut de amidon Ce' depă.şeştte

200/0. Arcelstea s'înt: K6nigs,mark ,cu 22,2-23,00/0 am,iidon, Rieke,20,6
22,20/0, W,oudster.20,4-21,40/0. Conţinutul mare de a:midon al acestora
dă posibilitatea folosirii lor 'în scopuri industriale, asigurînd prin aceasta
o devansare a recolită'rii la cartof în ioa/lnnă. Printre :soiurile semitîrzii
lJnele au n comportare foarte bună în ee pfi.veşte rezistenţa de cimp la
Ilnană: Aresa 1,5, Noordeling 1,5, Aga 2,0 reu foarte bună rezistenţă,

Ir.mgard, K6nigs,mark, Rieke, Diana, E~sa, Igor, Silesia, He,llena, Woud
ster, Keeskemet, cu rezistenţă bună la. atacul aceste'i boli; acestea for
mează un valoros material iniţial pentru 'crearea de soiuri noi.

între soiurile :tirzii cu perioadă de vegetaţie de peste 115 zile,
comp.arate eu standardul Ora, se evidenţiază soiurile: Herbstfreude cu
un spor de producţie foarte semnificativ de 23,3 0/ 0-40,6%, Heimkehr
cu 19.,'1%-32,7%' Veliamino'Vskii 15,1-23,60/0' ,Din punct de vedere al
calităţii, oele trei soiuri se earacterizează printr-un prooenit de oca500/o
tuiberrlOUllimari, unoonţi'nut în amidon mijlociiU ISlprre ma,re, ee varliază' înbre
14,50/0 la Isoiul Veliaminovskii în anul 1971 şi :20,7% la so'iul HeIibstfreude
în acelaşi an. Ca m,aterial iniţial de ameliorare 1111er'ită atenţie soiul Feeula
al cărui 'conţinut ~n amidon depăşeşte 250/0.
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Tabelul 2

Producţia ,% structura rec. Amidon % Comportarea

Făino- Inne-
la

Ţara deSoiul orig:ne tuh. tub. zitate grire
1970 1971 mari mijlocii 1970 1971 (1-4) (1-4) vieo,"Iro,",

% % (1-9) (1-9)

Soiuri timpurii şi c;emitimpurii

Ostara Olanda 100 100 49,1 33,5 15,5 13,2 2,5 3,5 2,3 6,5
Deva Olanda 57,9 92,7 17,2 45,2 17,8 15,5 2,9 4,2 9,0 7,0
Eros R. D. Germană 91,5 118,2*** 38,1 47,2 16,2 12,3 2,6 2,5 17,1 7,5
Flourball Anglia 63,9 92,7 37,1 44,5 13,4 13,7 2,3 2,5 3,7 5,5
Friiheste Delikatess Germania 48,6 98,2 38,2 37,0 16,0 14,3 2,7 2,5 2,7 5,5
Geclhlom Olanda 50,2 72,7 26,9 39,5 13,3 13,2 2,5 4,5 8,0 9,0

Hera CehoslovaciJ 69,3 78,2 59,7 33,2 12,1 12,7 2,3 3,2 16,8 5,5
HNinga Olanda 78,3 110,9** 37,6 39,0 20,6 18,5 3,0 3,5 0,5 5,5
J6geva 1968-327 V.R.S.S. 80,1* 101,8 51,2 31,5 14,6 13,1 2,4 2,8 10,1 5,0
Judica R.F. Germania 67,2 70,9 26,9 51,4 13,8 13,6 2,6 3,3 3,7 6,5
Marktredwitzer Friihe R. F. Germania 90,6 98,2 43,3 38,8 12,9 11,6 2,7 2,7 8,0 6,0
Marli Germania 61,,2 83,6 14,8 54,6 15,4 14,5 2,6 3,5 7,5 7,0
Marta Cehoslovacia 57,3 89,0 48,0 39,7 13,5 12,3 2,3 3,0 3,0 6,8
Mutinga 17 Olanda 79,5 116,4*** 49,9 36,3 18,3 17,9 3,2 3,0 4,5 4,5
Scfton Wonder Anglia 56,9 87,3 35,4 47,0 16,0 16,6 2,5 2,7 8,5 5,0
Shamrock Anglia 68,G 92,7 54,1 33,7 15,2 1;3,1 2,3 2,7 1,4 5,5
Sputnic Po~onia 77,5 136,4* ** 27,1 68,0 16,8 13,4 2,7 3,7 3,3 5,5

Soiuri semitîrzii

Măgura România 100 100 57,5 32,8 16,9 14,0 2,5 3,5 2,9 3,0
Aga R.F. Germania 99,1 131,0*** 46,2 38,7 17,1 19,2 3,2 4,0 2,9 2,0
Akebia Germania 103,2 112,1*** 73,6 18,4 21,2 20,2 3,0 4,0 2,2 4,0

Alisma R.F.Germania 88,7 110,0*** 53,8 37,0 18,8 17,6 3,2 3,5 2,2 3,5
Arensa R.F. Germania 129,9*** 134,0*** 54,1 35,3 17,8 16,1 2,8 3,5 3,7 1,5
Diana R. F. Germania 103,5 118,1 63,5 28,1 18,1 18,1 3,0 4,0 7,5 2,5

Dobrin Jugoslavia 86,\ 92,4 60,7 35,7 15,8 15,6 2,7 5,0 1,9 4,5

Eisa Suedia 127,0 113,6* ~:l· 68,0 25,7 17,6 12,5 2,5 3,5 1,4 2,5 *'"



Tabelul 2 (continuare)

I

Productia.% structura rec. Amidon % Comportarea

Făino-
la

Tara de Inne-
Soiul origine tub. tub. zi tate grire

I
1970 1971 mari mijlocii 1970 1971 (1-4) (1-4) v;'""1 m.n'o/ %/0 (1-9) (1-9)

Kecskemet 55-38-2553 Ungaria 90,9 110,6*** 50,8 41,6 15,0 14,2 2,5 3,2 7,3 3,0
Kerr's Pink Anglia 67,8 97,3 51,6 41,6 17,6 16,3 2,2 2,7 9,8 4,5
Kănigsmark R.F. Germania 101,4 116,6*** 39,7 31,7 23,0 22,0 3,0 5,0 1,4 3,0
Kvetuse Ce has lavacia 71,4 86,7 30,6 51,7 16,6 15,5 2,9 3,0 17,9 5,5
Nederlander Olanda 68,3 97,7 42,7 49,7 16,6 15,8 2,9 2,0 8,2 4,5
Noardeling Olanda 103,7 96,9 61,0 33,0 22,7 24,2 3,1 4,0 7,3 1,5
Odieskii U.R.S.S. 58,2 43,1 58,6 35,3 19,1 23,2 2,6 2,7 4,0 8,5
Pirat R.D. Germană 110,8 125,7*** 43,5 48,1 17,2 14,0 2,6 3,2 1,2 5,0
Pudimincs U.R.S.S. 81,4 90,9 56,6 34,2 15,0 14,5 2,5 4,0 4,4 5,0
Rieke R. F. Germania 113,8* 118,1*** 41,9 41,1 20,6 22,2 2,2 3,0 2,6 2,5
Risa R. F. Germania 93,4 109,1** 42,5 41,7 17,5 16,7 2,8 4,0 3,4 3,0
Roderik D.A. U. Anglia 35,8 42,0 29,2 40,3 14,2 15,5 2,9 3,2 16,0 6,5
Silesia Germania 80,1 103,7 56,2 31,7 18,1 21,0 3,0 3,2 12,5 2,5
Sirius Germania 96,8 110,6** 61,8 25,1 19,1 18,6 3,0 4,0 1,9 4,0
Trags Lichtblick Germania 60,9 78,7 59,8 32,2 16,0 16,8 2,7 3,5 1,6 3,5
Woudster Olanda 106,5 131,0*** 48,7 39,7 20,4 21,4 3,0 2,7 2,6 3,0

Soiuri tîrzii

Ora Germania 100 100 42,6 42,7 18,5 17,8 2,9 2,5 23,5 2,0
Fecula R.F.

Germania 83,5 102,2 45,6 40,0 25,7 17,0 3,5 5,5 20,1 1,5
Feuergold Germania 104,8 106,7 *"" 46,0 42,2 18,5 17,9 2,7 4,8 1,6 2,5
Heimkehr R.F.

Germania 119,4**"" 132,7*** 46,8 27,2 18,9 18,0 2,6 3,2 1,5 2,0
Herulia Germania 86,6 95,5 48,5 41,7 16,8 21,9 2,6 3,0 0,2 2,5
HerbsUreude R.F.

Germania 123,3*** 140,6*** 51,5 39,7 18,7 20,7 2,9 3,2 2,0 1,5
Iulius Amissep U.R.S.S. 105,3 131,9*** 49,4 37,7 17,7 15,5 3,1 3,7 4,9 3,5
Reichtskanzler Germania

75,8 88,3 37,9 49,3 21,1' 20,7 3,2 2,0 7,2 4,0
Veliaminovskii U.R.S.S. 115,1 ** 123,6*** 50,9 35,3 16,2 14,5 2,4 2,7 2,6 1,5 -...:J

Ul



74 S. MUREŞAN 6

Din dinamica acun1ulării producţiei (tabelul 3) în faza începutului
înlHolI'itUilui 'Şi 'la înfloritlul maxim 'Se eonsltată la 'soiurile timpurii un spor
de producţie faţă de martorul Ostara de 9,20/ 0 în epoca 1 şi 32,70/0 în
epoca a II-a la soiul Sputnic. Practic aceleaşi sporuri de producţie se
,observă şi la soiul Eros din grupaseluitimpurie (tabelul 3).

Tabelul 3

'Dinamica formării produi.:ţiei, c::nţinutul în amidn şi înne,grirea tub~rculi1or 1971 Braşov

Producţia (%) Conţ. în amidon, % I înnegrire (1-4)

Soiul

I I I I
ep. 1 ep. II ep. 1 ep. II ep. 1 ep. II

1,5 1,5
2,0 2,5
1,5 1,5
1,5 3,0
1,5 1,5
1,5 1,5
2,5 2,5
1,5 1,5
1,5 3,0
2,0 1,5
1,5 1,5
2,0 1,5
1,5 2,5

1,5 2,5
1,5 2.5

Ostara
Deva
Eros
Flourball
Fri.iheste Delicatess
Geelblom
Hera
Heringa

.J6geva 1968-327
Judica
Marii
Marta
Marktredwitzer Frlihe
Mutinga 17
Sefton Wonder
Shamrock

Măgura

Aga
Akebia
Alisma
Arensa
Diana
Dobrin
Elsa
Kecskemet 55-38-2553
Kerr's Pink
K6nigsmarck
Kvetuse
Nederlander
Noordeling

'Odieskii
Pirat

Soiuri timpurii şi semitimpurii

100 100 100 11,7
79,7 11 :5,6 12,1 15,9

109,2 131,1*** 9,0 10,8
91,3 159,3 9,6 12,0
69,7 112,0 9,0 11,5
84,2 92,0 10,2 12,6
79,6 94,1 9,9 10,5
91,4 113,8* 12,3 15,5
46,5 113,1* 9,0 11,5
62,5 72,7 9,8 12,4
52,6 92,2 9,2 12,1
38,8 81,2 9,0 10,6

118,4** 154,2*** 10,2 11,4
79,6 133,6**~:

73,0 141,4*** 10,3 12,6
99,2 143,9*** 9,3 13,1

Soiuri semitÎfzii

100 100 9,0 9,6
92,4 94,5 9,0 10,5

101,9 81,8 10,8 13,5
148,6*** r4,5 10,8 13,1
130.2** 136,0*** 10,5 12,4
126,4* 100,0 11,4 13,1
46,7 68,1 9,0 9,8
85,5 96,3 9,4 11,8
90,2 94,5 9,5 11,9

119,6 118,3*** 9,6 12,9
62,5 95,8 9,8 13,0
134,7*,ţ 110,2*** 10,7 13,6
102,1 108,1*": 11,4 13,8
111,7 94,5 11,8 16,5
115,7 97,9 12,4 13,1
57,2 119,2*** 9,0 10,4

1,5
1,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
1,5
2,0
1,5
1,0

2,5
2,0
2,5
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
4,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2,5
2,0
1,5
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Tabelul 3 (continuare)

Producţia (%) I Cont. în amidon, % Înnegrire (1-4)

Soiul

I I I Iep. 1 ep. II ep. 1 ep. II ep. 1 ep. II

Pudimines 49,3 94,7 9,0 11,0 2,5 2,0
Rieke 69,1 99,2 10,7 13,5 2,5 2,0
Risa 68,4 110,5*** 11,1 13,2 1,5 2,0
Roderik D.A. U. 48,7 44,8 9,0 12,8 1,5 3,0
Silesia 65,6 83,6 11,5 13,5 2,0 2,0
Sirius 93,3 100,0 10,8 12,4 1,5 3,0
Trogs LichtbI ick 124,0* 107,2** 9,0 12,7 2,0 3,0
Woudster 142,8*** 132,6*** 14,3 17,5 1,5 2,5

Soiuri tîrzii

'Ora 100 100 10,3 13,0 2,5 2,5
Fecula 54,5 73,5 13,5 19,7 2,0 2,5
Feu'ergold 47,5 61,5 12,9 13,9 2,0 3,0
Heimkehr 84,4 92,3 9,3 12,1 2,5 2,0
Herulia 51,0 71,1 11,6 13,4 2,5 2,5
Herbstfreude 119,5* 113,4*** 9,7 13,8 2,5 2,0
Iulius Amissep 98,9 94,2 15,1 15,2 1,5 3,0
Reichtskanzler 82,9 82,6 13,5 16,8 1,5 2,5
VeIiaminovskii 84,4 101,9 12,2 14,3 1,0 2,0

Soiurile semitîrzii Igor şi Woudster depă!şesc martorul .Măgura în
,a1mibele epoci de reco1tare eu sporuri tfoarte selmnilfi'CIa:t'iive de 40,0 0/ 0

46,9'0/0 şi respeclti'v 42,8-3l2,160/ 0. Faţă de maruorul tîlrziuOra, numai
soiul Herbstfr1eluide realiz€'ază deipălşire de producţie iin epoca 1 de 119,50/ 0

şi in a II-a de 1,3,40/0' Cel mai mare Iprrooent de amidon real'izat in dina
mi'că este de 19,750/ 0 la soilul Fecula :în €Ipoea a II-,a de recoltalre.

CONCLUZII

1. Se evidenţiază prin capacitate bună de producţie lamatur:itate
şi în dinalmkă IsoiUirile : Siputnic, E,rlQls, HerinJga,MUltinga, Jog'elva 19'618-32,
Konigsmark, Arensa, Silesia şi Heimkehr, demne de a fi promovate' în
reţeaua de stat.

2. Prezintă impor.tanţă pentru lucrările de' ameliorare soiurile:
Fecula prin conţinut ridicat lîn amidon, Noordeling, Arensa, Veliaminovs
kii, Herbistlfreulde 'prin rez'ils;tenţă de' eî;mp1a m,ană, Herulila, Feue'I'Igold,
I'duna, Elsa, Pirat, Kooi,gsmB['k, Shalnrock ea ['ezistente la viToze .şi Ne
derlan!der, MZlrktreldwitzer Frooe pent'ru Ica'1Î'tate.
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THE BEHAVIOUR OF SEVERAL IMPORTED POTATO VARIETIES
UNDER THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF BRAŞOV

SUMMARY

8

Between 1970 and 1971 studies were carried out on the yielding capacity, late blight and
virus diseare resistance, and cooking quaIity of 50 imported potato varieties. The dynarrics of
tuber yield accumu1ation was chekced in 1971. As compared to t~e standard varieties Os tara
Măgura and Ora, the yields and yield increases of Sputnik, Eros, Heringa, Mutinga 17, J6geva,
1968-327, K6nigstnark, Arensa, Silesia, and Heimkehr proved signi.ficant and highly signi
ficant. Other traits, such as: crop stru~ture, starch content, mealiness, tuber darkening on
cooking, etc. are discussed.

DAS VERHALTEN EINIGER IMPORTIERTER KARTOFFELSORTEN
UNTER DEN BE'DINGUNGEN VON BRAŞOV

ZUSAMMENFASSUNG

In den J ahren 1970-1971 wurde die Produktionsfăhigkeit, di~ WiderstandsfăhigkeH gegen
iiber der Făule und die auf die Kochkunst beziiglichen Eigenschaften von 50 importierten
Kartoffelsorten studiert. Im J ahre 1971 wurde das Ansammeln der Knollenproduktion gepriift.
Verglichen mit den Standardsorten Ostara, Măgura und Ora, zeichneten sich die Sorten Sput
nik, Eros, Heringa, Mutinga 17, J6geva 1968-327, K6nigsmark, Arensa, Silesia und Heim
kehr durch h6here Ertrăge, mit bedeutsamen und sehr bedeutsamen Differenzen im Oberschuss,
aus. In der ArbeH wird auch auf andere Eigenschaften, wie Struktur der Emte, Stărkegehalt,
Mehligkeit, Schwarzung der Knollen nach dem Kochen usw. hingewiesen.

nOBEJlEHYIE HEKOTOPblX I1MnOPTHbIX COPTOB KAPTO<I>EJ151 B YCJlOBYI5IX
EPAiilOBA

PE3IOME

B 1970-,-1971 rr. H3ylJaJIaCb ypolKaHHocTb, yCTOHlJHBOCTb KepHToepTope H BHpycaM H Ky,rIHlIap
Hble KalJeCTBa 50 HMflOpTHhIX COpTOB KapToepeJl5I. B 1971 ro.D.Y rrpoBO.D.H.TJaCb npoBepKa HaKon
JIeHHH B.D.HHaMHKe ypolKa5I KJIy6Hei1. no cpa BHeHIllO co CTaH.D.apTHhIMH copTaMH OCTapa, M3
rypa HOpa, copTa CnYTHliK, 3poc, XepHHra, MyHTHHra 17, I10lleBa 1968--327, KeHHrcMapK,
ApeHca, CHJIe3H5I H XeHMKep BbI)J.eJIHJIHCb 60JIee BbICOKOH ypO)KaHHOCTblO, C.D.oCToBepHbIMH ]f

OlJeHb .D.OCToBepHbIMH npH6aBKaMH ypolKa5I. B pa60Te H3ylJa1OTC5I TaKlKe li .D.pylHe CBoHcTBa,
KaK HanpHMep, cTpyKTypa ypO)K35I, cO.D.ep)I{aIIHe KpaXMaJIa, paCCbI!1lIaTOCTb, nOl:epuemJ€
KJly6Hei1 npH BapKe Il T.n.
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INFLUENŢACONDIŢULORPEDOCLIMATICE ASUPRA
CARACTERULUI DE îNNEGRIRE LA TUBERCULII DE CARTOF"

S. MUREŞAN "')

Timp de trei ani s-a urmărit predispoziţia la înnegrire a sucului
şi tuberculilor fierţi, la patru soiuri de cartof, cultivate în 21 loca
lităţi din România, diferite atît din punct de vedere al conditiilor
climatiee cît şi ca sol. Din datele obţinute rezultă că gradul de înne
grire a sucului cît şi indicele de înnegrire a tuberculilor fierţi

diferă în funcţie de soi. În cadrul aceluiaşi soi înnegrirea variază

de la o localitate la alta. Temperatura scăzută din perioada de
vegetaţie a cartofului măreşte înnegrirea, iar precipitaţiile abun
dente contribuie la intensificarea acestui caracter. Cea mai redusă

înnegrire se petrece în zonele cu tempera turi modera te şi precipi
taţii scăzute. Pe soIurile uşoare, înnegrirea este mai mare decît
pe soIurile mijlocii şi grele. Dintre elementele din sol, potasiul
este acela care exercită o acţiune pozitivă asupra gradului de re
flexie a sucului şi indicelui de înnegrire a tuberculilor.

Literatura mondial.ă acordă în ultimul ~imp importanţă tot mai
m·are caracterului de înnegrir.e a c:artofului, nedorit la tuberculii în stare'
crudă sau pregătiţi sub formă de preparate industrializate 'ca: dps, pom
m!esfriltes, pireuri e1ţ.e. Exp1i:eiînd eauza ffnnegr'irii tJulbereu;li101r de cartof,.
unii autori (J li u 1, 1949; Ve r t re' g t, 1968; K elI y, 1969) o atribuie
unui complex feric-difenol, :alţii ;(B i r e c k i, 1969; W'e a we r şi calah.,
1966) oxidării tirozinei de către tirozinază şi for,mării pig:mentului ,mela
nină, iar alţii (H u g h e s şi E van s, 1967, 1969; M ti net a, 1967) con
ţinutului de .acid clorogenic lşi T'aportului dintre acesta şi acidul citric.
Conţinutul în cei doi acizi este un caracter de soi, influenţat de eondi-

*) Au executat experimentarea în cîmp: 1. Bratu (Lovrin), Maria Năforniţă (Timişoara),

Şt. Mathe (Oradea), P. Zahan (Livada), 1. Modoran (Bistriţa), Cecilia Bretan( Cluj), L. Tamaş.
(Tg. Mureş), 1. Buşilă (Sibiu), G. Lapikaş (Tg. Secuiesc), Elena Scurtu (Suceava), 1. Măzăreanu

(Secuieni), Maria Sîrbu (Podu Iloaie), Vasilica Pletea (Perieni), Lucia Dragomir (Ştefăneşti),
N. Popa (Caracal), V. Buzoianu (Bechet), 1. Neguţi (Valu lui Traian).



80 S. MUREŞAN 2

ţiile pedoclimatice (Var i s, 1970) şi în oarecare măsură de elementele
nutritive din sol. Astfel, cantităţi mari de azot, ,aplicate sub formă de
îIllgrăşăiminw,contribuie la foruna:rea'iacilduilui d.OirOigen'iic ,1n tubelr'Cul, aiv,[nld
Cia urm:are o intenlsilfi'oare a [nnelgririi (W eil te, 19i6l2), lin timp ce 'O bună

aprovizionare a solului în poţasiu contribuie la scăderea gradului de
înnegrire (H u g he s :şi 'Colab., 1967). J

Fenomenul nedorit de înnegrire apare şi la preparatele industria
lizate din cartof. El este un earacter de soi (V o gel, 1965) modificat
puternk sub influenţa factorilor externi ~ climă, sol, îngrăşăminte sau
lucrări agrotehnice (8 fi i t h, 1961, 1965). După ,cercetările efectuate de
M o Il (1966) această înnegrire se datorează conţinutului în zahăr redu
cător al tuberculilor şi schimbărilor suferite de hidraţii de carbon în
timpul păstrării (P ă t,~ o 1 d şi 'Colab., 1963).

Cercetări 'cu privire la înnegrirea tuberculilor de cartof, cultivaţi

in condiţiile.ţării noastre" nu au fost, executate pînă în prezent. în vederea
stabilirii celor mai potrivite zone pentru obţinerea cartofului de consum
de calitate superioară, au fost abordate in anul 1968 cercetări mai ample
cu privire 1"] influenţa condiţiilor pedoclimatice din ţara noastră asupra
caracteruluide înnegrire, la cîteva soiuri de 'cartof admise în producţie,

cercetări ,care fac obiectul prezentei lucrări.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experir,1entarea a începul în anul 1968 şi a avut o durată de trei ani. Experienţa s-a
executat în 21 localităţi, verifidndu-se din punct de vedere al producţiei şi calităţii patru
soiuri şi anume: soiul semitimpuriu Bin tje (lua t ca martor), soiul semi tîrziu Măgura şi soiurile
tîrzii Merkur şi Ora.

Metoda de lucru în cîmp. Ma terialul de sămînţă necesar s-a produs în fiecare an Ia Braşov

şi s-a păstrat în aceleaşi condiţii de temperatură şi umiditate pînă primăvara, cînd s-a trimis
anual în toate localităţileunde se executa experienţa. Din punct de vedere al stării fitosanitare
ma terialul de sămînţă n-a depăşit în nici un an gradul de virozare de 10%,.

Amplasarea experienţei s-a făcut pe diferite tipuri de sol; nisipoase, aluviale, cerno
ziomuriîn.diferite stadii, humicosemigleice. brune de pădure, podzolite etc. În toate unităţile

s-a aplicat un ag,ofond unic care a constat din 30 Uha gunoi de g"ajd, 60 kg/ha fosfor (substanţă

activă), 60 kg/ha potasiu (substanţă activă), administrate t03mm odată cu arătura adîncă şi

60 kg/ha azot (substanţăactivă) dat în primăVJră înainte de pregltire3 terenului pentru plantat.
ExperIenţa a fost aşezată după metoda pătratului latin de tipul 4X4, cu distanţa de

plantare de 70/30 CITI.

. Recoltarea s-a făcut Ia maturitatea sJiurilor, luînd din fie~are parcelă cîte o probă medie
de 8 kg tuberculi de mărime mijlocie care au fost analizaţi Ia I.C.C.S. Braşov cu'privire Ia
înnegrirea sucului şi a tuberculilor fierti.

Metoda de lucru În laborator. Pentru stabilirea g:adului de înnegrire a sucului din cartof
s-a folosit metoda indicelui de reflexie a suculu:, determinat cu leucometrul, Ia care o valoare
mare înseamnă înnegrire redusă şi invers (Vo gel, 1966).
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Gradul de înnegrire a tuberculilor fierţi s-a determinat pe baza analizei unui număr de
20 de tuberculi fierţi în coajă. calculîndu-se indicele de înnegrire după V o gel (1965) şi

Ny s (1967).
Determinarea gradului de înnegrire a cipsului în timpul preparării s-a făcut după o

scară de culoare publii::ată de Au g u s t (1964) cu note de la 1-9, în care nota 1 reprezintă

culoarea auriu deschis, iar 9 maron în2his.
Condiţiile de climă şi sol. S-au luat în studiu trei factori climltici: temperatura, preei

p:taţiile şi durata strălucirii soarelui din perioada de vegetaţie a cartofului. Datele înregistrate
în anii de experimentare sîn.t pr2z~ntat~ în tabelul 1 p~ lo:alităţi grupate în zone geogr lfi :e.

Din datele înregistrate rezultă că din cei trei ani experimentaţianul 1968 a fost cel mai
călduros. Abaterile de temperatură faţă de n)rmlla pe 5) ani înregistrează valori minime de
0,7°C în localitatea Lăzarea şi maxime de 6,4°C în localitatea B~chet. Există însă şi unele
localităţi ca Bilceşti şi Valu lui Tcaian în care suma tempe:-aturiloi m~dii lunare este mai
mică decît normala.

Anul 1969 înregistrează valori apropiate de normală, iar anul 1970 se situează suba
aceasta. O diferenţă în minus de 11,1°e faţă de normală s-a î.1registra t în anul 1970 în locali
tatea Lăzarea. Calculînd media temperaturilor pe cei trei ani se constată că în majoritatea
localităţilor aceste valori sînt foarte apropiate de normală

Suma precipitaţiilorcăzute în perioada de vegetaţie a cartofuIui înregistrează valoriI
cele mai mari în anul 1970. În localitatea Şercaia într-o perioadă de 6 luni s-au înregistrat
717,8 mm, depăşind cu 206,8 mm normala. În celelalte localităţi abaterile sînt mai mi.::i.
Nici media precipitaţiilor căzute în anii experimenta li nu se abate prea mult de la valorile
normale. Între localităţi, diferenţele de temperatură şi precipitaţii au fost mari.

Analizînd soIurile pe care s-a executat experienţa, rezultă că între localităţi există

diferenţemarcante şi în ceea ce priveşte însuşirile lor fizice şi chimice. Din analizele granulo
metrice efectuate rezultă o diversitate structurală mare, începînd de Ia nisipurile din zona
Bechet - Sadova, cu 77,3% nisip grosier şi numai 5,7% argilă, pînă Ia soIurile lutoase de la
Cluj cu 54% argilă (tabelul 2).

Componentele chimice variază mult, astfel încît conţinutul în humus al solurilor de la
Sibiu este de 4,43% în timp ce la Ştefăneşti de numai 0,67%. SoIuri bine aproviziona te în
potasiu se întîlnesc în localităţile Periam şi Bistriţa, iar mai sărc:ce în acest element la

efăneşti şi Bechet.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Gradul de rerflexiea sucului dă difelfenţe de rrnnegdre atit lîntre
soiurile cultivate în aceeaşi localitate dt şi în cadrul "aceluiaşi soi, cultivat
în localităţi diferite. Astfel gradul de reflexie a teulorii sucului in medie
pe trei ani la cele patru soiuri cultivate' în loealitatea Suceava prezintă

valori de 53,3 la Bintje, 50,5 la Ora, 51,9 Ia Măgura şi 49,1 la soitul
Merkur (tahelul 3). Variaţia între soiuri se Imenţine şi în celelalte loca
lităţi putîndu-se Inseria astfel: soiul cu 'cel mai mic grad de înnegrire
a fost Bintje, ur,mat de Ora, Măgura şi la urmă Merkur.

Innegrirea este til1ai pronunţată Ia tuberculii fierţi din materialul
obţinut în zone răcoroase cu precipitaţii abundente cum sînt .cele de la
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Variaţia principalilor factori climatid

Anul I Lovdn IPed'm IO"de' I Liv,d. IB;,tdt·1 Cluj I
Tg. I Slbln ISe",i. IBea,ovIMureş

Suma temperaturilor medii lunare

1968 116,6 109,0 107,2 104,4 96,1 96,0 99,7 96,0 92,7 90,8
1969 105,6 103,6 102,6 99,2 89,8 90,5 93,9 101,4 87,5 84,7
1970 101,9 101,9 99,2 94,8 89,1 87,7 94,6 98,6 87,4 86,4
Media 108,0 104,8 103,0 99,4 91,6 91,4 96,0 98,6 89,2 87,3

Normala
59 ani 106,9 106,9 104,6 99,9 92,6 91,6 95,2 95,4 90,5 86,2

Suma precipitaţiilor căzute de

1968 338,0 313,0 429,4 374,4 519,2 466,2 495,6 394,6 429,5 339,4
1969 270,8 304,7 419,6 299,6 426,4 437,1 487,7 495,3 451,4 396,3
1970 375,4 375,4 392,7 499,6 610,7 656,7 446,3 564,4 717,8 637,2
Media 328,0 331,0 413,9 391,2 518,7 520,0 476,5 484,7 532,9 457,6

Normala
34 ani 349,9 349,9 372,0 390,7 435,1 433,4 424,5 464,4 511,0 523,1

Durata strălucirii soarelui de

1968 1549,7 1549,7 1483,4 1523,3 1392,1 1346,8 1398,9 1291,5 1374,6 1358,7
1969 1569,8 1569,8 1520,5 1475,9 1323,0 1381,8 1403,6 1338,3 1286,7 1173,5
1970 1418,4 1418,4 1355,0 1375,8 1284,3 1298,4 1301,5 1231,8 1299,9 1264,8
Media 1512,6 1512,6 1452,9 1458,3 1333,1 1342,3 1368,0 1287,2 1320,4 1265,6

Normala
15 ani 1466,3 1466,3 1482.2 1472,6 1394,7 1383,5 1406,3 1311,6

Lăzarea, Bilce:şti, Suceava (tabelul 7), !În timp 'ce în 110calităţile din zonele
cu temperaturi mai ridicate şi ,preeipitaţiimai reduse, înnegrirea este
mai puţin aocentuată şi deosebirile dintre soiuri sînt mai puţin lnarcante.
Şi aici 'ca şi în cazul înnegririi sucului, ordinea soiurilor se păstrează.

Întinderea geografică a ţării noastre este euprinsă 1n limite reduse
de latitudine şi longitudine pentru a \pennite o diferenţiere marcantă

a înnegririi în funcţie de climat pe întreg teritoriul rgeografic. Totuşi

prezenţa lanţului earpatic provoacă o oarecare diferenţiere a înnergririi
pe ,axa nord-sud. AUitudinea şi vecinătatea pădurilor i,m,prim,ă climatului
un ,caracter variat icare' influen~ează acumularea 'Substanţelor nutritive şi

de rezerv,ă din tl1beroul, inclusi'v a elementelor care provoacă înnegrirea.
Astfel, iînnegrirea eeamai accentuată a sucului (şi a cartofilor fierţi se
se:mnale:ază ffn localităţile din zona depresionar,ă înaltă din apropierea
munţilor: Lăzarea, Braşov şi Biloeşti. Pe măsura :îndepărtării de lanţul

CaDpaţilor şi pe măisură ce dima devine mai caldă şi mai us'cată pro
cesul de înnegrire este mai redus (fig. 1). In podişul Transilvaniei înne-
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Tabelul 1

în localităţile de experhnentare ".\

~ ...

I I Podu I ··IB'! fi I I I Va!uI Tg. se-I vii Secu· Ştefă-
cuiesc Lazarea Suceava ieni Iloaiei, Pertem 1 ceş I neşti Caracal Bechet !u.i

Traian

de la plantare la recoltare, °C

87,.8 76,0 92,4 100,8 105,5 110,4, 87,5 107,2 116,0 120,4 102,0
79,8 71,4 85,9 92,6 97,7 100,0 81,6 101,2 109,9 117,2 104,2
82,0 64,2 88,4 97,5 101,3 110,4 82,6 100,7 109,5 110,1 108,9
83,2 70,5 88,9 96,9 101,5 106,9 83,9 103,0 111,8 115,9 105,0

87,2 75,3 90,4 95,5 103,8 105,2 88,0 101,2 110,0 114,0 106,6

la plantare la recoltare, mm

338,5 470,2 483,9 321,7 336,9 541,3 481,9 322,9 360,0 324,0 106,1
358,0 674,4 524,1 516,7 383,5 347,9 580,9 513,0 399,0 358,0 203,7
540,1 519,8 401,8 470,7 553,9 407,2 603,8 472,7 398,4 440,6 271,5
412,2 554,8 469,9 436,3 424,7 432,1 555,5 436,2 385;8 374,2 193,7

396,0 438,3 406,5 358,2 310,1 276,4 492,2 439,4 313,8 276,2 200,3

la p lantare la recoltare, ore

1415,3 1296,4 1340,1 1300,1 1459,2 1712,9 1315,3 1597,4 1654,2 1877,1 1666,6
1335,0 1213,4 1313,9 1347,7 1.281,8 1640,8 1165,4 1517,1 1527,2 1710,2 1632,8
1289,9 1208,2 1245,6 1360,9 f264,6 1629,4 1156,6 1551,1 1410,2 1470,3 1665,9
1346,7 1239,3 L299,8 1336,2 1335,2 1661,0 1212,4 1555,2 1530,5 1685,8 1655,1

1342,6 1288,6 1438,6 1527,7 1562,4 1613,5

grirea este micşorată faţă de .cea din pr,eajma munţi'lor şi inten'Sifkată

faţă de 'oea din localităţile aflate ,în suaul, estul şi vestul ţării.

Influenţa temperaturii asupra înnegririi. Variaţia gradului de refle
xie a sucului de cartof în funcţie de temperatura din diferite localităţi

(fig. 2) 'îndreptăţeşte afirmaţia că între temperatură şi gradul de reflexie
a suoului există o strîniS'ă corelaţie poziti'vă (coeficient de eorelaţie 0,7(67).
Astfel, în regiunile cu temperaturi mai ridi'cate, gradul de ~nnegrif<e este
mai mic, respectiv valorile ,gr.adului de reflexie mai mari decît în cele
cu ,temperaturiscăzute. In Transilvania, unde temperaturile sînt mai
scăzute, s-a înregistrat cea mai intens,ă înnegrire. Astfe'l, in zona de
dealuri ,~'I1g. Mureş !şi Cluj) cu suma de temperaturi medii lunare în
peri.aada aprilie-septembrie cuprinsă între 91,O°C ,şi 95°C, gradul de
reflexie a culorii sucului este la soiul Ora de 54,8, respectiv 54,5. In
zona premontană ,(Lăzarea) cu suma de temperatură de 75,3°C, gradul
de reflexie a 'sucului la soiu'! Ora a fost ,cel mai mic (46,0). In podişul

moldovenesc s,econstată o creştere a valorii gradului de reflexie a sucului
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Tabelul 2

Rezultatele analizelor fizice şi chimice ale solurilor pe care s-a experimentat, 1968 - 1970

Alcătuirei granulornetrică. %

Localitatea
nisip nisip I praf

argilă
pH Hurnus 1<.20 P205 N totalgrosier Hn I .. suh o' 0/ OI %2-0,2 0,2- 002- 0,01- 0,( O ~

10 10 'o

mm 0,02 0,01 mml 0,002 mrn
mm mrn

Lovrin 2,4 38,4 10,8 12.9 35,5 6,6 2,73 34,0 10,3 0,21
Periam 37,2 34,8 5,7 7,0 15,3 6,3 2,58 40,0 40,0 0,22
Oradea 0,5 38,8 20,9 13,7 26,1 5,4 0,67 26,0 9,5 -
Livada 7.8 48,8 J3.4 7.0 23,0 5.2 2,11 :31.0 15.0 0,10

------------------
Bistriţa 15,4 30,5 9,4 15,2 29,5 6,0 2,01 40,0 8,0 0,15
Cluj 21,1 10,2 8,3 6,4 54,0 6.5 2,47 40,0 36,9 -
Tg. Mureş 0,8 51,8 10,7 13,6 23,1 6,7 1,65 18,0 9,0 0,30
Sibiu 8,1 32,4 7,8 10,4 30,7 6,2 4,43 30,0 19,3 -
'Şercaia 3,7 45,0 13,2 16,7 21,4 5,5 1,44 21,5 8,6 0,31
Braşov 15,7 26,5 6,6 13,6 37,6 6,5 2,01 16,0 7,8 0,43
Tg. Secuiesc 22,3 39,4 4,3 9,5 24,5 6,0 1,75 33,0 7,1 -
Lăzarea 28,3 28.5 8.1 13,2 21,9 5,5 1,13 27.0 8,8 ----_._------ ----
Suceava 1,7 40,8 13,2 10,8 33,5 5,3 1,90 18,5 4,6 0,23
Secuieni 0,0 40,8 17,2 10,9 31,1 5,8 1,29 27,0 5,3 0,14
Podu Iloaie 0.7 42,1 11,4 11,7 34,1 6,0 2,37 29,0 5,0 0,15
Perieni 4.5 46,3 13,0 8.3 27,9 6.0 1,54 22.5 5,0 --------------- --
Bilcesti 13,7 44,9 5,1 10,4 25,9 5,2 2,01 40,0 11,1 0,11
Ştefăneşti 0,4 60,4 11,8 8,5 18,6 6,9 0,67 13,0 25,0 0,29
Cara,cal 9,4 29,3 11,6 13,3 30,4 6,8 1,44 36,0 8,2 0,20
Bechet 77,3 14,5 1,9 1,4 5,7 6,4 0.82 15,0 6,6 0,20
Valu lui Traian 0,0 36,2 15,3 33,8 14,7 6,7 2,73 23,5 10,8 0,21

proaspăt de la nord spre sud odată ICU creşterea temperaturii. Variaţii

mai mari aleînnegririi sucului s-au constatat între localităţile din sud
şi sud-est, unde, pe lîngă factorul temperatură, :au acţionat în mod diferit
şi destul de pregnant alţi factori cum sînt solul, umiditatea, insolaţia şi

vînturile.
Influenţa u1nidităţii asupra înnegririi. In zona depresionară a

Gheorghienilor, unde s-au înregistr.at sume' de precipitaţii pînă la
554,5 mm, gradul de înnegrire este mai pronunţat. Situaţie similară se
constată şi în zona Cîmpulung-Muscel, la Bileeşti, unde precipitaţiile

numeroase din perioada de vegetaţie au măr'it predispoziţia sucului la
înnegri1re. iDi'mpO'trivă, !în zonele 'cu precipita'ţii !ffilai scăzute, ,cum sînt cele
din 'Dobrogea {Valu lui Traian), unide au ;căzut [n perioada laprilie
septembrie numai 99,8-271 'mlm precipitaţii, gradul de înnegrire a sucu
lui şi a tuberculi10r a fost mult mai redus.

Coeficientul de eorelaţie de 0,768 atestă legitatea relaţiei inverse
'într.e suma precipitaţiilorcăzute ,în perioada de vegetaţie' şi gradul de
reflexie a sucului de cartof (fig. 2).
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TabeLl 3:

Variaţia gradului de reflexie a sucului extras din tuberculii de cartof În funcţie de soi şi localitate
(valori medii 1968--1970)

Localitatea
Bintje Măgura Merlmr Ora

Lovrin 59,5± 5,0 54,8::1-.: 8,9 54,0:::1:.: 4,0 56,0± 6,6
Periam 55,3± 9,3 48,8.:±:: 5,0 5i,7+ 4,9 55,2~±: 4,9
Oradea 58,2j.: 8,7 53,4J.: 5,1 51,1± 8,6 50,4± 7,8
Livada 53,8± 5,0 51,3::i 3,8 51,3 -1- 4,0 50,3:-1-: 6,4

-
Bistriţa 57,9:1: 7,1 56,4± 10,0 56,0::1-: 4, I 55,7± 3,2
Cluj 55,4± 7,8 53,4± 10,0 53,0 ::1:: 8,4 54,5+ 0.9
Tg-. Mureş 55,9± 6,6 54,3± 3,7 51,9± 7,8 54,8± 3,8
Sibiu 56,6::1: 3,2 54,8± 4,6 49,7:.:1:: 10,5 53,7± 3,8
Şercaia 53,4± 7,3 51,3:r: 4,8 46,9:± 4,5 51,1+ 2,6
Braşov 49,8:::1= 6,0 45,1± 5,0 46,4::1: 5,9 48,0 j~ 1,8
Tg. Secuiesc 51,3± 7,0 50,7=-!::: 4,0 46,9± 5,5 47,9± 1,1
Lăzarea 48,8± 7,0 47,5± 4,2 46,3+ 4,8 45,0+ 8,9

Suceava 53,3::1: 8,4 51,9± 8,3 49,1 :±: 5,8 f)O,5~+- 4,6
Secuip;JÎ 54,9± 9,0 52,3::+: 6,9 48,2+ 8,6 53,3+ 6,1
POr:L! Iloaie 53,9::1: 11,3 51,7+ 8,7 49,9* 6,1 54,8f 4,7
~erieni 53,6+ 11,7 51,3± 8,1 50,8::1: 8,0 54,4:1-: 7,1

Bilceşti 51,3::1: 5,0 48,3:1-: 5,5 49,1-:1: 1,9 50,4± 2,7
Ştefăneşti 54,1± 6,9 54,3:4: 9,2 49,2± 3,4 52,8± 5,7
Caracal 56,7± 3,4 52.8:1: 4,3 52,5:+: 2,6 55,6± 1,0
Bechet 52,8± 4,9 52,0± 4,0

I

50,4::1:: 5,3

I

52,5± 6,4
Va1u lui Traian 60,6-t 4,0 53,6+ 1,5 54,2+ 2,6 56,3-+- 1,9

Media pe soiuri 54,6 51,9 50,4 52,5

Cercetările efectuate de H u g h e s şi E van S (1967) arată ca In

regiunile cu climă rece şi ulTIedă creşte conţinutul de acid elorogenic şi

înnegrirea tuberculilor este mai n1,are.
în ceea ce priveşte influenţa luminii asupra înnegririi sucului sÎ

a turberlcul'ilon:" iierţi, din comlpara:rea va.lorilor obţinute (tlaJbelele 3 şi 4)
cu dura:t,a sn:;rălucirii soarelui (tabelul 1) se oonstaltăI că predispoziţia la
înn€lglrire este Imai mair:e în localităţile 'cu o durată n1ai rrii'că de stră'luci!re

a soarelui.
Influenţa solului asupra înnegririi. In localitatea P 21riBIE1, pe un sOL

aluvial uşor cu textura nisipo-1utoasă, înnegrirea sucului la soiul J'vTăgura

a avut un grad de reflexie de 48,8, faţă de 58,8 în localitatea Lovrin
pe un oernoziomfreatic umed cu textura lutoasă (tabelele 2 şi 3). Cele
dOIUă 10calităiţi , fiInd la 10 idisltanyă de 11 ktl11 una 'de al'ta, a,u avut oon
diţii de dimă ase.mănătoa're, amprenta alSupra grradului de înne.@ri\re fiind
exercitată de tipul de sol care este diferit. Un fenomen lTIUlt :rnai aceen
tuat s-a semnalat în localitatea Bechet, unde diferenţele deînnegrir,e a
sucului şi tuberculilar fierţi, cauzate de tipul desol, şînt lTIUlt n1ai mari.
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Fig. 1 - Variaţia caracterului de înnegrire a sucului din tuber
culii de cartofi în funcţie de locul de cultivare (valori medii
1969-1970) (A) şi conţinutul în potasiu al solurilor şi pH-ul su
cului extras din tuberculii de cartof (valori medii 1969-1970) (8).
Fig. 1 - Variation of the blackening character of tuber juice in
terms of the site of cultivation (average values 1969-1970)
(A), and potassium conten t of soils and pH of juice extracted

from potato tubers (average values 1968-1970) (8).
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Fig. 2 - Variaţia gradului de reflexie a sucului din cartofi în funcţie de tempe
ratură şi deprecipitaţiile căzute în diferite localităţi (soiul Bintje, 1968-1970).
Fig. 2 - Variation of the refleetion level of tuber juice in relation to temperatures

and rainfalIs recorded in different localities (variety Bintje, 1968-1970).

Re~ultă de aiei că soIurile uşoare nisipoase provoacă o înnegrire mai
puternică decît soIurile! mijlocii şi grele.

Un rol important asupra reducerii lînnegririi 'Îl joacă Igradul de
aprovizionare a solurilor ou potasiu (8 ve n'S s o n, 1965; W e l teşi
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Tabelul 4

Variaţia indicelui de înnegrire a tuberculilor în funcţie de soi şi localitate
Valori medii 1968-1970

Localitatea Bintje Măgura Merkur Ora

Lovrin 18,7 22,0 21,0 19,7
Peri am 18,7 22,2 21,3 20,6
Oradea 18,7 22,1 21,5 19,1
Livada 18,5 21,8 20,6 19,5

Bistriţa 17,8 20,9 18,8 17,5
Cluj 18,8 20.2 20,8 18,7
Tg. Mureş 19,4 20,7 20,6 20,5
Sibiu 20,2 20,2 21,4 19,5
Şercaia 20,9 20,2 22,9 20,1
Braşov 20,7 23,7 24,6 20,9
Tg. Secuiesc 20,1 24,4 26,3 21,2
Lăzarea 20,3 24,1 25,6 21,4

Suceava 21,6 23,8 23,4 21,7
Secuieni 21,4 22,2 21,7 21,6
Podu-Iloaie 19,0 21,2 19,3 20,9
Perieni 19,8 20,9 21,9 20,8

BiIceşti 18,1 24,7 22,2 23,0
Ştefăneşti 18,3 19,5 22,7 19,0
Caracal 18,0 22,5 21,3 19,0
Bechet 20,5 22,1 21,5 20,5
Valu lui Traian 19,7 23,7 21,7 19,5

,-.....iI"....

Media pe soiuri 19,4 22,0 21,9 20,2

M li Il e r, 1966; Ve r t re g t, 1968), care împiedică acumularea clorului
în tuberculi, măreşte conţinutul de acid citric şi inhibă formarea aci
dului c'lorogenic, Ic.are provoaeă înnegrir.ea. Astfel de soIuri (tabelul 2)
cu conţinut ridicat de potasiu, ca ,acelea de la Bistriţa, Sibiu: Tg. Secu
iesc au contribuit la :mieşorarea gradului de înnegrire a tuberculilor, în
timp ce soIurile de lla Bralş'Ov SUiceJaiva Ştefă ne1şti-Arlgeş, s.ăralce în pota
siu, nu au beneficiat de aeeastă influenţă pozitivă.

J oU u 1 (1949) şi H u g h e s şi E van s (1967) arată că prezenţa

addului citric in tuberculii de eartof modifică pH-ul sucului şi reduce
înnegrirea. Graficul 1 B demonstrează 'că soIurile cu un conţinut bogat.
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Tabelul 5

Variaţia culorii produsului cips În funcţie de soi şi localitate
(valori medii pe anii 1968-1970)

Soiul

Localitatea

Bintje I Măgura I Merkur
1

Ora

Lovrin 6,7 8,0 8,0 7,0
Periam 6,0 8,5 8,5 7,2
Oradea 4,0 8,2 9,0 8,0
Livada 4,3 6,1 6,3 5,0
Bistriţa 4,5 7,5 7,5 5,0
Cluj 5,0 8,0 8,5 7,0
Tg. Mureş 4,2 6,1 6,2 I 6,1
Sibiu 5,5 6,2 6,8 4,0
Şercaia 3,0 6,1 6,0 3,5
Braşov 3,0 7,0 7,5 5,0
Tf. Secuie:sc 3,5 8,5 7,9 5,2
Lăzarea 3,4 8,2 8,0 7,5
Suceava 4,1 7,0 8,0 7,0
Se:uieni 2,0 4,8 7,9 6,9
Podu Iloaie 4,0 5,0 7,5 6,0
Perieni 4,5 8,0 7,5 6,8
BiJceşti 4,0 8,0 8,0 7,0
Stefăneşti 4,5 7;5 7,2 6,0
Caracal 4,8 7,9 8,8 7,0
Bechet 4,9 9,0 9,0 8,0
Valu lui Traian 4,5 8,0 7,2 7,0

A1edia pe s)iuri 4,3 7,3 I 7,6 6,2

în potasiu ca cele de la Bist'riţa, Sibiu, Tg. Secuiesc şi Secuieni-Roman, ..
au produs cartofi cu pH-ul sucului iil1ai redus. În aceste localităţi ~i

gradul de Î:1.negrire a fost mai mic.
Investigaţiile făcute cu privire la determinarea ,culorii p~'odusului

cips jîn funcţie de soi şi localitate (tabelul 5) demonstrează 'că existEl
diferenţe 'Între soiurile cultivate în aceeaşi localitate, iar în cadrul .ace
luiaşi soi, între produsele obţinute în localităţi diferite. Un produs cips,
de culoare deschisă s-a obţinut în localităţile cu temperaturi ,moderate
din zona depresionară :şi premon-tană (Braşov, Tg. Secuiesc, Şercala), în
timp ce produsul obţinut în localităţile din zonele mai calde (Lovrin,
Oradea, Caracal) a fost n1ai închis la culoare. Probabil că schimbarea
culorii cipsului în timpul preparării este diferită de cea a sucului şi a
înuegridi tu!bereulilor ifiierţi. 'lnchidea:-Iela Ia culoaire a dps-ului oibţi

nuţi în 'Zone 'cu temperaturi Imai ridicate poate fi explicată prin prezenţa

în tubelrculii de cartof .a unor 'cantităţi mai l111ad de glucide, lîn speciar
a zahărului reducător, eareinfluenţează negativ această însuşire de ca,li-·
tate, aşa cum relatează M o Il (1966).
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CONCLUZII

12

1. Caracterul de înnegrire la carto,f este o iinsuşire genetică carac
teristieă fiecărui 'Soi. lDintre soiurile !Studiate, B1ntje şi Ol'ia prezintă o
calitate mai bună din acest punct de vedere, în timp ce Măgura şi

Merkur au calitate mai slabă.

2. Caracterul de înnegrire la cartof este inf'luenţat de condiţiile

pedoclimatice, care v.ariază de la o localitate la alta, mai mult în funcţie

de altitudine decît de longitudine şi latitudine. Temperatura ridicată

influenţează pozitiv menţinerea deschisă a culorii sucului şi a eartofilor
fierţi, în timp ce precipitaţiile abundente şi temperaturirle scăzute con
tribuie la acumularea în tubercul a substanţelor eare favorizează

înnegrirea.
3. O influenţă pozitivă asupra caracterului de innegrire la cartof

o are buna aprovizionar,e a solulUi cu potasiu. Cu toate 'că !SoIurile ţării

noastre sînt considerate ca bine aprovizionate ou acest e'lement [n loca
lităţile cu pondere în ,cultura cartofului ea Braşov şi Sucea1va, acest
element este destul de redus în sol, 'ceea ee face ea gradul de [nnegrire
să fie mare. Pentru îmbunătăţirea calităţii eartofului .în aceste loca
lităţi se recom,andă completarea potasiului din sol prin IÎngrăişăminte

chimice.
4. Inchiderea la culoare a produsului 'Sub formă de dps nu este

corelată întotdeauna cu [nnegrirea sucului şi a tuberculilor fierţi, feno
menul fiind cauzat de alte procese chimice.

THE EFFECT OF CLIMATE AND SOIL CONDITIONS ON THE BLACKENING
CHARACTER OF POTATOES

SUMMARY

The blackening predisposition of potato juice and cooked tubers was evaluated in four potato

varieties grown in 21 locali.ties of Romania under different soi! and climate conditions. From

the data it resuIts that the level of juice blackening and the blackening index of cooked tubers

differ in terms of the variety. Blackening was enhanced by low temperatures during the vege

taHon period, and intensified by heavy rainfalIs. The least blackening was recorded in areas
with moderate temperatures and few rainfalIs. Blackening was more severe on light than on

medium and heavy soils. Potassi.um, of alI soi! elements, exerted a positive effeet on the reflec

tion Ievel of juice and blackening index of tubers.
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EINFLUSS DER BODENKLIMArr'ISCHEN BEDINGUNGEN
AUF DIE EIGENSCHAFT DER KARTOFFELN SCHWARZ ZU WERDEN

ZUSAMMENFASSUNG

91

Drei Jahre hindurch wurde bei vier Kartoffelsorten, die in 21, sowohl im Bezug auf klima
tische Bedingungen, als auch als Boden verschiedenen, Ortschaften Rumaniensangebaut
werden, die Veranlagung schwarz zu werden verfolgt. Aus den erlangten Daten geht hervor,
dass sowohl der Schwarzungsgrad des Saftes wie auch derSchwarzungsindex der gekochten
Knollen bodenbedingt verschieden sind. Im Rahmen derselben Sorte ist die Schwarzung ver·
schiedenvon einer Ortschaft zur anderen. Die niedrige Temperatur wahrend der Vegetattonspe
riode der Kartoffeln erh6ht die Schwarzung und reichliche Niederschlage tragen zur Verstiir
kung dieser Eigenschaft bei.. Die geringste Schwiirzung findet in den Zonen mit massigen
Temperaturen und geringen Niederschlagen statt. Bei leichten B6den ist die Verschwarzung
gr6sser als bei mittleren und schweren B6den. Von den Elementen iril Boden ist Kali.um das
jenige, welches einen positiven Einfluss auf die Reflexion des Saftes und den Schwarzungs
index der Knollen ausiibt.

BJll15IHI1E D04BEHHO·KJll1MAT114ECKI1X YCJlOBI1I1 HA XAPAKTEP
D04EPHEHI15I KJlY5HEl1 KAPTO$EJl5I

PE3IOME

B Te4eHHe Tpex JleT H3y4aJlaCb npe.upaCnOJlO}KeHHOCTb KIlo4epHemllo COKa H BapeHblx KJly6HeH
l.JeTblpex COpTOB KapTO<peJl5I, BblpaII.I;HBaIOII.I;HXC5I B21 MeCTHOCTH PyMblHHH Cpa3JIH4HbIMH KJIH
MaTHl.JeCKHMH yCJlOBH5IMH H nOl.JBaMH. DOJIy4eHHble .uaHHble IlOKa3aJIH, l.JTO CTeneHb n04epHeHII5I
COKa, a TaKfKe H rrOKa3aTeJlb rrOljepHeHH5I BapeHblx KJlyoHeH pa3JlHljHbI y pa3Hblx COpTOB H B
pa3JIHl.JHbIX MeCTHOCT5IX. DOHHfKeHHa5I Tel'vmepaTypa BTe4eHHe BereTalLHH KapTO<peJl5I yBeml4HBaeT
n04epHemle, a 06HJlbHble oca.uKH crroco6cTByIOT yOlJleHHIO 3Toro npH3HaKa. HaH60JIee CJIaCoe
n04epHeHHe Ha6JIIO.uaeTC5I B 30Hax C yMepeHl-IblMH TeMnepaTypaMH H rrOHHfKeHHblMH oca.uKaMH.
Ha JIerKHX rrOl.JBaX rro4epHeHHe CHJIbHee, qeM Ha Cpe,lI.HHX II T5IfKeJlbIX. 113 n04BeHHblX 3TJew,eHTOB
KaJlHH 5IBJI5IeTC5I 3JIeMeHTOM, OKa3blBaIOII.I;HM nOJlO,KHTeJIbHOe BJlH5IHHe Ha CTeneI-Ib OTpafKeHH5I
COKa H Ha nOKa33TeJlb ne4epHeHIl5I KJly6HeH.
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ZBORUL DE ATAC AL AFIDELOR IN CULTURILE DE CARTOF
DIN ZONELE ÎNCHISE DESTINATE PRODUCERII

MATERIALULUI PENTRU SAMINŢA

N. COJOCARU, S. MAN, 1. IONĂ TESCU şi E. BEDO

În perioada 1953-1968 s-a determinat zborul de atac al afidelor
în zonele închise Rîşnov, Hărman, Suceava şi Lăzarea, pentru
stabilirea potenţialului de răspîndire a virusurilor transmisibile
prin afide. În acest scop s-a utilizat metoda vaselor galbene a lui
Moericke. Zborul afidelor începe în prima sau a doua jumăta te
a lunii mai, în funcţie de condiţiile climatice, fiind însă sporadic
şi foarte redus ca număr în luna respectivă. Totuşi aceasta indică

necesitatea protejării plantelor contra afidelor, încă din momentul
răsăririi. Frecvenţa cea mai mare a afidelor se realizează în g~neral

în luna iulie, cînd are loc şi perioada de zbor maxim. Există şi

excepţii, cum a fost anul 1968 pentru toate zonele, 1966 pentru
zonele Rîşnov şi Hărman şi 1967 pentru Suceava, cu zbor foarte
intens şi cu perioade de zbor maxim timpuriu şi anume în luna
iunie. Zborul lui Myzus persicae.este în general redus ca intensitate
reprezentînd numai 0,1 -7,8% din totalul afidelor captate. Po
tenţialul cel ma i redus de răspîndire a virusuri lor transmisibile
prin afide s-a realizat în zonele Lăzarea şi Ciue.

Producerea lTIaterialului pentru sămînţ:ă 'la cartof, cu un procent
mini:lTI de infecţii virotiee, constituie .o preocupare 'continuă pentru cerce
tarea şi practi'ca ţ,ărilor cultivatoare de cartof. Rezultatele cercetărilor din
diferite ţă1ri ,au evidenţilat existenţa unei corelaţii înke procentul de
infecţie cu virusurile transmisibile prinafide şi frecvenţa acestor vectori
{B r o a d ben It, 1'960; 'M li 1 e ,1' lşi oolab., 195'9; N e i t z e '1 şi P f e f tE e :1',
19\;)19; G a b.r i e (1, 1i9164 şi 19,6'5; Ras o <O ha, 1:91616; Zi m Im €'rlm ta n
Gri e s. 1967; Ne it zeI, 19,69; C 'O joc a r u, 1970). p.entru virusul
rălSucirii frunzelor, cer'cetările subliniază existenţa unei corelaţii ridi
cate CUftreCiVen'ţ!a specie'i Myzus persicae Sulz. RălSpîndi;re,a virusullui Y,
care este de tip nepersistent şi la care participă un nU1TIăr mai
mare de specii de afide, este' corelată într-un grad 111ai redus cu
populaţia de M. persicae (B r o a d b e' n t, 1950), iar după G a b r ieI
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(1965), în condiţiile din Polonia nu s-a putut evidenţia o astfel de core
laţie. În schimb, G a b r ieI (1965) a CGnstatat o corelare a infecţiei cu
virusul Y cu frecvenţa speciilor Aphis nasturtii Kalt şi Aphis frangu
lae Koch, TotuşiR a soc h a (1966) evidenţiază în Cehoslovacia o core
laţie înitre ,'răspîn:diirea .vlrrusului Y şi fJ:'ecvenţa speciei M. persicae pre
cum şi a spedei A. na!sturtii. iN" ei t·~ el 1(191619)",menţi1onea'z,ă, că la răspîn

direa acestui virus, pe lîngă M. persicae trebuie avute în vedere şi spe-
ciile A. nasturtii şi A. frangulae. .

Corelaţiile între infecţia cu viroze şi afide au fost mult mai ridi
cate atunci cînd s-au avut în vedere afidele aripate captate prin metoda
benzi'lor c1eioase (B r o a d ben t, 1950) sau prin metoda vaselor galbene
(M li 11 e r şi colab., 1959; Ne i t zel şi P f e f fer, 1959; Ne i t zel,
1969), faţă de densitatea populaţiei de afide nearipate, determinată prin
metoda ·a 100 de frunze.

]\'1 li Il e r şi colab. (1959) arată că n1etoda vaselor galbene nu dă o
informare precisă asupra n1ărimii populaţiei de afide, ci determină

intensitatea zborului de atac al acestora, ca produs al populaţiei de afide
a.pte pentru zbor, şi algi'litatea spedfkă, influenţată la rîndul ei de condi
ţiiJe dimati,ce. Ne it zel (1969) defineşte Intensitatea zboTului de atHc
aiI alfidelolr ea o m,ă1sură pentru a:ctivitatea de transmitere, care indică

mai .exact potenţialul de" infecţie cu virusuri, decît numărul afidelor
aptere. Dependenţa foarte puternică a apariţiei şi zborului afidelor faţă

de eondiţiile c1i:matice, determină diferenţe considerabile zonale şi

anuale în intensitatea zborului de atac al lafidelO'r şi rrespechv în răs

pîndirea virusurilor transmisibile prin vectolfi (M li Il e J', 1962).
Prin cercetările efectuate de P o p şi C o joc ar u (1963, 1965) se

face oara'cteriz1alfea valfiaţiei intensităţii zborului afidelor în timpul
perioadei de vegetaţie a cartofulrui din anii 1959-1962, în condiţiile de
la Mă.gUire~e Braşov şi pentrru ,anul 1963 în şase puncte din ţa,ră, propu
nîndu-se totodată o serie de măsuri pentru diminuarea răspîndirii viru
surilor.

Cercetările întreprinse în perioada 1963-1968 au avut ca scop
ave:rtizarea momentului optim pentru distrugerea vrejilor în culturile
pentru :sămînţă!, oît şi caracterizarea ~onelor :închise din punct de' vedere
al potenţialului de răspîndire a virusurilor transmisibile prin afide, in
vederea îmbunătăţirii ,continue a sistemului de producere a cartofului
pentru să'm'înţă.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Determinarea intensităţii zborului de atac al afidelor s-a efectuat prin metoda vaselor
galbene de tip Moericke, aşezate cîte două În fiecare loc de cercetare, pe diagonala unui teren
de 20/20 m, menţinut tot timpul ca ogor negru. Această suprafaţă a fost amplasată în cadrul
unei culturi de cartof.
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Mediul pentru captarea afidelor a constat din apă cu adaos de detergenţi, pentru redu
cerea tensiuni i superficiale. Colectarea afidţlor din vase s-a executat zilnic, în jurul orei 7.
Probele s-au analizat la lupa binoculara, determinîndu-se numărul total de afide şi separat
numărul exemplarelorde M. persicae. Pe baza mediilor zilnice a celor două probe s-au întocmit
grafice de zbor (pe lunile iunie, iulie şi august) pentru fiecare an şi localitate.

Determinarea zborului de atac al afidelor s-a efectuat în cîte o localitate din fiecare
zonă închisă, dupăcum urmează: Braşov (zona Rîşnov), Hărman (zona Hărman), Suceava
(zona Suceava), Sînsimion (zona Ciuc) şiLăzarea p(nt1u zena L~zaf(a (M a n şi colab., 1969)

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Zona închisă Rîşnov. Analiza graficelor zborului de atac al afide
lor în ,cultrurile !de oalrtor.t de 1a Le.C.S. Bra~ov zona Hîş:nov (:fig. 1) evi
denţiază o mare variabilitate a intensităţii zborului, determinată de
variaţi1a Icondiţiilo:r dimatke din anii respectivi. Se remarcă zborul deo
sebit de intens din anii 1966 .şi 1968, dnd num,ărul ;maxhn de afide cap
tate intr-o zi a ajuns la 1 475 şi respectiv 762 exemplare pe un vas gal
ben. Există de asemenea diferenţe pregnante în evoluţia intensităţii

zborului de atac în timpul luni1oa:' studiate din perioada de vegetaţie. In
acest sens, în anii 1963 şi 1965 zborul s-a menţinut la un nivel redus
în primele două decade ale lunii iunie, iar în ultima decadă s-a înregis
trat o intensificare a zborului de atac. În anul 1964, intensitatea zboru
lui a fost redusă pe O' perioadă mult rnai lungă (l.VI-5.VII). In 1967
evoluţia zborului în luna iunie a fost similară cu cea a anului 1965, dar
ca intensitate s-a înregistrat o creştere de 420/0' În ceilalţi doi ani (1966,
1968), dar în special în 1968, zborul de atac a fost deosebit de intens
chi,a1r din prî'ma deoadă a lunii iunie. În decadele a doua şi a treia, inten
sitatea zborului a cres'cut .şi mai mult, astfel eă faţă de 'media lunii iunie
a anilor 1963, 1964, 1965 şi 1967, numărul afidelor captate într-un vas
galben a fost de peste şapte şi respectiv nouă ori :mai mare (tabelul 1).

Intensitatea zborului din luna 'iunie lalfe o influenţă hotărîtoalf€

asupra sănătăţii culturilor de cartof pentru s,ămînţă. Aceasta datorită

susceptibilităţii nTai mari la infecţie a plantelor tinere, prezenţei în
cultură, în prima parte a lunii, a sursei de infecţie eonstînd din plante
infectate secunda.r neeli:minate încă, efectului neîncheierii Ciu'lturilor asu
pra zborului de atac în interiorul lanului, cît şi imposibilităţii întreru
perii vegetaţiei în funcţie de zborul rmaxim, atunci cînd acesta se r'ea
lizează în luna iunie.

In luna iulie zborul a fost 'în 4 din cei 6 ani (1963, 1964, 1965, 1967)
mai intens decît în iunie şi anume de 2-8 ori. In anii 1966 şi 1968
zborul din iulie a fost mai redus, reprezentînd numai 85 şi respectiv
180/0 faţă de totalul afidelO'r .captate în iunie. Comparativ însă cu anii
1963-1965, intensitatea zborului din luna iulie a anului 1968 a fost cu
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Tabelul 1

Numărul mediu de afide captate Într-un vas gllb~l În zonele Închise, În p~rioada 1963-1968

Numărul afidelor captate la:

Anul Luna Bmay I Suee'" I Sînsimion

I
Lăzarea

total I M.p. *) total I M.p. total I M.p. total I M.p.

VI 644 7 76 O - - 76 2;-
1963 VII 1 444 39 225 3 741 21 467 9

VIII 161 9 165 18 124 9 141 Il
total 2249 55 466 21 865 30 684 22

VI 186 3 139 7 91 2 104 3
1964 VII 1 562 26 141 O 788 16 661 56

VIII 269 14 8 2 40 O 79 7
total 2017 43 288 9 919 18 844 66

VI 679 2 180 1 61 O 77 1
1965 VII 1 381 10 491 2 151 O 116 3

VIII 295 Il 70 4 34 1 53 3
total 2355 23 741 7 246 1 246 7

VI 4493 2 337 O 91 O 177 O
1966 VII 3815 14 767 14 892 7 513 7

VIII 22 2 46 4 - - 38 3
total 8330 18 1 150 18 983 7 728 10

VI 966 10 1 742 48 135 2 151 1
1967 VII 2 128 96 1 212 34 332 6 1 073 Il

VIII 366 16 111 19 15 1 65 3
total 3460 122 3065 101 482 9 1289 15

VI 5894 38 1014 1 2337 2 1 627 1
1968 VII 1 075 O 641 2 416 1 222 2

VIII 57 7 29 O 40 O - -
total 7026 45 1 684 3 2793 3 1 849 3

*) M.p.=MYzus persicae

ceva 'mai redusă, iar in 1966 de peste 2,5 ori mai ridicată. în plus, inten
sitatea zborului în aceşti doi ani a fost deosebit de ridi'cată in pri:ma
decadă a lunii şi s-a redus mult în celelalte decade.

În luna ,august s-Ia înregistrat o scădere considerabilă a zborului
afidelor, 'comparativ eu cel realizat ,în lunile iunie şi iulie ale anilor
respectivi.

Zborul maxim al afidelor, [n funcţie de care se stabileşte la noi
momentul întreTuperii Hmpurii a vegetaţiei iC-ulturilor pentru s,ămînţă,

s-a realiz.at de asemenea [n perioade diferite. In <4 din oei ,6 ani i(fig. 1),
zborul maxim a avut loc în general în decada 1 sau a II-a din luna
iulie, situaţia fiind similară cu 'cea din perioada 1959-1962 (P o P şi



98 N. COJOCARU ŞI COLABORATORII 6

C O joc ar u, 1963). În anii 1966 şi 1968, zborul maxim s-a realizat
în luna iunie si anume în deeada a III-a si respectiva II-a. În situaţii

asemănătoare, 'cu zborul maxim timpuriu', distrug,erea vrejilor nu se
poate efectua după acest 'criteriu, deoarece atît cantitativ cît şi 'ca matu
ritate fiziologică producţia nu este satisfăcătoare.

Frecvenţa lui M. persicae, care constituie pentru unele ţări crite
riul principal în stabilirea momentului distrugerii vrejilor (N ei t zel
şi P f e f fer, 1959; Ras o c h a, 1966; Ne it zel, 1969), a fost în
general redusă, reprezentînd numai 0,2-3,50/0 din totalul afidelor cap
tate anua'l (tabelul 1). Autorii sus ,menţionaţi consideră 'ca valloare limită

pentru aiVertizarea distrugerii 'vrejilor, numărul cumulat de 50-60 exen1
plare de M. persieae 'captate într-un vas galben începînd de la răs'ărilrea

plantelor. In condiţiile Braşovului, num'ărul exemplarelor de M. persicae
captate 'într-un vas galhen ân 'lunile iunie, iulie ,şi august a fost sub 50,
în pat['u din anii studiaţi (l964, 1965, 1966, 1968). In anul 1963 s-a
depăşit tfOla',rte puţin alceastă valo8lI'e eri'tilcă, în:să în 19:67 număTul aifidelO'f"
a fost mai mul.t decIt dublu. Dar ,şi în a'cest ultim caz, valoarea limită

a fost depălşită numai !în deClaida a II-a a 1ull'i'i~uJHe, deci d€\stul1 de ttlkziu
(fig. 1). Zborul lui M. persicae a început 'în genera'! tîrziu (sfîr~itul

decadei a II-a şi decada a III-a a lunii iunie), ,menţinîndu-se toată luna
iunie la un nivel scăzut. Excepţie face anul 1968, cînd zborul a început
în primele zile ale lunii iunie, i.ar intensitatea aicestuia :În luna respec
tiv,ă a fost mult mai ridicată în comparaţie eu ceilalţi ani. În restul
anilor, zborul cell mai intens s-a realizat in luna iulie. În luna august
ziborul :s-ta Iredus, însă eompalrativ ou totalul aifildelolI' 'cc.ptaite :în această

lună, propoT'ţia luiM. persicae estemlai ridilca:tă ,oa în luni'1e antedoare,
reprezentJînd '3,7-,12,3% (f'ig. 1,.talbelul il).

Intensitatea zborului de atac ,în perioada 1963-1968, dt -;;i evo
luţia acesteia in bmpul celor trei luni din perioada de vegetaţie, scot
în evidenţă anii 1966 şi 1968 ca <cei m,ai dificili pentru sănătatea mate
rialului de sămînţă (din punct de' vedere virotic) din zona respectivă,

cel mai bun an fiind 1964. Daeă se au în vedere şi cercetările ante
rioare pe perioada 1959-1962 {P o P ~i C ,o joc a r u, 1963), doi din
10 ani au fost fo,aTte difici'li pentru producerea ,cartofului de sămînţă.

Zona închisă Hărman. Compararea datelor obţinute în aoeastă zonă

în pea:'ioada 191613'"-196:6 'Cfi,g. 2) ICU oele din zona [nchi'să lRîşnlQlv Cfig. \1)
ne arată dă intensitatea zborului de atac se situează aproximati'V la
acelaşi nivel, prezentînd variaţii anuaile şi sezonale similare lîn evoluţia

alcestuia. Ded eondiţiiile eare influenţează măr~'m.e:3I pOlpulaţiei de alfiide
şi zborul acestora in cele două zone închise sînt similare. În 'consednţă,

zonele respective au în general un potenţial asemănător de răspîndire

a virusurilor tTansmisibile prin afide şi deci, din acest punct de vedere,.
acelaşi grad de favorabmitate privind producerea 'cartofului pentrU!
sămînţă.



Fig. 2- Zborul afidelor în zona închis] Hărman, localitatea Hărman, în perioada 1963 -1966
Fir{ 2 - Aphid flight in the c10sed area of Hărman (Hărman) b~tween 1963 and 1966,
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Zona închisă Suceava. Graficele din figura 3 evidenţiază de ase
menea, şi În Ico'IlJdiiţiille 'acestei zone, 'Vlarialţia ffilare anuailă în intenlsit.2itea
si evolutia zborului de atac al afidelor. Anii 1963 si 1964 se caracteri
~ează p~intr-un zbor deosebit de redus, ou o oare~are intensificare în
ultima decadă a lunii iulie şi prima decadă din luna august ale anu
lui 1963. În anul 1965 nurnărul afidelor captate a ,Iost aproape dublu
faţă de media primilor doi ani, totuşi destul de redus ca intensitate.
În 1966 zborul afidelor a crescut şi mai mult, frecvenţa acestora fiind
de peste trei ori mai ridicată, comparativ cu IJ.TIedia anilor 1963 şi 1964.
MaxilTIum de zbor în aceşti 4 ani s-a realizat în general în luna iulie
~i anume :În decada a III-a în 1963, decada 1 în 1965 şi decada a II-a
în 1BG6.Anii 1968 şi inm.cd deosebit 119167 s-au 'car,a:eberiz.a:t printr-un
zbor cu lTIult ,mai intens încă din luna iunie, cu perioadele de zbor
maxim destul de timpurii (decada a III-a a lunii iunie), astfel că între
ruperea vegetaţiei nu s-a putut efectua în funcţie de acest 'criteriu.

Prezenţa lui 1'v1. persicae a fost în general foarte redusă în lunile
iuniie lşi iiu'lie, cu o oalf€care intensificare ,în uHim,a decadă a lunii iulie
în 1966 şi în prima decadă a lunii august în anul 1963. Faţă de totalul
afidelor 'captate anual, frecvenţa lui 1\1. persicae a variat în perioada
analizată între 0,2-4,50/0 (tabelul 1). O situaţie deosebită prezintă şi

din aoes t punct de vedere anul 1967, cînd zborul lui M. persicae a fost
foarte :puternic ,în ultima decadă a lunii iunie, 'ceea ce a făcut ca valoa
rea critică de 50 exemplare pe un vas ga'lben să se realizez,e din prima
zi a lunii iulie, deci destul de tin1puriu {fig. 3). In nici una din zone
nu s-a înregistrat o situaţie similară, în perioada anilor de experimen
tare. Rezultă de aici posibilitatea ca în zona Suceava să se realizeze
în lUnii ,ani unz\bor tiimpuriu intens aiI ,'Speciei M. persicae, cee,a ee ar
determina .a răspîndire Imai activă a virusurilor - în special a virusului
răsucirii frunzelor - şi deci un pr.acent de infecţie mai ridicat. Men
ţionăm de asemenea eă teritoriul zonei închise Suceava, !prezentînd un
relief mai frămîntat, necesită mai mult ca oricare din zone mărirea

numărului punctelor de captare a efidelor.
Pentru 'Zona închisă SUiceaJva, anii 119\68 şi lînlde'Oseibi :19:57 au

prezentat potenţialul Icel mai ridicat de ['ăspîndire a virusurilor trans
misibile prin afide, iar anul 1964 a fost deosebit de favorabil în ceea
ee priveşte sănătatea eartofuluipentru sămînţă.

Zona închisă Ciuc. Intensitatea zborului afidelor în luna iunie a
fost destuJ de Iredusă in anii :în care s-a experimentat (fig. 4), excepţie

făcînd anul 1968, cînd numărul ,afidelor captate in această lună a fost
mult mai ridicat şi anume de peste douăzeci şi patru de ori mai mare
decît media 'celorlalţi I8.ni (tabelul 1). În luna iulie, intensitatea zborului
afidelor creşte simţitor - exoeptînd de asemenea anul 1968 - frecvenţa

afidelor fiind de :peste două Ipînă la opt ori Imai ridicată. In toţi anii,
'Zborul afidelor a fost extrem de redus în luna august.



Tola/
~e

300

. r'
,. h' 1î' Jf

Fig. 3 - Zborul afidelor în zona închisă Suceava, localitatea Suceava, în perioada 1963-1968.
fi~. 3 - Aphid fljght in the closed area of Su~eava (Suceava) between 1963 and 1968.



7Oh!
1010/ a/i'de

d/Îde 550
?(l0

500
;150

""(00
.A0'ZtlJ

per.f/cdţl "50 1.966
10 5

JJO

f{) 20 3(J fO 20 Jf >I? 20 ;:;f JOo

_ TOfell .2fide

II M.' jJE'r$/Crge

250

fOO

50

fO

Myz!JJ
pel'J/U:Je

1963

~'-,---r-T--..---r--,-,~=~r ~ ~)}k, ,~:7,f
'o. 20 30 fO 20 ;'lf *' 20 3{ fO . al 30 fO 20 3f 117 20 .:if

/Ulile Iulie aU,9usl lu!;e iulte ai(9u.f1

Fig. 4 - Zborul afidelor în zona închisă Ciuc, localitatea Sînsimion, în perioada 1963-1968.
Fig. 4 - Aphid flight in lhe c10sed area of Ciuc (Sînsimion) belween 1963 and 1968.



11 ZDOituL AFIDELOR IN ZONELE ÎNCHISE DE CULTURA PENTRU SAMîNŢA 103

Perioada de zbor maxim, fîn 4 din anii de experimen1talre, a !fost
situată în luna iulie şi anume în decada 1 în 1967, decada a II-a în 1966
şi decada a III-a în 1963 şi 1964, iar în anul 1965 zborul afidelor a fost
foarte :redus 'in toată perioada analizată. Acest fapt constituie un avantaj
faţă de ziOne:le prezentate anterior. NUluai iîn anul 1968 zborul maxinl
'S-a realizat prea timpuriu, respectiv în decada a II-a a lunii iunie.

Zborul lui M. persioae a fOls't :în generlall exrte,rm de iI"eriUls, eu o
oarecare creştere a freevenţei aces,tuiaîn anul 1963, însă şi în acest
caz fiinidmult sub valoarea iOritkă de 50 exelmplare pe un iVlas ga:ltben
(tabelul 1).

,Din cele prezentate rezultă Ică ;pentru zona !închisă Ciuc,cel mai
luare potenţi.al de II"ăspîn1dke la vilrusurilor s-a a.'ealizat lîn unul din ,cei
6 ani de experimentare şi anUlne 1968, iar cel mai favorabil an pentru
sănătatea oJrtofului de săm,înţă a fost 1964.

Zona închisă Lăzarea. Zborul de atac al afidelor în zona închisă

Lăzarea este în general aselnănător celui din zona închisă Ciuc, cu o
uşoară reducere a intensităţii acestuia şi ,în unii ani cu mici deplasări

ale perioadelor de zbor maxim (fig. 5). O deosebire mai pregnantă între
cele două zone s-a înregistrat în anul 1964, 'CÎnd la Lăzarea frecvenţa

lui M. persicae a fost de peste şapte ori mai ridicată decit în zona
Ciue. Cu toate acestea, valoarea critică s-a 'realizat destul de tîrziu,
în ultima decadă a Ilunii iulie. În astfel de situaţii există posibilitatea
prevenidi inf,e1ctăII"ii putre'rnke cu virrusuri, prin recolta:rea timpurie a
culturilor pentru sămînţă.

ÎniCElpultUlJ! zborlului aDdellor ,în: ouilturile de ealrrtOif are o 'Înfilueniţ.ă

deosebită .c:supra :sănătăţii materialului pentru plantat {M ii 11 e r şi

eolab., 1959; Ras o c h a, 1966). În zoneleinch'ise zborul afidelor începe
obi~nuit în luna mai. Ca şi in Cehoslovacia {R a s o 'e ha, 1970), în unii
ani din perioada de studiu, primele afide iC.aptate s-au înregistrat în
decada, întîi a lunii mai, iar în alţi ani lîn decadele a II-a şi a III-a
ale aceleiaşi luni, în funcţie de favorabilitatea condiţiilor de mediu pen
tru dezvoltarea 'şi zborul acestora. In general însă, prezenţa afidelor
în vase în timpul lunii imai a fost sporadi'că, foarte redusă ca număr

şi nu a fost ilustrată în graficele pr'ezentate. Totuşi, aceste captări indică

posibilitatea realizării unui anumit zbor al afidelor în cultură începînd
din momentul 'răsăririi plantelor. Acest fapt cît şi prezenţa surse1oa:'
de infecţie în cultură :ea 'plante infectate secundar evidenţiază necesi
tatea protejării plantelor ,contra afidelor, [neă din timpul răsăririi, fie
prin utilizarea inseeticidelor sistemke granulate concomitent 'Cu plan
talI"ea, salU a cellor emulisiiolfila(bi'le 8.lpHcalte l\a răsăritre, [fie printr-o bună aSIa
nare a zonelor de sursele de infecţie.

Intensitatea zborului de atac al afideloT" expu:-imată prin numărul

,ajfildelor o3lpta!te lîn1tlf-lun vals 191alhen,('baJbelUil 1), aît 'Şi e\voiluţi,a alOesteia
în 'Umpu! perioaldei de !Vegetaţie (fig. 1--'5) prezintă variaţii mari anuale
'şi zonale. După cum a rezultat din cele prezentate anterior, există totuşi
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Fig. 5 - Zborul afidelor în zona închisă Lăzarea, localitatea Lăzarea, în perioada /963-1968.
Fig. 5 - Aphid flight in the closed area of Lăzarea (Lăzarea) between IS63 and 1968.
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unele ase'mănă1ri între zone iCla intensitate de zbor şi ,evoluţie .a acesteia,
cum este între zonele Hîşnov ,şi Hărman şi zonele Ciuc şi Lăzarea, ceea
ce indică o simiHtudine a factori,lor dimatici care condiţionează popu
laţia şi zborul afidelor. Cel mai intens zbor s-a realizat în general lin
zonele Rîşnov şi Hărman, iar cel ,mai redus în zonele Lăzarea şi Ciuc.
Anii cu cel mai mare număr de afide 'oaptate au fost 1966 pentru zonele
Hărman şi Rîşnov, 1967 pentru Suceava şi 1968 în to·ate zonele închise.
Aceşti ani se caracterizează de asemenea şi 'Printr-o intensitate deosebit
de ,m·are a zborului încă din iunie, lună în care s-a captat şi cel mai
mare număr de afide din anii 'respectivi. Aceasta face ca potenţia~lul de
răspîndire a virusurilor transmisibile prin afide să fie şi mai ridi:cat.

Perioada 'in care se ll'ealizează zborul maxim al afidelor în zonele
închise constituie criteriul principal după care se stabileşte in prezent,
la noi, lTIomentul întreruperii vegetaţiei culturilor pentru săn1înţă. Din
tabelul 2 rezultă că în majoritatea anilor din perioada analizată şi anume

Tabelul 2'

Perioadele În care s-a realizat zborul maxim al afidelor pe zone şi ani

, Perioada de zbor maxim

Localitatea An ii de cercet./ iunie

I
iulie

I II I III 1 I Il I III

1968 1966 1960 1959
1961 1962

Braşov 1959- 1964 1963 -
1968 1965

1967

Suceava 1963- - 1967 1965 1966 1963
1968 1968 1964,*

1963- 1968 - 1967 1966 1963
Sînsimion 1968 1964

1965*

1963- 1968 - 1966 1963 1964
Lăzarea 19E8 1965*

1967

*) Aceşti ani s-au cnracterizat printr-un zbor foarte redus pe întreaga perioadă de cercetare (iunie,
iulie, august).

în proporţie de 80 0/ 0 în zonele Rîşnov şi Hărman, 67% în Suceava şi

83% în Cinc şi Lăzare.a, zborul 'maxim .al afide'lor se realizează în luna
iulie, deci întreruperea timpurie a vegetaţiei se poate efectua după acest
principiu, întrucit există în general, în aceste cazuri, posibilitatea reali
zării unor producţii satisfăcătoare din punct de vedere cantitativ !şi ca
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maturitate fiziologică. Totuşi, nUlnărul mare de ani cu zborul maxim
în prima decadă a lunii iulie ,(în specia''! în zone.le Rîşnov şi Hă'rman),

impune utilizarea la maximum în producerea cartofului pentru sămînţă

,a tutu'ror ,m'ăsuri'lor fitotehniceşi fitosanitare care pot contribui la răsă

rirea :şi încheierea cît m.Ri timpurie a culturilor, ajungere-a mai repede
a plantelor ~n s'tadiul de rezistenţă de vîrstă, eliminarea surselor de
infecţie pînă la intensificarea zborului vectorilor, u:-ealizarea unor pro
ducţii economice pînă 1;3 lrecoltalrea tilnpurie, oît 'Şi trecerea perioadei
-neoesare între plantare şi distrugerea vlfejilor pentru ca tuberculii să

devină maturi fiziologic. Aceste 'măsuri sînt cu atît mai necesare în
anii eu zborul maxim în luna iunie, cum au fost 1968 pentru tO,ate
zonele, 1966 pentru Rîşnov şi Hărman şi 1967 pentru zona Suceava.
In astfel de situaţii, întrerupeirea vegetaţiei nu se poate efectua după

zborul m,axim .al afide'lor, deoarece ar fi prea 'timpurie, ci imediat ce
s-a realizat o producţie corespunzătoare de tuber'culi pentru sămînţă)

respectînd bineînţeles şi perioadele necesare pentrumaturarea fiziologică

,a tuberculilor.
Zborul speciei M. persicae a fost în general 'redus ea intensitate

în toate zonele şi anii în care s-a cercetat, atingîndu-se valoarea critică

de 50 exemplare pe vas galben nUlnai în :patru din cele 24 cazuri ana
lizate (tabelul 1). Depă:şirea acestei valori s-a realiz,at în trei din cazuri
(Braişov 1963 'şi 1967, Lăzarea 1966) destul de tîrziu ,şi anume în august
şi respectiv în decadele a II-a !şi ,a III-a ale 'lunii iulie (fig. 1-5). Sin
gura excepţie o constituie anul 1967 în zona Suceav.a, oînd în ultima
decadă a lunii iunie s-a înregistrat un zbor intens al lui M. persicae.
Proporţi,a redusă a lui M. persicae în condiţiile zonelor închise, faţă de
totalul afidelolf 'captate, este în concordanţă cu sugestiHe unor cercetă'1'i

în sen:sulcreşterii raportului A. nasturtii + A. frangulae/M. persicae
din vestul !Europei spre est (G a b l' ieI, 1965). Acest fapt are ca urmare
o răspîndire oeva mai lfedusă a virusului răsucirii frunzelor în zonele
închise, comparativ cu virusul Y. Rezultă deci necesitatea unor studii
privind IspedlHe de afitde vec1Joatre ale virusului Y (în roonldi'ţiileţălTii noas
tre.

CONCLUZIi

1. În funcţie de vari,aţiile anuale ale zborului afidelor se constată

că pot fi consideraţi 'ca foarte favorabili producerii cartofului pentru
sălmînţă aniil!9\6r4 la SuoelaJva şi 19:6,51a Lă'zia;r'ea şi Ciinc, oa nelfaJvora
biU pen1tru sănătatea ,m,aterilaJl'UlllUi de sămlîn~ă anii 19616 1la RIÎ'şnorv

'şi Hărm,an, 1967 la Sucealva şi 1968 pentru toate zonele, cînd pe lîngă

o 'frecvenţă mare a afidelor, intensitatea zborului în luna iunie este
ridicată, iar perioada de zbor maxim este prea timpurie.

2. Intensitatea zborului de atac al afidelor, evoluţia acestuia în
Umpul perioadei de vegetaţie şi frecvenţa principalelor· specii vectoare
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determină pOltenţiailul de răspîndire ,a virusurilor c.aiI'tofului pe ZOIle şi

ani şi deci falvoraibHitatea aeestona pentru pr.oduceirea cartoful:ui de
săm'înţă.

3. Potenţia'lul de lI'ăspîndire a virusurilor transmisibile prin afide
este diferit în zonele analizate, fiind 'cel 'mai redus în zonele L.1z.area
şi Ciue. Deci acestea pot fi considerate, din acest punct de vedere, ca
cele mai favorabile zone de producere a cartofului pentru sămînţă.

4. La repartizarea pe zone a soiurilor şi verigilor din sistemul
producerii cartofului pentru sămînţă, trebuie să se aibă în vedere atît
potenţialul de infecţie al zonelor cît şi Tezistenţa la viroze a soiurilor
respective.

THE ATTACK FLIGHT OF APHIDS IN CLOSED AREAS USED FOR SEED
MATER IAL PRODUCTION

SUMMARY

The attack flight or aphids was determined between 1963 and 1968 in the c10sed areas or
Rîşnov, Hărman, Suceava, Ciuc, and Lăzarea, with a view to establishing the di3tribution
potential or aphid-borne viruses. For this purpose, use was made ar the yellow pan methbd
ar N\oericke. Aphid flight started either in the first or in the second part or May, depend
ing on the c1imate conditions, when it took place only sporadicdlly and in very low numbers,
a ract which points out the necessity or proteeting the plants against aphid attacks already
during their emergence. The highest rrequency or the aphids generally occurred during July,
the peak flight being recorded during the same period. In a rew cases, Le. during 1968 in
aiI areas, during 1966 at Rîşnov and Hărman and during 1967 at Suceava, heavy flights and
even peak flight periods were recorded already during June. The flight or M yzus persLae gener
ally attained a lower intensity, and represented only 0.1-7.8% or the aphids collected.
The !owest potential or distribution or the aphid-borne viruses was round in the areas of Lăzarea

and Ciuc.

SEFALLFLUG DER APHIDEN IN DEN KARTOFFELKULTUREN
DER FUR SAATGUTPRODUKTION GESPERRTEN GEBIETE

ZUSAMMENFASSUNG

In der Zeit von 1963-1968 wurde der Berallflug der Aphiden in den gesperrten Gebieten
von Rîşnov, Hărman, Suceava und Lăzarea bestimmt j um das Verbreitungspotential der
durch Aphiden ilbertragbaren Viren restzustellen. Zu diesem Zwecke hat man dieMethode der
gelben Gerăsse von Moericke angewandt. DerFlug der Aphiden beginnt, durch Klima
verhi:iltnisse bedingt, in der ersten ojer der zweiten Hălfte des Mo:i.ats Mai, istjedoch spora-
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disch und in sehr geringer Zahl in diesem Monat. Dennoch geht daraus die Notwendigkeit,
die Pflanzen schon vom Augenblick des Aufgehens an zu schiitzen, herVOL Das haufigste Vor
kommen der Aphiden wird im allgemeinen im Manat Juli erreicht, wenn auch der gr6sste Flug
stattfindet. Es gibt auch Ausnahmen, wie es das J ahr 1968 fUr alle Zanen war, 1966 fUr die
Gebiete von Rîşnov und Hărman und 1967 fiir Suceava, mit sehr intensivem Flug und mit
friihzeitigen H6chstperioden und zwar im Manat Juni. Der Flug van Mlj'luS pcrstcae ist im
allgemeinen von ger inger Intensitat und stellt nur 0,1-7,8% der eingefangenen Aphiden dar.
Das geringste Verbreitungspotential, fUr durch Aphiden iibertragbare Viren, wurde in den
Zonen Lăzarea und Ciuc verzeichnet.

vTJET TJ1EI1 HA KYJ1bTYPAX KAPTO<DEJ15I B 3AKPbITbIX 30HAX llJ15i
B bIPAllI,I1BAHI11I CEMEHHOrO MATEPI1AJ1A

PE3fOJ'v\E

B 1963-1968 rr. yCTaHaBJllIBaJIC5I JIeT TJIeH B 3al<pbITbIX 30Hax PbIWHOB, X3pMaH, CytJaBa,
4YK H J133ap5I, )J,JI5I BbIHBJIeHH5I nOTeHI.J,HaJIa pacnpocTpaHeHH5I nepe)J,aBaeMbIx TJI5IMH BHpyCOB.
C 3TOH I.J,eJlblO npHMeHHJIC5I MeTO)J, LKeJITbIX COCy)J,OB MepHKe. J1eT TJIeH HalJHHaeTC5I B nepBoti
llJIH BTOpofI nOJIOBHHe MaH, B 3aBIICHMOCTH OT KJIHMaTHlJeCKHX yCJIOBHH, HO B 3TOM MeCHue OH
npoHcxo)J,HT cnopa)J,HlJeCKH II JIHWb BOtJeHb He6oJIbWOM KOJIHlJeCTBe. Bce )l(e 3TO yI<a3blBaeT Ha He
06XO)J,HMOCTb 3am;lITbI pacTem1I1 OT TJIeH yLKe C MaMeHTa nOHBJIeHH5I BCXOJI.OB. HaH6oJIbWa5I lJlIC
JIeHHOCTb TJIefl Ha6JI1D)J,aeTcH BOCHOBHOM B HIOJIe, Kor)J,a HMeeT MeCTO II nepIIO)J, MaKCHMaJIbHorO
IIX JIeTa. Cym;ecTBylOT O)J,HaKO li HCKJIlOlJeHH5I, KaK 3TO 6bIJIO, HanpHMep, B 1968 TO;:I.y Ba
Bcex 30Hax, B 1966 r. B 30Hax PbIWHOBa aH X3pMaHa H B 1967 r. B 30He CylJaBbI, C OlIeH'b
lIHTeHCHBHbIM JIeTOM Il MaKCHMaJIbHbIM ero nepHO;:I.OM - paHO, a HMeHHO B HIOHe. J1eT TJIH
Myzus p?rsicaae HM~2r Boo6m;~ cJIa6ylO HHTeHCHBHOCTb, COCTaBJIHH TOJIbKO 0,1- 7,8%
o6m;ero I<OJIHlIeCTBa OTJIOBJIeHHbIX TJIeH. HaIIMeHbwHH nOTeHI.J,HaJI pacnpocTpaHeHHH llepe)J,a·
BaeMbIX TJIHMH BHpyCOB HaeJIIO;:I.aJICH B 30Hax J133apn H 4yK.
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REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND POSIBILITATEA
EXTINDERII CULTURII CARTOFULUI PENTRU CONSUM

DE ITOAMNĂ IN SILVOSTEPĂ ŞI STEPĂ

Iv\' BERINDEI, S. MUREŞAN, 1. MĂZĂREAN, 1. NEGUŢ, V. BUZOIANU, LUCIĂ.

DRAGOMIR, ANELA DUMITRESCU, F. CIOROIANU, M. CROITORU, M. GUŢĂ,.

Şt. MATHE, E. STEPĂNESCU şi M. ANGELESCU

S-a cercetat posibilitatea lărgirii zonei de cultivare a cartofului
prin extinderea cuI turii lui în regiunile de cîmpie aridă şi semi
aridă din ţara noastră, în condiţii de iriglfe. Cercetările efectuate
la 8 staţiuni experimentale situate în aceste regiuni, determinările

privind calităţile culinare şi tehnologice şi modul cum reacţio

nează ma terialul produs la păstrare au arătat că cele mai bune
rezultate s·au obţinut CU soiurile din grupa cartofilor semitîrzii.
Nu este posibilă cultivarea cartofului pentru acest scop al culturii
pe nisipurile nivela te din sudul Olteniei. Procentul de tuberculi
mari a fost mai mare comparativ cu cartoful produs în zona umedă

de mun te. În ce priveşte calităţile tehnologice şi culinare s-a consta
tat că la soiurile semitîrzii nu a existat diferenţă din acest punct
de vedere între cartofii produşi în bazinele cu tradiţi e din zona
umedă de mun te şi cei produşi în condiţii de irig3re în stepă şi

silvostepă. Cu oarecare rezervă, acelaşi lucru se poa te spune cu
privire la rezistenţa la păstrare. A apărut însă, într-un procent
mai mare, în condiţii de irigue, încolţirea falsă a tuberculilo!' 1:'1
cuib. De aceea irigarea corectă apare ca o condiţie esenţială pentru
cultivarea cartofului în zona de stepă.

într-o lucrare cu privire la organizarea bazinelor specializate pen
tru 'cultura cartofului (B eri n d ei şi colab., 1969) se 'arată criza de
teren bun pentru cartof în zona umedă de munte a ţării noastre, din
care cauză nu se poate face o amplasare corespunzătoare a acestei !Cul-
turi, şi necesitatea eXitintderii culturii cartofului irigat pe 'luncile ll:'iîu
rilor din bazinele 'cu cartof pentru consumul de toamn'ă şi iarnă. In:.
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acelaşi timp ni s-a recomandat experimentarea culturii cartoÎului pen
tru ,consumul de toamnă-iarnă în condiţii de irigare şi în zona de stepă

şi silvostepă. Rezultatele acestor cercetări formează obiectul lucrării

de faţă.

METODA DE CERCETARE

Folosind un număr de ~a~e soiuri test s-a propus să se rezolve următoarele aspecte:
a) producţia ce se poate obţine în condiţii de irigare, cu un nivel mediu de îngrăşare,

menţinînd umiditatea solului la jumătatea intervalului activ pentru umiditate,
b) calitatea tuberculilor obţinuţi în asemenea condiţii comparativ cu cei din L..ona

trad iţiona!ă pen tru producerea cartofilor necesari consumului de toamnă-iarnă,

c) rezistenţa la păstrare a acestora, de asemenea comparativ CU cartofii produşi la
B:aşov,

d) posibilitatea producerii cartofului pentru consumul de toamnă-iarnă în condiţiile

zonei de stepă şi silvostepă prin metoda plantării de vară,

e) posibilitatea înmulţirii cartofului de sămînţă în condiţiile zonei de stepă şi silvostepă.

Pen tru a răspunde la aceste multiple probleme şi pen tru a scurta dura ta cercetării, s-a
experimen ta t în mai multe lo::alităţi şi anume la staţiunile Secuieni (judeţul Neamţ), Valu
lui Traian (judeţul Constanţa), Mărculeşti (judeţul Ialomiţa), Ştefăneşti (judeţul Arg~ş),

Bechet şi Şimnicu (judeţul Dolj), Geoagiu (judeţul Hunedoara), Oradea (judeţul Bihor). Au
fost urmărite după metoda experienţelor de cîmp soiurile: Bintje, B;-aşovean, Urgenta, Desiree,
Colina şi Merkur, în cultură de primăvară şi în cultură de vară. La materialul recoltat s-au
efectuat analizele obişnuite pentru calitatea fizică şi culinară a tuberculilor şi s-au urmărit

.apoi pierderile în tim;)lll păstrării.

REZULTATELE OBŢINUTE

CVL TIVAREA CARTOFULUI ÎN CONDIŢII DE IRIGARE ÎN ZONA SUBUMEDÂ
ŞI ÎN ZONA SECETOASA DIN ROMÂNIA

Din tabelul 1 se constată că în medie pe doi ani producţiile obţi

nute au depăşit 300 q/ha la Geoagiu şi au ajuns pînă la aproape 400 q/ha
la Şterfăneşti (prod1.JCţiilem'ediimai scăzute Ja Geoagiu se datore:sc inun~

daţiilo:, din anul 1970, C'În:d s~a plantat mai tîrziu). La un nivel mediu
de îngrăşare 2ceste producţii sînt foarte mari. Aşa cum era de aşteptat,

în zona subcolinară a ţării, cele lTIai bune rezultate s-au obţinut la soiu
rile sen1i tîrzii Desirce şi Colina.

Pentru zona de silvostepă, rezultatele obţinute la staţiunile expe
rimentale Oradea, Şimnicu şi Secuieni sînt deosebit de încurajatoare
(tabelul 1). Producţiile medii obţinute, de 353 q/ha la Oradea, de 339 q/ha
la Şi'mnicu şi de 437 q/ha la Secuieni, sînt egale sau chiar mai mari
decît cele obţinute în experienţele efectuate în condiţii. similare la sta-
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Tabelul 1

Producţ ia de tubercuii la cîteva so iuri de cartof În condiţii de irigare
(media 1970-1971)

IB"şoveon I I I
DL

Speci ficare Bintje Desiree Colina
5% 1% 0,1%

Staţiunea Ştetăneşti (zona subcolinarâ)

Prod. ,g/ha 331 337
399 I 385 I% 100 102
1~~***

116 24 32 44
Diferenţa, q/ha 6 54***

Staţiunea Geoagiu (zona subcolinară)

Prod., q/ha 210

I
246

I Y~L.I
247

o' 100 117 118 29 41 57/0
Diferen ţa, q/ha 36* 3r'

Staţiunea Oradea (silvcstepă)

Prod., q/ha 340 344 353 329
% 1(0 ICI 104 9"1 41

Diferenţa, q/ha 4 13 -11

Staţiunea Şimnicu (silvostepă)

Prod., q/ha 339 288 322 301
% 100 85 95 89 59

Diferenţa, q/ha -51 -17 -38

Staţiunea Secuieni (siluostepă)

Prcd., q/ha 305 314

m,..1
395

% 100 103 130 48 67 92
Diferenţa, q/ha 9 90**

Staţiunea Dobrogea (Valu lui Traian) (stepă)

Prod., q/ha 355 376

I
378

I
370

I% 100 106 106 104 18 26
Diferenţa, q/ha 21 23* It>::

Staţiunea Mărculeşti (stepă)

Prod., q/ha 381 376

iH.. I
407

% 100 99 107 41 52
Diferenţa, q/ha -5 26

ţiunile din zona umedă de ,munte. Şi in aceste condiţii apare evident
faptul că ,cele mai mari producţii de car1tof pentru consumul de toamnă

iarnă s-au realizat ,cu soiurile din grupa celor semitan:'dive. Trebuie să

rnenţionăm faptul 'că intr-un singur an s-a experimentat in toate loea
lităţile şi soiul tardiv Merkur care a dat în general producţii mai mici
decît soiurile semitîrzii.
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Pentru zona de sltepă cercetările au fost efectuate la Valu lui
Traian şi Mărculeşti (tabelul 1). Rezultatele obţinute aici, în cele mai
secetoase ,şi cele mai călduroase iregiuni ale ţării sînt edificatoare. Media
producţiei realiz,ată la Vailu 'lui Traian a [ost de 378 q/ha la soiul Desiree,
iar la ]\/[ărculeşti de 437 qJha ,la acelaşi soi. Deci şi în eondiţiile zonei
de stepă, la irigat, pentru consum de ,toamnă tot soiurile semitardive
sînt cele mai producHve.

O prim'ă concluzie care se poate trage este a/ceea că în condiţiile

solurilor aluvionare din zona colinară şi în ,condiţiille solurilor cerno
ziomice lutoase şi luto-nisipoase din stepă lşi silvostepa ţăTii, în condi'ţii

de irigare se obţin producţii de cartof cel puţin la fel de mari ea cele
din zona umedă de munte în cultură neiriga:tă.

In1portanţă deosebită prezintă rezultatele obţinute pe nisipurile din
sudul Olteniei, la Staţiunea experimentală Beohet (tabelul 12). AilCi s-a
experimentat pe Iterasă 'şi în luncă. Pirolducţiile obţinute pe teTasă, pe
nisipurile nivelate cu ocazia amenajărilor pentru irigat, au fost mici :
maximum 13:0 q/ha în anul 1970 şi 234 q/ha în anul 1971. Vin cauz,a
neuniformizării solului cu ocazia nivelării, erorile experimentale au fost
lnai mari dedt cele obişnuite la 'caTtof. De aiceea nu se poate tirage o
conc'luzie definiti'vă, îndeosebi dacă se ţine seama de faptul eă [n anul
1971, respeati~ lîn al doilea an după nirvelare, producţiile realiz,ate au fost
mai mari deciîtcele obţinute în anul 1970, anul nivelării. în luncă însă

(Lunea Dunării) s-au realiz.at producţii mari, practk la fel de mari ca
în zona soluriloir ceTnoziomice din regiuniJle de istepă. Se constată că

nisipurile irigate din sudul Olteniei nu pot fi folosite pentru ,cultura
cartofului necesar consumului de toamnă :ei numai pentru cartoful nece
sar consulllului timpuriu. Aceasta deoarece în zona lSolurilor oernozio
mice la Icalrtoful pentru 'c~Însumul de toamnă-iarnă s-au reaUzat, în ace
leaşi condiţii de irigare, producţii mai mari. Într-o etapă viitoare este
posibil ca pe măsuTa Isolificării nisipurilor luate în cultură să se creeze

Tabelul 2

Producţia de tuberculi la cîteva soiuri de cartof în conditii de irigare pe nisipurile
de la Staţiunea Bechet .

1970 1971

Soiurile terasă Iq/h,

luncă terasă

q/ha I % l' dif. I OI I dif. Q/ha I % I dif,10

Bintje 151 100 - 357 100 - 234 100 -
Urgenta 117 77 -34 318 89 -39 169 72 _65°0
Braşovean 128 85 -23 315 88 -42 226 97 -8
Desiree 139 92 -12 310 87 -47 193 83 -41
Colina 131 87 -20 297 83 -600 182 78 -520

DL 5% 34 54 44
DL 1% 47 75 62
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condiţii favorabile ,şi pentru acest scop al oulturii cartofului. In ,ce pri
veşte cultivarea cartofului pentru consumul de toamnă-iarnă [n Lunca
Dunării, respectiv pe teJ'enurille desecate din Lunca Dunării, rezulţatele

arată că se pot obţine producţii marri dacă se evită terenurile bogarte
în calciu (frecvente 'în aceste lunci) deoarece pe acestea cartoful se
îmbolnăveşte de rîia comună şi este depreciat din punct de vedere
calitativ şi lÎndeosebi ca aspect comercial.

Producţiile de ea!r'tof :sînt puternic influenţate de condiţiile clima
ti'ce. Cum în cultură irigată regimul hidric este dirijat, prezintă irnpor
tanţă regimul termic.

Datele tabelului 3 arată că în lunile iulie şi august dif.erenţele

de temperatură faţă de normală au fost ne:însemnate la Valu lui Traian,
Oradea, Ge:oagiu şi Ştefăneşti. Au fost însă mai scăzute la Bechet în
amîndoi .anii şi în luna iulie 1971 la Secuieni, dar eu diferenţe mici.
Se poate deci conchide că numai în anii cu temperaturi foarte ridicate
există un oarecare dubiu în reuşita deplină a Iculturii cartofului în zona
de st,epă [n condiţii de irigare.

Tabelul 3

Temperatura medie lunară a aerului în anii experimentărilor

Anul Luna IVT~~ia~i I Boch" I acad" I Gooagiu Işto"n,," ISocuionl

1970 VII 22,B 22,6 20,B 20,6 20,9 21,3
VIII 22,6 22,0 20,0 lB,9 19,6 19,9

1971 VII 20,B 21,2 20,4 19,4 20,0 lB,9
VIII 21,7 21,6 22,0 20,4 20,6 19,6

Normala VII 21,4 23,5 21,2 20,1 20,B 19,9
VIII 21,1 23,1 20,6 IB,4 20,9 19,1

Din punct de vederei economic cultura cartofului este foarte ren
tabilă. Cheltuielile pentru un hectar ICU eartof in condiţii de irigare,
la o producţie de 350 q/ha, sînt de eca 15 000 lei. Valoarea producţiei,

ţinînd seama de procentul mediu de tubereuli eomerdabili pe clase de
măJrilmi, este de tOca 32 000 lei/ha. Răm'ine deci pentru zona de stepă şi

silvostepă un venit net de cea 17 000 lei/ha.

CALITATEA CARTOFILOR PRODUŞI IN CONDIŢII DE IRIGARE IN ZONA
SUBUMEDĂ ŞI IN ZONA SECETOASĂ

Din punot de ve1dere al produoţiei !de tuiberouli, zona de ste!pă

şi silvostepă, puţin favorabilă pentru cultivarea cartofului, devine foarte
favorabilă Ica rurma,re a iri:g:ă!fii. Cali:talte8 :buberoulilor oibţinlUţi aid are un
rol hotărrîtor, deoarece Tia eaJ'tof, mai mult ca la alte plante, restrkţiHe de
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oali:tate devin din ce în oe mai hotărîtoa.re în stabilirea tehnologif2i de
cuItiVIBre.

In ceea ce priveşte procentul de tuberculi comerciabili ah-ţinut

(tabelul 4) nu s-au constatat diferenţe semnificative faţă de acela obţinut

in tr.adiţionalul bazin de cultivare a cartofului pentru consurnul de
toan1nă-iarnă B[,3~şiOv. Exoepţie tfac numlai nisipurile de la Bec:he1t, unde,
pe terasă, procentul de tuberculi comerc:abili a fost incomparabil mai
mic. Interesant de semnalat este faptul că procentul de tuberculi comer
ciabili Inari, elin dasa 1 de calitate, a fost de regulă ceva mai mare în
zona de stepă şi silvostepă în condiţii de irigare, decît la Braşov. Deci
din acest p1.lnct de vedere cartofii obţinuţi în zona de stepă şi silvastepă

nu au fost inferiori celor produşi în zona umeclă de munte, iar cei
produşi pe soIurile aluvionare din zona subcolinară au fost superiori.

Tabelul 4

Procentul de tuberculi comerciabili la cîteva soiuri de cartof cultivate j" condiţii de iriglfe

Valu lui
Traian

Soiul

1.c.C.S. Braşov

neirigat

total cI. 1

Ştefăneşti

total I cI. 1

Secuieni
Roman

total I cI. 1

I Bcchet

-t-o-ta-I-:I-c-I-.-1-' teraSă-'-lu-nc"""'ă-

Bintj2
O,tara
Urgenta
BrasJvea"
Col i'na .
Desiree
Merkur

83
93
91
93
92
92
89

5J
57
52
57
6G
58
58

97
99
98
99
97
95
98

89 91 45 92 74 40 77
93 - - 99 80 - -
92 92 61 96 69 44 72
68 92 42 98 57 31 73
67 93 46 95 52 44 72
69 93 41 97

I
72 53 86

72 92 36 - - -

Un fenomen de temut este puirea şi încoltirea falsă a tuberculilor
în cuib, care are loc de regulă în cazul cînd irigarea nu se execută

corect, dar care poate să .apairă ~i în cazul irigărilor corecte,ca unnare
a te1npe:raturilor foalrte ,ridioate din lunile iulie----,s'iUgust. Rezulta1tele obţi

nute din acest punct de vedere (tabelul 5) sînt însă încurajatoare. In
zona subcolinară acest fenomen practic nu a fost constatat, iar în cea

Tabehtl 5

Procentul de tub~rculi puiţi (A) şi cu încolţire falsă (B) la cîteva soiuri de cartof, cultivate în
condiţii de irigare în anii 1970-1971

Geoagiu Mărculeşti Valu lui Traian
Soiurile

A B A B A B

Bintje 2,1 0,4 2,5 4,0 6.3 8,4
Urgenta - - 1,7 3,7 2,9 8,3
Braşovean 0,6 0,4 1,7 4,0 3,3 4,4
Desiree 2,0 0,4 4,7 5,7 3,7 9,2
Colina 0,9 0,5 2,5 1 2,7 4,7 6,2
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de stepă procentul de tuberculi puiţi a fost redus: pinE't la 4,70/0 la Măr-·

cule.şti şi pînă la 6,30/ 0 la Valu lui Tr.aian. Acestea reprezintă nişte cifre
neîngriJorătoan:-e. In ,ce priveşte procentul de tuberculi cu încolţ.ire falsă

în cuib, fen0111en eare influenţează nega1ivcalitatea culinar~i a tubercu
lilor, acesta este lnai m.are în1deosebi la Va:lu lui Traian. De aceea, se
ilnpune ea în procesul de testare a soiurilor pentru zona de stepă în
condiţii de irigare să se ţină seama şi de acest fenomen, iclr în tehnolo
gia de cultiva:re '3 cartofului în ,[·ceste condiţii să nu se neglijeze măsu

rile care dhninuează încolţirea falsă.

/Din analizele efectuate pentru determinnrea cJHtăţilor tehnologice
şi culinare, prezentăn1 {tab-elul 6) numai doi indici sintetici : conţinutul

în 'amidon (determinat fizic) şi clasa de calitate ,culinară. Se constată

că, la soiurile de calitate superioară din grupa ealrtofilor 8-2mitirnpurii,
se manifestă o tenldinţă evidentă de diminuare a ealităţilorculinare

prin :cultiva:rea lor în 'condiţii de irigare, comparativ cu clasa de calitate
în eare aceste soiuri s-au încadifat la Braşov. Trecerea tubercu'lilor dintr-o
clasă de calitate superiO'arăîn alta inferioară a fost deter:lninată de
sfărîmarea eartofilor lîn timpul fierberii şi de umiditatea pulpei, fapt
de eare trebuie ţinut seama la p:repara:rea cartofilor pai şi a salatelor,.
pentru restul prepa:r,atelor neprezen'tînd importanţă. tEste necesar însă

să semnalăln faptul că fenomenul nu a apărut 'la soiurile semitardive,
unde s-a evidenţiat chiar un proces de uşoairă îmbunătăţire a calităţii.

Se m,aiconlstată că la 'cele trei soiuri selnitillnpurii experimentate, feno
menul nu a fosltconstant, de unde rezultă posibilitatea de a se depista
şi soiuri de mare 'calitate care să-.şi Imenţină această :însuşire şi în con
diţii de irigare. Cauza principală a diminuării calităţilor culinare la soiu
rile semitimpurii este cre:şteTea conţinutuIui în amidon a tuberClllilor.
In a1celaşi timp ÎilTIbunătăţirea cahtă}~ilor culinare la soiurile seInitardive
are CEl principală cauză scăderea conţinutului de amidon în tllberculii
produşi în condiţii de irigare în zona de sitepă ,şi silvolstepă a ţă'fiL

O altă ipoteză pe care ne-aln pus-o la elaborarea teln.aticiide
cercetare privind posibilitatelu cultivării cartofului pentru consumul de
toamn:ăC----lilaiTll1Jă în oo\nldiiţii de ilrilgiane' !în zoma: !de c1m.piie, se r:efieflă l,al epoca
de recoltare. Intr-adevăr, aici lnaturitatea fiziologică a plante-lor :de -cartof
este grăbit'ă din cauza condiţiilor clirnatice. La soiU!rile sen1itiiln:purii
maturitatea fiziologică .are loc de regulă la începutul lunii august, iar
la ·cele semitîrzii la sfîrşitul aceleiaşi luni. Exis:tă posibilitatea ea, în
perioada dintre maturitatea fiziologică şi [l~ecoltarea din luna septe111ibrie,
producţia de tuberculi să scadă ca urInare a deshidratării parţiale a aces
tora Isi a atacului larvelor diferitelor insecte. De aceea s-au efectuat
două 'reeo1tări, la maturitatea fiziologică a fiecărui soi .şi în a doua
decadă a lunii septembrie. In zona subcolinară, aşa CUlTI era de aşteptat,

s-a constatalt o tendinţă de creştere a producţiei de la prima la cea de
a doua recoItare. In zona de silvostepăşi în cea de stepă (tabelul 7)
se constată o tendinţă de scădere a producţiei, dar nesen1nifkativă.



Tabelul 6

Calitatea tehnologică şi cuHnară ta cîteva soiuri de cadof cultivate În condiţii de irigare (media 1970-1971)

Braşov Oradea Ştefăneşti Geoagiu Şimnicu Secuieni Mărculeşti Valu lui Bechet
neir"gat Traian (luncă)

Soiul >:: <l)<l) >:: <l)<l) >:: <l)<l) >:: <l)<lJ >:: <l)<l) >:: <lJ<l) >:: <l)<lJ 1::: <l)<l) 1::: <l)<l)

o "O ...... o ""O ...... o "O ...... o "O ...... o "O ...... o "O ...... o "O ...... o "O ...... o "O ......
ro ro ro ro ro

~~
ro ro

~~~~ ro ...... ~~ ro ...... ~~ ;]:::: ~~ ro ...... ~~ ~:::: ~~ ~~ ~:::: ~d~ ~::: ~O'~UJ"- UJ"- UJ'-a ro"- a <e- a ro~ a ro~ a ro~ a ro~ a ro~ a ro~ a ro~_ro ~ro ~ro ~ro ~ro ~ro ~ro ~ro ~roro c.>c.> ro c.>c.> ro c.>c.> ro c.>c.> ro c.>c.> ro c.>c.> ro c.>c.> ro c.>c.> ro c.>c.>

Bintje 14,4 B 15,3 Bie 15,8 Bie 16,0 B 16,6 B 14,4 Bie 15,1 Bie 15,9 Bie 15,9 Bie
Urgenta 14,1 AlB 15,3 B 14,9 Bie 16,2 B 15,7 B 14,8 B 16,7 B 16,5 Bie 15,4 B
Braşovean 14,2 B 14,2 B/A 14,2 B 14,8 B 14,5 AlB 13,4 Bie 15,2 Bie 15,9 Bie 14,5 B
Desiree 16,5 Bie 15,6 B 14,8 B 16,0 B 15,0 B 15,4 Bie 14,8 B 14,9 Bie 14,5 B
Colina 17,4 Bie 15,9 B 15,9 B 16,9 B 16,1 B 15,0 Bie 15,1 B 15,4 B 14,9 B
Merkur 17,3 e - - - - - - 16,3 B 15,3 Bie 15,3 Bie 15,4 Bie 14,0 B

Tabelul 7

Producţia de tuberculi la cîteva soiuri de cartof cultivate În condiţii de irigare, În funcţie de epoca de recoltare
(media pe anii 1970-1971)

Şimnicu Secuieni Mărculeşti

Soiul epoca 1 I epoca II

I
epoca 1

I
epoca II

I
epoca 1

I
epoca II

Iq/ha I I q/ha I dif.
I q/ha I clif.

I q/ha I dif.
% % q/ha % % q/ha % %

Bintje 339 100 292 86 -470 313 100 304 97 -9 391 100 386 99 -5
Braşovean 287 100 250 87 -37 313 100 314 100 1 361 100 375 104 14
Desiree 321 100 279 87 -42 452 100 437 97 -15 424 100 437 103 13
Colina 281 100 282 100 1 388 100 395 100 7 377 100 406 108 29

DL 5% 45 49 41
DL 1% 62 69
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Au apărut :însă alte fenomene, de care trebuie să se ţină seama,
ca îmbuTuienarea puterni'că a oîmpului după maturi,tatea fiziologică a
plantelor, ,şi îndeosebi după uscarea plantelor de cartof. Aceasta duce
laîngreunarea lucrărilor de recoltare mecanizată a cartofului şi la creş

terea gradului de vătămalI'e a tuberculilor în. timpul iI'e'coltăriicu com
bina. Un alt neajuns eS1te existenţa unui procent ridicat de tutberculi
inverziţi. Ca UDmare a irigării, o parte din solul de pe taluzele biloanelor
este antlrenat pe rigolele dintre biloane, tuberculii de la suprafaţă rămî

n'înd descoperiţi. In urma uscării vrejilor, aceşti tuberculi înverzesc,
nemaifiind buni pentru 'Consumul alimentar.

Rezultatele obţinute la Valu lui Traian Qtabelul 8) arată tendinţă

de creşteiI'e a producţiei între cele două epoci de Ire'coltare, mai accen
tuată în anul 1970. Deosebit de important este însă faptul că procentul
de tuberculi puiţi şi procenitul de tuberculi cu încolţire falsă în cuib
este mai mare la epoca a doua de recoltare în (comparaţie cu prima
epocă de :recoltare.

Tabelul 8

Producţia de tuberculi de cartof obţinută în condiţii de irigare în funcţie de epoca
de recoHare la Valu lui Traian

1970 1971

epoca 1 epoca J1 tuber- tubercuIi epoca 1 epoca JI tuber· tubercuIi
cuii pu· cu încolt. cuii pu- cu încolţ.

Soiurile iţi, % falsă, °io iţi, % falsă, %
dif. dif.

C<l % C<l % epoca epoca C<l % C<l % epoca epoca
..c: ..c:

1 I 1I_ I
..c: ..c:

-1-I-II
1 I-cr -cr 1 II -cr -cr II

Bintje 307 100 296 96 _11 00 1 7 9 Il 437 100 463 106 26 O 6,2 O 5,7
Urgenta 293 100 293 100 - 1 4 2 7 425 100 448 105 23 O 2,0 0,6 9,7
Brasovean 283 100 296 105 13** 1 6 - 3 434 100 447 103 13 O 1,0 1,2 5,7
Desiree 309 100 329 106 20*** 4 6 6 11 450 100 454 101 4 O 1,0 O 7,5
Colina 313 100 318 105 5 2 5 3 4 420 100 455 108 35* O 4,5 0,3 8,5

DL 5% 6 33
DL 1% 9 45

REZISTENŢA LA pASTRARE A CARTOFI LOR PRODUŞI ÎN ZONA DE STEPA
ŞI SILVOSTEPA ÎN CONDIŢII DE IRIGARE

Vot O u pal 1(1970) arată că iI'ezistenţ'a la păstrare a eartofului este
m,ai redusă ,în loturile din re'colte mari. Cum în condiţii de irigare se
obţin producţii mai mari şituberculii au un conţinut m,ai scăzut lîn
substanţă uscată, problema lI'ezistenţei la păstrare a cartofilolI' treibuia
cercetată în mod deosebit.

Hezu'ltatele obţinute cu materi,a!lul rezultat de la prima epo:că de
re1coltare (probe de 'CÎte 400 kg din fiecare soi, care au fost păstrate
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în containere în condiţii de Iuediu identice, în depozite cu aerISIre for
ţată, la LC.C.S. Braşov) arată 'că nu există diferenţe demne de luat în
consider!aţie în 'ceea ee priveşte rezistenţa la păstrare a cartofilor pro
duşi la Braşov în condiţii de cultură neirigatăşi a celor produşi în con
diţii de irigare în zona subuluedă şi zona secetoasă a ţării. Cartofii
recoltaţi la epoca a doua au însă o rezistenţă scăzută ]a păstrare (tabe
lul 9). Procentul de pierderi este alaJ..~mant de mare la materialul produs

Tabelul 9

Pierderile înregistrate prin păstrare la soiurile de cadof culth'ate în condiţii de irigare

Braşov Valu Mărcu- Bechet Bechet Ştefă- Secu- Şim-
Soiul neiri- lui Jeşti luncă terasă neşti Oradea ieni nicu

gat Traian

Epoca 1 de recoltare

Bintje 13,1 7,9 12,6 10,9 16,3 13,3 16,3
Urgenta 13,9 7,0 12,8 10,7 10,9 11,1 14,0
Braşovean 10,1 17,0 15,5 18,3 12,6 18,5
Desiree 12,5 5,0 8,8 8,5 8,1 11,3
Colina 17,6 12,2 16,7 13,6 15,4 11,2:
Merkur 17,9 14,1 14,1 15,4 13,0

Epoca a 1I-a de recoltare

Bintje 13, I I 12,7 Il,1 17,7 21,5 8,8 7,9 11,1 11,2
Urgenta 13,8 18,8 10,7 18,8 19,6 9,4 10,2 10,2 15,2
Braşovean 16,7 13,2 30,5 28,4 15,9 12,9 13,2 13,4
Desiree 12,5

1

10,8 9,6 11,7 13,0 10,4 12,2 15,9 7,6-
Colina 17,7 11,3 20,5 29,5 22,7 10,9 10,4 12,1 13,5
Merkur 11,9 17,4 19,4 19,4 10,3 18,8 11,7 16,9

la Staţiunea Bechet, ,atît în eazulcultivării pe nisipurile de pe terasă,

cît şi în cazul ,cultivării în luncă. Exceptînd zona nisipurilor, unde nu
se poate recomanda eultura iCartofului pentru eonsuluul de t.Q.amnă-iaTnă~.

în celelalte zone extinderea culturii cartofului pentru ,acest scop trebuie
să se facă 'Pa['alel cu construirea de depozite pentru păstrarea 'cartofi
lor produşi.

POSIBILITATEA PRODUCERII CA RTOFULUI PENTRU CONSUM DE TOAMNĂ

IARNĂ PRIN METODA PLANTĂRII DE VARA

Biologic, în 'condiţii de irigare, cartoful poate fi plantat oricînd.
Cercetările mai vechI efectuate :în ţara no,astră de C o fi a r nes cuşi
colab. (1953), Berindei 1(,1956), Tuşa r(l958) ,şi Dumita:'escu şi

colah. (1959) au stabilit tehnologia de eultiva['e a 'cartofului ,în cultură

de vaITă. Respectînd această tehnologie, :soiurile experimentate în eul-
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tură de primăvară au fost plantate la aC'cleaşi staţillni în prilna jU111ă

tate a lunii iulie, de asemenea în condiţii de irig.are. Rezultatele obţi

nute (tabelele 10 şi 11) arată ·că în zona subcolinară producţiile obţinute

in cultură de vară aufoslt foarte 111ici în compa,raţiecu cele obţinute

în aceleaşi condiţii în cultură de prin1ăvară. De asemenea şi în Z::Jnil
de stepă s-au obţinut producţii foarte 111ici în comparaţie cu cele obţi

nute în cultură de primăvară. Cele Tnai n1ici producţii s-au obţinut pe

Tabelul JO!

Produdb de tuberc.uli la cîtevJ. soiuri de carto! În cu:iu:d. de vară În zo:u sub:olinară şi În
. silvostepă

Ştefăneşti Orade8 Geoagiu Secuieni-- Roman -
Soiul 1070

I
! 971 1971 1971 1970

I
1971

Q/hal dif, Q/ha I dif, Q/ha I dif, Q/ha \ dif. Q/ha \ dif, q/ha I dif.

Bintje 115 -
\

105 - 124 - 61 - 133 - 227 -
Urgenta 99 -16 107 2 - - 62 1 218 85**" 202 -25
Braşovean 167 52** 155 50**> 147 23 87 26 150 17 244 17
Desiree 200 85*** 204 99**:; 196 72'~** 125 64* 256 123":*> 271 44:;:*
Colina 155 40* 117 12 107 -17 63 2 199 66*** 243 16
Merkur* ) 163 48*** 219 114:""* 95 -29° 132 71** 226 93*** 273 46**-

*) În 1970 M:;r1<ur, iar în 1971 Ostara.

Tabelul 11

Prcducţia de iuberculi la cîteva soiuri de cartof În cultura de vară

Mărculeşti Valu lui Traian Bcchet
-

1970 1971 1970 1971 1970 1971
Soiul

~I
terasil

I
luncă terasă

"1 "1 "1:::: dif, ~ dif. _C dif. ...:.

~I dif. gl dif. ~I dif.u u ? :o u

I
Bintje 101 - 142 - 105 - 115 - 64 -- 244 - 76 -
Urgenta 159 58* 167 25 154 49** - 87 2') 193 -51 76 OL)

Braşovean 158 57* 221 79* 138 34* 155 40*": 91 2r 243 -1 100 24*
Desiree 228 127*** 295 lr:;'J*** 215 110**:~ 187 72*** 121 57*** 263 19 97 21vO

Colina 144 43 227 85** 158 54>::~ 140 25* 35 -29 0 125 _119°0 33 -43O(}

lvlerkur*) 172 71* 279 137*** 174 69** 117 2 148 84*"'* 218 -26 76 O

*) În 1970 Mer1<ur, iar În 1971 Ostara.

nisipurile de la Beehet. Dacă se mai ţine seama şi de faptul ·că mate
rialul pro1dus este extrem de sensibil la vătămare în timpul recol:tării

şi ca atare se' păstrează mai greu, se ajunge la concluzia că plantarea de
vară .a cartofului nu constituie o n1etodă pentru producerea cartofilor
necesari consumului de ItO'amnă~iarnă. Această metodă eS1te indi!caltă pen-
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tru înmulţirea cartofilor de sămînţă, în condiţiile zonei de stepă şi silvo
stepă în ,cultură ilrigată. Cartofii recoltaţi din această experienţă au fost
pălstraţi separat pe soiuri !şi în primăvară au fost planitaţi comparativ
cu 'cei produşi în znnele !închise. Rezultatele obţinute ,într-un singur an
alrată {tabelul 112) că prin folosirea lTIateria'lului de plantar,e produs de

Tabelul 12

Producţiile de tuberculi realizate la cîteva soiuri de cartof în condiţii de irigare, folosind material
de plantare produs pe loc prin metoda plantării de vară

Secuieni Ştefăneşti Mărculeşti Valu lui Traian

producţia del producţia de producţia de producţia de

Soiurile tuberculi B.1OO tuberculi
B.1OO

tuberculi tuberculi
B.IOOB.IOO

AlB
A

AlB
A

AlB A AlB
A

q/ha q/ha q/ha q/ha q/ha q/ha q/ha q/ha

Bintje 334 488 146 309 386 125 417 376 90 438 463 106
Braşovean 337 465 138 350 373 1'07 385 391 102 452 447 99
Desiree 449 606 135 389 432 111 451 451 101 431 454 105
Colina 443 529 119 289 353 122 433 441 102 465 455 98

DL 5%
DL 1%

61
85

47
65 1

66
90

91
123 I

71
99

46
64

41
54

33
45

A=Cu cartofi de sămînţă aduşi din zona închisă

B=Cu cartofi de sămînţă înmulţiţi pe loc prin metoda plantării de primăvară.

fiecare staţiune 'în cultură de vară se pot obţine cel puţin aceleaşi pro
ducţii ca ,şi cu materialul adus din zonele închise. Rezul1tatele obţinute

la Seeuieni si Stefăn€lsti airată că exiistă chiar o tendintă de crestere a
producţiei l~ m'aterial~l de plantare produs pe loc, ,în cultură d~ vară.
Apare deci posibilă înmulţirea timp de ,2-4 ani a cartofilor de sămînţ[.

produşi în zonele închise, în ferme specializate, aşa CUlTI se practică

şi în zona favorabilă culturii car1tofului din ţara noastră.

DISCUŢII

In condiţii de cultură neirigată, zona subumedă din ţara noastră,

respectiv regiunea subcolinară, nu era considerată ea o zonă foarte favo
rabilă pentru cultura cartofului, îndeosebi din cauza calităţii tubereu
lilor recolt.aţi. Alternanţa dintre perioadele umede cu cele secetoase în
timpul creşterii tuberculilor, cara,cteristică acestei zone, provoacă puirea
şi încolţirea falsă a tuberculilor în cuib, depreciindu-i din punct de
vedere fizic, djn punct de vedere al rezistenţei la păstrare şi din punct
de vedere al calităţilor 'culinare. În zona secetoasă, ca urmalfe a insta
lării secetei 'Şi a temperaturilor ridicate începînd cu luna iulie, în cultură

neirigată se pot produce numai cartofi pentru consumul timpuriu.
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In condiţii de ilrigare s'e realizează condiţii hidrice şi termice cores
punzătoare eerinţelor biologÎ'Ce ale cartofului pentru consum de toamnă·

iarnă. L un k e '1 :şi 'Colah. (19H5) aa:-altăcă în bazinul Columbia din
vVashington, unde temperatura se ridică la 32°C şi uneori la peste 38°C
se obţin producţii mari de cartof, ceea oe pune ;la :îndoială părerea că,

eartoful 'este plantă de climă rece. Cultivarea cartofului şi :în zone con
siderate lînainte puţin favoa:-abile are la bază, după :G:o l u b e v a (1966)
şi faptul că s-'au creat multe soiuri eare corespund acesitoir condiţii

deo:sebite. SIa t e r (1968) a stabilit c'ă temperatura scăzută din Umpu!
nopţii r,educe cantitatea de asimilate utiliz.a.te pentru creşterea stoloniloT
şi rădădnilor. Ca atare are loc formarea mai tim.purie a tuberculilor.
In zona noastră de stepă ,şi silvostepă la sfîrşitul lunii aprilie şi în luna
luai, dnd are loc procesul de tuberizare, temperaturile sînt scăzute în
timpul nopţii. :De aceea tuberizarea este mai rapidă lşi apoi condiţiile

favorabile cre1ate pr'in irigaţie determină Icreşterea intensă a tubercu
lilor. SaI e t(1966) a eonstatat că udind 'cu ploaie artificială, Itemipera
tura solului la adîncimea de 15 'Cln sc.ade rapid în timpul zilei. Totodată,

ca urmare a umidită1ii ridicate a solului, în timpul nopţii a:cesta pierde
mai IlTIu'ltă căldură din cauza conductibilităţii lTIai ridicate. În acest fel,
apa de iriga'ţie .acţionează ca regulator te:Dmic în zonele cu temperaturi
ridicate. Pe te r:s o n ,şi We i g 1 e (1970) găsesc că temperaturile ridi
cate sînt dăunăto.are dndcartofii sînt în faza de formare a tuberculi
lor. Or, în condiţiile din ţara noastră, instalarea temperaturilor ridicate
în zona de stepă are loc mult 'lTIai tîrziu, după formarea tuberculilor.
[De regulă, formarea tuberculilor are loc la toa:te soiurile în luna ["Dai,
iaa:- temperaturile ridicate apar în luna iulie. Sintetizînd rezultatele obţi

nute în uHi1m:ii 15 all1i,cu privire la !cultura cartofului în diferite condiţii

de ulmidiltalt'e, Si 'n g h ((969) a1junge la oOlll1C1uzi,a oă: 'Eisenţiall:ă lPelnt-ru obţi

nerea de producţii n1ari de ,cartorf este umiditatea solului. ,Aceste rezul
tate ,confiTlTIă pe cele comunieate de B eri n d -e i (1962) pentru condi
ţiile din ţ8.1ra noastră. Se constată deci 'că în ultimul timp în literatura
de specialitate apar numeroase lucrări cu privire la cultura cartofului
în condiţii de irigare, iîn:deosebi pe considerente economice. Sînt de ase
lnene·a din ce [n ee mai numero.ase 'cercetările în care se apreciază

rezistenţa soiurilor de 'cartof la temperaturi ridicate 'şi se experimen
tează cultura eartofului în condiţii de !irigare în zonele secetoase ale
Spaniei, Italiei, IsrB:elului, Egiptului etc. La acestea se aidaugă şi pre
zent-ele rezultate, obţinUite in zona de silvostepă, şi de stepă din România.

Programul naţional privind gospodărirea raţională a resurselor de
apă, extindelrea lucrărilor de irigaţii, îndiguiri, desecări ,şi de combate
rea eroziunii solului, va Icontribui la extinderea culturii cartofului în ţara

noastră. Extinderea ,culturii eartofului în 'condiţii de irig.are în zona de
silvostepă şi în cea de stepă, pe circa 50 0-00 ha, ,creează condiţii de redu
cere a suprafeţelor eul:tivate cu cartof pentru ,conSUln în judeţele de
munte.
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Este necesar însă să se sublinieze f.aptul că, la cartof, mai mult
ca la alte plante, irigarea necorespunzătoareduce la scăderea producţiei.

B eri n d € i (1961) .fi arătat că o singură ud2:re aplicată cu întîrzie're,
respectiv după ce plantele au început să sufere de lipsa de apă, a redus
efectul tuturor celorlalte udări următoare şi ca atare nu s-au mai obţinut

sporuri de producţie. Dar, ,nplicarea necorectă a irigării poate deprecia
considerabil calitatea cartofilor prin puire şi încolţire falsă a tubercu
lilor. Apare deci posibiHtatea comprorniterii ideii de ,cultivare a cartofu
lui în condiţii de irigare în zona de. stepă şi silvostepă a ţării, nu din
C3.uza eartofului, ci din cauza neaplicării corecte a irigării.

CONCLUZII

1. OulUvarec;, cartoti:'llluli pentru JC:onsumul de toail11năL-iarn(ă în stepa
şi silvostepa ţării, în condiţii de irigare este posibilă, cele mai bune
rezultate obţinîndu-se cu soiurile din grupa celor selTIitîrzii ; aceasta nu
este economică pe nisipurile nivelate din sudul Olteniei, din cauza pro
ducţiilor mici care se obţin aici, a procentului redus de tuberculi comer
ciabili şi a procentului ridicat de pierderi la păstrare.

2. Oul,tÎ'vatreai ca.rtofului p2nt['u consun1ul de t03,mnă-iarnă în con
diţii de irigare în zonele de stepă işi silvostepă este foarte rentabilă,

deterlTIin'înd un venit net de circa 17 000 lei/ha.
3. Calitatea fizică a cartofilor, respectiv procentul de tuberculi

mari, este mai m,are decît la cartoful produs în zona un1edă de munte.
4. Puirea şi încolţkea falsă în cuib a tuberculilor este practic

inexistentă pe soIurile a1uvionare din zona colinară. În zonele de stepă,

pro,centul de tuberculi puiţi ,este neîngrijorător, dar procentul de ttuber
cuIi cu încolţire falsă este !mai lTIare. De aceea, esenţiala condiţie pentru
cultivarea !cartofului în stepă ,este irigarea corectă.

5. Calităţile tehnologice işi culinare ale 'Soiurilor semitardive cul
tivate in condiţii de irigare, în s'tepa şi silvostepaţării, sînt asemănătoare

cu cele ale eartofilor produşi în bazinele ICU tradiţie 'În zona umedă

de n1unte.
6. Deoarece între maturitatea fiziologică şi recolto.rea din luna

septen1brie are loc îmburuienarea puternică a ,cîmpurilor cu cartof, pui
rea, încolţirea falsă 'ţi înverzirea într-o proporţie (mare a tuberculilor,
este neces2r să se pregăte.ască recoItarea prin măsuri speciale pentru
evitarea acestor efecte nedorite.

7. In ce priveşte rezistenţa la păstrare a reartofilor produşi în con
diţii de irigare apare evidentă tendinţa de scădere a acesteia~ indiferent
de zona de cultură ,şi implicit apare necesitatea construirii de depozite
speciale pentru păstrarea cartofilor.

8. Nu este economică producere.a cartofului pentru consumul de
tom.11nă---iarnă priin me'tcd,a pGantă,rii de v-2['~ă din 'OBtUZ,a priQdulcţiHocmi(~i
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reaiizate, precurn şia sensibilit8.ţii ridicate la vătărnare a tubc:'culilor
in timpul recoltării. Plantarea ce vară, însă, poate constitui o lTIetodă

pentru înmulţirea tilTIp de 2-4 ani a cartofilor de sămînţă, în condiţiile

zJnei de stepă şi silvostepă.

I~ESULTS OF STUDIES ON THE POSSIBILITY OF EXTENDING THE
CULTIVATIO\J O? POTATOES FOR AUTU.V\N-WINTER CONSUMPTION

IN SYLVO-STEPPE AREAS

Invcstigations were carried out on the possibility of increasing the areas under potato by
extending its cultivation, undeI' irrigation conditions, alse in the arid and semi-arid plain
regiens of the country. Fram studies conduded at 8 experiment stations si tuated in these areas,
as well as from the determinations on the cooking and technological qualities and the [eadion
of the material under storage eonditions it resulted th3t tbe medium-Iate graup of ţotato

varidirs were the most successful. The cultivation of patatoes for autumn-winter consumption
on the levellcd sands of southern Oltenia \Vas uneconomical due to the low yields obtained.
As compared to potatoes grown in the humid mountain area, the percclltage of large iubers
was higher. In the medium-late varieties there were no differences, as to the cooking and techno
logical qualities, between the crops grown in the traditional regions of the humid mountain
area and those grown undeI' irrigation conditions in the steppe and sylvo-steppe areas. The
same is also true, to some extent, for resistance under storage conditions. In irrigated crops,
however, a higher percentage of erratic sprouting of potato tubers in the hills was recorded.
Therefore, an adequate irrigation program appears as an essential condition for the cultivation
pf potatoes in the steppe area.

ERGEENISSE DER UNTERSUCHUNGEN IM BEZUG AUF DIE
AUSBREITUNGSMOGLICHKEITEN DES KARTOFFELBAUS,

FUR DEN HERBST-WINTERVERBRAUCH, IN DER WALDSTEPPE
UND STE'PPE

ZUSAMMENFASS UNG

Es wurde clic M6glichkeit cler Erweiterung der Kartoffelbauzone clurch Ausbreitung des Kar
toffelba'Js auch in die G~biete des dLirren un1 halb:li.irrcn Flachlan::les unS2res Landes, unter
Berieselungsbendingungen, untersucht. Die in acht, in diesen Gegenden gelegenen, Versuchs
station~n durchgefiihrten Untersuchungen, die Feststellungen im Bezug auf Kiichen - und
technologische Ei.genschaften und d Le Art wie das erzeugte M3terial auf clie Lagerung reagiert,
zeigten, dass die besten Ergebnisse mit den aus der Gruppe der halbspăten Kartoffeln stam
menden Sorten erzielt wurclen. Auf den nivelierten Sandb6den im Siiden Olteniens ist cler
Kartoffelbau fiiI' diesen Zweck nicht măglich. OeI' Prozentsatz der grossen Kno!len war grăs

ser, im Vergleich mit den in der feuchten Gebirgszone erzeugten Kartoffeln. \Vas die techno-
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logischen und Kocheigenschaftcn anbelangt, wurde festgestelIt, dass bei den halbspăten Sor
ten, in dieser Beziehung, zwischen den in den Becken mit Tradition der feuchten Gebirgszone
erzeugten Kartoffeln und jenen unter Berieselungsbedingungen in der Waldsteppe und Steppe
erzeugten, kein Unterschied bestand. Mit einigem VorbehaIt, kann man dasselbe im Bezug
auf den Widerstand beim Lagern sagen. Jedoch kam bei Beri.es~lungsbedingungen, falsches
Keimen der Knollen im Nest, in einem grosseren Prozentsatz vor. Deshalb steIlt, fUr den Kar
toffelbau in der Steppenzone, das korrekte Berieseln eine wesentliche Bedingung dar.

PE3YJ1bTATbI I1CCJ1EllOBAHHI1, KACAlOill,I1XC5I B03MO/KHOCTI1 PAClllI1PEHH5I
ITOCEBOB KAPTO<DEJ15I llJ15I OCEHHE-311MHEfO I10TPE5J1EH115I B J1ECOCTEI1H

11 CTEITH

PE3IOl..1E

I13YlJaJlaCb B03MOlKHOCTb pacllllfpeHlI5I 30Hbl I(yJIbTypbI KapToepeJI51 nYTel\1 BHe,ll,peHlI5I ero B sa
CyWJIHBylO H nOJIysacyWJ1HBylO SOHbI cTpaHbI, B yCJIOBH5IX opOWeHII5I. I1cCJIe,ll,OBaHH5I, npo
BO,Ll,HBWHeC5I Ha BOCbMH onbITHblX CTaHUH5IX, pacnOJIO:tKeHHbIX B 3TlIX 30Hax, H onpeAeJIeHHH
KyJIHHapHbIX II TeXHOJIOrHlJeCKHX KalJeCTB H JIelKKOCTH nOJlylJeHHOfO MaTepHaJIa nOKaSaJIH,
tIto JIylJllIHe pesyJIbTaTbI )l.aJIH copTa HS rpynnbI Cpe)l.Hen03)l.HHX. KyJIbTypa KapToepeJIH )l.JIH
oceHHe-3HMHefO nOTpe6JIeHH5I Ha nJIaHHpOBaHHbIX neCKax IOfa OJITeHHH He 5IBJIHeTC5I 3KOllOMYl
tIeCKH BbIfOllHoiL I1poueHT KpynHblx KJIy6Hel'! 6bIJI BbIwe no cpaBHeHHlO C KapToepeJIeM Bblpa
ru;HBaBllIHMC5I BO BJIa:tKHOH fOpHOf:l 30He. 4TO KacaeTCH TeXHOJIOfljljeCKHX H KyJIHHapHbIX Ka
qeCTB, TO yCTaHOBJIeHO, lJTO y nOJIynOS)l,HHX COpTOB Ha Ha6JllO,ll,aJIOCb paSHHU B 3TOM OTHOllIe
HHH Me:tK)l,y KapToepeJIeM Bblparu;eI-IHbIM B Tpa,ll,HIJ}IOHHbIX 6accefIHax BJla:tKHOH fOpHOH SOHbI H
KapToepeJIeM, BbIparu;eHHbIM B yCJlOBII5IX opOWeHH5I B CTel1!1 H JleCOCTeml. C HeKOTopOH OCTOpO:tK
HOCTblO Ta :tKe MO)KHO CKasaTb H B OTHoweHHH JIeIKKOCTH. B yCJlOBHHX opOWeHH5I 06Hapy
)KHJICH O)l,HaKO 60Jlee BbICOKHH npoueHT JIOIKHOfO npOpaCT31HUI KJly6HeH B fHeS)l,e. I103TOMy,
npaBHJlbHbIH nOJIHB HBJI5IeTC5I cyru;ecTBeHHbIM yCJIOBHeM BOS)l,eJIbTBaHI15I KapToepeJI51 B cTenHol'i
30He.
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CONTRIBUŢII LA STABILIREA METODEI DE ,PREGĂTIRE

PENTRU CULTURILE EXTRATIMPURII
A CARTOFILOR DE SĂMÎNŢĂ ÎN VEDEREA PLANTĂRH

V. B1JZOIANU

În condiţiile Staţiunii Bechet, situa tă pe nisipurile din sud-vestul
Olteniei, s-a studiat timp de 2 ani eficienţa a trei metode de încol
ţire a tuberculilor: 1 - încolţit la lumină în solar cu posibilitate
de încălzire, 2 - încolţit la lumină+ întuneric în camere cu
temperatură dirijată, 3 - iradiere cu magneto-diaflux 30-10J Hz
întrerupt aritmic 80' (în 10 zile cîte 8'!zi). S-au folosit tuberculi
din soiurile Ostara, Bintje şi Sirtema. Cea mai mare producţie

Extratimpurie realizată la 40 zile de la răsărit a fost determinată

de aplicarea primelor două metode de încolţire (1 şi 2). Dintre cele
trei soiuri studia te cele mai mari produ:ţii s-au obţinut la soiul
Ostara.

Cultura ca::-tofului extratimpuriu presupune aplicarea unor metode
speciale privind pregătirea prealabilă a materialului de plantat, care să

favOirizeze răsăritul cît mai timpuriu în vederea obţinerii unor recolte
mari, la recoltări cît mai timpuriu posibile. Încolţirea tuberculilo·r, for
ţarea lor etc. sînt metode care contribuie la sporirea producţiei de car
tofi timpurii.

Încolţire~, rtuberculilor de cartorf este o metodă bine cunoscută,

care se aplică în toate ţările eultivatoare de 'cartof. Este recunoscută

necesitatea încolţirii tubericuliloJ:' în vederea obţinerii unor producţii exrtra
timpurii. Modul în care trebuie făcută însă această lucrare este încă

discutat. Atît la noi în ţară cît şi în alte ţări se aplică mai multe pro
cedee de încolţire a cafltofilor de sămînţă, la lumină, la întuneric, sau
combinat la lumină si întuneric. Unii cercetători recomandă încoltilrea
la un regim de tempe~atură de 8-12°C noaptea şi 12-18°C ziua (C'o n
sta n tin e s cuşi colab., 1965). K o p e t z (citat de B eri n d ei, 1963)
afirmă necesitatea menţinerii lădiţelorcu .cartofi încolţiţi la intuneric
timp de ·cîteva zile înainte de plantare, pentru a se preîntîmpina o stag-
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n.&re a cresterii în eazrul trr-eceirii hruste a tubereuliJllolr de l'a lumliniă la
întunerk. K a 1 f o v (1967) recomandă să se facă încolţirea 20-25 zile
ia lumină :şi apoi 21-26 zile la întuneric la !temperatura de 2-4°C.
D i n1 i t re va (1967) susţine metoda încolţirii la întuneric timp de
40 zile. R li doI f !şi R i P lm a n (1967) recomandă încolţirea la o tem
peratură de 14-'18°C lşi ,consideră ică nu este potrivită o expunere mai
mare de 10 ore la lumină. S ,c eri n.s k a i a (l966), experimentînd men
ţinerea tuberculilor timp de 4-6 zile la temperatura de 25-27°C obţine

rezultate asemănătoare ca la metoda olasică a 'înoolţirii. Experienţe 'exe
cutate de Du m 'i t ll~ e se 'li şi 1 li e,8 eli (1963) precum !şi de BăI a Ş a
şi calah. (1969) au seosîn evidenţă rezultatele bune obţinute ~a noi în
ţară prin tratarea rca.rtofilor cu unde electromagnetice, cu ,ajutorul apa
ratului lnagneto-diaflux.

IExperienţele efectua!te la Staţiunea Bechet, în anii 1970-1971, au
căutat :să Iămureas'că efectul diferitelor metode de încO'lţire asupra pro
ducţiei extratimpurii de tuberculi !la mai multe soiuri de cartof, în
scopul alegerii celei ll1ai potrivite lnetode 'in funcţie de soi.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Au fost luaţi în studiu următorii factori:

Factorul A - soiul: al - Bin tje, 02 - Ostara, 03 - Sirtema.

Factorul B - metoda de încolţire: b1 - încolţit în solar la lumină na turală 10 zile la
15-20°C şi 35 zile la 8-12°C; b2 - încolţit la lumină 20 zile (15-20°C) în primele 10 zile şi

8 - 12°C în următoarele10 zile şi 25 de zile la întuneric la 4-6°C; b::: - iradiere cu magneto
diaflux 50 - 100 Hz întrerupt aritmic timp de 80 minute (în 10 zile cîte 8 minute/zi);
b4 - neîncolţit.

Metoda b1 (solar) este folosi tă în mod curen t la Bechet în practica de producţie, metoda
b2 , preconizată de cercetătorul bulgar K. a 1 f o v pentru condiţiile din Valea Mariţei, a dat
rezultate destul de bune (K a 1 f o v, 1967), iar metoda b3 a dat rezuitate apropiate de metcda
de încolţire la lumină sau întuneric şi e mai ieftină.

Pentru metoda b, s-a construit un solar din rame de răsadniţă avînd o lungime de 30 m
şi lăţime de 11 m, cu o suprafaţă activă de 330 m 2, putîndu-se încolţi o cantitate de 60 t
cartof (fig. 1). Solarul a fost acoperit cu folie de polietilenă transparentă. În zilele reci de
iamă solarul a fost încălzit cu ajutorul unui cotlon de cărămidă.

Cartofii au fost aşezaţi în lădiţe olandeze în stive de cîte 10 bucăţi pe două rînduri
alăturate. Între două rînduri de stive s-a lăsat un interval de 50 cm, necesar pentru circulaţia

personalului de deservire şi o cît mai bună iluminare. În primăvară, cînd zilele sînt mai
călduroase, în timpul zilei se pot scoate mai multe rame pentru a asigura o cît mai bună aerisire.

Menţionăm faptul că acest solar a fost folosit la Staţiunea Bechet şi pentru forţarea

butaşilor de vie, lungindu-se în acest fel dura ta de folosire.
Experienţa a fost amplasată după metoda parcelelor subdivizate. Ca îngrăşăminte s-au

folosit: superfosfatul (64 kg/ha P 20 S) şi azotatul de amoniu (128 kg/ha N). Plantatul s-a făcut
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în rigole la adîncimea de 6-9 cm. În perioada de vegetaţIe umiditatea solului s-a menţinut

'prin irigare la 70% din capaci ta tea de cîmp pentru apă. Luc:rările de în treţinere au fost cele
-obişnuite: 2 praşile mecanice între rînduri şi 2 praşile manuale pe rînd.

S-au efectua t două recol tări, prima la 40 zile de la răsărire şi a dau] la 55 zile de la
xăsărire.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Răsăritul plan:telor a avut loc diferenţiat în funcţie de ,metoda de
încolţire folosită (tabelul 1). Se constată că cel mai devreme au răsărit

(i'UIb€lflC!ull'ii oaire ,au Ifo:slt lîlll'odl,ţi'ţi iin solar; '1a o zi după la!oerş't'ia cei

Tabelul 1

Numărul mediu de zile de la plantat la răsărit în funcţie de soi
şi metoda de încolţire

Nr. zile de la plantat la răsărit

Soiul
b 1 1>2 b3 b.

Bintje 21 22 25 27
Ostara 21 22 26 27
Sirtema 21 22 26 27

lI1Jcol yiţi după :m'ettolda Kla:lrf'Olv şi la 3-4 zi:1e Icartof:ii \iDaldi,a~i cu aju
torul aparatului rnagneto-diaflux. Dar cel 'mai mult interesează pro
ducţia obţinută în funcţie de 'metoda de încolţire. În ce priveşte soiul,
din datele ;cuprinse în tabelul 2 reiese că soiul Ostara s-a comportat
cel m.ai bine :sub acest aspect la ambele epoci de recoltare, urmat de
'Soiurile Sirtema şi Bintje. Soiul Ostara a înregistrat -cel mai rapid ritm
de acumulare al producţiei la începutul perioadei de vegetaţie (121,5 q/ha),
ritm ce s-a rnentinut destul de I'idkat si în următoarele 15 zile de la
:prirna recoltare (182,8 q/ha), depăşind a~igurat la aceste două epoci de
recoltare cu 16,2-24,20/0 producţia soiului Bintje şi cu 10,3-18% pro
,ducţla :sciului Sirterna. Se po:at,2' de asemenea 'constata că soiul Bintje
nu prezintă 'O precocitate ridicată de tuberizareşi ea atare nu se reco
mandă pentru ,culturile destinate recoltărilor timpurii.

Dacă se 'Compară ceJ.e trei metode de încolţire 'cu varianta neîn
cclţită se Iconstată că toate acestea determină sporuri de producţie asi
gurate statistic (tabelul 2), cuprinse între 17,5-27,9 q/ha la epoca 1 şi

de 12,4-25,7 q/ha la epoca a II-a, ceva mai mici deci, Ca urn1are a
faptului că efectul 5ncolţirii începe să se piardă..

Cea mai bună ll1etodă, de încolţire este aceea cu solar, care deter
mină 'cele mai rD3:,i sporuri 'Le producţie la .ambele (-poei de recoltare
(27,9 şi 25,7 q/ha), fiind urmată de '111etoda de 'încolţire KaHov. Folo
'Sirea iradierii cu ajutorul aparatului n~agneto-diaflux a dat sporuri de
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Tabelul 2

Influenţa soiului de cartof şi a metodei de încolţire asupra producţiei de cartofi
extratimpurii realizată la cele două epoci de recoltare (media 1970--1971)

Soiul
q/ha

Epoca 1 I --:-_E_p_o_ca_a,II_-_a_--;-__

% I dif. Isemnif. q/ha % I dif. Isemnif.

Bintje 103,7 100 - 146,3 100,0 -
Ostara 121,5 116,2 17,8 *** 182,8 124,2 36,5 ***
Sirtema 109,8 105,9 6,2 155,3 106,2 9,0 *

--
DL 5% 8,8 8,7
DL 1% 12,4 12,3
DLO,I% 17,5 17,3

Solar 121,8 129,7 27,9 *** 172,9 117,4 25,7 ***',
Lumină + întuneric 119,6 127,3 25,7 *** 166,1 112,8 18,9 **
Magnetodiaflux 111,4 118,6 17,5 *** 159,6 106,6 12,4 *-

Neîncolţit 93,9 100,0 147,2 100,0

DL 5% 8,3 10,5
DL 1% 11,1 18,9
DL 0,1% 14,5 25,7

producţie asigurate statistic faţă de martorul neîncolţit, însă mai luici
decIt cele realizate la ce~elalte două metode.

Se constată Ică soiurile au re.actionat dife.rit la metodele de înco.J.
ţire studiate (tabelul 3). Soiul Bin1tje ~ reacţionat icel mai bine la încolţire
după metoda reco-mandată de Ka[fov (b2), dar efectul se pierde la epoca
a II-a de recoltare, respectiv iSpoir'ul de producţie a fost la prima epocă

de 20,8 qjhia, ia:r Ja a doua Ide 4,'3 qjha. Soiul Ostara a dat cele mai
mari sporuri de producţie la ambele epoci cînd tuberculii au fost încolţiţi

în solar, efleetrUll iînooll,ţidi menţinînidu-se :şi la ,epoca & II-Ia: 1(lsp::)lr 46,3 q şi

respectiv 55.,8 q). Soiul SiI'itema a reacţionat Icel J.uai bine atunci cind
a fost ţinut (la lumină 20 de zile .şi apoi Q,a ,întuneric încă 25 zile [a
temperatura de 4-6°C.

Dacă se urmă;reşte efectul djferitelor metode de încolţire asupra
calităţilor oomerdabile ale tuberculilor oonstatăim ·că pe primul loc este'
şi în aceSit caz soiul Ostara, urmat de Sirtema şi apoi de soiul Bintje
(tabelul 4). La (prima epo'că de recoltare, procentu'l de tubericuli comer
dabili a fost mai ridieat la s,oiurile Ostara şi Sirtema în cazul incolţirii

la IUa.11ină20 de :zile Urtm.ată de men'ţinerea la întunerk şi temperaturi
s'căzute 20-25 zile. L:l epoca a doua de recoltare aoest efeCit se estom
pează astfe[ 'că 'Se obţine un procent eg.al de tubercu:Ii de categoria 1 şi

a II-a, indiferent de luetoda de încolţire aplicată.
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Tabelul 3

Productiile obtinute la cele trei soiuri de cartof în functie de metoda de încolţire

, , a cartofilor de sămînţă la 2 ep:>ci de 'recoltare

Soiul I I
Epoca 1 I Epoca a II-a

'~\~~~ft~r~~ --q/-h-a--:---%-0--;-I-d-if----;\,-s-em-n-i-f. --q/-h-a--;---s-'o---:I-d-if-.---:-1s-e-m-n-if.

- , I

bi 106,5 116,,2 14,9 150,5 I 105,6 8,0
Bintje b2 112,4 122,7 20,8 *** 146,8 103,0 4,3

b3 104,5 114,0 12,9 147,5 103,5 5,0
b4 (Mt.) 91,6 100,0 - 142,5 100,0 -

----
bi 143,8 147,4 46,3 *** 210,9 135,9 55,8 ***

Ostara b2 124,1 127,2 26,6 *** 187,6 120,9 32,5 ***
b3 121,0 124,1 23,5 ** 177,9 114,6 22,8 *
b4 (Mt.) 97,5 100,0 - 155,1 100,0 -

-- ------

bi 115,2 124,4 22,6 ** 157,4 106,6 11,2
Sirtema b2 122,6 132,3 30,0 *** 163,9 112,1 ! 17,7 *

b3 108,6 117,2 16,0 * 153,5 104,9 i 7,3
b4 (Mt.) 92,6 100,0 - 146,2 100,0 : -

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

15,1
19,3
25,2

17,2
24,2
31,5

Tabelul

Influenţa diferitelor metode de încolţire asupra procentului de tuberculi comerciabili
şi asupra eficienţei econom ice

IMetoda de
Epoca 1 Epoca a II-a

Soiul I încolţire % '"beL I pcod. IOh'''. ,"1'1.1 venit. % I pcod'l Oh'IL\ v'nit
comer. comer. qh{a lei/ha lei/ha tuber. ,comer. Sl!P 1. Iei/ha

comer. q/ha IeI/ha

I
2 600- 126 700Bintje bi 66 70,3 2400 23000 85 127,9

b2 64 71,9 1900 24800 85 124,7 1 900 25 900
ba 67 68,9 1400 22600 86 126,8 1 400 26 300
b4 64 58,6 - 18000 85 121,1 - 25 200------

Ostara bi 84 120,7 2400 38000 96 202,4 2600 40 400
b2 89 110,4 1900 35000 98 183,8 1 900 36 700
ba 84 101,6 1 400 32000 95 169,0 1400 33 800
b4 82 79,9 - 25700 96 148,9 - 29 800------

Sirtema bi 68 78,3 2400 26500 92 144,8 2600 28 900
b2 74 90,7 1900 29 100 92 150,8 1900 30 100
ba 76 82,5 1 400 25800 90 138,1 1400 27 600
b4 71 65,7 - 21000 91 132,0 - 26 600
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Dintr-un sumar calcul econOlnic a rezultat că în functie' de 'metoda
de îneolţir'e folosită cheltuielile au crescut cu 1 400-2 600 lei/ha. în ace
laşi timp veniturile ,la unitatea Ide Isupr'afaţă au icresout !Considerabil. Cea
mai mare 'creştere, din punct de vedere al producţiei 'colmerdabile, s-a
înregistrat la so'iul O!stara, care a reac'ţionat eel mai ibine la lîncolţiire.

Diferenţe destul ide mari faţă de vari,anta martor (neîncolţit) s-au obţinut

şi la soiul iSirtema. La epoca a II-a de Tecoltare', deşi producţiile cresc,
diferenţele de venituri [faţă de varianta martor devin mai mici Cla UTmlare
a scăderii preţului de cost.

Cheltuielile supliirnentare ce se înregistrează se datores,c în special
il1aterialelor folosite pentru construirea sOllarului (ramă de răsadniţe, stîlpi
de susţinere, geamuri, şuruburi etc.) cît şi :sumelor necesare pentru pro
curarea o dată la doi ani a ioliei. De asemenea, în fiecare an trebuie
fă,cute unele mici ['epa1raţii pentru recondiţionarea scheletului solarului.
La acelstea se adaugă anual cheltuieli fă'culte pentru procurarea com
dilferenţelede venituri f,aţă de v'8rian1ta martoa:- devin mai mici ea unmaire
do,rite, schimbarea lădiţelor din 6 în 6 zile etc.).

CONCLUZII

1. Pentru obţineTea de producţii ex.tratimpurii, încolţirea cartofi
1011' de sămînţ,ă Înainte de plantaa:-e este o ,măsuTă obligatorie. Numai
în asemenea condiţii este posibilă reeoItarea la 'cca 40 zile de la răsărire.

2. Cheltuielile efectuate cu iîncolţirea sînt ,cu prisosinţă ac-operite de
veniturile mari caiI'e se realizează ea urmare a sporurilorde producţie

obţinute.

3. La recoltarea de la 40 zile după ră.sărire s-au obţinut practic
aceleaşi sporuri de producţie la varianta în care încolţirea s-a făcut în
solar, cu posibilităţi de încălzire şi 'la varianta la Icare aceasta s-a făcut

în .condiţii dirijate de telnperatură :şi lumină în camere special amenajate.
, 4. Tratarea materialului de plantare ou unde electromagne1tice a

sporit producţia [în [comparaţie cu martocrul neincolţit, dar nu la nivelul
variantelor ~â eare s-au inlosit eartofi de sămînţă încolţiţi.

5. ;Între lSoiuri există oarecare diferenţă din punct de vedere al
lreacţiei la lnetoda de încolţiTe, dar analizînd diferenţele de producţie

prin pri:sma eficienţei economice, diferenţele practic dispar.

CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF A MLTHOD OF PREPARING
SEED POTATO FOR EXTRA-EARLY CROP PLANTING

SUMMARY

The Effecitiveness of three methods -of tuber sprouting was eva'luated during 2
yearsat the Bechet Experiment Statdon, located on the sands -of south-westerrn
Oltenia, i.e.: 1- sprouting in the light, ,in protected beds proviided with healting.
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2- sprouting in :1ight + dark, in ,rooms with controlled temperatures, 'and 3
irradiation with a 3:0-100 Hz magneto-di'aflux switched off arhy,tmically for 80
minutes {8min/day during 10 days). The expuiments were ma'de with tubers
irom the varieties Osta:ra, Bintje and Sirtema. The highest extraearly yie:ds were
obtained 40' days after :sprouting with method~ 1 and 2. Ostara gave the highest
yields of the three vairieties tested.

BEITRĂGE ZUR FESTSTELLUNG EINER METHODE ZUR VORBEREITUNG
DER SAMENKARTOFFELN ,FUR DEN AiN/BAU

FUREJX'TtR!A'FRUHREIFE KUiLTUREN

ZUSAMMENFASSUNG

Unter den in der, auf den Sandbaden im Siidwesten Olteniens gelegenen, Stat ion Bechet her
rschenden Beeingungen, wurde im Verlauf von zwei J ahren, di.e Wirksamkeit dreier Keim
methoden der KnoIIen studiert: 1 - Keimen bei Licht im Sonnenlichtgewăchshaus mit Heizg
magIichkeiten, 2 - Keimen bei Licht + Dunkel in Răumen mit Temperatursteuerung, 3 
Bestrahlung mit Maneto-diaflux 30-100 Hz arhytmisch 80' unterbrochen (in 10 Tagen je
8' /Tag). Es wurden Knollen der Arten Ostara, Bintje und Sirtema verwendet. Die grasste extra
friihe Produktion, in 40 Tagen vom Spriessen verwirklicht, ergab die Anwendung der beiden
ersten Keimmethoden (l und 2). Von den drei untersuchten Sorten wurden die grassten Ertrăge

mit der Ostara-Sorte erzielt.

K YCTAHOBJIEHI1IO METOllA rrO,UrOTOBKH CEMEHHOrO KAPTO<IJEJI5i
,UJI5i TIOCA,UKH fi 3KCTPAPAHHEl1 KYJIbTYPE

PE3IOME

B yCJIOBH5IX onbITHol1 CT<.l HUl; l-l I3eKeT, pacnoJloiKeHHolr Ha necKax roro-3an3,il.HOH qacTn O.'lTe
l-:IHH, B TeqeHHe ,lJ,ByX J1CT H3yqaJIaCb 3QJ<ţJCI(TIIBHOCTb Tpex MeTOlIOB npopa~HBaHH5I K,n.y6HeH:
1 - npopa~HBaHHe BCOJl5IpIHl C B03MOLK'-IOCTbIO corpeBaHH5I; 2 - npopa~HBaHHe Ha cBeTy
HTeMHOTe B nOMCITI:eHH5IX C ynpaBJI5J.eMOH TeMnepaTypoH; 3 - 06JIy4eHHe yCTaHoBIwH MarHeTO
,Zma<ţJJIlOKC B 30-100 ru C HeplHlvlHlJeCKHMH nepepbIBaMH B 80 MIiH. (B TeqeI-IIle 10 ,lJ,HeH
no 8 MHH/lleHb). IloJIb30BaJIHcb KJIy6H5IMH COpTOB OCTapa, I3HHTlli.e 11 CHpTeMa. HaH60JIbIIlHH
3KcTpapaHHHl1 ypoiKai1, co6paHHbIH 1.Jepe3 40 ,lJ,Hei1 nOCJIe n05IBJleflH5I BCXO,lJ,OB, 6WI
nOllyqeH npH npHM2HeHHH nepBbIx ,lJ,Byx MeTO,LlOB npoparu:HB3HH5I (1 li 2). H3 Tpex HCnbITLlBaB
ilJHXC5I COpTOB HaH60JlbWlIe ypoLKaH ,lJ,aJ1 COpT OeTapa.
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ll"lBUNĂTĂŢIREA 'I1EHNOLOGIEI DE CULTIVARE A CARTOFULUI
EXTRATIMPURIU PROTEJAT CU FOLU DIN MATERIAL PLASTIC

M. BALAŞA, 1. NEGUT, V. BUZOIANU şi Gh. DINA

S-au efectuat cercetări privind eficienţa protejării culturilor extra
timpurii de cartof amplasate pe nisipurile nivelate şi irig1te din
sudul Olteniei şi pe solul de tip cernoziom castaniu lutos din
Dobrogea. Culturile au fost proteja te cu adăposturi joase de tip
tunel, acoperite cu folie transparentă din polietilenă, sau prin
mulcire cu folie neagră perforată în dreptul fiecărui cuib. S-a con
statat c~ în condiţiile naturale specifice de pe nisipuri se obţin

producţii mai timpurii cu două spătămîni decît pe soIurile de tip
zonal şi concomitent, în asemenea condiţii sporeşte eficienţa pro
tejării cu folii din polietilenă a culturilor care sînt plantate în
cîmp cît mai timpuriu. Eficienţa economică a culturilor protejate
creşte nu numai prin sporirea producţiilor globale, ci şi prin canti
tăţile de tuberculi aparţinînd unor categorii comerciale superioare.
Folosirea foliei negre de polietilenă pentru mulcirea culturilor
de cartof timpuriu şi plantarea tuberculilor prin simpla aşezare

a lor pe suprafaţa solului sub falia neagră nu a dat rezultate bune.

Producerea cît mai devreme a unor cantităţi mari de 'cartof timpu
riu pentru consurn se impune din ce în ce mrai ,mult, atît 'pentru satisfa
cerea nevoilor de aprovizionare a pieţii pe plan intern, cît işi pentr,u
cerinţele de export.

Tehnologia cultivării eartofului extratimpuriu şi timpuriu cuprinde
anU111ite elelnente :specifiee,cum ar fi alegerea şi pregătirea terenului,
astfel ca să fie I3.sigurată 'O thnpurietate cît mai pronunţată, alegerea
soiului şi pregătirea tubereulilor înainte de plantare, aplicarea în mod
diferenţiat a lucrărilor de îngrijire, protejarea :culturilor în dmp cu
folii din material plastic.

Din toate aceste particularităţi pe 'care le prezintă tehnologia culti
vării cartofului extratilnpuriu şi timpuriu, problema protejării culturilor
de cartof cu pelicule din lnaterial plastic este cea mai nouă şi necesită
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încă investigaţii în vederea elucidării unor aspecte care influenţează

direct şi în mod hotărîtor producţia.

Rezultatele cercetărilor efectuate pînă ,în prezent Ila noi în ţară

şi pe plan rnondial (L'li n că şi Ban i ţ ă 1967 ; BăI a Ş a şi colab., 1970 ;
G ual' i e n t o, 1970) 'Scot în evidenţă avantajele pe care [e 'creează pen
tru obţinerea unor pr'Oducţii extratimpurii, protejarea cu folii din mate
rial plastic a culturilor de oartof. Astfel, 's-au studiat unele aspecte pri
vind [nodul de protejare, adică prin întinderea foliei pe 'Sol (mulcire),
sau prin aşezarea ei sub formă de adăposturi tip tunel, privind durata
de protej,are şi folo!sli:rea !fOli'2i de oul'D:2,re nelalgr,ă !şi perrforată în dreptul
fiecărui !cuib pentrumulcirea culturii. In ultimul caz se încearcă posibi
l'itatea ca la plantare tuberculii să se aşeze pe suprafaţa solului sub
folia neagră 'În preajrna perforărilor, prin aceste perforări să crească

în afară la lumină ,tulpini1e verzi ale plantelor, iar sub folie, aproape
cO'mplet 11a 'Suprafaţa solului să se fonneze tuberculii noi care să se
poată recolta prin înlăturlBrea ,foliei negre şi simpla adunare a lor.

Cercetările efectuate, ale căror rezultate se prezintă în lucrarea
de <faţă, au abordat unele aspecte privind 'în ansamblu eficienţa protejării

culturilor de oartof 'cu folii din n1aterial plastic, în vederea obţinerii

producţiilor extratimpurii, precum şi posibilitatea folosirii în acest scop
a foliei negre şi a foliei transparente perforate, în 'condiţiile specifice
solurilor 'Zonale şi nisipurilor irigate.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au efectuat la Staţiunea experimentală pentru culturi irigJte Valu lui
Traian, pe un cernoziom castaniu lutos forma t pe loess şi, pe nisipuri nivela te, la Staţiunea

Centrală de Cercetări pentru Ameliorarea Nisipurilor Bi~chet. În cadrul acesbra s-au investigat
două obiective mai importante şi anume: folosireCl foliei transparente, perforată şi neperforată,

pentru protejarea culturii extratimpurii de cartof şi folosirea cu acelaşi scop a foliei negre.
În cadrul unei experienţe alcătuită din 11 variante şi executată la Beehet s-au studiat

diferite modalităţi de a proteja prin mulcire cultura extratimpurie de cartof, cu peliculă de
polietilenă de culoare neagră în cazul cînd la plantare tuberculii nu se mai îngroapă în sol, ci
doar se aşază pe suprafaţa solului la distanţele stabilite pentru plantat. La martor (V IO)'

tuberculii încolţiţi nu s-au mai lăsat pe suprafaţa nisipului, ci s-au îngÎOpat în întregime în
sol (în nisip). Plantarea s-a făcut pe teren modelat în straturi, cu lăţimea la eoronament de
94 cm şi cu rigole printre ele de 46 cm. Pe fiecare strat s-a plantat cîte o bandă de două rînduri
la distanţe de 30 cm între rînduri şi 24 cm între cuiburi pe rînd, distanţa între benzi fiind de
110 C111 (59 524 cuiburi/ha). Plantatul s-a efectuat la 26 martie, folosindu-se tuberculi încolţiţi,

iar reeoItarea la 8 iunie. Toate variemtele cu mulci de folie neegră au fost protejate şi cu folie
transparentă din polietilenă perforată (adăpost sub formă de tunel pentru fiecare bandă de
două rînduri). Tunelurile au fost instalate în ziua de 8 aprilie, perforările foliei fiind pe coama
fiecăruia. Diametrul perforării a fost de 12 mm şi distanta între două perforări de 10 cm.

Tehnologia ţ1plicată culturilor timpurii de cartof a fost cea recomandată pentru fiecare
zonă. Astfel, Ia Valu lui Traian culturile s-au îngrăşat cu 20 t/h3 gunoi de grajd, aplicat înainte
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de arătura de toamnă şi cu PooN sO' administrînd 450 kg/ha superfosfat la lucrarea de bază a
solului şi 250 kg azotat de amoniu, la plantare. La Bechet, s-au administrat toamna 30 tlha
gunoi de grajd şi 400 kg/ha superfosfat, adăugîndu-se primăvara 400 kg/ha azotat de amoniu.
In ambele cazuri, culturile experimentale au fost irigate prin aspersiune.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

In cadrul primei grupe de experienţe s-a urmărit eficienţa protejării

culturilor extratimpurii de oartof cu peliculă de material plastic asupra
producţiei de tubereuli, în funcţie de modul de protejare, de desimea
de plant;are, de modul în care a fost r...10delat ter'2nul.

Cu pregnanţă ies,e în evidenţă faptul că înseşi condiţiile naturale
specifice pentru nisipurile nivelate işi irigate de la Bechet I2sigură -ah-ţi

nerea unor producţii de cartof mai timpurii 'în comparaţie cu condiţiile

de la V;alu lui Traian {tabelul 1). Astfe,l, pe nisipuri, la Bechet, s-au
putut recolta încă de la data de 18 mai producţii care au variat de la
9 tlha în Icazul variantei neprotejate şi pînă la 15,5 tlha în Icazul celor
mai bune variante, iar la 28 mai, cînd s-a efectuat cea de a doua reoo1
tare, s-au 'obţinut 17,3 tlha la varianta neprotejată ,şi 23,4 tlba la cea
mai bună variantă dintre cele protejate. În reondiţiHe naturale de la
Vlalu lui Traian, prima recoltar,e a fost posibilă de abia la 1 iunie, iar
cea de a doua la 16 iunie (tabelele 2 şi 3).

Tabelul 1
Tcrr;rcrafura şi prccipitaţi11e căzute În anul 1971

Unitatea Anul

I
Valori medii lunare

~~-I april~T--m-a-i-c-I-i-u-ni-e---i-u-liC-

8.9 11;.0 I 19,7 20,8I

96 i5,2 19,3 21.8

12,4 18,2 20.2 21.2---- ---

\12,6 18,0 21,5 23.5

1971

media pe ultimii
29 ani 3.7

1971 5,5

media pe ultimii 1---
15 811i 5.0

Temperatura. ac
3.5

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

Bcchet

Valu lui Traian

P'ccipitaţiile, mm

Vab

Bech

1971 17,1

-::: I
75,6 7,0

I
52,3

lui Traian
mediD pe ultimii

29 ani 23.9 38.8 49,3 29,2

et 1971 31,7 30,2 96,9 38,3 43.1)

med:a pe ultimii
15 ani 37,0 'i8,4 58,9 ('5,2 51,9



Tabelul 2

Rezul1atele obţinute prin folosirea foliilor transparente de polietilenă pentru prc(~uccrcacartcfului cxtratimpuriu
la Valu lui Traian (1970-1971)

Tuberculi la cuib cu: Nr. ele
Re- Prod. Dif. tjha o C~ 17~·35m m10~ ""te35mm

zile ele
Varianta colta- t/ha (%l

la plan-
rea *l (%l tat la

nr. I g nr. I g răsări t

VI - Teren bilonat, plantat la 70/30 cm cu tuberculi ncîncolţiţi, 6,0 --
în cultură neprotejată (Mt.) 1 (l00,0) -- 3,8 43 4,8 172

-- ------ 38

16,3 -
II (100,0) - 1,0 85 6,3 357

------1-
V2 - Teren bilonat, plantat la 70/30 cm, cu tuberculi încolţiţi, în 14,8 8,8* **

cultură neprotejattî 1 (246,6) (146,6) 1,4 19 6,5 360

-- ------ 31

21,7 5,4* I

Il (133,1) (33,1) 1,2 19
I

6,0 512

-- ----,------
Va -- Teren bilonat, plantat la 70/30 cm cu tuberculi încolţiţ:, în 17,6 11,6***

cultură protejata cu folie din polietilenă; adăpost sub formă 1 (293) (193,3) 1,0 15 5,7 357
De tunel (25.111-24.1V)

------ 21--

21,3 5,0
II (130,7) (30,7) 1,3 21 6,3 526

-----------

V1 - Teren plan, plantat în benzi a cîte 3 rînduri la 35 cm între 24,4 8,4***
rînduri şi 70 em între benzi, eu tuberculi încolţiţi, în cultura 1 (406,6) (306,6) 0,9 13 5,9 242
protejată cu folie din polietilenă; adăpost sub formă de ----- -- _._-- -- 20tUlIl;1 (25.111-24. IV)

30,0 13,7***
II (184,0) (84,0) 1,4 19 5,4 409



Tabelul 2 (continuare)

Varianta
Re

colta
rea*)

Prod.
t,ha
(%)

Dif. tjha
(';/a)

Tubcrculi la cuib cu: NI'. de

I
zile de

0=17-35111111 0=pes t e35111m la plan-

I I
tat la

nr. g nr. g răsărit

1,7 24 5,6 498
------ ---

1,1 17 7,2 393--1- 23

I 22 6,8 ,5661,8

5,7'"
(34,9)

8,0**
(133,3) 1,4 22 6,7 340

------ 31

4,8
(29,4) 1,7 29 5,4 445

--------
9,2* * ~

(153,3) 1,4 9 6,0 346
------ 31

5,8***
(35,6) 1,2 18 5,6 489

---- --- --

9,5* * ~

(158,3) 0,7 9 5,5 372
------ 2·5

10,8***
(180,0)

16,8
1 (280,0)

23,1 6,R*
11 (141 ,7) (4 1,7)

14,0
1 (233,3)

--
21,1

II (129,4)

15,2
1 (253,3)

--
22,1

II (135,6)
_.

15,5
1 (258,3)

--
22,0

II (134,9)

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

V 7 -- Teren bilonat din toamnă şi ierbicidat la plantare cu 3,5
lw/ha Prometrin, plantat la 70/30 cm cu tubercu li încolţiţi.
în cultură protejată cu folie din polietilenă, pe sol, la 23. III
~l ierbicidat la 21. II 1

V;j - Teren bilonat şi erbicidat cu 3,5 krlha Prometrin, plantat la
70/30 em Cll tuberculi încolţiţi, în cultură protejată, cu
folie din polietilenă, pe sol, la 23. III şi ierbieidarea la 21. III

Vtj - Teren bilonat din toamnă, plantat la 70/30 cm cu tubereuli
încolţiţi în cultură neprotejată

Vs - Teren plan, plantat la 70/30 em cu tuberculi încolţiţi, în
cultură protejată cu folie din polietdenă, pe sol la 23. III

DL 5% = 2,0; 1% = 2,5; 0,1% = 3,5 t/ha (pentru reeoltarea 1)
DL 5% = 5,3; 1% = 7,1; 0,1% = 9,3 t/ha (pentru reeoltarea a II-a)

*) Ry',:oltarea 1 la 1 iunie, reeoItarea a II-a la 16 iunie.



tabelul 3

R.ezultatele obţinuteprin folosirea foliilor transparente de polietilenăpentru producerea cartofului extratim;;uriu pe teren plan
nemodelat la Bechet, în 1971

Repartizarea producţiei pe eate-
Recol- Prod. Dif. garii comerciale (t/ha şi %)

Varianta tarea *) 0/ 0/

I
10 /0 1 II

I
!lI

30 g 20-30g 20 g

VI - Plant:lt la 70/30 cm (47 GOO cuiburi/ha), în cultură neprote- 9,05 - 2,44 3,27 3,34
jată cu tuberculi î1l2olţiţi (ML) 1 (100,0) - (27) (35) (38)

17,32 - 11,26 4,68 1,38
II (100,0) - (65) (27) (8)

---~

\12 - Plantat la 70/30 cm (47 GOO cuiburi/ha), tuberculi încol(iti, 13,72) 4,6*** 6,58 4,66 2,48
în cultură protejată cu folie transparentă din polietilenă, în 1 (151,6) (51,6) (48) (34) (18)
c.:d1p_o·;t tunel pe fiecare rînd 20,90 3,5** 16,93 3,13 0,84

II (120,6) (20,6) (81) (15) (4)

V: - Plantat în benzi de cîte 2 rînduri - 70 cm între benzi şi 14,63 5,5*** 5,85 4,97 3,81
30 cm între rînduri (66700 cuiburi/ha), tuberculi încolţiti. 1 (161,6) (61,6) (40) (34) (26)
în cultură protejată cu folie tt'3n~parentă din pc,lietilenă. 21,77 4,4** 18,29 2,39 1,09
în adă pes t 1unei pe fiecare bandă IT (126,0) (26,0) (84) (11) (5)

V-l - Plantat în benzi de cîte 3 rînduri - 70 cm între benzi şi 15,61 6,5*** 5,78 5,31 4,52
30 cm între rînduri - (76900 cuiburi/ha), tuberculi încol- 1 (172,5) (72,5) (37) (34) (29)
ţiţ i, în cultură protejată cu folie transparentă din poli- 23,40 6,0* ** 19,42 3,04 0,94
etilenă, în adăpost tunel pe fiecare bandă II (135,1) (35,1) (83) (13) ~

V5 - Plantat în benzi de cîte 4 rînduri - 70 cm între benzi şi 15,80 6,7* ** 6,32 6,00 3,48
30 cm între rînduri (83 300 cuiburi/ha), tuberculi încolţiţi, 1 (174,6) (74,6) (40) (38) (22)
în cultură protejată cu folie transparentă din polietilenă, în 22,65 5,3* ** 17,G7 3,85 1,13
adăpost tunel pe fiecare bandă II (130,7) (30,7) (78) (17) (5)

DL 5%=1,50; 1%=2,11; 0,1%=2,98 t/ha (pentru recoltarea 1)

DL 5%=2,52; 1%=3,52; 0,1%=4,98 t/ha (pentru recoltarea a II-a)

*) Recoltarea 1 la 18 mai, recaltarea a II-a la 28 mai
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Rezultat~le cercetărilor efectuate la Valu lui Traian (tabelul 2)
confirmă faptul eă nu este de eonceput o cultură de !Cartof timpurie, şi

cu atît mlaimult extratimpurie, fără a falosi Ipentru plantat tuberculi
încolţiţi în prealabil. În ,cadrul acestor experimentări,cele mai bune
producţii le-a dat varianta lîn care s-au plantat ,tuberculi \încolţiţi :şi

cultuDa a fost protejată cu adăposturi sub formă de tunel, acoperite ICU
pelieule din polietilenă, asigurîndu-se o densit.ate de peste 60 000 'cui
buri/ha (V4), faţă de celelalte Ivariante, la eare densitatea a fost de
46 700 cuiburi/ha. De asemenea se constată (că sporul de producţie asi
gurat de oe1elalte variante faţă de varianta martor, reprezintă în cazul
ambelor reeoltări 'Circa jumăt!ate din sporul dat de V4.

,Şi Ila Bechet numărul de cuiburi/ha a determinat sporuri de pro
dueţie (tabelul 3), cele 111ai bune dovedindu-se V3şi V 4, cu plantare
în benzi ,de 2-3 rînduri la distanta de 70cm între benzi si de 30 em
între rînduri, folosind tuberculi î~eolţiţi şi protejînd cult~ra cu folie
transparentă de polietilenă în ladăposturi iîn formă de tunell pe fiecare
bandă. Sporul de producţie realizat faţă de varianta neprotejată în cazul
primei recoltări a fost de 6,6 tlha 1a Bechet şi de 9,6 t/ha la Valu lui
Traian. Efectul s-a menţinut la fel de ridkat şi [n cazul celei de a doua
recoltări.

Deşi în literatură se menţionează ,că în aJlteţări pe ,solurile obi'ş

nuite s-au obtinut rezultate remarcabil~1 în urma asezării tubenculHor
încolţiţi pe suprafaţa solulUi sub pelicu1a neagră de 'polietilenă, în 'cea
de a doua grupă de experienţe, în care s-a expefiimentat pe nisipurile
de la Bechet, nu Is·-au obţinut rezultate bune.

Din datele prezentate în tabeluil 4 se constată că planteile de cartof
au răsărit 'într-o proporţie destul de mică, în general sub 500/0, exeeptînd
Vg şi V1o, în cadrul cărora tuberculii au fost semiîngropaţi sau complet
îngropaţi în Isol la plantare. În final, proporţia de plante reeoltabHe,
adică de plante care ,au formtat tuber:culi comerciabili a fost lşi mai mică,

v;ariind de Ila 70/0 (Vs) şi pînă la 25,70/0 (V5). În 'cazul celor două variante,
cu tuberculi semiingr'Opaţi sau ;îngropaţi în întregime lîn sol, această

proporţie a fost de 57,7% !(Vg) şi '65,9% (V lO). Ca o consednţă firească,

variantele eu tuberculii aşezaţi pe suprafaţa solului au dat producţii

foarte ,miei (tabelul 4), variind de ,la 0,437 t/ha (Vs) pînă ta 2,257 tlha (V6).

În concluzie 'se poate menţiona 'că în condiţiile de pe nisipuri, plantarea
tuber,culilor prin simpla eşezare a lor sub f,dlia neagră de polietilenă,

pe suprafaţa solului, nu dă rezultate bune.

În Icadrul altei experienţe, executate tot pe nisipuri, la Bechet,
s-a oer,cetat efectul îmbinării protejării culturHor extr,atimpurii de ctartof
cu peliculă din polietilenă de iCu10are neagră - prin ,mulcire, eu prote
jarea aceloraşi eulturi cu adăposturi de tip tunel, :aooperite ,cu pelkU!lă

transparentă. :De asemenea s-a încerc:at şi folosirea peHculei transparente
şi perforate, cu scopul de a nu mai efectua zilnic lucrarea de aerisire



Tabelul 4

Rezultatele obţinute prin folosirea foliilor perforate de culoare neagră din polietilenă, pentru mulcirea culturii de cartof
extratimpur iu la Bechet (1971)

Proport ia de
cuiburi, %

Varianta Prod, (%) Dif. (%) t
răSăritel reco,l-

tab de

Vl - Folii cu perforări cu 0 = 2.5 cm şi tuberculii aşezaţi pe 1,477 _ 7,978°° 0 6,1 31,5 15,9
sol îil dreptul perforărilor (15,6) (-84,4) --

V2 - Folii cu perforări cu 0 = 5 Clll şi tuberculii aşezaţi pe sol 2,071 _ 7,384°°0 5,6 41,9 21,1
în dreptul perforărilor (22,0) (-78,0) --

V'l- Folii cu perforări cu 0 = 7,5 cm şi tuberculii aşezaţ i pe 1,999 _ 7,456°°0 5,7 51,9 25,1
sol în dreptul perf~~~ilor (21,2) (-78,8)

--
V 4 - Pelicula crestată în cruce, cu lungimea crestăturii de4 cm 1,499 _ 7,956°° 0 6,1 39,3 23,3

şi tu bercuJ ii aşezaţ i pe sol în dreptul crestăturilH (16,0) (-84,0)
--

V- - Pel icula crestată în cruce, cu IUl1gimea crestaturi i de 7,5 cnl 1,777 _ 7,678°°0
5,8 43,4 25,7a

şi tuberculii aşezaţi pe sol în dreptul crestăturilor (19,0) (-81,0)
----

V6 - Folii cu perforări cu 0 -== 5 cm şi tuberculii aşezaţi pe sol, fiecare 2,257 _ 7,198°°0 5,5 46,1 25,6
fiind jumătate sub folie şi jumătate în dreptul perforării (23,0) (-77,0) --

V7 - Folii cu perforări cu 0 ==5 cm şi tuberculii aşezaţi pe sol, fiecare 1,598 _ 7,857°00 6,0 34,1 17,8
complet sub folie, de la marginea ;,prforării în direcţia rîndului (17,0) (-83,0)

--
V8 - Folii cu perforări cu 0 = 5 Clll şi tuberclllii aşezaţi pe sol, 0,437 _ 9,018°°0 6,8 11,5 7,0

fiecare fiind sub folie la jumătatea distanţei dintre cele ( 4,7) (-93,3)
două perforări în lungul rîndului --

V 9 - Folii cu perforări cu 0 =, 5 cm şi tuberculii plantati numai 6,892 - 2,563°00 1,8 78,1 57,7
pejumătateîn sol în dreptul perforărilor (72,0) (-28,0)

--
\\" -- Folii cu perforări cu diametrul de 5 cm şi tuberculii în- 9,455 - - 80,4 65,9

gropaţi (plantaţi) în întregime în sol în dreptul perforărilor (ML) (100,0) -
--

Vn FoI ii cu perforări cu 5 cm şi dispuse în chinconz; 1,661 - 7,794°00 5,9 41,3 19,6
tuberculii a~EZaţi pe sol în dreptul perforărilor (17,3) (-82,7)
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a culturii, prin înlăturarea peliculei de pe adăposturi la începutul zilei
şi reaşezarea ei spre sfîrşitul zilei.

Rezultatele acestei experienţe în care s-a lucrat cu soiurile Ostara,
Sirtema :şi Jlaer1:a (tabelul 5) arată căceile mai mari producţii se obţin

la varianta martor (Vi), care n-a fost ni1ci protejată nici ierbieirlată.

Desigur 'că la prima vedere a,cestfapt ar părea paradoxal, dar el are
o 'explicaţie temeinică. Astfell, V2 a dat producţii oare reprezintă 37-480/0
faţă de Vil deoarece cultura fiind protejată cu folie transparentă perfo
rată nu s-a mai făcut :aerisir,ea zilnk'ă. Numărul de perforări fiind cu
totul insuficient, !sub adăpost a erescut prea mult temperatura şi în
acest mod procesul de tuberizare şi de Icreştere a tuberculHor a fost
defavorizat. V3 a dat producţii şi mai mki, deoarece doza de ierbicid
de 4 kg/ha (Prometrin), în eondiţiile :de pe nisipuri s-a dovedit a fi prea
mare şi ca atar,e fitotoxică pentru plantele de ,cartof. V4 , Vs lşi V6 au
realizat producţii foarte mici, deoarece la plantare, tuberlculii ~nooQţiţi

s-au aşezat pe suprafaţa nisipului {solului) sub pelicula din polietilenă

de cHIoare neagră.

Într-o altă experienţă, în care tubericulii de cartof s-au îngropat în
intregime în nisip {tabelul 6), protejarea culturilor cu peliculă perforată

din polietilenă de ,culoare neagră (V3) :a dat un spor de producţie la
recoItarea 1 de 22,4%. La această reco'ltare, V2 şi V4 au dat producţii

mult mai mici decît varianta martor (Vi), de 55-57%, doza de 3 kg/ha
PrOluetrin fiind fitotoxică 'pentru condiţiile de pe nisipuri, mai ales că

în acest caz cuiltura era protejată. S-a cOHstatlatcă sub folia neagră {V4)'
temperatura poate ajunge şi depăşi 40°C, :încă din ultima decadă a lunii
aprilie. Acest f1apt exp~kă de altfe~ :şi nerăsărirea plantelor, preCU111 şi

evoluarea lîn 'mod nesatisfăcător a procesului de tuberizare, in cazul
plantării tuberculilor încolţiţi, prin simpla aşezare a lor ;la suprafa~a

nisipului sub pelicula neagră.

Dacă se compară V3 cu V5, :se observă că ultima a dat producţii

1I11ai ;mici, datorită protejării !Culturii :şi 'cu peliculă transparentă perfo
rată, ceea 'ce a determinat Icreşterea prea m:are a temperaturii la supra
faţa solului, cu toate consecinţele ei negative.

Comparînd rezu'ltatele obţinute, .în ansamblu, în cadrul ,acestei lexpe
rienţe, care s-a plantat la 3 apri'lie .cu 'Cele prezentate rÎn tabelul 3, cind
s-a plantat Ila 16 martie, 'Se constată că producţiile sînt (luai. tîrzii în
primul oaz, iar sporurile de productie determinate de protejarea cultu
rilor cu peHculă transparentă din n1aterial plastic, sau cu pelliculă per
ferată de culoare ne,agră sînt mult mai 111i:ci (tabelul 6), reprezentînd
în gene~al ,mai puţin de 500/0 faţă de eele din cazul pllamtării timpurii
(tabelul 3). Aşadar, se poate preciza Ică în ,condiţiile de pe nisipurile
niveilate şi irigate din sudul Olteniei, sporurile de producţie determinate
de protejarea culturilor extratimpurii de cartof, eu pelicule din material
plastic, indiferent de imodalitatea protejării, sînt cu atît n1ai mari, cu
cit plantarea cartofului se face mai timpuriu. De asemenea, dozele de



Tabelul 5

Rezultate obţinute privind folosirea foliilor perforate - transparente şi de culoare neagră - de polietilena pentru producerea
cartofilor extratimpurii (Bechet, 1971)

Varianta

VI - Cultura neprotejată şi neerbicidată (Mt.)

Soiul

Ostara

Sirtema

Jaerla

t/ha

14,337

13,285

14,071

%

100,0

100,0

100,0

Dif. t/ha Isemnii'

_1
i

_______________________,o __ ._~_. 1 1 1 _

V2 - Cultura protejată cu folie transparentă perforată din poli
etilenă - adăpost sub formă de tunel

O~tara

Sirtema

Jaerla

G,050

4,~28

6,764

42,0

37,0

48,0

- 8,287

- 8,357

- 7,305

3,9

h,9

5,2

V3 - Cultura protejată cu folie transparentă din polietilenă- Ostara
-adăpost sub formă de tunel - şi erbicidată cu 4 kg/ha Sirtema
Prometrin în 800 litri apă

Jaerla

3,l t12

1,877

1,821

21,9

14,0

12,9

-11,195

-11,408

-12,250

5,:1

7,5

8,7

V6 - Cultura protejată cu folie transparentă neperforată (întreagă) 05tara
din polietilenă - adăpost sub formă de tunel ,:,i cu folie Sirtema
neagră perforată pe sol. Tuberculii s-au pl<H1tat ca la V4

Jaerla

V4 - Cultura protejată cu folie nea~.ră perforată din polietilenă

pe sol, iar tuberculii la plantare aşezaţi pe suprafaţa solu
lui, fiecare fiind complet sub folie, de la marginea perf)
rării în direcţia rîndului

V5 - Cultura protejată ('u folie transparentă perforată din
polietilenă - adăpost sub formă de tunel şi cu foI ie neagră

perforată pe sol. Tuberculii s-au plantat ca la V4

Ostara

Sirtema

Jaerla

Ostara

Sirtema

Jaerla

2,571

1,571

2,014

2,092

1,214

2,285

1,692

0,857

0,928

17,9

11,7

14,3

14,7

9, I

16,2

11,9

6,4

6,5

-11,766

-11,714

-12,057

-12,245

-12,071

-11,786

-13,645 I
-12,428

-13,143

5,6

7,8

8,6

5,8

8,0

8.4

6,4

8,0

9,3



Tabelul 6

Rezultatele obţinute prin folosirea foliilor transparente şi de culoare neagră din polietilenă pentru producerea cartofului
extratimpuriu la Bechet pe teren plan nemodelat (197 f)

I I I I

Repart izarea producţiei pe
Recol- Prod. categorii comerciale (t/ha şi %)

Varianta t t/ha Dif. t/ha (%)
area* I (%) 130 g III 20-30 g I III 20 g

VI - Plantat Ia 65/30 cm, cu tuherculi încolţiţi, în cultura ne- I (9,90 - 6,931 2,03 0,94
protejată (ML) (100,0) - (70,0) (20,5) (9,5)

13,98 - 11,60 1,33 1,05

II (100,0) - (83.0) (9,5) (7,5)

V2 - Teren erbicidat înainte de răsărire cu 3 kg/ha Prometrin, I 4,24 --5,67° 2,49 1,10 0,65
plantat Ia 65/30 cm cu tuberculi încolţiţi în cultura pro- (42,8) (-57,2) (58,7) (25,9) (15,4)
tejată (de Ia plantare pînă la înflorire) cu folie transparentă

perforată din polietilenă, în adăpost tunel II 8,0 -5,98°° 5,96 1,13 0,91

(57,2) (-42,8) (74,5) (14,1) (11,4)

V4 - Teren erbicidat înainte de plantare cu 3 kg/ha Prometrin. I 6,60 -3,30 4,61 1,12 0,87
plantat 65/30 cm cu tuberculi încolţiţi în cultura protejată (55,4) (-44,6) (69,9) (16,9) (13,2)
cu folie neagră perforată din polietilenă, pe sol

II 13,34 -0,64 11,22 1,40 0,72

(95,4) (4,6) (84,1) (10,5) ( 5,4)

V3 - Plantat Ia 65/30 cm cu tuberculi încolţiţi în cultură pro- I 12,12 2,34 8,57 2,45 1,10
tejată cu folie neagră perforată din polietilenă pe sol (122,4) (22,4) (70,7) (20,2) ( 9,1)

II 17,82 3,84* 14,82 2,00 1,00

(127,5) (27.5) (83,2) (11,2) (5,6)

Vs - Plantat Ia 65/30 cm, cu tuberculi încolţiţi, în cultura pro- I 10,56 0,66 7,65
-

1,94 0,97
tejată cu folie neagră perforată din polietilenă, pe sol şi (106,6) (6,6) (72,4) (18,4)

~

(9,2)
cu folie transparentă perfOl-ată din polietilenă pe adăpost II 15,70 1,72 13,06 1,70 0,94
tunel

(112,3) (12,3) (83,2) (10,8) (6,0)

DL 5%=4,24; 1%=6,21 t/ha (pentru recoltarea I)

DL 5%=3,20; 1%=4,50 t/ha (pentru recoltarea a II-a)

_ * Recoltarea I la 3 iunie, r~coltarea a II-a la 17 iunţe
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3-4 kg/ha Prometrin, pentru ierbicidarea culturilor extratimpurii de
cartof, protejate cu folii de polietilenă, sînt 'Prea mari în condiţiile de
pe nisipuri.

La Staţiunea experimentală Va'lu lui Traian s-a experi1mentat de
asemenea fo1losirea peliculei perforate din polietilenă de !Culoare neagră

pentru protejarea; prin mullCire, a culturii extratimpurii de cartof. Se
observ,ă {tabelul 7) dă in .sfalră de spOirlUlr!ile olbilşITuite de prolducţie extra
timpurie pe ,care le determină protejarea culturii cu peUculă transpa
rentă I(V2 - în plus cu 3,60/ 0 faţă de Vi-Mt) ; s-au obţinut aici producţii

mai mici ,faţă de varianta mlartor i(V3 = 640/0 'Şi V4 = 70,60/0), atunci
dnd s-a fo1lrosit pelicula de culoare nelagră pentru protejarea 'culturii prin
mulcire {tabelul 7).

In primăvara anului 1971, cînd s-a efectuat această experienţă, vîn
turile puternioe şi tfrecvente au pătrunrs pe sub folia din poHetiilenă de
culoare neagră, provoclînd umrfllarea ei şi uşoare vibraţii, iar în ultimă

instanţă au determinat întîrzierea şi neulilifoI'lmitatea răsăritului plantelor.
Această consec'inţă s-a datorat rf,aptului 'că stratul de sol de Ila suprafaţă

s-a uscat, ca şi roo1lţii tubef'culilor de oartof, care s-au şi rupt.
La V5, la care s-a adăugat 'şi protejarea cu fdlie tran'Sparentă, insta

lîndu-se adăposturi de tip tunel peste folia neagră perforată drept mulci,
s-au obţinut pro1dueţii practk egale cu ale variantei Im:artor.

Ca un oorolar al tuturor experimlentărilor întreprin1se se desprinde
faptul ,că prin protejarea eUllturilor extr:atimpurii de cartof cu pelieule
din [polietilenă, în afară de oreştere:a producţiilor - lşi în special a celor
timpurii 'şi extratirnpurii - sporeşte în IlTIod considerabil şi rcalitatea
producţiei, privită din PUl1Jct de 'Vedere comercial. Acelastă sporire a eali
tăţn oomerdale a pr:odueţiei constă în creşterea nu numai a cantităţii

de tuberculi cO'me'rreializabili, ci şi a cantităţii de tuberculi aparţinîn1d

unor catiegorii co.merdale superioare, asigurîndu-se astfel 'valorificarea
cu preţuri mai 'avantajoase. In Iconsee'inţă efidenţa economică acu1lturilor
extratimpurii de cartof sporeşte mult.

Din anaQiza datdor taibelului 8, se oonstată rcă la experienţa A
la prima reco1tare, s-au obţinut numai 2,44 t/ha tubereuli din 'categoria 1
în timp ce la v.ariantele protejate, s-au realizat 5,78-6,58 t/ha, 'Ceea ce
reprezintă în primul caz 270/0 din producţia totală a varIantei, iar în 'cel
de al doilea caz 37-48% •

Această iîmbunătăţire a oailităţii cOlTIerciale a eartofilor, prin spo
rirea proporţiei celor de oalitatea 1 'în urma prratejării'cuilturi'i extra
timpurii în oîm,p cu foEe din material plastic, a dus în ultilmă instanţă

la sporirea sumelor [înoasate, datorită preţurilor de livrare mai avanta
joase: Acest aspect este demon'Strat prin faptul că diferenţa de produoţie

totală prezintă un plus de 51-740/ 0 (tabelul ,3), în 'timp 'ce diferenţa

încalsărilor tota:le realizate reprezintă61-820/ 0 (tabelul 8).
Anali'zîndu-se date~e prezentate în tabelul 8 se pot reliefa cîteva

aspecte foarte importante pentru pro1ducţie. În 'Cadrul variantei martor



Tabelul 7
Rezultatele obţinute prin folosirea foliilor transparente şi de culoare neagră din polietilenă pentru producerea cartofului

extratimpuriu la Valul lui Traian (1971)

Tuberculi la cuib, cu:
Număr

Recol- Prod. Dif. 0=17-35 mm o =peste 35 mm de zile
Varianta t/ha t/ha de la

tarea *)

I I
plantat

(%) (%) la ră-nr. g nr. g sărit

Vl - Teren erbicidat la plantare cu 3 kg/ha Prometrin, plantat la I 136 1 - 3,8 57,0 6,8 406,2,
65/30 cm cu tuberculi încolţiţi, în cultura neprotejată 100,0 - 29
(Mt.) II 20,7 -

100,0 - 1,7 17,0 7,0 5235--------
V2 - Teren erbicidat la plantare cu 3 kg/ha Prometrin, plantat 1 18,5 4,9*** 7,2 75,0 6,8 451,0

la 65/30 cm cu tuberculi încolţiţi în cultura protejată cu 136,0 36,0 21
folie transparentă din polietilenă, în adăpost tunel II 21,1 0,4 3,0 32,0 7,0 564,5
(24.1II-13.V) -- 101,9 1,9

--------
Vg - Teren neerbicidat, plantat la 65/30 cm cu tuberculi încol- I 8,7 _4,9000 5,8 63,0 4,1 240,0

ţiţi în cultura protejată cu folie neagră perforată din polie- 64,0 -36,0 36
tilenă, pe sol II 15,3 _5,4 00 3,6 35,0 5,0 445,5

73,9 -26,1
--- --------

V4 - Teren erbicidat la plantare cu 3 kg/ha Prometrin, plantat 1 9,6 _4,000 5,7 47,5 4,0 382,0
la 65/30 cm cu tuberculi încolţiţi, în cultură protejată cu 70,6 -29,4 36
folie neagră perforată din polietilenă, pe sol II 16,4 -4,3°0 4,5 35,0 6,0 589,0

79,2 -20,8 --------
Vs - Teren neerbicldat, plantat la 65/.30 cm cu tuberculi încol- I 14,1 O,ş 6,3 74,0 5,1 310,0

tiţi în cultura protejată CLI folie n agră perforată din polie- 103,7 3,7 29
tilenă. pe sol şi cu folie transparentă din polietilenă, în II 19,8 -0,9 6,0 54,0 7,3 613,0
adăpost 95,6 -4,4

DL 5% = 2,7; 1% = 3,6; 0,1% = 4,8 t/ha (pentru recolta rea 1)
DL 5% = 3,2; 1% = 4,3; 0,1% = 5,7 t/ha (pentru recoltarea a II-a)

*) RecoHarea 1 la 6 iunie; recoHarea a II-a la 18 iunie
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Tabelul 8

Eficienţa economică a culturilor extratimpurii de cartof protejate cu folii din material plastic
(Bechet, 1971)

Repartizarea producţiei Variaţia preţului în
pe catego~ii comerciale funcţie de calitate şi Ven ituri

kg/ha momentul valorificării

Vari- Expe- Recol- lei/kg
anta rienta tarea

1 I II I wb 1 I II I 'ub
total

I
dif. Iei/haSTAS STAS I lei/ha

A*) 1 2440 3270 3340
I 22 192

I3,00 [2.25 - -
V1(Mt.)

II II 260 4680 1380 3,00 2,25 - 27415 --- ---- -

B 1 6930 2030 940 2,10 I 1,55 1,00 18639 -
II 11600 1330 1050 1,50: 1,15 0,75 19717 ------ --j--

A 1 6580 4660 2480 3,00 2,25 - 35805 13612
II 16930 3 130 840 3,00 2,25 - 59722 12307

V2 -- ------
B 1 2490 1 100 650 2,10 1,55 1,00 7584 -11055

II 5960 1 130 910 ~l~ 0,75 10922 l' - 8795-----
A 1 5850 4970 3810 3,00 2,25 - 37305 15 112

II 18290 2390 1090 3,00 2.25 - 62700 15285
V3 ---- ----------

B 85'0 2450 1 100 2,10 1,55 1,00 22891 4255
II 14820 2000 1000 1,50 1, 15 0,75 25280 5563------- -------- --

A 1 5780 5310 4520 3,00 2.25 - 30457 1726
II 19420 3040 940 3,00 2,25 - 67215 19800

Vi -- ------
B 1 4610 1 120 870 2,10 1,55 1.00 12287 --6352

II 11220 1400 7::>0 1,50 1, 15 0)5 18980 -737------- ------
A 1 6320 6000 3480 3.00 2,25 - 40290 18097

II 17670 3850 1 130 3.00 2.25 .- 64215 16800
V5 ------------------

B 1 1 7630 1940 970 2,10 1,55 1,00 I 20042 1402
1 II 13060 ! 1 700 940 1,50 1,15 0,75 22250 2533

>1<) Pentru A au servit datele tabelului 3, iar pentru B cele ale tabelului 6.

neprotejată (VI)' la experienţa A, se eOil'statăcă prin amînarea recoltării

eu 10 zile (de la 18 m'ai la 28 mai) producţia totală a lcresicut cu 91%,
iar 'Suma lneasată cu 1140/0, aeeste sporuri reprezentînd 8,27 t/ha şi res
pectiv 25 222 lei/ha. In schimb la experienţa B, care 'S-a plantat mai
tîrziu faţă de experienţa A (la 3 aprilie faţă rde 16 :martie), în urma
am'înării reooltării eu 14 zile (de la 3 iunie la 17 iunie), producţia totală

a crescut ICU 410/0 (4,08 t/ha), iar suma încasatăcu 6°/0 (1 078 lei/ha)_
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În concluzie rezultatele 'arată că 'mai ales în condiţiile de pe nisi
puri, ,chiar in culturile neprotejate, numai datorită plantării foarte tim
purii (la 16 ,martie faţă de 3 aprilie) se poate realizla Ila ultima reooltare
(a doua) un spor de 27 698 lei/ha, deşi sporul de producţie este de numai
3,34 tlha, datorită variaţiei preţului de livrare 18. cartofilor recoltaţi.

De asemenea mai poate 'fi evidenţiat faptul că în cadrul expe
rienţei A, pr'in protejarea culturii s-a realizat un spor de 12 000
13 000 lei/ha atunci cînd s-a menţinut acelaşi număr de plante la hectar
(V2), ajungîndu-se prin sporirea numărului de !Cuiburi (la hectar la un
spor de 17 000-19 000 lei/ha (V4). Desigur că spre a fi asigurată o ren
tabilitate reală a culturilor e'Xtratimpurii de le-artof, protejate în cîmp"
sporul de încasări este determ'inat toornai de protejarea lor.

CONCLUZII

1. În conditiile de De nisipuri protejarea cu adăposturi joase de tip
tunel acoperite cu folii din material plastic (polietilenă) a culturilor extra
timpurii de cmtof determină sporuri de producţie 'mult mai mari, decît
pe soilurile obişnuite de tip zonal.

2. Eficienţa protejării 'cu folii din material plastic a !Culturilor de
cartof în cîmp este ICU atît mai mare, 'cu dt acestea se plantează rnai
timpuriu primăvara.

3. Plantarea tuberculilor de c8!rtof prin simpla aşezare a lor pe
suprafaţa nisipului sub foIi a neagră perforată, folosită pentru protejarea
culturii prin mulcire, nu dă rezultate bune.

4. Prin protejarea culturilor extrathnpurii de cartof cu peHcule
din materia,l plastic, ~creşte eficienţa economică nu numai datorită sporirii
producţiilor :globale, dşi a cantităţilor de tuberculi corespunzători unor
categorii comerciale superioare, asigurîndu-se astfel valorificarea lor cu
preţuri lnai avantajoase.

IMPROVEMENT OF THE CULTIVATION TECHNOLOGY
OF EXTRA-EARLY POTATO CROPS PROTECTED WITH PLASTIC FOILS

SUMMARY

S1JuJdies were conducted on the effka'cy iQ[ proteoting eXltra-early pOUato IDrOiPS.

grown an 'the levelled ,and iaigated !Sands of southern Oltenia ,and on the brown
loamy cheirnozem :soil of Dobrudja. The ,crops were protected either by low
tunnel-type shelters covered with transparent plastic foils or by mrul1ching with
bl,aek foil~ perforated above eVEry hill. It was found th:at under rthe natural
specific conditions desmibed, the crops yield 2 weeks earlier than on zonal soils
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and, that there is an 'increased efficacy of the protection provided :by the plastic
foils tofield crops p'l:anted as early as possible. The economic effeotiven€s~ of
protected 'crops lraised not only due to the total yield increa:ses, :but also as a
result of the :ar·ger amounts of high-graide tuhers ha-rvested. Un~.at[:sf,actory a:esuHs
were obtained in the experimEnts in which early potato erops were mulched
with black polyethylene foUs or in those in whieh the tubers were :laid directly
on soU sur:face under the black foils.

VERBESSERUNG LDER TECHNOiLOGIE DER KULTUR BEI DURCH
PLASTFOLIEN GESCnUTZTEN EXTRAFRUHREIFEN KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden bei den, auf den nivelierten und berieselten Sandb6den im Silden Olteniens und
auf dem Boden vom Typus braunen lehmigen Tschernosjoms in der Dobrogea gelegenen,
extrafriihen Kartoffelkulturen, Untersuchungen hinsichtIich der Wirksamkeit des Schiitzens .
angesteIIt. Die KuIturen wurden durch niedrige Schutzvorrichtungen, vom Typ Tunnel, abge
deckt mit durchsichtigen Polyathylenfolien, oder durch Mulchieren mit schwarzer, iiber jedem
Nest durchlochter Folie. Man hat festgestelIt, dass unter natiirlichen, fiir die Sandb6den spezi
fischen Bedingungen, um zwei Wochen friihere Produktionen erzielt werden als auf den B6den
vom Zonentypus und gleichzeitig, unter solchen Umstanden steigt die Wirksamkeit des Schutzes
mit Polyathylenfolien bei jenen KuIturen die je friiher auf dem Felde gepflanzt werden. Die
wirtschaftliche Wirksamkeit der geschiltzten KuIturen steigt nicht nur durch das Anwachsen
der Gesamtproduktion, sondern auch durch die h6heren Handelskategorien angeh6renden
KnoIIenmengen. Das Verwenden der schwarzen Folien zum Mulchieren der friihreifen Kartof
felkuIturen und das Anbauen der Knollen durch einfaches Hinlegen auf die Oberflache des
Bodens unter die schwarze Folie, ergab keine guten Resultate.

YJIY411iEHI1E TEXHOJIOfI1I1 BbIPAill,I1BAHI151 3KCTPAPAHHEfO KAPTOcI>EJI51
TIOn 3AllJ,I1T0I1 TIJIACTMACCOBOI1 TIJIEHKYl

PE310ME

TIPOBO,ll.HJlI1Cb HCCJle,ll.OBaHH51, KacalOIIJ;HeC51 3q)(peKTHBHoCTI1 saIIJ;IlTbI 3KcTpapaHHI1X 1l0Ca,ll.OK
KapTo<peJl51, pa3MeIIJ;eHHbIX Ha CnJlaHHpOBaHHbIX HopOWael\IbIX necKax 10)l{HOH tIaCTH OJlTeHHI1 fi

Ha nOtIBe Tfma KaWTaHOBoro cyrmlHHcroro tIepHOSeMa LLo6py,ll.)I{H. TIoCa,ll.KH saIIJ;HIIJ,aJlHCb HHS
KHMll TyHHeJlbHOrO nma yKpblTll51MII, nOKpblTbIMIl I1pOSpatIHOH 1l0JlH3THJleHOBOH llJleHKOH, HJlH
)l{e nyTeM MyJlbtIHpOBaIHl51 lJepHOI1 nep<popHpoBaHHoH I1JleHKOfI Ka)l{,Il.OrO rHes).(a. YCTaHoB
JIeHO, tITO B ECTE'CTBeIH.blX YC1CBIl51X, CBCHCTBEHHbIX, nCCKaM MC)KHO fiOJlylJaTb
ypolKaH Ha )J,Be He,ll.eJ'H paHbwe, tIeM Ha nC4Bax 30HaJlbHOrO Tl1na, H B TO)Ke BpeM51 B
3THX YCJIOBl1ilX nOBbIllJaeTC51 3<pepeKTH BHOCTb saIIJ;HTbl nOJlH3THJleHOBOH llJleHKOH Hafl60Jlee
paHo lloca)J{eHHbl x B DOJle KyJlbTyp. 3KOHOMl1cleCKa51 3<pcţeKTHBHOCTb saID;HID;eHHbIX KyJIbTyp
B03paCTa::T He TOJlbKO BCJle.'1.CTBHe nOBblilleHH51 BaJIOBbIX ypolKaeB, HO fi BCJIe,nCTBHe
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60JlbWerO KOJlHLJeCTBa KJly6Heii 60Jlee BbICOKHX TOBapHbIX KaTerOpHH. DpHMeH e HH LJepHOH
nOJlH3THJleHOBOH nJleHIm AJl5I MYJlbLJHpOBaHH5I paHHHX nOCeBOB KapTOcjJeJI5I li nOCa)J.Ka KJIy6HeH
nyTeM npOCTOrO pa3Mern;eHIHI HX Ha nOBepXHOCTH nOLJBbI nOA LJepHOH nJIeHKOH, He AaJIn
nOJlO)!{IlTeJIbHbIX pesyJIbTaTO B.
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INTERPRETAREA UNOR EXPERIENŢEDE CÎMP CU ÎNGRĂŞĂMINTE

LA CARTOF PRIN METODA FUNCŢIILOR DE PRODUCŢIE

M. BERINDEI şi W. COPONY

Lucrarea are un caracter metodologic, da tele experimen tale folo
site fiind numai de un an. Din schema experimentală 3N X 2P X
X2K-t-1=13 variante s-a calculat pentru 5 localităţi cîte o funcţie

de producţie pătratică cu 9 termeni pentru îngrăşămintele NPK.
coeficienţii de determinaţie multiplă fiind pentru 4 localităţi m'li
mari de 94%, iar pentru o localitate de numai 83%. Suprafeţele

de răspuns calculate şi desenate după aceste funcţii permit să se
găsească variantele optime, evitîndu-se combinaţiile de îng:ăşă

minte cu efect de interacţiune neg3tivă pentru care se înregistrează

scăderi de producţie în urma combinării lor. De asemenea se pJt
calcula sporurile sau scăderile de producţie pentru 1 kg substanţă

activă aplicat la orice nivel de doză şi în orice combinaţie. Pentru
practica agricolă se dă un model cu reţete de îngrăşare pen tru cîte
trei nivele de producţie la fiecare localitate care cuprinde toate
combinaţiile NPK interesante cu care producţia respectivă pJate
ţi realizată.

Efortul ,continuu care se face pentru modernizarea agriculturii din
t2ra noa.stră s-a imateriailizat :în mare ,măsură Isi la cultura ,cartofului.
Rezolvarea integrală a problelmei produoerii iC~rtofului de sămînţă cu
mare capadtate de producţie, existenţa unui sortiment de 'Soiuri deosebit
de valoroase 'şi meoanizClJreaîn bună parte a !culturii constituie realizări

covîrşitoare ale ultimilor 5-10 ani. Toate acestea impun trecerea la
f'Olosirea dozelor mari de îngră.şămintechimice,deo2rece prin intensifi
carea ,culturii 'cartoful devine Imare 'consumator de elemente nutritive.
Ca iCitare, :apare ca deosebit de stringentă folosirea raţiona1ă a îngrăşămin

telor chimice la 'cultura eartofului. Nu putem însă vorbi de folosirea
raţională a îngrărşămintelor iChi'mice, 'atîta timp cît nu se cunosc limitele
optime pentru anumite combinaţii de îngrăşă,minte. ,:EJ'ste de remarcat
faJp:uu'l Ică lilrni1ta opu:lmă iîn c'Omibilll'aţii de înglI',ărşă1milnte este iÎn ml3ijo
ritatea cazurilor ICU totul alta decît în 'caz-ul folosirii singulare a unui
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îngrăşăm'înt. Pe de altă parte ;îngră:şăl11intele se pot con1pen:sa reciproc
în a1cţiuni1e ~orîn anumite limite. Îa:lcombinaţii, îngră;şămintele pot pre
zenta Iflenomene de iinrtera!cţiune poziitiV1ă l8lalU ilIel~atilvă. P€ntru un îngră

şămiînt limita raţională maxilmă, care asigură producţia tehnică maximă,

depinde fuarte mult de !Combinaţia celorlalte îngrăşăminte în prezenţa

cărora se apUcă. .
'În lucr,ări anteriOlalf'e, BeII' ind e i !şi colab. (1972) şi C o P 'O n y şi

co1lab. (19713) au arătat, pe baza unor experienţe iin vase de vegetaţie,

importanţa ,metodei funcţiilor de producţie pentru cercetălrile 'cu privire
la folosirea îngrăşămintelor Ila cultura :car'tofului. Intr-:adevăr, 'ceroetă

rile care :se ialc prin metoda analizei vari.anţeiin condiţii de dmp
necesită mulţi ,marturi deoarece l11etoda se bazează pe principiul compa
raţiilor. ISpre exemplu, efectul :azotului sau al fosfolrului dintr-o eombinaţie

NP nu se poate stabili decît în cazul în 'Care s'e monteaz.ă şi o variantă

numai cu N sau numai cu P. Rezultatul pentru efectul azotului din
con1!binaţia NP se obţine prin s,căderea rezultatului pentru varianta N.
La fel 'şi pentru fosfor. In această situaţie în ,majoritatea cazurilor însă

rezultatele sînt 'înlcărcate de erOlI'i, deoarece efe,ctul azotului sau fosforu
lui în combinaţie este practk întotdeauna altul decît suma efectelor
singulare. Aceasta din eauza efectelor de interacţiune între aceste el'e
mente carie exi:stăaproape pe orke sol şi :În orice condiţie.

Metoda funcţiilor de producţie perrmite însă să :se stabHeaslcă legă

turile eauzale dintre fenomene,în cazul de faţă dintre dozele şi îngră

şăn1intele diferite folosite. De asemenea, aşa Icum s-a arătat în lucrările

citate, se poate oalcula sporull pentru 1 kg îngr.ăşămînt substanţ,ă activă

aplitcat, care variază foalrte Imult cu nivelul total de îngrăşăminte folosite.
În afară de aoeasta, metoda permite găsirea tuturor eombinaţiilor posi
bile cu care un anumit nivel de producţie poate fi realizat. Din aceste
combinaţii posibile fermierul iî'şi poate alege varianta care îl satisface
cel Imai mult, din punct de vedere financiar, .al posibilităţilor locale şi

al scopului unmărit.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În prezenta lucrare se interpretează rezultatele unei experienţe cu îngrăşăminte de tipul
3X2X2XI, care s-a urmărit în 5 puncte şi anume: I.c.C.S. Braşov, pe un sol humico-semi
gleic, S.C.A.N. Bechet, pe nisipuri nivelate, C.A.P. Finiş, judeţul Bihor, pe un podzol, C.A.P
Păuneşti, judeţul Vrancea, pe sol aluvial şi C.A.P. Curtuişeni, judeţul Bihor, pe sol nisipos.
Variantele experienţei au fost: Vl-neîngrăşat (ML); V2-N60P50; V3-N60P50Kso;
V4 -- N60PlOO; V5 - N60PlooKso; V6 - N120P50; V7 - N120P50Kso; Vs - N120PlOO; Vg 

N120Pioo Kso ; V10 - NlSOP50; V11- NlSOP50Kso; V12- NlSOPlOO; V13-NlSOPlOOKSO'
Lucrarea are scopul de a demonstra posibilităţile mult mai mari de interpretare a expe

rienţelor cu îngrăşăminte, efectuate în condiţii de cîmp, prin folosirea la calcularea rezultatelor
a metodei funcţiilor de producţie. Totodată, se verifică, de data aceasta pe baza unor rezultate
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obţinute în experimentări de cîmp, concluziile la care s-a ajuns din punct de vedere metodologic
în experienţele din vase de vegetaţie, prin folosirea metodei funcţiilor de producţie pentru:
calcularea şi interpretarea rezultatelor.

Funcţiile de producţie calculate sînt de tip pătratic pentru 3 factori. S-au calculat
funcţii cu 9 termeni, unde fiecare factor a intrat la puterea întîi şi la puterea a doua, şi termenif
de interacţiunea întîi între cei trei factori (C o p o n y şi calab., 1973; G î 1că şi colab.,
1970; H e a d y şi D i 110 n, 1965). Pe lîngă coeficienţii de regresie, pentru fiecare termen
s-au calculat şi coeficienţii de determina ţie multiplă, care indică ponderea importanţei pentru
fiecare termen din funcţia de producţie (C o p o n y şi colab., 1973). Funcţiile m3.rginale sînt
calcula te prin derivare parţială din funcţia de producţie. Izoproducţiile s-au obţinut din
ecuaţiile calculate pentru azot şi pentru potasiu, ecuaţii care reprezintă soluţia care satisface
funcţia de producţie pentru aceste elemente. Cu ajutorul acestor ecuaţii s-au calculat toate
combinaţiile NPK cu care se pot realiza cîte 3 nivele de producţie. Pentru fiecare localitate
s-au ales cîte 2 nivele de producţie realizate în experienţă şi una peste nivelul maxim realizat.
Toate rezultatele, inclusiv cele pentru reprezentarea suprafeţelor de răspuns, au fost calculate
cu ajutorul calculatoarelor.

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Din datele tabelului 1 reies e:vident diferenţele n1id 'care există

între producţiile realizate în experienţe şi cele 'calculate. Aşadar, există

posibilitatea ea, odată stabilită e'cuaţia funcţiei de producţie pentru o'
experienţă ,multianuală ICU ,îngrăşăminte, să avem la dispoziţie pentru

Tabelul l

Producţiile de cartof, realizate şi calculate cu ajutorul funcţiilor de producţie (q/ha)

LC.C.S. S.C.A.N. C.A.P. C.AP. C.A.P.
Braşov Bechet Finiş Păuneşti Curtuişeni

Varianta
:o :o -<;;; ro .:3 -<;;; -<;;;

.~ .:3 .S!
.~ ;;

dif. .~ ;;
dif.

:::l .~ :::l dif. .~ :::l dif.ro u ";j Jd ro u "O ";:Q Jd ro u
;:: ";j ;:: ro ;:: ";;i ;:: ro ;:: ";;i

u u u u u

VI - neîng:ăşat (M1.) 236 236 O 94 92 -2 172 171 -1 171 170 -1 195 193 - 2
V2 - N60P 50 257 256 -1 172 168 -4 196 196 O 261 253 -8 236 241 5,
V3 - N60P50Kso 286 282 -4 164 166 2 222 223 1 288 282 -6 353 343 -10
V4 - N60P100 257 264 7 175 179 4 191 185 -6 289 306 17 234 246 12
V5 - N60P100Kso 296 293 -3 175 173 -2 208 206 -2 276 284 8338 335 -- 3.
VG - N120P50 258 255 -3 180 182 2210 210 O 274 290 16 280 271 - 9·
V7 - N120P 50 Kso 254 269 15 188 189 1 238 235 -3 297 313 16 357 373 16,
Vs - N120PI00 274 262 -12 204 200 -4 213 217 4 324 321 -3 308 291 -17
V9 - N120P100Kso 281 278 -3 202 202 O 238 236 -2 319 293 -26 362 380 18
VlO - NlS0P50 272 278 6 208 209 1 202 201 -1 356 352 -4 244 245 1
V11 - NlS0P50Kso 292 281 -11 225 222 -3 221 224 3 380 370 -10 352 346 -6
V12 - NlS0PI00 283 283 O 233 232 -1 225 226 1 356 361 5258 279 21
V13 - NlS0PlooKso 285 287 2 238 240 2 240 243 3 322 327 5371 368 -3,
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Funcţiile de

LC.C.S. Braşov S.CoA.N. Bechet C.A.Po

coeficienţii de cocficientii de r,

Factorii În regresie pL D*) factorii În regresie' pt. D*) factorii În
~

ordinea producţia de o/ ordinea producţia de % ordinea ponderii
ponderii tuberculi ,o ponderii tuberculi

q/ha q/ha

PK 0,00025 37 N -0,10954 8 ~ NK
N -0,57231 56 P 2,08095 96 NP
P 1,20293 62 p2 -0,01315 98 K2
K2 0,000759 6'1 NK 0,00158 93 PK
NK -0,00243 73 N2 0,00146 99 p2
N2 0,00326 79 NP 0,00200 99 P
p2 -0,00642 83 PK -0,00118 99 N2
NP -0,00050 83 K2 -0,00233 99 N
K -0,14634 83 K 0,12935 99 K

I
- 235,51526 - 91,91920 -

*) Coeficienţii de determinaţie multiplă.

un timp îndelungat o gamă largă de variante, rezultată din ,calculele
pri'vind folosirea adecvată a 'îngră:şămintelor. Dar, ceea ce este şi mai
important, dacă această funcţie se stabileşte şi în dependenţă de con
diţiile climatkeşi dece:le de sol, apare posiibilit,atela de .al da ,reţete de
îngră,şare pentru orice producţie, cu restricţiile de rcalitate Irespective,
pentru condiţiile concrete din localitatea respectivă.

În tabelul 2 se dau funcţiile de producţie calculate pentru cele
5 localităţi, iar în diagramele 1-5 sînt reprezentate suprafeţele de răs

puns pentru scopurile producţiei Ical'C'ulate din funcţiile de producţie

pentru fiecare din cele 5 localităţi. În primul rînd trebuie remarcat
faptul că funcţiiile respective Iredau eu o precizie de Icel puţin 95% (excep
ţie Le.CoS. Braşov), variaţia producţiei eu creşterea dozelor de NPK.
În al doilea rînd se remareă faptul 'că efectulîngrăşăminteloreste foarte
diferit în eele 5 localităţi cercetate, ceea ee ~rezultă atît din funcţiile de
prolduI 2'ţie (ordin,&'I'Iea ilmpOlrt,anţei Ifa1c'tloTilor ,şi valod1or fo,a,rt,e diJferiite ale
coeficienţilor), dt şi din forma foarte diferită a suprafeţelor de răspuns.

Efectu'l atît de variat al îngră,şămintelor în diferite 10'calităţi se datoreşte

desigur 'Condiţiilor de sol şi cHrnă foarte diferite. Din a'ceastă cauză,

interpretarea rezultatelor se face separat pentru fiecare~ocalitate în care
s--'a experimentat.

I.C.C.S. Braşov. În funcţie de producţie pentru Braşov (tabelul 2)
pe locul întîi [se află factorul de inter.acţiune pentru fosfor-potasiu, eare
explică 370/0 din variaţia producţiei. Urmează azotul, !care ridică deter
minaţia asupra producţiei (:împreună ICU interacţiunea PK) la 56%. Inf1u
,enţa ,fos'f.oru'lui se situează pe locul 3, el mărind determinaţia 'la 620/0'



5

producţie calculate

METODA FUNCŢIILOR DE PRODUCTIE 161

Tabelul 2

Finiş C.A.P. Păuneşti C.A.P. Curtuişeni

coeficientii de coeficienţii de coeficienţii de
regresie pt. D*} factorii în regresie pt. D*} factorii în regresie pt. D*)
producţia de % ordinea producţia de % ordinea producţia %tuberculi ponderii tuberculi ponderii de tuberculi

q/ha q/ha q/ha

-0,00041 50 N 0,30558 79 K 1,11771 81
0,00508 69 P 1,47839 83 NP 0,00417 87
0,00258 80 NP -0,00617 90 PK -0,00262 88

-0,00135 85 N2 0,00347 90 P -1,06551 89
-0,00222 86 p2 -0,00138 91 p2 0,00556 91
-0,13587 91 K2 0,01824 91 N2 -0,00792 93
-0,00323 96 PK -0,01063 95 N 1,72055 96

0,56085 99 NK -0,00127 95 K2 0,00355 96
0,22369 99 K -0,48174 95 NK 0,00000 96

171 ,35063 - 169,69598 - 193,22240

Restul elementelor din ecuaţie măresc pînă la urmă deterrninaţia la 83%.
Aceasta înseamnă 'că dozele de NPK, aplicate în această experienţă, pot
explica la Braşov 83% din variaţiile producţiei. rRestul de 170/0 reprezintă

inegalităţile determinate de 'Sol, erori experimientale etc. De remar!cat
este faptul că :1'a BLraşov {spre deosebire de alte localităţi) nu există un
element dominant, eare :să hotărască 'Soarta producţiei. Dintre 'cei 9 ter
meni ai e,cuaţiei 7 au o a'cţiune inid~viduală bine determinată (primii 7
tenmeni din elcuaţiR). În elfară de I8Iceas;tia" ifalctorili IprilD.idiiplaJii de'termJna
cam în 8'c€'ea~i măsură variaţia producţiei: interacţiunea PK - 37%,
âzotul - 190/0' restul de factori 27%.

În tabelul 3 sInt redate fUn'cţiile pentru producţia marginală, ad.kă

relaţiile cantitative pentru sporul pe 1 kg de substanţă a'ctivă, /Care se
realizează prin aplicarea a 1 kig 'îlllgrălşă'miînt s.a. :la anumite ni'vele de
îngrăşare. Ace:ste ecuaţii se obţin prin derrvare parţiallă pentru cîte
o variabilă :(adieă pentru un fel de ,îngnăşăm',înt) din funcţia de produ:cţ1e.

Pentru cazul aplicăirîi numlai a unui singur fel de îngrălşămlînt l(azot, S'au
fosfor, sau pota:slu) p:roducţiilre marginale (denumite şi sporul adiţional)

pot fi urmăriteîn 'acelaşi tabel. Pentru primul kg de azot sau de potasiu
se înregistreazăo idepresiune de producţie de 56,6 respectiv 13,1 kg tuber
cuIi, pe cînd Ila fosfor se înregistrează un spor de '1119,1 kig. Pentru al
cincizeci şi unu-lea kig, l1a azot depresiune:a de producţie seade la 20,6 kg,
118 tfOls'fiCIr s:ponul Ide' prlOid'ucţieajunge lia5'6,lkig, ii,aT la pOlt1alS'iu sporlUl
a1jlUllllg,e la 611,12 kig tJUiberlculi. Pent:ru â1 O' sută unu-lea kig îngrăişăhllint S.a.
la azot sporu[ de producţie este de 8 kg /şi Ra lfOlsrfOir de 18,1 klg.

rDoze/le raţionale maxime pînă la ;care un îngiJ:'ă'Şămînt poate fi
aplicat din punct de vedere tehnic (nu economic) Se pot deduce tot din
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Tabelul 3

Funcţiile marginale pentru producţia de iuberculi LC.C.S.Braşov

y'N = q/ha pt. 1 kg N = -0,57231+0,00652 N -0,00050 P205 -0,00243 K20
y'P = q/ha pt. 1 kg P205 = 1,2(293- 0,01284 P 20 5 - 0,00050N + 0,00025 K 20
y'K = q/ha pL 1 kg K20 = -0,14634+0,01518 K20 -0,00243 N +0,00025 P20

Producţii marginale

Nivelul
de aplicare

0- 1
10- Il
25- 26
50- 51
75- 76

100-101

Azot

-56,6
-507
-40;9
-20,6
- 8,3
+ 8,0

Fosfor

kg cartofi pentru 1 kg substanţă activă

+119,1
+107,5
+ 88,2
+ 56,1+ 24,0
+ 8,1

Potasiu

-13,1
+ 0,5
+23,3
+61,2
+99,2

Dozele raţionale maxime, respectiv tnLnLme, calculate după

funcţiile marginale

Pentru azot Pentru fosfor Pentru potasiu

Nivel de aplicare

I
doza

nivel de aplicare

I
doza

nivel de aplicare

I
doza

P I 1<
minimă

N I 1<
minimă

N I 1<
minimă

° O 87,8 O O 93,7 ° ° 9,6
100 ° 95,2 180 O 86,5 180 O 32,0

O 80 118,0 O 80 95,0 O 100 8,0

funcţia pentru producţia marginală. La aceste doze limită, sporul este O.
Ele reprezintă punctul m,axim sau lTIinim al curbelO'r de producţie şi

indkă limita pînă la c'are se realizeaz'ă sporurile respe'ctiv depresiunile
de producţie.

în cazul 'dozelor minime, apliearea îngră,şămintellor pînă Ila nivelul
relspeoti'v prolduoe deprresiuni de proiducţie ~i numa'i :pels'te aleea liln1i'tă,

începe :sporul. În cazul dozelor ,maxime, p'înă la re'alizarea lor prin folo~

sirea dozelor 1nferioare de îrrgră,şă!minte 'Se realizează sporuri de produc
ţie şi după laceea delprelsilUlilti. de prr:'lOidlUlcţie. Aoeste idJO'zle max!ime sau
minim'e depind \însă întotdeauna în 'cazul unui îngrăişăm1înt de combinaţia

celnr1laHe ingr.ă',şă,minte cu Icare se apUcă.

Pentru Le.C.S. Braşov (tabelul 3), la folosirea azotului s-au înre
gistr,at pentru dozele mid şi medii depresiuni de producţie, şi numai
pentru dozele m'ari sporuri. în cazulaplÎ'C!ării azotului fără fosfor şi pota
siu, doza minimă de la oare încep Isporurile de producţie este de
87,8 kg/ha N. în cazul aplkătI'ii azotuilui pe un fond de P 100 aoeastă doză

limită pentru azot se ridică la 95,'2, iar pe un fond de K so, chi:ar la
1118 kg/ha N. Se obserlvă deci ,că atit fo\Sforul dt \l11:ai aleis potasiul
aC'centuează efectul negativ al azotului.
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La folosirea fosforului (element care a dat sporuri înse'mnate pen
tru dozele lTIid şi medii), 'CÎnd se apUcă singur, doza raţională lTIaxirnă

este de 9,3,7 kg/ha P 20 5. Pe un fonid de N 1so '1'iimHa soalde la 86,5, iar
pe un fond de K so ereş'te Jla 95. Sporuriille :se dbţin sub aoes1t:e do~e<

Fig.1 Suprafeţele de răspuns pentru sporul de producţie în planul NP pe două nivele de
potasiu, la Braşov.

Fig. 1 - Response areas for yield increase in the NP pattern wi th two potassium levels, a t
Braşov.

Peste ele încep depr'esiunile de producţie. În cazul 'aplicării potasi'Ului,
pentru primele doze se înregistrează miei depre'siuni de producţie, care
apoi se trall'siformă la folosirea dozelor ceva mai mari lan sporuri din ce'
în ce mai însemnate. Pentru 'cazul aplicării numai a potasiului singur
limita de 1:a care începe sporul este de 9,6 kg/ha K20. În prezenţa a N 1S0
aeeastă limită creşte [a 32, iar în prezenţa a PiOO, ea soade la 8,0 kg/ha K 200

Variaţia sporului total de producţie, funcţie de dozele NP, pe nive
lele oonstlante de K o şi K so '(fig. 1), Ipornerşte de la un nivel de 235 q/ha
tuberculi, producţie care corespunde martorului neîngrăşat. Acest nivel
de pornire ridicat al producţiei, ,care se datoreşt.e fertilităţii naturale
ridi!c,ate a solului humico-semigleic de la Le.C.S. Braşov şi condiţiilor

climatice faiVorabille din anul respectiv, explică efectele neaşteptatel /şi

re'1ativ mid alle ,îngrăşămintelor pe acest sol.
Sporu,rile cele mai mari s-au Înregistrat pentru fos1for iîn absenţa

azotului : 5'6 q pentru NOPiOOKo :şi 95 q pentru N OP94K so. Aplicarea azo
tului fără fo/sior, atît în lipsa potasiului cît şi în prezenţa a 80 kg/ha K 20
a sc:ăzut producţia sub limita martorului neîngrăşat. Din diagramă (fig. 1)
mai rezultă că ef1eetul pozitiv aiI fosforului este redus de prezenţa azotu
lui pe măsura creşterii dozelor de N pînă :la limitele din tabelul 3 {care';
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depind de 'combinaţia PK cu care se aplică azotul). Peste aceste limite
efectul fos'forului începe din nou să crească cu creşterea dozelor de' azot.
Astfel, JÎn llipsa potasiului, cu N120P150 s-a realizat un spor de 50 q/ha
tuberculi (comparativ eu 56 q pentru N OP100 şi 27 q pentru N60P125)'
In prezenţa a K so, sporurile maxime pentru fosfor au variat între limi
tele următoare :95 q 'pentru NOP 94, 44 q 'pentru NusPgo şi 54 q pen
tru NlS0P ss.

Din diagrame se observă deci că, la Braşov, în anul experimentării,

apliearea azotului a condus la s'căderi i'mportante de producţie. Sporuri
s-au înregistrat numai pentru fosfor şi potasiu. Liniile groase din cele
două suprafeţe de răspuns indi'că eurbele de producţie optime. Astfel,
producţiile :maxi'm'e Is-au realizat ~n absenţa azotului numai cu fosfor
pe ambele nivele de potasiu.

S.C.A.N. Bechet. Spre deosebire de Braşov, la Bechet, din funcţia

de producţie {tabelull 2) rezultă ,că elementul principal, care a deter
minat vadaţia producţiei, a fost azotul. Acest element explkă 84% din
variaţiile în~egistrate. Elementul următor în ordinea ponderii a fost fosfo
rul : el a :ridicat determinaţia asupra producţiei pînă la 980/0' Celelalte
elemente din funcţia de producţie nu au mai ,contribuit practic 1a variaţia

producţiei decît In măsură foarte mkă. Din diagramele cuprinse în
figura 2 rezultă că producţia a cres'cut foarte mult 'cu Icreşterea dozelor
de f.osfor. In lipsa azotului sporurile D1axime s-au realiz,at cu 75 kg/ha
P 20 5, atît pe nivelul Ko 'cît şi pe cel de K so. Sporurile respective au fost
de 83 şi 71 q/ha eartofi. De remarcat faptul că producţia a scăzut eu
adăugarea ,potasiului ~a reţeta de îngrăşare. Acest fapt rezultă şi din
tabelul 4 !În care se poate !Vedea că la P 50 s-a înregistrat o depresiune
de producţie egală cu 10,3 kg/ha tubereuli, pentru 1 kg K administrat.
Cu ereşterea dozei de potasiu, scăderea producţiei s-a accentuat, ajun
gîndu-se la nive'lul de K 75 la un minus de producţie egal 'cu 22 kg/1 kg K
administrat. Din figura '2 lTIai rezultă că efectul fo:sforului peste niveluJ
de 75 kg/ha a devenit negativ cînd acest element s-a ad,mirristrat fără

azot. Scăderile de producţie care se înregistrează peste P 75 sînt foarte
accentuate. Din tabe[ul 4 rezultă că la P 75 se mai înregistrează lîncă un
spor de 11 kg pentru 1 kg de fosfor aidministrat, dar la P l00 producţia

scade cu 55 kg tuberculi/ha, pentu:-u 1 kg s.a. După cum rezultă din
cele două des'ene din figura \2 această situaţie se menţine pe toate
niveleile de azot. Există totuşi 'O deosebire faţă de nivelul No şi anume:
cu ereşterea dozei de azot din reţetele de îngrăşare punctul maxim al
curbelor se deplasează spre lcantităţile mai ,mari de fosfor. Astfel, l1a
nivelul N1S0 producţia maximă s-a înregistrat cu P 1CO' In aceste condiţii

spo,rUirHe înregistrate au fost de 141 şi 149 q/ha tuberculi pentru nivelele
K o şi K so. Pentru potasiu rezultă deci .că 'şi la acest nivel de NP nu se
înregistrează practic [lici un spor. [)in tabelul 4 se constată că numai
la dozelemici de potasiu s-a realizat iSpor de producţie. În jur de K 25
ac'est spor devine aproape nul, iar la P 50 şi P 70 se obţin deja depresiuni
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de 10 respectiv 22 kg tuber:culi/kg s.a. în privinţa azomlui 'se' înregis
trează la [neeput depresiuni de producţie pentru dozeiJ.e mki, 'care la
nivellul de N30 incep :să se transforme în sporuri de producţie. Aceste
sporuri sint relativ mici in comparaţie ,cualte 'Unităţi şi n'U ajung dedît
la 30-40 kg tuberculi pentru 1 kg S.8. administrată la nivelul de N 150

respectiv N180 .

l"leoP'tio
~",,"~1'1""""~?::/80

A7''-I-7''--*:.rI'Y--r--r--/,/ff{J

~~:..v-'V:J7L-r'--7-~/?O \\'I~

JIL7L'-hP91--T'--7'7~O n~
JH'---T'--17+lh~~(J V-J

14"'-"'-''-''''r:......<--'--'''~o 30 /
o <':5 50 751'JiJI.?5/5'0

-Kg~05/,,1d

Fig. 2 - Suprafeţele de răspuns pentru sporul de producţie în planul NP pe două nivele de
potasiu, la BecheL

Fig. 2 - Response areas for yield increase in the NP pattern with two potassium levels, at
BecheL

Din allura suprafeţelor de ră!spuns rezultă :însă oă pe acest sol
nisipos de la Beooet eu N 180 nu se atinge punctul maxim. Deci produc
ţU,le vo[' ereşte lşi in oontinua['e 'cu administo:arela dozelor de peste
180 kg N. Pentru realizarea producţiHO'r optime, adică a producţiilor

pentru care inte;racţiunea NP este optimă, dozel'e de îngrăşăminte cu azot
şi fosfor loorespull'd liniei groase din planul de bază NP de pe cele
două desene.
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Producţii marginale calculate

Nivelul Calcul pentru 1 kg s.a. azot pe nivelul PoKo Calcul pentru
de aplicare pe nivelu
a îngrăşăm.

I 1 I ICurtuişeni Ikg/ha s.a. Braşov Bechet Finiş Păuneşti Braşov Bechet

i
O- I -57 -10 +55 -- 31 +170 +119 +206

10- 11 -50 -8 +50 +- 37 +156 +108 +182
25- 26 -41 3,6 +40 +- 48 +132 88 +142
50- 51 -21 + 3,6 +24 -'- 65 + 92 56 +77
75- 76 -8 +10,9 +8 +- 83 + 53 24 + 11

WO-I01 +8 +18,2 -9 +-100 + 13 8 - 55
a50-151 +39 +33 -41 +135 - 65 - -
180-181 +60 +42 -60 156 -114 - -

Atît în prezenţ.a cît ŞI In lipsa potasiului, liniile pornesc de la
P75NO şi ajung la PlooN180' Pentru doze mai mari de fosfor decît aceste
:nivele se vor înregistra scăderi accentuate de producţie. Din funcţiile

nTargina'le de producţie, calculate pentru această lo'calitate, a rezultat
·că pentru azot, în 'Hpsa fosforului şi a potasiului, s-au înregistrat depre
siuni de producţie pînă la nivelul de 37,5 kg/ha N. Peste acest nivel
de N s-au obţinut :sporuri de producţie (tabelul 4). Pentrru fosfor s-au
înregistrat sporuri aecentuate la dozel'emici, în jur rde200 kg/ha tuberfculi
pentru rpr:ilmele doze 8Jdminisurate, :şi Iau IseăzlUt ,tlneptat, adung~nld la z:eQ'O
pentru P 79. P€lntlrlu plOrtialsiiu, lîn li;ps,a azotului ,şi !foSifiOrlului, s-au 'În'regi:strat
sporuri mid penku primele doze eare, de:scresoînd treptat, au ajuns
pentru 27,8 klg K20 la zero. Pes:te aOelst nivel potals'ilul a dat dep['e
siuni de p:'oidu::;:ţie, oaire la 75 kg alU fost de 22 kig'/iha uurbe,roulli pentru
1 kg K 20 aplicat.

e.A.p. Finiş. Din funcţia de producţie calcuLată pentru această

localitate (tabelul 2) rezultă că intera:cţiuni1e NK şi lNP au ponderea
cea :mai mare asupra producţiei de tuberculi, deter'minîndîmpreună690/ 0

din variaţi:a producţiei. Aceasta înseamnă 'căpentru acest sol modul de
combinare a arziOtului cu ifoslflO'rul SeU cu pot1asilul, aldică> raportul N : P : K
este mai important deoît stabilirea dozelor. In ordinea importanţei ur
me!ază potasiu!l, eare u:-idică determinaţia pînă la 800/ 0 , Pentru restul ele
Ill'entelor din funcţia de producţie, determinaţi,a creşte pînă la 990/0.
Aceasta înseamnă că funcţia reuşeşte să redea practic cu precizie de
1000/0 variaţiile înregistrate pentru producţie. Acest fapt se poate vedea
:şi din tabelul ,2 unde diferenţeleînke producţia realizată şi calculată

'sînt foart'e' mici. Nid pentlI'u 'localitatea Finiş nu există deci nun1:ai un
singur e'lement determinant pentru producţia de cartofi.

Din figura 3 Irezul1tă 'Că pe a.mbele nive1e de potasiu, producţiile au
seăzut eu creşterea dozelor de fosfo,rîn abs'enţa azotu~ui. In :absenţa

fosforului s-au înregistrat sporuri de producţie pentru 2Z0t. Pe nivelul
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Tabelul 4

(kg cartofi/ha pentru 1 kg s.a.)

1 kg s. a. fosfor Calcul pentru 1 kg S.a. potasiu pe nivelul NoP.
N.Ko

Finiş I Păuneşti I Curtuişeni Braşov
\

Bechet
\

Finiş I Păuneşti ICurtuişen i

-14 +147 -105 -13 +12,5 +23.1 - 45 +111
-18 +145 -95 + 1 + 8,2 +28: - 12 +118
-25 +141 -78 +23 + 1,2 + 351 + 43 +129
--36 +134 -50 +61 -10,3 +48 +134 +147
-47 +127 -23 +99 -22 +61 +225 +165
-58 +120 + 4,6 - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

Ko sporul porneşte' de la O şi ajunge la 24 q/ha rpentru N90• Peste acest
nivel de azot, producţiile au scăzut din nou atingînd o depresiune d~

proidruClţie de -4 qjha pentlfu NlS0' Pe ruiV'el1ul K so spO:l1ur:ilre pornels-c
pentru No de ia 34 q şi ajrung ,pînă la 55 q pentru N go, iar peste această

doză de azot spolfurHe desoresc şi ajung la 24 q pentru N180' În cazul

Fig.

Fig.

3 - Suprafeţele de răspuns pentru sporul de producţie în planul NP pe două nivele de
potasiu, la Finiş.

3 - Response areas for yield increase in the NP pattern with two levels of polassium,
al Finiş.

în care se apHcă foslforul şi azotul combinat, ,efectul negativ al fosfo
l'ului în prezernţa dozelor mărite de azot începe să dispară, iar curbele
de producţie pentru fosfor pe ni'velele superioa,re de azot devin 'ascen
dente. Acest fapt rezultă mai ales pe niv.elele Kso uIlde, cu cl'eşiJerea
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dozelor de azot pe ,care se aplică fosforul, curbele, care la început pe
nivelele mici de azot aveau o alură descrescătoare accentuată, îşi pi'e;r;d
aoeasltă iCllllulrlă şi înlcepînid cu ni:vleilUll de N90 deviln ohia:r oreSic1ă'tOialI'ie.

SplOrur'i1e maix1me se înfieglilStre.a~ăIpentru o0111rbimaţiiCl NiSOP150, fitind de 63
şi 75 q pe nilvelele, Ko şi Kso.

IDin funcţiile marginale pentru Finiş a rezultat că pe nivelul PoKo
sporurile pentru azot des'cresc de la 55,4 kg tuberculi pentru primul kg
de aZGt administrat, ajungînd la O pentru 86,8 kg/ha N. Peste acest nivel
de N s-au înregistrat depresiuni de producţie. După cum s-a mai amin
tit, pentru fosfor în absenţa azotului şi potasiului se înregistrează de
presiuni de producţie care cresc cu doza de' fosfor administrată. Pentru
potasiu în lipsa azotu1ui şi fosforului se 'înregistrează sporuri de :pro
ducţie care 'Cresc de la 23 kg tuberculi pentru primul kg de potasiu
pînă Ilo. 61 kg tuberculi la K 75 . Pentru acest sol, importanţa maximă

o prezintă deci combinaţia NP şi NK, adkă raportul dintre elemente.
Combinaţii/le NP optime pentru această localitatel sînt eele cuprinse

între cele două linii gr.oase din planul de bază NP (fig. 3). Cu aceste
combinaţii se realizează sporurile maxime, efectul de interacţiune pen
tru azot şi fosfor fiind cel m'ai bun. Suprafaţa combinaţiilor NP opti'me
este mărginită de punctele NoPo, NOP 90, N180P150 pentru ambele nivele
de potasiu. Combinaţiile NP în afara acestei suprafeţe (pe stînga sau pe
dreapta) scad mult producţia.

C.A.P. Păuneşti. Din funcţia de producţie obţinută la C.A.P. Pău

neşti rezultă că azotul a fost elementul det,erminant pentru această loca
litate în privinţa producţiei de tuberculi. El singur reuşeşte să expHce
790/0 din va;ri'aţiile de producţie înregistrate. Azotul şi fosforul împreună

explică 830/0, ialI' prin introducerea interacţiunii aZGt..,.fosfor se explică 90°/0
din variaţiile de producţie înregistrate. Restul termenilor din funcţia de
producţie măresc deterrninaţia pînă la 95°/0. Se observă deci că în această

locaEtate potasiul nu a avut acţiuni deosebite. De remarcat este aportul
mare al interacţiunii NP ealI'e este negativă şi eare indică o scădere a
eficienţei pentru combinarea :acestor două elemente la majoritatea com
binaţiilor. Suprafaţa de răspuns redată în figura 4 reflectă această inter
acţiune negaUvă. Din această diagramă rezultă că în cazul aplicădi fosfo
rului fără azot sporurile de producţie cresc de la 78 la 142 q/ha tuberculi
penku apl'icarea dozelor de"PO-P140. Pentru ,a1celeaşi zone de P 20 5 laplioa:te
lnJS!ă pe un 'lliivel de 180 kg N :spo:rul Ise Ireduce de la 228 la 1'24 q. Da.clă

se aplică azot fărră fosfor se iînregistrează o creştere a sporului de la
78 pînă la 228 q pentru variaţia dozei de N de la O pInă ,la 180 kg/ha.
Aeeleaişi doze de a,zot 8_plioate pe un nivel de P1t/,O :scald Isporul de la rl i42
la 124 q. Aceste cifre demonstrează efectu',! negativ de interacţiune al
combinării azotului cu fos:fo.rul pe acest sol. Există totuşi un domeniu
îngust înca,re interacţiunea NP este pozitivă. Pe suprafaţa de răspuns

acest domeniu se află în partea stîngă a liniei groase' care indică con1
b~naţine NP optime. În p1'anul de bază Enia groasă porneşte de la P 140No
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şi lnerge 'Sub forma unui sinrusoid, ajungîn\d pînă ,la N180P O' Toate
cc·mbinaţiile NP din stînga acestei linii sînt combinaţii în :care inter
acţiunea NP este pozitivă. Pentru combinaţiile din dreapta acestei linii
int'eracţiunea NP este negativă, ceea ee arată 'că :sporuri~e vor scădea

prin adăugarea unuia sau a ,celuilalt element peste combinaţiile in'dicate"

Fig. 4 - SuprafeţEle de r3spuns pentru sporul de producţie în planul NP pe nivelul K 20
80 kg/ha pentru localităţile Curtuişeni şi Păuneşti.

Fig. 4 - Response areas for yield increase in the NP 1)] ttern, for a K20 level of 80 kg/ha , a t
Curtuişeni and Păuneşti.

de linia groasă, combinaţii care asigură pentru nivelu[ respectiv de în
grăşare sporul maxim. Din suprafaţa de ,răspuns mai rezultă în cazul
locaHtI§.ţii Păun,elşt'i: {)ă pro'ducţHlle lI'€ta!litZate eu P 140 slau P 180 iîns~ă' [lU de
terlilTină :Slpo:ruT,m'e ·mla,xilme. Pe acest soil se pot dkliliOs:i [doze pers1Je' I8JCleste'
lin1ite, deoarece ele v.or asigma Ispnruri mărite faţă de 'cele înregistrate.
Această afiern1aţie poate fi verificată şi din datele tabe1lului 1 în care la
Păuneşti se vede ·că pe lnăsura aplicării doz'eilor mărite de N Isau de P
sporrur1ill1e alu cr:el,s,cut lîn 'C!OIrrtvinlUu.

C.A.P. Curtuişeni. FUlilcţ;jille de producţie calculate pentru această

looaliltalte (taibelul Q) arlată iCă potiasiului lîi relviln 8:1 0/ 0 din va:riaţiiÎlle

&porului înregist~at. Interacţiunile NP .şi PK ridică dete'Tlninaţia pînă

le. ,aHo/o ; restul e ilemel1ltelor din f!uneţi1a de priOldUicţJie m'ărelse Idetermlinaţia
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pînă Ila 9,6 0/ 0 , Elste singura loca!lita,te din cele stl1JJdiate, în ea!1~e inrfluen'ţa

hOltă~ritoare asupra '~portU'lQli o a,re po'tasiul.
,Suprafaţ,a de răspuns din figura 4 redă variaţiile sporului în pla

nul NP pe nivel'ul Kso. Cu oreşterea doze'lor de azot se :înregistrează

sporuri însemnate, care pe OIri'C'e' nivel de fosfor sînt foarte ridicate. Spo
rul maxim se înregistrează, în absenţa fosforului, eu 100 kg azot. Cu
creşterea dozelor de fosfor pe care se aplică azotul, doza il1aximă raţio

naJă peintru azot c['lelşte, a,jungînd pentru P140 la 140 kig N. Pentru
fosfocr se înreg:istrează la iînceput depresiuni de producţie, işi în absenţ!a

ahur în:g:rălşălminte (tabelul 4) nluma'i de la P l00 în sus încep spo
rurBe. Pe IrnăsQ1ră ,ce lîn ireteita de ingrălsare palrtidpă 'Si azrotuil
efectul negativ al fO'sforului d~vine din ce î~ ce lnai n1ic, astfel încît
pe linia dozelor optime de NP care pornesc de la N100 şi Po, aj ungînd
la N 140 rşi P 140 {linia groasă din planul de bază NP) efectul negativ al
fOlsfor'Ulu~ !Se Im,an'ifelsDă lilium,ai ip~nă la P 35-P40' De la ,a'cieastă doză în sus
încep să se înregistreze sporuri şi pentru fosfor. Aplicarea fosforului la
Curtuişeni, ca urmare a bogăţiei solului în acest element, nu este deci
rentabilă cu nici o combinaţie de azot. Pentru această localitate, potasiul
avînd ponderea principală, în figura 5 s-au reprezentat suprafeţele de
răspuns în planul NK pe două nivele de fosfor, Po şi P 111O • În absenţa

fosforului producţiile au crescut cu doze'le de azot pînă la Nuo pe toate
nive'leJe de potasiu. Peste aoeastă limită de azot încep depresiunile de
producţie. Ou 'creşterea dozelor de potasiu se înregistrează sporuri îns'em
nate eare variază de la O la 185 q/ha cartofi cînd se apUcă K o-K120 pe
nivelul No. În cazul aplicării acelo,raşi doze de potasiu în rprezenţa a N100,
sporurile variază de 'la 93 la 278 q/ha tuberculi. COlnbinaţiile optÎ111e în
arbsen~a fo:srforlUlui lsîrnt idieoi pe limi,a KoN100-K120N100. In cazul aplkălriii

azotului şi potasiului pe fond de P 140 efectul potasiului este mult micşorat.

Pentru aceleaşi combinaţii NK, producţia este cu aproximativ 400/0 mai
l11kă la P 140 faţă de lîngrăişarea fără fosfor.

Dirn !i!ll'Deirpretarela rezultartelor de pînă ,acum f>e'Î'€Ise pregnant 'Clît
de 111ultiple' sînt posibil'ităţHe de judecare a datelor 'caiJ:cuJate prin l11etoda
funcţiilor de producţie pe baza celor obţinute în cîmp şi dt de sigure
sînt posibilităţile de a alege eea rmai bună variantă pentru practică.

Metoda prezintă însă un avantaj în plus !şi anume acela că. pe baza
unei expe1r1ilenrţe pnelulcTB(te prin aoe:as,tiă metodă lapalI' l11a} muil:te ,pols:iibilli
tăţi de îngrăşare, care în 'CÎ111p nici nu au fost încerc.ate. iDin acestea,
algricultorul ,a!lelge pe oea m,ai economică sau ,cea ma\i adecvată scopului
ouilturii cartofului, sau aceea pentru !Care îngră,şămintel'e' sînt .asigurate
la epoca opUmă de ardminisbrare a acestora. În tabelul 5 se prezintă

un n10del Ipentru îngrăşare, cu reţete de îngrăşare calculate eu ajutoru~

ecuaţiilor de iz'Oproducţie, în 'care sînt calculat'e dozele de aZlot sau pota
siu ne'cesare pentru anumite combinaţii PK [s,au NP alese dinainte. După

OUln Se ştie, principiUil i'zoproducţiilor se bazează pe faptul că în anumite
limite îngrăşămintele se pot C0'111penSa reeipro'c pentru un anumit nivel
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de producţie. Din funcţiile de producţie s~ deduc pe cale n1aten1atică

ecuaţiile pentru izoproducţii 'Care au 'aeeilaşi grad de probabilitate ca
funcţiile din 'care s-au dedus. ne aici rezultă !Că probabilit&tea de !rea
lizare a producţiilor indicate în tabel cu combinaţiile NPK respective
â\I'e un înalt grad de valabHitate.

Fig. 5 - Suprafeţele de ră~puns pentru ~porul de producţie în planul NK pentru Curtuişeni.

Fig. 5 - Response areas for yield increase in the NK pattern applied at Curtuişeni.

Din mulţimea de rezultate obţinute din 'calcul, foarte lnulte sînt
în domeniul în care 'Substituirea elementelor se face suplimentar (pentru
creşterea unuiîngră,şămînt din reţeta de îngrăşare, creşte şi alt îngră

şămînt pentru a menţine prodiUcţLa la un anumit nivel), d0111eniu 'care
nu ne interesează. Variantele din tabelul 5 s-au ales numai din domeniul
substituirilor complimentare (domeniu în care pentru realiz,area unui
anumit nivel de producţie, la substituirea îngrăşă:mintelor, pentru creş

terea dozei la un :îngrăşănlînt, dozele oe:lorlalte îngrăşă'minte scad în
mod corespunzător).
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Tabelul 5

Combinaţiile posibile de îngrăşăminte pentru cîte 3 nivele de producţie,

în cinci localităţi

Nivelul Ide producţie Varianta
N

kg/ha

l.C.C.S. Braşov

Total NPK I Lei/hakg/ha

VI 33 30 O 63 141
250 q/ha V2 40 30 39 109 346

tuberculi V3 34 O 80 114 320
V.1 O O 54 54 124
V~ O 15 O 15 48

VI O 30 75 107 273
V O 60 55 115 3182

300 q/ha V3 O 90 42 132 385
tuberculi V4 40 O 121 161 438

V5 254*) O O 254 1016
V6 O O 102 102 235

VI O 30 115 145 360
V2 O 60 102 162 427

350 q/ha V3 O 90 96 186 509
tuberculi V.l 40 O 149 189 503

V5 10 30 120 170 412
V6 295*) O O 295 1 180
V7 0*) O 132 132 304

S.C.A.N. Bechet

VI
I

91 30 O 121 460
V2 45 120 O 165 580

150 q/ha Va O 60 105 165 433
tuberculi V4 67 30 40 137 456

V5 O 50 O 50 160
V6 240*) O O 240 960
V7 213*) O 40 253 944

VI 125 60 40 225 784
V2 105 90 40 235 800

200 q/ha V3 141 60 O 201 756
tubercu1i VI 115 90 O 205 748

V~ 200 30 26 256 953
V6 312*) O O 312 1248
V7 287*) O 40 327 1240

VI 213 60 40 313 1 136
250 q/ha V2 200 90 16 306 1 125

tuberculi Va 231 60 O 291 1 116
V4 207 90 O 297 1 l1G
V5 369 O O 369 1476
V 6 344 () 40 384 1468
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N
kg/ha

C. A. P. Finiş

173

(Tabelul 5 continuare)

Total NPK. I Lei/hakg/ha

VI 72 30 O 102 384
200 q/ha V2 42 30 40 112 356

tuberculi V3 37 O 40 77 240
V4 80 O 19 99 364
V5 5 30 80 115 300
V6 O O 71 71 163
VI 40 O 120 160 436

250 q/ha V2 80 O 114 194 582
tuberculi V3 40 60 137 237 667

V4 O O 137 137 315

300 q/ha VI 40 O 172 212 556

tuberculi V2 80 O 168 248 706
V3 O 184 184 423

C.A.P. Păune?ti

Vl 6 20 O 26 88
200 q/ha V2 48 O 40 88 284

tuberculi V3 O 20 40 60 156
V'l O 55 O 55 176
V:; O O 56 56 129
V6 59 O O 59 236
VI 142 30 O 172 664
V2 97 90 O 187 676
V3 40 O 95 135 378

300 q/ha V4 80

1

O 86 166 518
tuherculi V5 120 90 8 218 786

V6 Il 1 120 80 211 612
V7 O i 120 29 149 451
V8 *) 155 ij O O 155 620l
V9*) O ! O 99 99 228
VI 40 i O 124 164 445

40 q/ka V2 80 i O 118 198 591!
tubercul i V3 218

I

O 40 258 964
V4 82 30 120 232 700
V5*) O O 126 126 290
V;;*) 217 O O 217 868

C.A. P. Curtui~eni

200 q/ha VI 4 O O 4 16
tuberculi V2 O O 6 6 14

Vl 40 40 O 80 288
V2 40 O 40 80 252
V3 80 O 17 97 359

300 q/ha V4 65 30 40 135 448
tuberculi V5 16 30 80 126 344

Vij 120 O 12 132 508
V~ O O 77 77 177
Vl 13 O 120 133 328

400 q!hCl V~ 37 30 120 187 520
tuberclI!i Vt 40 O 102 142 395

V; 80 O 85 165 5I-:)
V5 O O 131 131 301
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Ordinea con1binaţiilor de îngrăşăn1inte din tabelul 5 corespunde
importanţei pe care o acordăn1 'Va:riantelor respective din punct de vedere
biologic, patologk şi agrochilmic. Astfel, variDontelecu un singur fel de
Îng,răşămînt nu sînt nidodată pe primul loc, chiar dacă din punct de
vedere economic sînt cele mai avantajO'ase. Pentru biologia plante'i, cali
tatea tubereulilor :şi evoluţia solului în timp, astfel de vari::mte extreme
chiail." dacă sînt mai ieftine, nu sînt indicate.

Reţetele de îngrăşaJ'e din tabelul 5 nu reprezintă recomandări pen
tru producţie, fiind necesar ea expe['i:enţele de cîmp să se urmărească

mai mulţi ani !şi să fie introduse în calcule ,şi e1lernentele de sol şi dimă.

Tabe'lul 5 reprezintă numai un il110del de recomandări pentru admi
nistrareaîng,răşămintelorla cartof, fiind vorba de experienţa unui 'singur
an. Combinaţiile prezentate pentru diferitele localităţi sînt diferite faţ.ă.

de viaa:'Î,f.ntl2le experriel11ntale ; ele au înrs!ă aicelaiŞi grad de v:a:laibi['ita'te' pen
tru prrarc1t!it!ă ea şi orilOa,rre variantă din exper:Lemţ.ă, fi'inid ;Y'2Ir,iiante Îlnter
media'L€ dilntre cele eXlpm~.in1en:talle şi rezlUl'tlîlnld dill1ltr-rQ tformuilare m,a'te
matică a rezultatelor obţinute, care redă variaţia tuturor variantelor cu
o eroare de cel mult 50/ 0 • Dozele recomandate sînt în limita celor folo
site în 'experienţă S'au ile întrec cu puţin.

DISCUŢII

Aşa cum s-a Inai accentuat, di'scutarea rezultatelor expeTi'l11entale
din această experienţă de dmp cu îngră:şămint'e la cartof, prelucrate
după 'metoda funcţiHor de producţie, are înainte de toate un scop meto
dologic. Lucrarea de faţă urmăreşte să scoată în evidenţă superioritatea
m.odului de interpretare cauzal şi 'Valoarea mare a conlCl1uziHor oare
rezultă dintr-un asem'enea mod de interp,retarre.

Rezultatele obţ.inute la Bechet, cakuLate după l11etoda analizei
varianţei (tabehJJI 6), arată 'că toate varianteleîngră:şate au dat sporuri
foarte semnificative în comparaţie 'ou ,martoru'l neîngrăşat. Din punct
de veder'e al apo.rtului celor trei îngrăşălminte foilosite, reiese în linii
mari că azotul se situează pe prilmul loc, fosforul pe locul doi şi potasiul
pe locul trei. Este greu 'însă să se exprime ,cantitativ inHuenţa fiecăruia

şi mai ales interacţiunea lor. Calculînd diferenţele de producţie între
diferitele variante "îngrăşate, reiese că N 120 a dat un spor semniificati'V
de 27-29 q/ha faţă de N 60 , daif numai in prezenţa a P100 r(lşi în prezenţa

sau în absenţa potasiului). Cu P 50 sporul 13. fost de 24 q/ha lîn prezenţa

a K so. Fără potasiu, pe acest nivel de fosfor nu s-a înregistrat spor
semnificativ de producţ.ie.

N180 a dat spor distinct sernnifkativ faţă de N120 şi foarte semn'ifi
cativ faţă de doza N60, pe alnbele nivele de rfosforşi de potasiu. La fosfor
s-au obţinut sporuri de 24-25 q/ha pentru PlOD fa~ă de P 50 num,ai în
absenţa potasiului şi nmnai pe ni,velele NJ20 şi Ni80. Pe fondul de NGO nu
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Tabelul 6

Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de cartof, pe
nisipurile nivelate de la Bechet, interpretată prin analiza

varianţei

Varianta
prod. Dif.

Semnif.q/ha q/ha %

NoPoKo 94 -
N (joP5o Ko 172 78 ***
Nf.oPwKeo 164 70 ***
N"oP100 Ko 175 81 ***
N60PlOOKso 175 81 ***
N120P"oKo 180 86 ***
N120P50Kso 188 94 ***
N120PlooKo 204 110 ***
N1:l1PIOoKso 202 108 ***
NlSOP5oKo 208 114 ***
NlSOP.'iOKso 225 131 ***
NlSOP100Ko 233 139 ***
NIROPlOOKso 238 144 ***

175

DL 5% :--= 21,2; 1% 24,3; 0,1% 37,4 q/ha

s-a înregistrat nici un spor de producţie. În acelaşi mod s-au interpretat
rezultia tele experienţe~or din celjela~te cîmpuri expelfilmenta'le.

Cu totul altfel, aşa cum s-a văzut, se poate face interpretarea
rezultatelor :calculate cu ajutorul m.etodrei funcţiilor de producţie. FuniC
ţ.i.ile de producţie cakU/late pentru ;recO'lta de tJubercu'li conţin ea variabile'
dozele de îngrălşăminte pentru azot, fosfor :şi potasiu precum şi inter
acţiunile',de ordinul întîi între a1ce:ste trei îngrălşă1minte. Legătura cauzală

între va.riaţia producţiei şi dozele de îng,ră:şăminte apliicate :în această

experienţă este explic.ată prin funcţiile obţinute în măsură de cel puţin

95% pentru localităţile Bechet, Finiş, Păuneşti, Curtuişeni, iar pentru
8ra1şov în m,ăsură de 83%. Folosind aceste funcţii, 8'e' pot calcula eu o
probabilitate de peste 90 % producţiHe ce rezultă din Oirice combinaţie

de îngră:şăminte, lapiHcate ,în limitele celor din eXlperienţă. Gradul de
precizie cu care produC'ţiHe pot fi calculat'e 'Pe baza con1binaţiilor de
îngră:şăminte a fost arătat în tabelul 1, în care s-au recakulat pentru
Doate variantele din experienţă producţiile, arătîndu-se că dif'erenţele

Imedii între realizat şi ca!lculat sînt în limita pe 'care o indică 'coefidentul
de determinaţie pentru locaJlitatea respectivă. Studiind funcţiile de' pro
ducţie pentru cel1e 5 la-calităţi, !Comlportarea îngrăşă1mintelor este foarte
di/ferită, deosebindu-se de lla localitate la localitate prin:

- existenţa sau neexistenţa unui îngrăşămînt determinant pentlfu
producţie în cazul unui anulnit sol; de exempl,u azot pentru BeGhet
şi Păuneşti, potasiu pentru Ourtuişeni.
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existenţa sau neexistenţa efectului de interacţiune' între îngrăşă

minte: de exemplu la Finiş ;modul de 'combinare între NK, NP hotărăşte

soarta producţiei, pe dnd la Bechet producţiHe depind de doza de azot
şi de fosfor aplicată, modul de combinare avînd 'O importanţă iJ.'edusă.

Se ,mai remarcă faptul că în afară: de Bechet, la toate celelalte [ocalităţi

modul de combinare a angrăşăimintelor, redat in funcţiile' de producţie

pr'ilIlJ iint'eI4aiC'~iiunne NP, NK ,şi PK, alrte 'O pondere ilmportallltă în pri\vilnţ&'

fo[osirii raţionale a îngrrăşămintelor. ne aici rezultă că raportul N : P : K
are importantă 'foarte diferită de l:a 10'calitate la localitate. In unele cazuri
acesta este determinant pentru producţie, în altele mai puţin important.
AoelSte constatări rezultă şi din diagramele prezentate în lucrare. Forn1a
suprafeţe!lor şi iînclinaţiHe curbelor, 'Oare sînt foarte diferite de la loca
litate la localitate, indieă efectul diferit al îngrăşămintelor în ,aceste loca
lităţi.

Ou ajutorul suprafeţelor de răspuns se pot determina 'combinaţiile

optime pentru eîte două îngrăşăminte. Prin faptul că interacţiunea dintre
două sau trei elemente este de multe ori negativă există părţi mari din
suprafaţă, adică un număr mare de combinaţii NP sau NK, care scad
mult producţia faţă de folosi'rea singulară H îngră,şămintelor respective.
Cunoaşterea alcestor domenii cu 'efect negativ este foarte importantă

pellltriU pnactilcă, deoarece fereşte agri1culto['ull de pieride[''Î. Combinaţi:i1le

optime tdeîngrălŞlămdlllte slî,rut aro21lea pentru ca,:;:,e €JfeCitull de ilI1.lteralciţi\UlD.le

p8zitivă este maxim.
iE'cuaţiile pentru producţiile l11arginale, deduse din funcţiile de pro

ducţie, indică a'celaşialspect de Imare di'ver1sitate a efectului iîngrăşăl11in

'belofl:' în cele 5 lOicalităţi. Sporurill1e pentru 1 kg 'Substanţă activă laplilcată

sînt f.oarte variate şi depind, după eum se \ştie, de nivelul general de
îngrăşare pe care se aplică kilogramu'l de substanţă activă respectiv. La
Finiş şi CurtuilŞeni, sporurile de producţie pe unitatea de substanţă activă

delSOrleiSC pe ,măI'sUlna apli!cB1PÎli dozelolI' mălrilte de azot. Cutoattel Ică, iîn &lmlbeile
localităţi pI'ioduC!tdivitatea: 'SiQ:lului .ne:în!gIr,ăiŞat elste Ica;m aoeeaiŞi, de 170 q 1a
Finiş şi 190 q Il1a Curtuişeni, sporul la Curtu'işeni este pentru dozele mici
şi medi.i de azot de trei ori Imai mare 'pentru 1 kg N delcît iLa Finilş. Pe
lîngă aeeas'ta, do'Za ra'ţionalămaxi'mă pentru Finiş este NS6, iar pentru
Curtuişeni N10S ' Pentru cel'e[alte looalităţi studiate se iv,esc situaţii deo
sebite în privinţa efectului pentru azot. La Păuneşti &porurile pe 1 kg s.a.
cresc cu ereşterea dozelor de azot dnld Ise :apUcă singur. Este o situaţie

anormală care nu se poate explica decît prin potenţialul de fertilitate
ndi:cat al acestui Iso'l care Ise aClc:entuează ICU dozele cresCînde de azot.

Sporurile pe 1 kg P 20 S aplicat au un :mers normal cu creşterea dozei
pentru localităţile Bra,şov, Păuneşti lşi Bechet. Aceste localităţi se deose
bes'c totuşi foarte mult între ele în privinţa mărimii sporulUi marginal
şi a dozei raţion!ale maxime. Raportul producţiilormarginale penku dozele
miei de fosfor este pentru 'cele 3 localităţi de 1 : 1,2 : 1,7 (Braşov 119,
Păuneşti 147 şi Bechet 206 q tuberculi/kg P 20 5 aplicat). Aceste producţii
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ridicate descresc 'însă cu creşterea dozei, ajungînd la zero' pentru P80 la
Bechet, P lOO la, Braşov şi peste P140 la Păuneşti. Din aceste date :se vede
eă solul de Ia, P,ă1uneŞltii prez:lntă un pot'emţ.ial \foarte dJdic.&t de valorifi
carea îngrăişă'mintelor fosfatice dnd a'cestea se aplică singure. În combi
naţie cu azotul însă eficienţa fosforului devine :cu atît I1TIai mică cu cît
doz,Cl! de azot elste mHi mai1"e (f!ig. 4). Pentru IOioali1tălţile Filmi'Ş şi CUJ.''tuişeni

se î'nregi:streaIZlă d€lplt'esiulni de' pJJ:'odJUoţie cînid !Se cfolo'selŞte [I()sforul singur,
fap't :calI'e se lameUoI'lează in ,ambeae looa1'itiăIţi lîn prlezenţ.a' dozelor de 8lzot.

Ecuaţiile izoproducţiilor deduse pentru azot şi potasiu din funcţiile

de producţie au servit la calcularea unor tabele :care conţin dozele de
azot sau potasiu funcţie de :anumite nivele PK :sau NP pentru diverse
producţii. Din aceste tabele, unde s-au calculat din aproape în apr8ar-e
toate 'Soluţiile posibile, s-au reţinut în tabelul 5 acele combinaţii de îngră

şămintecare din punct de vedere biologic, pedologk şi economic prezintă

interes. Se rernarcă faptul că acest model de recomandare pentru îngră

şare conţine cotlnbinaţii de îngrăşăminte neobişnuite faţă de recomandă

rile uzuale. Prin metodele folosite tpînăîn prezent se puteau a:-ecom:anda
c01nbinaţii care reprezentau variantel'e Ice~e mai bune din 'cîmpurile expe
rÎ'lnentale. În eazul !în Icare, de exemplu, varianta NisoPiOO depă:şea in pro
ducţie varian'ta N120PiOO Ise recomanda de obi:cei doza malre de ,azot. Între
N120 ,şi Niso există 'însă n1ulte 'Combinaţii posibile, unele fiind într-adevăr

i nte'resante, alte'le însă nu. În cazul în care producţia ereşte cu doza de
azot numai pînă la Ni50 descresCÎnd pentru doze mai !mari i(fapt care se
poate so:lda. cu tiin spor pentru N180faţC de N120), acest lUlcru nu iese
în evidenţă dacă nu :se foloseşte o metodă matelTIatică adecvată. Ca atare
nici nu pot fi recoH1andate după metoda uzuală ,combinaţii ,care să fie
între variantele experimentale. În majoritatea cazurilor însă tocmai aeeste
combinaţii intermediare sînt 'cele mai intelresante pentru practică.

Modul de interpretare cauzal :se-oate în ev,idenţă (da1că schema expe
rimentală o permite) işi 'efe,ctele de interacţiune, care pot avea umriări

din cele mai variate pentru eombina'rea îngră.şăminteloa:- şi eare pot
scădea sau mări ,mult efidenţa lor. Cunoa.şterea acestor 'l:aturi ale eombi
nării îngră.şăm'intelor fereşte agricultura pTactică de pierderi mari, ,con
tribuind prin aceasta în mod esenţial la rentabilitaTea culturii de Icartof.

IDin calcule se pot stabili pentru fieca're nivel de producţie m!ai
multe 'combinaţii de lînglrăşare posibile, cu care produ2ţia y,espectivă poate
fd ~rea1izialtă. Aceasta pr.ezinltlă tpen:'br1U Qlgr,i1cultOlI' un ideolsebit interes, deo1a
re'oe el îşi poate alege icombinaţia ear,e îi .convine ,cel mai mu1t din
punct de vedea:-e economic sau de care are nevoie pentru a realiza un
anumit scop i(condiţii de calitate, g.reutate medie, rezistenţă la boli etc.).

Posibilitatea de a prevedea toate variantele de îngrăşare interesante
pentru orke nivel de !producţie dorit reprezintă marele avantaj al acestei
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metode. După istrîngerea şi !prelucrarea unui bogat materi,al Ide da1te, pri
vind efectul îngrăşăm.int~lor :La cultura ,cartofu1ui, va fi posibil să se facă

recomandări eu un dHalt .grad de valabilitate după a·cest sistem practicat
deja de dtva Ump în ţările ·cu agricultură avansată.

INTERPRETING SOME FIEL'D EXPERIMENTS WITH FERTILIZERS
APPLIED TO POTATO CROPS BY THE PRODUCTION FUNCTION METHOD

SUMMARY

The ,paper dela1s aibout iSOmi€ Imethodologilc.al probllems, as ,the experilmental data
used WEre on1ly obtained in the preceding year. The experimental lay-out CO'lTI

prilseld 3NX2PXi2K-I-I='13 varian1ts: for each of 5 localliities a qU18.!dratk proiduction
function with 9 terms for NPK ferHlizers was oalculated, the multiple determi
na,tion coeff:ieients being higher than 94% ,for 4 loc:al'ities, and as low as 85D/(}

far a single Jocalil1:y. The response areas calrculated and drawn acconding to
these funcl1:ions aUow to determine the best vruriants and to 'avoid thE fertilizer
combinaHonEl showing negative intemction effeots and ["esulting in yield decreases.
The yielid increa:S1es or reldu:etions may b.e cal1cula1ted :Dor 1 kg o,i aoHve i'I1IgreJdient
applied ,at any dosage 16vel or combination. For practioal use, afertilization
pattern isgiven, with three production ilevels for every 10caEty, and including
alI interesting NPK combinations with which the Ir.espective productioncan ibe

obtained.

INTERPRETATION EINIGER MJF DEM FELDE MIT nUNGEMITTELN
BEI KARiTOFFELN, AN HAND DER M1E1THOI)E DEiR

PRODUKJTlION'S'FUNKTIONEN, 'DURCHGEFUHRTEN VillRISUCHE

ZUSAMMENFASSUNG

D ie Arbeit hat einen methodologischen Charakter, da die benutzten Daten nur von einem
Jahr sind. Aus dem Versuchsschema 3N X 2P X 2K+ 1 = 13 Varianten, wurde fur eine
Ortschaft je eine quadratische Produktionsfunktion mit 9 Gliedern fur die Dungemittel
NPK berechnet, wobei die multi plen Bestimmtheitsmassen fur 40rtschaften h6her als 94%
waren, und fiir eine Ortschaft nur 83% betrugen. Die nach diesen Funktionen dargestellten
Diagramme erm6giichen es, die optimalm Variantm zu ermitteln, wobei die Dungemittel
mit negativer Interaktion, fiir die Produktionsverminderung verzeichnet wird vermieden
werden. Desgleichen kann mm die Produktionssteigerung ader den Produktionsabfall, furje
1 kgr angewandter aktiver Substanz, fur jede Dungermenge und Kombination berechnen
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Fur die landwirtschaftliche Praxis wird ein Modell mit Dungerrezepten gegeben, fUr je 3
Ertragstufen je Ortschaft, we1ches aJle NPK Kombinationen von Interesse enthăJt, mit
denen der betreffende Ertrag verwirklicht werden kann.

I1HTEPTIPETAIl,I15I TIOJlEBbIX OTIbITOB C Y,U06PEHI1EM KAPTO<I>EJl5I
METO,UOM TIP0I13BO,UCTBEHHbI X epYHKIl,I1I1

PE3IOME

Pa60Ta llMeeT MeTOJl,OJIOfIJ1leCKHH xapaInep, npwleM HCnOJIh30BaHHble onbITHbIe Jl,aHHble OTHO
C.HTC5I TOJIbKO K OJl,HOMY rony. Ha OCHOBe cxelVlbI OnbITa C 3NX 2PX 2K+l= 13 BapHaHTaMll
BbIQllCJI5IJIHCb .n.JI5I 5 MecTHocTeH no O.n.HOH KBaJl,paTHIIHoH npOH3BOJl,CTBeHHoI1 <pyHKUHH
C9 ImeHaMH .n.JI5I y.n.o6peHld:i NPK, npHLJeM K03ep<pHUHeHTbI cMewaHHoH KpaTHoH KOppeJI5IUHI1 Jl,JI5I
4 MecTHocTeH npeBbIwa.IHI 94%, a Jl,JI5I OJl,HOH MeCTHOCTH paBH5IJIHCb 83%. BbIQHCJIeHHble H BbI
LJepIIeHHbIe no 3THM <pyHKUH5IM OTBeTHbIe nJIoru;a.n.ll n03BOJI5IIOT HaHTH OnTHMaJIbHble BapHaHTbI,
H36era5I KOM6llHaUHH y.n.o6peHHfI C oTpHuaTeJIbHbIM B3aHMo.n.eHcTBHeM, npH KOM6HHHpoBamIH
KOTOpbIX Ha6JIIO.n.aeTC5I CHHlKeHlJe ypo:>Ka5I. MOlKHO TaK:>l(e BbIQHCJI5ITb npH6aBKH HJIll CHH
)l(eHll5I yp0:iKa5I Ha 1 Kf .n.eHcTByIOru;ero HaqaJIa npll npHMeHeHHH B JII060H .n.ose II JIl060H KOM
6HHaUHH. ,UJI5I CeJIbCKOX035IHCTBeHHOH npaKTHKH Jl,aeTC5I Mo.n.eJIb C peuenTaMH y.n.o6peHH5I .n.JI5I
Tpex ypoBHeI1 ypQ)KaeB B Ka:iK.n.oH MeCTHOCTH, cOJl,ep:>l(aru;lle Bce Hall60JIee HHTepecyIOru;He KOM
6HHamIH NPK, C nOMoru;bIO KOTOpbIX MO:>KHO nO.TlyqHTb cooTBeTcTByIOru;llH yp0:iKaH.
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CONTRIBUŢII LA STABILIREA SISTEMULUI DE lNGRAŞARE

LA CARTOF IN FUNCŢIE DE SOI ŞI SCOPUL CULTURII

L. REICHBUCH, H. BREDT, W. COPONY,
LUCIA DRAGOMIR, ŞT. MATHE şi EUGENIA TĂNĂSESCU

Pentru a stabili cele mai bune doze de îngrăşăminte în funcţie

de soi şi scopul culturii, din anul 1969 s-au efectua t experienţe

Ia Institutul de cercetări pentru cultura cartofului şi sfeclei de
zahăr Braşov şi Ia staţiunile Ştefăneşti, Oradea şi Suceava. Pe
solul aluvionar de Ia Ştefăneşti cel mai bun sistem de îngrăşare

pentru cartoful destinat consumului timpuriu a fost aplicarea a
NlSOP120K120 la soiul Ostara şi N120PlooKso, Ia soiurile Bintje şi

Urgenta, iar pentru cartoful destinat consumului de vară şi

toamnă 40 t/ha gunoi+N120Pl0oKso şi 40 tlha gunoi+NlS0P120K120'
Pe solul humico-semigleic de la Braşov, pentru cartoful de
toamnă, şi iarnă cel mai bun sistem de îngrăşare a fost
NlSOP12oK12o şi pentru marile consumuri şi industrie (soiul
Ora) NlS0P12oK120 sau 20 Uha gunoi+ N120PlooKso. Pe soIurile
cernoziomoide leviga te din Podişul Sucevei la cartoful de calita te
superioară destinat consumului de toamnă şi iarnă cel mai bun
sistem de îngrăşare a consta t în aplicarea a NlsoP12nK12o sau
a 40 Uha gunoi+N120Pl0oKso. Pentru cultura destinată marilor
consumuri (soiul Merkur) este indicată aplicarea a NlS0P120K120
sau a 40 t/ha gunoi +NlS0P120K12o'

Daltorirtă faptului că [a eartof absorbţila !principiilor nutritivi este
mai intensă decît form.a<rea de' substanţă uSleată în tot cursul perioadei
de vege1taţie, foloiSire:a îngrălşă:minJtelor eonstituie unu:l dinlure cei mai
irnportanţi factori de Isporire a producţiei. Oercetările err:elCrtualte ,ar,ată

că, dintre 'toate plantele, eartoful vaJrorifkă eel mai bine în:gră:şămintele

(B e Ir ind e' i' ,şi eolaib., 1968; A v ram, 1'969; C 'O p:o n y, 1965; Ma r
k u s, 19,69 ; R e 'i IC h b u iC h şi eollaib., 19168). Plantele de oartof vaIorifircă

foarte hine' 'î:ngrălşrălm'intele orgalilo-m.'ililieTlale i(R e i c h ib Iti o h, 1:9i61 , 1970 ;
B e r ~!il do e i, :19168). A,telst Isistem de felI'td!1iza:re aJSlilgu,r,ă pllan1uelor 'O aptrlOvi
zionare uniformă cu iSubstanve nutritive 8.s,imHabile în tot <CUJrsul perioa
dei de vegetaţie. Prin feTtilizarea num:ai ICU gunoi de gr'ajd, plantele
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duc lipsă de hrană la 'în'oeputul 'perioadei de vegetaţie, deoarece minera
li~area in:tensă a gunoiului' de g'rajd iare l'O'c mai 'tîrziu. S t u t z e il' {dt:at
de B u r t,o n, 19512) aflată că !planlte!le de cartof folosesc din materia
olfigI3nk:ă, în IcuriSU'1 igunoilfli1i, nU(rnali 200/0 N, 150/ 0 P205 şi 3130/ 0 K20.
Da!că lSe ia în lOonsiider.a,re nece:sarul de rave au nevoie plantele de calrtof
la o producţie de ,20 t/ha tuberculi de 100-1120 kg N, 40-45 kg P20 5
şi 200-2120 kg K20 se obiS'e'lwă că Idozele realizate nUilTIai de gunoi s:a.tis
fale în mică măsură aiCes!t neeesar, Icare trebuie oom1pletalt şi prin alPli
carea de \.Îngrlăişăminlteminerale.

iDozele de îngrăşă'minte I1TIinera~e ce Itrebuie aplicate pe fond de
gunoi sînt diferite în funcţie de condiţiile pedodim:attce, de soi şi slc'Opul
euHurii.

Pentru a stabili care sînt eele mai bune doze de în@ră:şăminte m'ine
rale, singure sau pe /fond de gunoi, !.în Juncţie de soi şi sicopul eu1turii,
din ,anul 19'69 s-au efectuart experienţe l'a St'aţiunea Ştefăneş1ti, I.C.C-S.
Braşolv ,şi Staţiunea Oradea, iar din anul 1970 şi Ia Staţiunea Suceava,
cu soiuri Idin diferite grupe de precocitate, pe diferite nivele de îngrăşare.

METODA DE CERCETARE

Cercetările au fost efectuate în cadrul unor experienţe cu trei factori, aşezate în parcele
subdivizate de tipul 3X3X3, deci cu 27 de variante.

Factorii studiaţi la toate staţiunile au fost: Factorul A = 3 soiuri de cartof cu 3 trepte:
al = semitimpuriu, a2 = semitîrziu, as = tîrziu. Factorul B = 3 nivele de îngrăşare organică,

cu 3 trep te; bl = fără gunoi; bz = 20 Uha gunoi de grajd, bs = 40 t/ha gunoi de grajd.
Factorul C = 3 nivele de îngrăşare minerală, cu 3 trepte: cl = 500 kg/ha 1 : 1 : O = N60P60!\Ol

c2=1 000 kg/ha 1 :" 0,83 : 0,67 = Nl20PlooKso, Cs = 1500 kg/ha 1 : 0.67 : 0,67=Nl80Pl20K12o'
Îngrăşămintele organice şi minerale au fost aplicate conform schemei la toate cele 4

unităţi de experimentare şi anume: gunoiul de grajd împreună cu îngrăşămintele minerale,
fosfatice şi potasice, toamna, înaintea arăturii, iar azotatul de amoniu primăvara, la pregătirea

terenului.
Soiurile folosite au diferit de la o staţiune la alta în funcţie de condiţiile specifice zonei

de experimentare. Astfel, la Staţiunea Ştefăneşti soiurile Ostara, Bintje şi Urgenta (executîn
du-se două recoltări), la LC.C.S. Braşov soiurile Bintje, Colina şi Ora, la Staţiunea Oradea
soiurile Bintje, Ora şi Colina în anul 1969 şi Bintje, Braşovean şi Colina în 1970 şi 1971, iar
la Staţiunea Suceava soiurile Bintje, Desiree şi Merkur.

In ce priveşte tipul de sol şi lucrările agrofitotehnice aplicate, acestea sînt redate în
ta belu1 1.

REZULTATELE OBŢINUTE

La Staţiunea Ştefăneşti, eXlPerilenţele au fost organizate pentru efec
tuarea a două reeol1bări : pri'ma la două :săpltă:rlllÎni de lai rrn:fll'orit, pentru
ca,r\torful destinat IconsuffiUllui timpuriu, iar 'a II-a la maturilţ:aitela so:iurilor,
pentru "eonsumul de vară şi toamnă.



Tabelul 1 CN

Condiţiile naturale şi agrofitotehniee ale experienţei privind stabilrea sistemului de
îngrăşare în funcţie de soi şi scopul culturi i

Specificare Ştefăneşti -Argeş LC.C.S. Braşov Oradea Suceava

Tipul de sol aluviune humico-semigleic brull slab podzol it cernoziomoid levigat

Planta premergătoare grîu de toamnă orzoaică grîu de toamnă grîu de toamnă

Lucrările de bază arătură de toamnă la 22---25 em

2-3 stropiri

70/30 em
2 mecanice,
3 manuale
3 strop iri

3 str )piri

manual manual
decada a II-a CI lunii 11-15 aprilie

aprilie
70/30 cm
3 mecanice,
3 manuale
4 stropiri

2-5 strop iri

scmimecanizat
decada a II·a a lunii

aprilie
70/30 cm
3 mecanice
2 manuale
1-2 stropiri

manual
29.111.1969,28.111.1970,

1. IV.1971
70/30 em
3 mecanice
3 manuale
2 stropiri

4 strop iri

Modul de plantare
Data plantării

Di<;tanţa de plantare
Praşile

Combaterea gîndaculvi
din Colorado

Combaterea manei

Reeoltarea reeol1. 1 în a 2-a j urnă tate a
lunii iunie;

recoIt. II la maturitatea
soiurilor

la maturitatea soiurilor

......
00
CN
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Influenţa factorilor experimentaţi asupra

Combinaţia I

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

Influenţa soiului

qfha

124,8-144,5
113,1-144,5

271,3-280,7
258,.5-280,7

dif.

-19,7
-31,4

23,9
36,2
58,0

- 9,4
-22,2

36,2
54,8
87,9

I semnif. combinaţia

Influenţa gunoiului

q/ha

Recoltarea 1

124,0-121,3
132,7-121,3

Recol:Qlea a II-a

269,0-249,2
287,9-249,2

Analizind influenţa directă a fiecărui factor la IcaTtoful destinat
consumului timpuriu (tabeLul 2) se constată că soiul Os'tara s-a dovedit
superior Ila cre'coltarea I, cu o diferenţă semnificativă de 31,4 q/ha faţă

de soiu1 Urgenta şi :de 19,7 q/ha !faţă de soiul Bintje.
Datorită !perioadei SCUrite de la răsărit la recoltat între graduările

factorului ingră'Şămin't organic nu s-au inregistrat diferenţe de !produc
ţie semnificative, atit pe ani de experimentare dt lşiîn medie pe 3 ani,
fiind icu_nosicut faptul că mineralizarea gunoiului de grajd are loc într-o
perioadă Iceva mai lungă de timp.

In ce priveşte influenţ.a ingrăşămintelor minerale la epoca I de
re:cOiItare, se eons:taită 'că prin aplicarea :acestora s~au ,inregistrat dife
renţe foarte semnifi:cative faţă de ungrăşarea medie 'cu N60P 60• Produc
ţiile pra:ctic eg,alre realizalte, atit prin folosirea dozelor mari (C2) 'dîtşi

a celoo:' fOiair'te ma:ri i(c3) de ingil'ăJşăminte mimera,le, demonstrează că ~a

această epocă de recoltare este mai economică tl'oloskea îngră:şămin'telor

minerale pînă l.a doza mare (Nl20Pl0oKso).
Rezultatele interacţiunii faetori:lor IS'Cot în 'evidenţă â'n primul rînd

superioritatea sroiului Osltara, care pe toaJte agroforudurHe a il'eaHzat pro
ducţii superioare s'oiurilor Bintje şi Ungenita. În ordinea va'1orificării ffn
grăşămin'belo,r şi a IProduCJţii1or realizate, după soiul Ostara Se' situează

soiul Bintje.
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producţ iei de cartofi la Staţiunea Ştefăneşti

Tabelul 2

de grajd

di!. I semni!. combinaţia

Influenţa îngrăşămintelor minerale

q/ha d;!. I semn;!.

2,7 c2 - Cl 134,6~ 116,7 29,9 ***
11,4 C~ - CI 135.6-116,7 28,9 ***

13,4 8,5
18,4 11,3
25,1 14,7

19,8 c2 - CI 273,3-242,2 31,1 **
38,7 ** Ca - C, 293,4-242,2 51,2 ***

26,4 18,4
36,3 24,5
49,7 31,9

Diferenţele realizalte prin aplicarea îngu.'ăşămintelor sînt nesem
nificative, ICU excepţia dozei foarlte mari de îngrăşăminte minerale
(N180P120K120) la soiul Ositara, la iCare s-a realizat un spor semnifieatilV
faţă de îngrăşarea medie 'CU NeoPeo, de 41,5 q/ha (tabelul 3).

În ceea 'ce priveşte tuberculii 'Oomerdabili se oonstată lSupe6ori
tatea soiului Ostam faţă de eelelallte două soiuri, !producţia de tuberculi
din această ·categorie fiind mult mai mare. În toate 'cazurile, mai ales
pe fond de gunoi, s,e consitată Icreşte.rea producţiei de tuber:culi comer
ciabili pe măsura creşterii dozelor de îngrăşăminte minerale.

Rezultatele obtinute 'l.acartoful destinat consumului :de va['ă si
toamnă (reooHarea a' II-a) 6iC)Ot în evidenţă realizarea unor :producţii mult
mai mad,cu un procent mult mai ridicat de car<tofi ,comer'C'iabili. Se
constată că diferenţele dintre cele trei soiuri eXl})erimentate sînt nesem
nificative. Faţă de rezultatele obţinute la Icartoful de~tinat consumului
timpuriu, la 'cartoful desrtinat con!sumului de vară şi toamnă se obser'Vă

o mai bună valorifi.care a 'îngrălşămintelor nrganice. Astf'el, sporul lreali
zat prin apli'carea a 40 t/ha gunoi, de '38,7 q/ha, este distinct semnifi
caitiv (tabelu1 2). Se 'constată 'că pe măsura creşterii dozel'Or de lÎngrăşă

minte minerale de la 300 la 420 kg !îngrălşăminte substanţă activă {C2-C3)
a crescu,tşi spo.rul f.aţă de îngrăşarea moderată ('01) cu 31,1 q şi respectiv
51,2 qjha, sporuri dinstinct şi foarte semnifkative.
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Fără

gunoi

20 t/ha
gunoi

Tabelul 3

Producţiile de cartofi obţinute la Staţiunea Ştefăneşti in funcţie de soi şi scopul lucrării
(media 1969 - 1971)

îngrăşarea Ostara Bintje Urgenta

Organică I I \ o/c I
I ~~ q(ha I I ~~minerală q(ha dif. tub~rc. q(ha dif. ~Q)(]) dif. ~ll)(j)o.oE 0.o~

camere. "o ,,1:
-() -3

Recoltarea 1

Fără N 60P 60 123,0 - 71 107,5 - 46 98,9 - 72
gunoi N 120PIQoKso 138,2 15,2 73 128,3 20,8 55 112,6 13,7 70

N1S0P120K12O 164,5 41,5* 73 116,7 9,2 59 109,8 10,9 67
--------------

20 t/ha N 60P 60 121,9 - 70 118,6 - 47 99,0 - 65
guroi N 120P100KSO 157,3 35,4 73 136,5 17,9 48 113,0 14,0 66

N1S0P120K12o 154,3 32,4 77 132,3 13,7 58 126,5 27,5 68
--------------

40 t/ha N 60P 60 142,6 - 65 114,7 - 53 111,2 - 63
gunoi N120PlOOKso 148,4 5,8 77 129,6 14,9 54 117,3 6,1 67

N180P120K120 151,5 8,4 76 139,3 24,6 61 129,7 18,5 68
--------------

Media 144,5 124,8 113,1

DL 5% = 36,0; 1% = 51,6; 0,1% = 67,4 q/ha

Reccltarea a Il-a

N 60P 60 231,8 - 85 210,5 - I 70 1213 '6 - 81
N120PlooKso 272,3 40,5 85 240,1 29,6 70 255,4 41,8 80

____I__N_1~SO_P_12_oK_12_0 1_2_7_6,_1 44,3 83 305,5 95,0 1~ 266,0 52,4* ~

264,6 - 79 245,5 - 65 228,3 --- 78
290,7 26,1 83 263,1 17,6 63 263,8 35,5 83
297,3 32,7 84 295,8 50,3* 61 ,271,0 42,7 81

----1--------1--- --- --- --- --- ---1-- --
40 Uha
gunui

279.9 
318: 1 38,3
295,.3 15,4

82
81
84

253,2 
287,5 34,3
335,0 81,8**

80 253,8 
79 264,3 10,5
76 301,8 48,0*

82
82
TJ

----1--------1--- --- --- --- --------- --
Media 280,6

DL 5%=49,4; 1% = 65,91; 0,1%=85,9

270,6 257,5

Obs'ervînd interaeţiunea dintre fa'ctori se cQnsta1tă o mai bună val,o
rifioare de către unele soiuri a [[l:gră:ş:ămintelor oTIganîlCe. AiSltlfel, la soiu
rile Bintje şi UIigenta ;Pe' iOilidul de 2'0 t/ha gunoi, 'eu N180P120K120 s-'au
realizat sporuri semnifkatilVe de 50,3 şi respectiv 42,7 q/ha. OîIlld alce-
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leaşi îngră:şăminrte minera1e au fost administrate Ipe un fond de 40 tlha
gunoi slporur'ile rea1iziate la aceleaşi soiuri au fost de 81,8 q/ha (disrtinct
s€lmrrifkatirv) şi relslPeetiv 48 q/ha I(semnilfkativ).

Soiul Ostara, deşi ICU o pedoadă idei vegetaţie mai scurtă, a il'euşi't

să val'Orifilce mai intens 'îngră,şIălmintele, realizînd sporurile oele Ilnai mari.
Cea m,ai bună varian'tă de îngrăşare a fost 40 ;tfha gunoi + N120Pl00KSO,
Ira calre s-,a rea]izla,t un spor de 318,3 qjha faţă de doza de N 60P 60 l3.ipii,oa'tă

pe acela.şi fond de gunoi.
l.C.C.S. Braşov. Rezultatele prezentate an 'tabelul 4 SlCot în evi

denţă faptul că nive!lul ,producţiilor a creslcut prQPorţional ou lungimea
perioadei de vegetaţie a iS'oiurilor de la 3,76 q la Isoiul Bintje la 391 q la
soiul Co1ina şi l,a 415 q/ha 1a S'oiul Ora. Faţă de producţia soiului Bin'tje,
dif,er'enţele sînt semnificative şi foarte semnifiealtive.

Annliz1Înld influenţa în:grăşă ,mintel'Or organke se constată diferenţe

de 12 !şi 15 q/ha, semnificative' şi dilstinct semnifteative, prin aplicarea
a 20 s,au 40 tlha gunoi de grajd, faţă de Ivariantele iîngrăşate rrumai
mineral (tabelul 5). lDiferenţe1e rr1iiCi realiza:te prin folosirea gunoiului
de grajd în această zonă s,înt eXIPllica'te :prin bogăţia în elemente nutri
ti1ve a acestui s'Ol.

,In ee priveşte foloskea îngrăşărmintelor minerale, se constată !Că

dozele mari şi foarte mari folosite i(C2 .şi 103) au detenninat obţinerea

unor diferenţe faţă de îngrăşarea moderată {Cl) foarte semnificative.
Urmărind interacţiunea iacto,rilorşi anume producţiile realizate de

soiuri în 'funcţie de îngrăşămintele ,adiministrate, se constată Ică deşi

sporurile cele mai mari de !producţie pe toalte a:grofondurHe au fost reali
zate de soiul Bintje - 'dovedind potenţialulmare de val'Orifieare la dngră

şă:min'te1or de către aceslt S'oi - cele 'mai mari nivele de 'Producţie au
fost realizate la soiul Ora. A'oest !.fapt se eXiplil.că prin aceea că soiul
Ora, avînd o- perioadă mai lungă de vegetaţie, poate valorifica cantităţi

m,ai mari de elemerrite nutritive.
Dozele ,foarte ma,ri de ingră,şă,minte 111inerale (N180P 120K120), apli

calte singure, au fost mUilt m,ai eficiente la inalte soiurile experi,mentate'.
La soiurile Colina .şi Ora, aplicarea unei îngrăşări leu Q.Q t/ha gunoi de
grajd lmpreună ,cu N120 P lOoKso a fost de asemenea eficien1tă.

Rezultatele obţinute privind influenţa îngrăşămintelor asupra pro
ducţiei de tuheTculi Icomerdabili arată că la Isoiul Bintje s-a realiza,t
cea mai mare cantitate prin ,fei.,tilizarea cu NjSOPj20K120, iar la Isoiurile
Colina şi Ora pe un forud de 20 It/ha gunoi impreună 'cu N120P100Kso.

La Statiunea experimentală Oradea, rezultatele obţinute pe solul
brun slab podzro1it din arceastă 'Zorră evidenţi,ază superioritatea soiului
Bintjecare a depă,şit nivelul 'Producţiilor eelorlalte două soiuri cu
20-43 q/ha, sporuri semnificative :şi distinct semnificatiive. Se constată

de asemenea că producţia soiului Braşovean este superioară soiului Co
lina, cu un spor semnificativ.



188 L. REICHBUCH ŞI COLABORATORII 8

Tabelul 4
Producţiile de cartofi obţinute la I.C.C.S. Braşov şi Staţiunile Oradea şi Suceava

în funcţie de soi şi îngrăşare

Îngrăşarea

O'll.nică I q/h·1 I ~ q/h·1 I ., q/h·1 I ./.minerală dif. tuber. dif. tuber. dif, tuber.
comere. eomere. comere.

1.1. C. C.S. Braşo() (media 1969-1971)
Bintje Colina Ora

Fără N 60P60 331 84 381 - 86 387 - 86
gunoi N120PlOOKso 381 50*** 84 392 11 * 87 405 18* 79

N soP12oK 12o 387 56*** 87 396 15* 85 419 32** 88--- -----
20 t/ha N 60P 60 357 - 83 402 - 85 409 - 87
gunoi N 120P 100K so 382 25** 84 406 4 86 427 18* 87

NlS0P121K120 387 30** 86 382 -200 84 427 18* 88---------
40 t/ha N 60P 60 377 - 84 386 - 88 411 - 87
gunoi N120PlOOKso 387 10* 87 406 20* 87 421 10*

N lS0P120K120 399 22* 86 384 -2 87 427 16* 87

Media pe soiuri 376 391 415

DL 5%= 10 q/ha (2-3%)

Staţiunea Oradea media 1969-1971)
Bintje Braşo'J!!an Colina

Fără N"P" I 225 - 78 207 - 82 191 - 84
gunoi N120P100Kso 242 17* * 79 227 20** 83 198 2 86

NlSOP120K121J 254 29*** 79 233 26*** 84 217 21 ** 86

I --------------
20 t/ha N 60P 00 247 - 84 230 - 83 211 - 85

gunoi N120P100KEO I 263 16** 84 247 17** 85 215 4 86
N SOP120K121 262 15** 86 244 14* 86 225 14* 87--------

40 t/ha
N 60P ao I 269 - 82 233 - 85 217 - 85

gunoi N120P1ooKso 267 -2 83 245 12* 87 221 4 84
NUOP120K120 I 265 -4 83 254 21 ** 87 213 4 83

Media pe soiuri I 255 I 235 212

DL 5%=11; 1% 15; 0,1%=19 q/ha

Staţiunea Suceava (media 1960-1971)
Bintje Desiree MerftUr

Fără N 60 P llO 298,4 - 79 319,1 - 83 303,3 -- 78
gunoi N120P1ooKso 350,5 51,1*** 80 353,6 34,5* * 84 33] ,3 28,0* 78

P180P12JKJ20 357,5 .~9,3* ** 82 372,6 53,5* ** 84 349,7 46,4*H 79-----
20 t/ha N 60P tiO 373,9 - 80 368,9 86 350,3 - 80
gunoi N120PlOOKso 401,5 27,6* 80 413,0 44,1 ** 88 360,5 10,2 81

NlSOP120K120 401,1 27,2* 83 405,0 36,1 ** 88 372,9 22,6* 83------- --- --,-
40,t/ha N 60P,:0 402021 - 83 405,0 - 86 3h3,3 - 83

gunoi N12,)PIOoKso 418,9 16,7 83 437,1 32,1** 87 372,9 9,G 83
N180P12oKJ2" 421,7 19,5 84 445,4 40,4*** 88 396,1 32,8* * 80

Media pe 'Soiuri 380,7 391,1 35.5,6

DL 5%=21; 1%=28; 0,1%=36.5 qfha



Influenţa factorilor experimentaţi asupra producţiei de cartofi

Tabelul 5

Influenţa soiului Influenţa gunoiului de grajd In fluenţa îngrăş. minerale -
Combinaţia I q/ha

I
dif. combinaţia

I
q/ha

I
dif. combinaţia

I
q/ha

I
dif.

1. C. C.S. Bra}ov

2 2 - al

I
391-376 15* b2 - bl 397-385 12* C2 - CI 400-383 17** *

al - al 415-376 39*** b3 - bl 400-38~ 15** C3 - CI 399-383 16***

DL 5% 16 10 6

Staţiunea Oradea

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

235-255
212-255

21
33
51

238-221
242-221

StaţJunea Suceava

17*
22*

18
24
34

236-226
241-226

10
15*

12
17
23

a 2 - al \391,1-380,7 10,4 I b2 - bl 383,0-337,3 45,7***
I C2 - CI 382,1-353,8 28,3*

a3 - al 355,6-380,7 25,1 0 b3 - bl 407,0-337,3 69,7*** C3 - CI 391,4-353,8 37,6* *
1

DL 5% 25,7 23,0 22,0
DL 1% 38,7 31,5 29,3
DL 0,1% 62,4 42.9 3:$,2
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Privitor laîngrăşă,mintele organiice, în 'condiţiile zoneicenrtra:le a
cîmpiei de vest se conturează superioritatea folosirii unui;agrofonrd de
mumaii 20 t/ha gUllloi, prodUicţi:irre n1,eidii T€aIlizc.'te leu 20 şi 40 It/ha Îii\i.ntd
praetie egale {238 şi 243 q/ha).

în ceea ce priveşte influenţa fa'ctorului îngrăşăminte minerale, se
constată că fa,ţă de doza moderaltă de N60P 60 S-H realizat un spor mediu
de 1'5 q/ha nUlTIai prilll fOllosirea dozei foarte mari de îngJ'ăşăJminte (C3)
de Ni80P120K120.

Din analiza interacţiunii tfa'ctorilor se constată ·că la soiul Bintje
s-au realizat sporuri disttinct ~i foarte semnificative prin aplica,rea îngră

şăn1intelor n1inerc1ile în doze mari (N120Pl0oK80) şi foarte mari
(N1S0P120K120) faţă de doza me.die de N60P 60. Deasemenea, Ise constată

realizarea de sporuri distinct semnificative işi pe fondul de :20 It/ha gunoi
de grajd. P,rin dublarea do;zei de gunoi la 40 Uha, ,cea mai efi:ci€ntă

doză de îngrăşare <cu ingră/şărrninte minerale la soiul Bintje a fOist N60P 60-

La soiul Braşovean, Iprin aplkare.a doze'lor n1ari .şi foarte mari de
îngrăşă!mintte minerale singure s-au obţinut faţă de nive'lul N60P60 SlpO
ruri de 20 şi respeativ 26 q/ha, di'stinc:t :şi foarte se'mnifica1tive, dovedin
du-se mai eficientă folosireaîngrăşămintelormineralepînă la nivelul de
300 kg/ha s.a. (N120Pl00KSO).

In cazul folosirii îngră,şămintelor minerale pe fond de gunoi de
grajd, la soiul Braşovean lCiea mai eficientă variantă de ,îngrăşare -a rost
20 t/ha Igunoi + N120PI00KSO, de la care s-a realizat o producţje 'lTIedie
de Q47 q/ha, cu un spor distinct semnifkaltiv de 17 q/ha faţă de folo
sirea nUilTIai a N60P60 !pe acelaşi fond de gunoi. La acest soi !producţiile

medii realizate la agrafondurile organo-,lTIineraile au depăşit cu sporuri
semnifieative producţi-a !l11edie a variantelor fe,rtilizate numai cu îngră

şăminte minerale (240 şi respectiv 244 q/ha faţă de 222 q/ha).
La soiul Oolina se 'constată un potenţial mai scăzut de va1lorificare

a îngră:şăn1inlteJ.or, :sporul maxim de 21 q/ha fiind realizat prin aplicarea
a NJSOP120 K 120 faţă de N60P 60.

Rezultaite'le privind cantitatea de tubeTlculi eon1e,rdabili obţinuţi pe
soiuri şi variant'e de .ingrăişarearată o Isporire ,a acestora în special pe
fondul de 20 t/ha gunoi de grajd, proc'entul de greutate 'cresC!ind la
toate soiurile pe măsura creşiterii cantităţii de îngrăşă,minte mineraie.

Aplicarea unor doze m-ari de gunoi (40 tlha) !împreună ICU îngră

şălTIinte minerale nu a influenţat creşterea de tuberculi icomerdabili.
La Staţiunea experi1nentală Suceava, rezultatele medii pe 2 ani

obţinute pe solul cernoziomoid levigat evidenţiază difeTenţe pronunţate,

atîrt In ceea oe priveşte Icomportarea soiurilor pe diferite agrofonduri
cît 'şi între diferitele doze de îngr'ăişare organică şi minerrală.

Soiul care a înregistrat cele n1ai mari producţii a fost soiul Desiree,
oare a dat un &pClr de 10,4 q/ha faţă de sO'ilul Bintje şi de 35,6 q'/ha
faţă de soiul Merkur. Soiul Bintje, deşi mai timpuriu decît celelalte
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două (deci într-o perioadă mai scuntă de tirJ.11p), a reuşit să valorifice
bine îngrăşăI1TIintele administrate, realizînd un spor semnificativ faţă de
soiul tardiv Merkur de 25,1 q/ha.

Datori1tă C'on1inutu~ui s'căzut 1n elemente nutritive din sol efectul
guno:ilUlui de grajldasupra profdfU'cţiei de oaTtotf:i este SiUlveran în acealstă

zonă. Asttfell, Siporurile foarte semnificative realizate aitî't la 20 t/ha gunoi
(45,7 q/ha) cît şi la 40 t/ha (69,7 q/ha) eonfirună I(lcest fapt (Itabelul :5).

:Din rezultatele prezentate [n tabelul 5 se mai constată că pe măsura

creşterii dozdor de îngrăşă,minte minerale ,au crescut şi sporurile de
producţie. Astfel, faţă de N 60P 60, prin aplicarea a N120Pl0oKso s-a realizat
un spor semnifkativ de 128,3 q/ha, iar prin aplicarea a N1soP120K120 un
spor distinct rselmnificativ de 37,6 q/ha.

Studiul inter.acţ.iunii fadtorilor arată că prin foloskea îngră,şă,min

telor minerale în doze Imari şi foarte mari, la soiul Bintje s-au realizat
sporuri foarte Isemnifieative fa~ă de doza de N60P 60. Cea lTIai eficientă

doză de îngră:şa,re miner,ală la acest soi a :fost aplicarea a N120P1ooKso,
cu un spor foarte semnifieativ de 52,1 q/ha. Sporirea dozei la N1S0P120K120
a determinat o cr€iş'tere faţă de doza a:nenţi'onatămai sus de numai 7,2 q/ha,
ceea ee dovedeşte 'că folosire.a 'cantităţilor foarte mari de îngrăşălminrte

mineralle la aces1t soi este neeficientă. Aplkarea îng.răşă:mintelor mine
rale pe fond de gunoi a influenţat creşterea \producţiei, ajung/ind de La
298,4 q/ha la N60P 60, la 421,7 q/ha la 40 t/ha gunoi + N1S0P120K120 Oea
mai efidentă variantă de \Îngrăşare la acest soi s-a dovedit a ;fi 40 t/ha
gunoi împ,reună cu N120Pl0oKso.

Soiul Desiree a valorirrieat Icel m-ai bine dozele de îngrăşăIil1inte

adJmini!strate, realiz'Înd celemaJ lTIa:fÎ producţii cu oe1le mai mari ISJPO

ruri. Spre deosebire de soiul Bintje, soiul Desir<?e a vallorifi!eat bine dozele
foarte 111ari de îngră'şăminte. Astfel, prin aplicarea 18 N120Pl0oKso s-a
realizat un spor distinct semnificativ, faţă de N60P 60, de' 314,5 q/ha, ia,r
la N180P120K120 sporul a atins 53,5 q/ha, de'veni'nd foarfte semnificativ.

Cea IlTIai bună variantă pe f.ondul de 20 t/ha gunoi a foslt apli
carea a N120Pl0oKso, sporul faţă de N 60P 60, [oarte semni'fi.oativ, fiind de
44,1 q/ha. Producţia continuă să ,crească pe fondul de 40 tlha gunoi, pe
măsura ·creşterii dozelor de îngrălşăminte lTIinerale, <Cea ,mai efidentă va
rian'tă fiind N120Pl0oKso, de la care s-a realizat producţia de 437,1 q/ha,
cu un spor distinct selTInificatilV de 32,1 q/ha.

La soiul tar:div Merkur, ,C'ea mai Jl1are producţi'e ,realizată prin folo
sirea numai' a îngrăşămintelor IlTIinerale a fost la doza de N'180P120K120
de la Icare s-a realizat un spor foarte seilTInifieativ de 46,4 q/ha faţă

de N 60P60.
Pe fond de 20 t/ha gunoi s-a obţinut o creştere a producţiei pe

măsura creşterii dozelor de îngrăşă:minte minerale. Cea mai mare pr'O
ducţie s-a realizat prin a,pliearea a 20 t/ha gunoi + ,N1S0P120K120, cu un
spor semnificativ faţă de N60P 60, :pe acelaşi fond de gunoi, de ,22,6 q/ha.
Dublarea cantităţii de gunoi îimp'reună cu dozele foaflte mari de in,gră

şă!minte minerale a deteflIl1inat obţinerea celei n1,aimari producţii, de
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'396,1 q/ha, cu un spor distinct semnificativ faţă de doza moderată de
lngrăşămintem,ineralepe acelaşi fond de gunoi, de 32,8 q/ha.

În ce priveşte eantitatea de tuberlculi comereiabili, se constată că

procentul cel mai mare s-a realizat la soiul Desiree, acesta crescind
pe măsura cre~'terii dozelor de ingrăşălTIinte organi:ce şi minerale. Ace
leaşi diferenţieri se pot observa şi la soiul Bintje şi Merkur.

CONCLUZII

1. Pe solul aluvionar de Ia Ştefăneşti, eel ,mai bun sistelTI de
îngră,şare penrtru cartofUil destinat eonsulTIului timpuriu a fost aplicarea
a N1S0P120K120 la soiul Ostara şi N120P100Kso la soiurile Bintje şi Urgenta,
iar pentru earltoful destinalt consumului de vară şi toamnă de calitate
supeifioară, 40 t/ha gunoi + N120PlooKso la soiul Ostara şi 40 t/ha
gunoi + N1S0P120K120 la soiurile Bintje şi Urgenta.

2. Pe solul humioo-selmiglek de la LC.C.S. Braşov cel m.ai bun
sisrt'em de fertilizare pent,ru consumul de toamnă şi iarnă de calitate
superi'oară {so,iul Bintje) a fost N180P120K120 pentru consumul de !toamnă

şi iarnă de calitate (soiul Colina), iar pentru ,marile Iconsumuri şi indus
trie (soiul Ora) aplicarea a N180P120K120 s,au 20 tlha gunoi + N120PlooKso.

3. În ,condiţiile Isolurilor slab podzolite din zona cen'trală a Cîmpiei
de Vest (Oradea), pentru consumul de toamnă şi iarnă de calita1te supe
rioară (soiurille Birutje şi Braşovean) eel mai bun sistem de fertilizare
.a fost aplicarea de N1S0P120K120 sau 20 tlha gunoi + N120Pl00PSO, ,iar
pentru eonsumul de toaimnă şi iarnă de calitate (Colina) N180P120K120'

4. Pe solurile cernoziomoide liviga'te din podişul Sucevei, pentru
carttoful destinat consumului de toamnă 'şi iarnă de calitate superioară

(Bintje) sau de ,caHtate (Desiree), cel mai bun sistelTI de fertilizare a
fost aplicarea a N1S0P120K120 sau administrarea a 40 tlha gunoi +
N120Pl0oKso, iar pentru cartoful des1tinat mari.l.or consumuri (Merkur)
N1S0P120K120 sau 40 t/ha gunoi + N1S0P120K120

5. Folosirea îngrăşămintelorminerale sau organo-lminerale a influ
enţat favorabil asupra creşterii pro1centului de tuberculi 'comeTciabili la
tOalte soiurile eXiperi'mentate.

CONTRIBUTIONS TO THE DETERMINATION OF THE
FERTILIZATION SYSTEM APPLIED IN POTATOES IN RELATION

TO VARIETY AND CROP DESTINATION

SUMMARY

The most favourable fefltilizer rates WEre eva'~uated in relation to the variety
and orop destination in experiments caflried out during 1969 at the Resea'fch
ln~titute for Pot<::to and Sugarbeet Cultivation, Braşov and at the Ştefăneşti,
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Oradea and Suceava Sta1tions. On the al'luvial saH at Ştefăneşti, the beslt ferti
lization sY5tem ,applied in potato crops for ealfly consumption was NlS0P120K120
in the variEty Ostara, and N120PlooKso' For pot,atoes harveslted in summer and
autumn the 'rates were 4101 tons manUire/ha + N120PlooKso and 40 tOll'S ma...
nUl'e/ha + N180P120K120' On iUle humic semi-gley soill at Br,aşov, the most 'Suc
ce:ssful Ifates were N180P120K120 in crops foII' autumn 18J:ld winter consumption
,and NISOP12oK12o (var.iety Ora) ar 2:0 tons manure/ha + Nl20PlooKso in pobatoes for
processing. On the ':'eached ,chernozem-like soils of the Suceava Plateau, ,thE best
ferU~izat:ion sylStem applied in first-gll:ade pota1toe:s for autumn 'and winrter con
sumption was l'JlSOPlooK120 or 4'0 t011lS manure/ha + l'J 120PlooKso. In the cropsfor
large consumption (variety MerkUlr) the rates NlSOP12oK12o or 410, rtons manure/ha +
NISOPI20K12o proved most favourable.

BElTRAG FOR SORTE-UND ZWECKBEDINGTE
DOt\GUNGSEMPFEHLUNGEN BEI KARTOFFELN

ZUSAMMENFASS UNG

Es wurden seit d2m Jahre 1969 Dungungsversuche mit Kartoffeln in den Ortschaften Bra
şov, Ştefăneşti, Oradea und Suceava durchgefuhrt, um die besten Dungungsverfahren nach
Sorte und Gebrauchswert zu bestimmen. Auf den Alluvialb6den van Ştefăneşti sind fur den
Fruhverbrauch (Sorte Ostara) di.e Kombinationen NlSOPl20K120 und N120PlooKso zu empfe
hlen. Fur den Sommer-und Herbstverbrauch ist Stal1mist und N120PlooKso ader NISOP120K120
das beste Dungungssystem. Auf dem humosen Gleiboden von Braşov werden fur die
Herbst-und Winterkartoffeln NlSOP12oK120 und fur den Grossverbrauch und fiir die Indus
trie (Sorte Ora) NISOP120K120 ader 20 t/ha Stallmist + NI20PIOO!\SO empfohlen. Fur die
tschernosemoiden ausgelaugten B6den der Hachebene van Suceava werden fur den Herbst
und Winterverbrauch NISOPl20K120 ader 40 t/ha Stallmist + N120PlooKso empfohlen. Fur
den Grossverbrauch (Sorte Merkur) sollmit NISOPl20Kl20 ader 40 t/ha Stallmist+NISOP120K120
gediingt werden.

K YCTAHOBJIEHl1lO Cl1CTEMbI Y,l105PEHl15I KAPTO<l>EJI5I B 3ABl1Cl1MOCTl1
OT COPTA 11 lJ,EJIl1 KYJIbTYPbI

PE310ME

,llJl51 YCTaHOBJleHl151 HaHJlylJIllHX )].03 y)].oOpeI-IHH, B 3aBHCHMoCTH OTcopTa H ueJlH KyJlbTypbI,
B 1969 ro)].y IIpOBO)].HJlHCb OIIbITbI B 5paIlloBcKoM HaylJHO-HCCJle)].oBaTeJlbCKOM HHcTHTyTe Kap
ToepeJleBo)].cTBa HCBeKJlOBO)].CTBa HHa OIIbITHbIX CTaHUH51X illTeep::mellITH, Opa)].51 H CylJaBa. Ha
aJIJUoBHaJlbHOH TIOtIBe B illTeepE:mellITH HaHJlytIIlleH cHcTeMoH y)].06peHH51 KapToepeJl51 )].Jl51 paH
Hero IIOTpeOJleHH51 6bIJlO BueceHHe )].03bI NiSO P~~o Kuo TIa)]. COpT OCTapa H Nl20 PIOO Kso IlO)].
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copTa 5HHT)Ke li Yp,U.)KeIHa. Jl,JUI KapToepeJI5I, npe)J,Ha3HalleHHoro )J,JI5I JIeTHe-OceHHero nOT
pe6JIeHH5I -40 Tira HaB03a +N120PIooKso li 40 Tira HaB03a + N1SOP120K120' Ha nepefHoHHo
nOJIyrJIeeBOH nOllBe B5pamoBe, )J,Jl5I oceHHero II 3HMHero KapToepeJI5I HalIJIyllweH CHCTeMOH y)J,06
peHH5I 6bIJIO BHeceHHe N180P120K120' a )J,JI5I wHpoKoro nOTpe6,JleHlI5I li npoMblwJleHHoi'1 nepepa
60TKH (COpT Opa) - N180P120K120 lIJIH 20 Tira HaB03a + N120PlooKso. Ha BblmeJlOlJeH
HbIX llepH03eMoBH)J,HbIX nOllBax cylJaBCKOro nJIaTO, ,il.Jl5I BblCOKalleCTBeHHoro KapToepeJI5I, npe,il.
Ha3HalleHHoro )J,JI5I oceHHe-3HMHero nOTpe6JIeHH5I HaHJIyllwaH CHCTeMa YJJ.o6peHH5I 5IBJI5IeTCll
BHeceHHe NSOP120K12o HJIH )Ke 40 Tira HaB03a +N120PlooKso. )lJI5I noceBOB KapToepeJI5I, npe)J,
Ha3HalleHHoro )J.JI5I WHpOKoro nOTpe6JleHH5I (COpT MepKYP) - BHecelme N1SOP120K120 HJlH )Ke
40 Tira HaBo3a + N180K120K120'

BIBLIOGRAFIE

A v ram P., 1969, Efectul îngrăşâmintelorchimice şi naturale aplicate la ncultura cartofului
în depresiunea Beiuşului, Analele LC.C.S., Cartoful, 1.

B eri n d e i M., 1968, Unele aspecte privind îngrăşarea raţională a culturii de cartof, Pro
bleme agricole, 1.

B eri n d e i M. şi colab., 1968, Rezultate noi în folosirea îngrăşămintelor la cartoful timpuriu
şi tîrziu, Analele l.c.c.P. T., 34, seria B.

B eri n d e i M. şi colab., 1969, Bazine specializate pentru cultura cartofului în Transilvania
şi nordul Moldovei, Analele LC.C.S., Cartoful, 1.

Bre ta n I.. 1961, Influenţa îngrăşămintelor organice şi minerale asupra producţiei şi valorii
siminale a cartofilor cultivaţi pe o aluviune şi pe un sol brun de pădure, Stud. şi cercet.
agron., Cluj.

Con sta n tin e seu E cat eri n a şi colab., 1969, Cartoful, Edit. Agro-Silvică,

Bucureşti.

C o p o n y W. şi colab., 1965, Influenţa ~dozelor mari de îngrăşăminte asupra produ cţiei de
cartofi la Staţiunea Braşov, Analele LC.C.P. T., 33, seria B.

C o P o n Y W. şi calab•. 1969, Efectul rezidual şi anual al îngrăşămintelor asupra producţiei

de cartofi într-o rotaţie de 3 ani pe un sol humico-semigleic, Analele LC.C.S., Cartoful, 1.
G 6 r l i t Z H" 1965, D ie W irkung der Phosphat-und KalidunJ[ung bei Kartoffeln und Getreide

auf diluvialem Sand und lehmigem Sandboden, Albrech t Thaer Arch., 9, 7.
G r u ner G., 1963, Die Dilngung der Kartoffel, GrLine Hefte, 17, Verlagsgesells~haft fur

Ackerbau M. B. H.
H e Ylan d K. U., 1963, Wasserkultur Versuche mit zeitlich gestaffelten N P K Gaben zu

Kartoffeln, Z. Acker Pflanzenbau, 118. 1.
1 van a v I. D., 1966, Effekiivnost razlicinîh sposobov vneseniia udobrenii pod kartofel, Dokl.

TSHA, 126.

L ung u I. şi colab., 1967, Contribuţii privind eficacitatea îngrăşămintelor asupra producţiei

la cadoful timpuriu în regiunea Bacău, Analele LC.C.P. T. Fundulea, 33, seria B.
Mar k u sSt., 1969, Efectul îngrăşămintelor minerale azotate şi al epocii aplicării lor asupra

producţieide cartof pe solul brun de pădure de la Tg. Mureş, Analele LC.C.S., Cartoful, 1.

Rei c h b u c h L. şi colab., 1961, Influenţa îngrăşămintelor organo-minerale la cartof.
Studii şi cercetări ştiinţifice, Biologie. St. agricole, 11, 2, Iaşi.

Rei c h b u c h L., 1970, Cercetări cu privire la eficienţa îngrăşămintelor în cadrul unei
rotatii de 4 ani în conditiile podişului Sucevei, Lucrare de doctorat, InstiL agronomic
Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

Rei c h b u c h L. şi cola b., 1970, [nfluenta formelor de îngrăşăminte cu azot şi a dozelor de
potasiu asupra prodtlctiei de cartof, Analele LC.C.S., Cartoful, 2.



AN. T.C.C.S., CAR'TOFUL, 1973, VOL. IV

REACŢIAUNOR SOIURI DE CARTOF LA îNGRĂŞAREA

ORGANO-MINERALĂ

D. SCURTU

Cercetările efectua te timp de 3 ani cu mai multe soiuri de cartof,
permit să se evidenţieze faptul că valorificarea diferită a îngrăşă

min te lor nu se poa te atribui numai dura tei perioadei de vegetaţie,

întrucît în fiecare grupă de precocitate sînt soiuri care reacţionează

diferenţiat la îngrăşămin tele organice sau minerale. Cele mai mar i
sporuri de producţie s-au obţinut atunci cînd pe un fond de 20 Uha
gunoi de grajd şi 60 kg P, doza de azot s-a mărit de la N 60 la
N120 . Dozele de N60 +P12C pe fond de 20 tlha gunoi de grajd au fost
utilizate cu rezultate bune numai de soiul Ora. La soiurile tardive
sporul de producţie se realizează în primul rînd prin mărirea numă

rului de tuberculi la cuib, iar la cele semitimpurii prin creşterea

greutăţii medii a unui tubercul.

Pentru perfecţionarea tehnologiei ... culturii cartofului, în vederea
realizării unui randament şi a unei eficienţe econon1ice sporite este
necesar ca aplicarea unor luăsuri agrofitotehnice să se facă cît Inai
diferenţiat, în funcţie de un număr cît mai Inare de factori.

Unul dintre aceşti factori, căruia în ultimul timp i se acordă tot
n1ai ll1ultă importanţă, este natura soiului cultivat. Soiul ca potenţial

de producţie are un rol deosebit în valorificarea factorilor agrofitotehnicî
şi în general a îngrăşămintelor. Din această cauză, nUlueroase cercetări

privind îngrăşarea culturilor de cartof au fost orientate în direcţia

diferenţierii sistelTIului de fertilizare în funcţie de cerinţele soiurilor
(S e 1k E' şi S c h m i d t, 1957).

În lucrare se prezintă unele rezultate experimentale obţinute îa
anii 1968-1971 privind valorificarea îngrăşămintelor de către unele
soiuri de cartof, în condiţiile de la Staţiunea experimentală agricolă

Suceava.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

2

S-a cerceta t influenţa îngrăşămin telor organice şi a celor minerale cu azot şi fosfor
,aplica te în diferite ooze pe fond îngrăşat organic, asupra producţiei soiurilor Colina, Măgura,
,Ora şi Merkur.

Doza de îngrăşămînt organic a fost de 20 t/ha gunoi de grajd, iar de îngrăşăminte

minerale cu azot şi fosfor a fost de 60 şi 120 kg/ha s.a.
Materialul de sămînţă din soiurile arătate mai sus, provenit de Ia LC.C.S. Braşov,

a aparţinut categoriei biologice Esau 1-1.
In toţi anii experienţele au urma t după cereaie păioase, variantele fiind aşezate după

metoda parcelelor subdivizate cu patru repetiţii. Desimea realizată a fost de 47620 plante/ha
{60/35 cm).

Solul pe care s-a experimentat a fost de tip cernoziomoid levigat cu un pH de 4,8-4,9
(KCl) mediu aprovizionat cu azot, fosfor şi potasiu.

Datele obţinute în 1970 nu s-au luat în considerare Ia calcularea mediilor pe ciclul
experimental, ca urmare a afectării lor de către condiţiile climatice din acest an, mult diferite
de cele normale.

REZULTATELE OBŢINUTE

Din analiza datelor prezentate în tabelele 1 şi 2 se constată că

cele mai mari recolte s-au obţinut cînd s-a aplicat o îngră.şare cu 20 tlha
,gunoi de grajd şi N 120P 60 sau N120P120, rolul principal în asigurarea spo
rului de producţie revenind azotului. Acest fapt se corelează pe deplin
cu cercetările întreprinse timp de 40 ani de 1 vin s şi M uIt hor pe
(1963), sau cele efectuate timp de 50 de ani de S e l k e şi S c h m i d t
(1957), precum şi de ZaI e ski (1966), Con sta n tin e s cuşi colab.
(19'69), Tam m a III (11959, citat de B î 1 t ,e an u, 1969).

In comparaţie ou producţiile obţinute pe agrofondul îngrăşat nu
mai cu 20 tlha gunoi de grajd sporurile de producţie înregistrate la
eele patru soiuri pe agrofondul fertilizat cu 20 t/ha gunoi de grajd
+ N120P60 au fost cuprinse între 71,9-91,7 q/ha, între soiuri nefiind
diferenţe semnificative; efectul cumulat al fertilizării este în concor
danţă cu rezultatele obţinute de B u r ton (1952), IIi i n (1957), M o
s o Iov (1916'1), VI ă d!li ţ u (1965), Ha [' W iO r t h şi 'Colah. (19'66), la
soiurile tîrzii şi selnitîrzii cît şi de B eri n d e i (1962), B îl t e a n li

(1969) la soiurile timpurii.
În cazul dozei P 60, dublarea dozei de azot de la N 60 la N 120 a fost

urmată de obţinerea unui spor semnificativ de producţie numai la soiul
Colina, iar în cazul dozei P 120, dublarea dozei de azot a determinat
sporuri de producţie semnificative la soiurile Colina, Măgura şi Merkur.
Soiul Colina se evidenţiază ca un foarte bun valorificator al îngrăşă

.mintelor cu azot.
,in ceea ce priveşte eficacitatea îngrăşămintelor cu fosfor se con

stată următoarele :
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Producţia de tuberculi obţinută în anii 1968-1971

Tabelul J

1968 1969 1971

Agrofondul Soiul

I I
I

I
q/ha dif. q/ha diC q/ha dif.

Colina 343,2 290,7 387,1
20 tone gunoi Măgura 366,0 284,2 402,7

(Mt.) Ora 302,7 304,8 364,9
Merkur 321,3 210,2 341,7

20 tone gunoi + Colina 398,4 55,2 317,6 26,9 403,1 16,0
Măgura 411,9 45,9 261,4 -22,8 422,5 19,8

N 60P 60 Ora 391,7 89',0 344,3 39,5 380,3 15,4
Merkur 387,5 66,2 269,6 59,4 378,8 37,1

20 tone gunoi + Colina 396,5 53,3 327,3 36,6 382,5 -4,6
Măgura 407,0 41,0 351,9 67,7 435,5 32,8

N60P120 ala 388,4 85,7 372,3 67,5 456,7 91,8
Merkur 394,1 72,8 276,3 66,1 358,3 16,6

20 tone gunoi + Colina 443,6 100,4 367,6 76,9 428,8 41,7
Măgura 452,7 86,7 394,7 110,5 421,3 18,6

N120P60 Ora 401,3 98,6 380,5 75,7 429,5 64,6
Merkur 437,0 115,7 301,9 91,7 408,0 66,3

20 tone gunoi + Colina 423,2 80,0 371,3 80,6 429,4 42,3
Măgura 453,1 87,1 416,1 131,9 442 .. 8 40,1

N12JP120 Ora 406,0 103,3 390,3 85,5 425,2 60,3
Merkur 470,3 149,0 297,0 86,8 415,7 74,0

DL 5% 25,9 16,7 23,5

Dublarea dozei de fosfor de la P60 la P 120, în cazul asocierii eu
N60 sau N 120 , nu a determinat obţinerea unor sporuri de producţie sem
nificative, acestea nedepăşind 32,2 q/ha (soiul Ora) în primul caz şi

respectiv 14,4 q/ha (soiul Măgura) în al doilea caz. Soiul aria s-a evi
denţiat, cOlnparativ cu soiurile Colina, Măgura şi Merk!ur, ca un foarte
bun valorifieator al îngrăşăn1intelor cu fosfor: la N60P120 diferenţele

dintre sporurile de producţie obţinute la cele patru soiuri sînt mult
Inaimari decît la fertilizarea cu N120P60, ceea ee evidenţiază o reacţie

sporită a seiurilor la raportul N : P = 1 : 2, comparativ cu raportul 2 : 1.
Acest raport este confirmat şi de B î l t e a n u (1969).

Influenţa nivelului de fertilizare cu azot şi fosforasupr-a greu
tăţii medii a unui tubercul şi a numărului mediu de tuberculi în cuib
(tabelele 3 şi 4) evidenţiază faptul că, deşi diferenţele sînt nese1mni
ficative, totuşi se poate observa tendinţa" azotului, mai mult decît fos
forul, de a contribui la creşterea greutăţii medii a tube~culilor, fapt
arătat şi de Han 1e y şi colab. (1965), iar numărul mediu de tuberculi
a fost sporit mai mult de îngrăşămintele cu fosfor decît de cele cu.
azot (tabelul 3).
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Tabelul 2

Producţia de tuberculi În funcţie de graduarea interacţiunii soi X agrofond (1968-1971)

Colina Măgura Ora Merkur

Agrofond

I I I q/ha Iq/ha dif. q/ha dif. q/ha dif. dif.

20 t/ha gunoi 340,3 - 351,0 - 324,1 - 291,1 -
(Mi.)

20 t/ha gunoi+ 413,3 73,0* ** 422,9 71,9*** 403,8 79,7* ** 382,8 91,7***
N12)P60

--
20 t/ha gunoi+

368,8 28,5 398,1 47,1* 404,3 80,2* ** 342,9 51,8**
N 60P12)

20 t/ha gunoi+ 373,0 32,7 398,6 47,6* 372,1 48,0* 345,3 54,2* *
N 60 P 60

20 t/ha gunoi+ 408,0 67,7*** 437,3 86,3* ** 407,4 83,3* ** 394,3 103,2** *
N120P120

D L 5% = 38,2 q/ha
DL 1% = 50,9 q/ha
DL 0,1% = 66,0 q/ha

Dintre cele patru soiuri cercetate, soiul Măgura se caracterizează

prin cel mai scăzut număr de tuberculi la cuib, dar printr-o greutate
medie a acestora net superioară celorlalte soiuri.

în ceea ce priveşte influenţa interacţiunii soi - agrofond asupra
elementelor de producţie (tabelul 4) se constată că însuşirile ereditare
nu au putut fi modificate în mod esenţial de dozele şi raporturile din
tre azot şi fosfor. S-a conturat însă reacţia genotipului la realizarea
fenotipică a potenţialului de utilizare a îngrăşămintelor. La soiul Măgura

dozele N120P 120 + 20 t/ha gunoi de grajd au determinat creşterea evi
dentă a greutăţii medii a tuberculilor, iar la soiul Merkur s-a înregistrat
o sporire semnificativă a numărului de tuberculi la cuib, prin du
blarea dozei de fosfor.

Analizînd oorelaţiile dintre producţie şi elementele ei (tabelul 5)
se constată că în aproape toate cazurile creşterea numărului de tuber
,cuIi la cuib a avut ea efect diminuarea greutăţii luedii a acestora. Acest
lucru este mai evident la soiurile Colina, Ora şi Măgura.
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Tabelul 3

Influenţa acţiunilor principale asupra elementelor de productivitate (1968-1971)

Greutatea medie a Numărul de tuberculi

Factorul şi graduarea lui
unui tubercul la cuib

I dif. - I dif.x x

Colina 66 Mt. 12,8 Mt.
Mi:îgura 94 28*** 99,3 -3,5*
Ora 70 4 12,2 0,6
Merkur 64 -2 11,9 0,9

20 t/ha gunoi 68 Mt. 10,9 Mt.
20 t/ha gunoi + N:21 P 60 77 9 Il ,7 0,8
20 t/ha gunoi + N 60P12) 71 3 11,9 1,0
20 t/ha gunoi + N 60 P 60 74 6 11,2 0,3
20 t/ha gunoi + Nm P l21 77 9 11,9 1,0

D S (Testul Duncan~

pentru greutate medie
pentru nUm}f

5% şi p2
13,0
1.7

Ta0elul 4

Influenţa in{cracţlunii soi X agrofond asupra elementelor de producţie

Colina Măgura Ora Merkur

Agrofondul

1

-

I
-

I
x

I
x dif. x dif. x dif.

Greutatea unui tubercul

20 t/ha gunoi (Mt.) 60 87 64 64
20 t/ha gunoi + Nm P 61 69 9 93 6 77 7 69 5
20 t/ha gunoi + N6JP12J 64 4 97 10 68 4 58 -6
20 t/ha gunoi + N60 P 60 70 la 93 6 68 4 66 2
20 t/ha gunoi -+ Nl2JPl2J 69 9 104 17*** 71 7 64 °

Numărul ele tuberculi la cuib.

20 t/ha gunoi 12,5 Mt. 8,8 Mt. ! 1,9 Mt. 10,4 Mt.
20 tlha gunoi + N12lP 60 13,6 1,1 9,9 1,1 11,6 -0,3 11,8 1,4
20 t/ha gunoi + N60P12) 12,6 0,1 9,2 0,4 13,4 1,5 12,5 2,1 *
20 t/ha gunoi + N60P 60 12,3 -0,2 9,2 0,4 11,9 ° 11,6 1,2
20 Uha gunoi +N120P 121 13,0 0,5 9,4 0,6 12,3 0,4 13,0 2,6*

OS la 5% şi p2
pentru greutatea tub. = 13
pentru numărul tub. = 1,7
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Tabelul 5

Variaţia coeficienţilor de corelaţie între producţie şi elementele de productivitate
(1968-1971)

Doza de: r pentru productia la
cuib şi r pentru nr.

Soiul
tub. în cuib

I I I
şi greutatea

gunoi N P
nr. de greutatea unui tubercul

tuberculi unui tub.

20 - - 0,223

I
0,816** -0,345

20 120 60 -0,274 0,644 -0,901 ***
Colina 20 60 120 0,093 0,654* -0,651 *

20 60 60 -0,089 0,782* -0,677*
20 120 120 -0,148 0,727* -0,780**

20 - - 0,123 0,822** -0,166
20 120 60 0,283 0,361 -0,770*

Măgura 20 60 120 0,066 0,486 -0,031
20 60 60 0,402 0,311 -0,691*
20 120 120 0,192 0,537 -0,713*

20 - - 0,165 0,521 -0,534-
20 120 60 0,369 0,291 -0,750*

Ora 20 60 120 -0,027 0,583 -0,822**
20 60 60 0,188 0,368 -0,451
20 120 120 0,434 0,788* * -0,925***

20 - - 0,882*** 0,362 -0,124
20 120 60 0,740* 0,374 -0,350

Merkur 20 60 120 0,794** 0,713* 0,149
20 60 60 0,827** 0,085 -0,319
20 120 120 0,803* 0,131 -0,477

Spre deosebire de acestea, soiul Merkur, deşi a reacţionat în ace
laşi sens, nu a înregistrat o corelaţie semnificativă. Aceasta s-ar putea
atribui faptului că soiul Merkur neavînd însuşirea de a produce tu
berculi mari, greutatea acestora nu se diminuează în mod semnificativ
odată eu creşterea nun1erică. In consecinţă, creşterea productivităţii

acestui soi se poate realiza în primul rînd prin sporirea numărului de
tuberculi la cuib, fapt ee este ilustrat printr-o corelaţie ţozitivă, dar
nesemnificativă, între numărul de tuberculi şi greutatea unui cuib.

La soiul Colina, oare se caracterizează de asemenea prin tuberculi
cu greutate medie mai mică, dar se deosebeşte de soiul Merkur ţrin

tr-un număr sporit de tuberculi la cuib, corelaţia, deşi nesemnificativă,

dintre productivitatea unui cuib şi numărul de tuberculi este frecvent
negativă. De asemenea la acest soi, majoritatea eoeficienţilor de core
laţie dintre producţia unui cuib şi greutatea unui tubercul sînt sem
nificativi. Toate acestea denotă că la soiul Colina este necesar ea prin
aplicarea îngrăşămintelor să se realizeze în primul rînd creşterea greu
tăţii medii a unui tubercul.
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CONCLUZII

201

1. La toate soiurile cercetate cele mai mari sporuri de producţie

s-au obţinut prin fertilizarea organo-mineraIă. în acest sistem rolul
principal în creşterea producţiei îi revine azotului.

2. Soiurile Colina, Măgura, Ora şi Merkur au avut cel mai ridicat
randament cînd cantităţile de gunoi de grajd şi fosfor au fost com
p1e'tate cu doza de N 120 Doza P120, .alături de gunoiul de grajd şi N60 a
fost bine v-aJlorifieată numai de soiul Ora.

3. Cele mai bune rezultate s-au obţinut atunci dnd prin modul
de fertilizare s-a influenţat pozitiv atît asupra numărului de tuberculi
lacnib cît şi asupra greutăţii medii a tuberculilor.

4. Criteriul de diferenţiere a soiurilor privind gradul de valorifi
care a îngrăşămintelor, după perioada de vegetaţie, nu prezintă sufi
ciente informaţii pentru a putea elabora un sistem raţional şi eficient
de îngrăşare.

REACTION OF SOME POTATO VARIETIES TO ORGANO-MINERAL
FERTILIZATION

SUMMARY

From studies carried out during three years with several potato varieties it results that the
differentiated use of the fertilizers cannot be ascribed only to the duration of the vegetation
period, as within each group of earliness there are varieties which react in a differentiated
manner to organic or mineral fertilizers. The highest yield increases were obtained when an
a background consisting of 20 t011S of farmyard manure/ha and 60 kg of P, the nitrogen rates
were increased from N60 to N120 . The rates of N60 P 120 an a background with 20 t011S farm
yard manure/ha were used successfully only by the variety Ora. In late-maturing varieties,
the yield increases were realized mainly due to the increase of tuber numbers per hill, whereas
in medium-early varieties this was achieved by the increase of the average tuber weight.

DIE REAKTION EINIGER KARTOFFELSOHTE'N AUF
OHGANISCH-MINEHALISCHE DUNGUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Die im Verlauf von drei Ja1Jren mit mehreren Kartaffelsorten angestellten Versuche, gestatten
clie Tatsache hervorzuhebcn, dass die verschiedenartige Verwertut1g der Diingemittel, nicht
nur cler Vegetationsperiode zuzuschreiben ist, da es in jeder Reifezeitgruppe Sorten gibt
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die unterschiedIich auf organische oder mineralische Dilngemittel reagieren. Die besten Pro·
duktionssteigerungen wurden dann erzielt, wenn auf einer Grundlage von 20 T/Ha Stalldung
und 60 kg P, die Stickstoffdosis von Noo auf Nl:,w erh6ht wurde. Die Dosen Noo + P 120 auf
·einer Grundlage von 20 TIHa Stalldung, wurde mit guten Ergebnissen nur von der Sorte Ora
geniitzL Bei den spaten Sorten wird die Prcduktionserh6hung in erster Reihe durch die Ver
mehrung der Knollenanzahi prostande und bei mittelfriihen durch das Ansteigen des
Durchschnittsgewichtes einer Knolle erreicht.

OT3bIB4I1BOCTb HEKOTOPbIX COPTOB KAPTO<DEJI5I HA OPfAHO-MI1HEPAJIb
HbIE YJl05PEHI15I

PE3IOME

II1cCJIe)].oBaHIHI, npoBo)].HBwHeC51 B TeqeHl1e Tpex JIeT c HeCKOJIbI<HMI1 copTaMIl KapToepeml, no
I{aSaJIH, tITO paSmltIl151 B HCnOJIb30BaHHH y)].06pelmlr HeJIbS51 npHnHcblBaTb TOJlbKO npo)].OJDKH
TeJIhHOCTH BereTaUHOHHoro nepHo)].a, TaK KaK B KaJK)].olr rpynne paHHeCneJIOCTI1 mlelOTC51 Cop
Ta, KOTophle no pasHoMy OTShIBalOTC51 Ha opraHHLleCKHe HJIH MHHepaJIbHble y)].06peHH51. Hall60Jlh
:illHe npH6aBKH ypO)Ka51 6hlJIH nOJIyqeHbI Kor)].a no epOHy y)].06peHH51 20 Tira HaBosa H 60 Kr P,
J~osa aSOTa 6blJIa nOBblweHa c Noo )].0 N12o ' .llOSbI NOO+P120 no <DoHY;J.06peHH51 20 Tira HaBosa
xopOWO HCnOJIbSOBaJIHCh TOJIbKO COpTOM Opa. D03JIHeCneJlhle copTa npH6aBKy ypOJKa51 JIalOT B
nepBylO otIepe,l,b nyTeM yBeJIHtIeHH51 KOJIlJlleCTBa KJIy6Hel'i B ftle3jl,e, a nOJlyn03jl,HH€ nyTeM
:nOBblweHIIH c.?e)J.Hero Beca KJIy6Heii.
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CONTRIBUŢII LA ÎMBUNATAŢIREA SISTEMULUI DE ÎNGRAŞARE

LA CARTOF PENTRU BAZINELE DIN NORDUL OLTENIEI
ŞI NORD-VESTUL MUNTENIEI

V. OLARU şi LUCIA DRAGOMIR

În scopul îmbunătăţirii sistemului de îngrăşare folosit pentru ba
zinele din nordul Olteniei şi nord-vestul Munteniei s-a studiat
influenţa îngrăşămintelor organice. azota te, fosfa tice şi potasice
aplicate în diferite doze şi rapoarte la cartof timp de 2 şi 3 ani.
S-a consta ta t că gunoiul de grajd determină sporuri de producţie

semnificative atunci cînd este aplicat în cantitate de 30 tlha.
împreună cu îngrăşăminteminerale pe un sol brun podzolit. dar nu
s-a observat nici un spor de producţie în condiţiile aplicării lui pe un
sol aluvionar. Creşterea dozei de azot pe fond de gunoi de grajd
de la 60-1to kg/ha s.a. este urmată de obţinerea unor sporuri
semnificative de producţie. În unităţile cercetate cele mai mari
producţii s-au obţinut atunci cînd pe fond de gunoi de grajd de
30 t/ha s-au aplicat împreună N - 120 kg, P20550-100 kg şi

K20 0-80 kg/ha s. a.

Îngrăşă1TIintele influenţează diferenţiat nivelul producţiei de car
tof ca urmare a aplicării unui element sau mai multe elemente fertili
zante în doze şi rapoarte diferite. B eri n d e i şi colab. (1968) arată

că îngră,şămintele cu azot contribuie în cea mai mare măsură la spo
rirea producţiei de cartof. Aceiaşi autori menţionează obţinerea unor
sporuri mici de producţie, ca urmare a aplicării îngrăşămintelor cu fos
for şi potasiu pe solul aluvionar de la Domneşti - Ilfov. C o p o n y
şi B î r s a n (1969) scot în evidenţă o interacţiune pozitivă între în
grăşarea organică şi cea minerală. Mar k u s (1969) a stabilit că cea
lTIai eficientă doză de îngrăşălTIînt azotat este de 96 kgjha s.a. A v r a 1TI
(1969) şi G u ţ ă şi colab. (1969) arată că prin aplicarea îngrăşării com
plete cu îngrăşă:minte chimice ce conţin azot, fosfor şi potasiu în doze
de N96P 32 sau Nl00P70Kso s-au obţinut ,cele m,ai bune' rezulltate de pro
ducţie. T ă n ă se s cuşi colab. (1969) menţionează că prin fertilizarea
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organică (30 tone guno'i), orga[lo-anineral1.ăI (30 tfha gunoi + N fJ6P 96) şi

minerală eu doze mari N96P120Kso sau Ng6P120 se favorizează creşterea

producţiei şi a procentului de tuberculi comel'iciabili. După Tam ma n
(1968) pe fond de gunoi, dozele de fosfor şi potasiu trebuie să fie mai
mici În timp ce dozele de azot trebuie să răm,Înă la nivelul celor apli
cate În cazul neadministrăriigunoiului.

Pentru aprofundarea cercetărilor privind stabilirea sistemului de
îngrăşare acartofului în bazinele din nordul Olteniei şi nord-vestul
lVIunteniei în perioada 1969-1971 s-au executat experienţe în patru
localităţi caracteristice zonei.

METODA DE CERCETARE

Pentru a cuprinde condiţiile pedoclimatice din zona cercetată, experienţele s-au executat
în cadrul C.A.P. Fărcăşeşti (1969) pe un sol aluvionar şi la Centrul experimental Preajba din
cadrul Staţiunii experimentale pomicole Tg. Jiu (1970-1971) pe un sol brun podzolit, pentru
zona de nord a Olteniei. În cadrul C.A.P. Poiana Dîmboviţei (1969) şi la Staţiunea experi
mentală viticolă Ştefăneşti-Argeşpentru zona de nord-vest a Munteniei (1970-1971) s-a expe
rimentat pe un sol aluvionar.

Experienţele s-au efectua t în cîmp după sistemul experienţelor polifactoriale, cu urmă

torii factori: Factorul A - îngrăşăminte organice cu 2 graduări: ao = fără gunoi; al = 30 Uha
gunoi de grajd. Factorul B - îngrăşăminte :notate cu 3 graduări: bl = 60 kg/ha s.a.,
b2 = 120 kg/ha s.a., b3 = 180 kg/ha s.a. Factorul C - îngrăşăminte fosfatice cu 2 graduări:

CI = 50 kg/ha s.a., c2 = 100 kg/ha s.a. Factorul D -- îngrăşăminte potasice cu 2 graduări:

do = neîngrăşa t, dI = 80 kg/ha s.a.

Alături de cele 24 variante îngrăşate s-au introdus în fiecare repetiţie la cLlpete şi la
mijloc 3 parcele martor de orientare fără îngrăşăminte.

Pentru aşezare s-a folosit metoda parcelelor subdivizate de tipul: 2X3X2X2 în 4 repe
tiţii. D:stanţa de plantare a fost de 70X30 cm, iar adîncimea de plantare de 6-8 cm. Ca
plan tă premergătoare s-au folosi t cerealele păioase (g-îu de toamnă) la Fărcăşeşti şi Tg. Jiu
şi legume la Poiana şi Ştefăneşti (varză).

La interpretarea datelor la toate experienţele s-a folosit ca martor varianta N60 P50 Ko'
iar pentru fondul cu gunoi varianta 30 t/ha gunoi+N6oP50Ko. Martorul îngrăşat, introdus
în trei parcele în cadrul fiecărei repetiţii, s-a folosit pen tru verificarea uniformităţii solului
şi ca orientare generală pentru a se vedea aportul îngrăşămintelor.

În anii de experimentare condiţiile climatice au fost diferite în funcţie de localităţile

în care s-a cercetat. Sub raportul cantităţii de precipitaţii căzute anual pentru zona de nord-vest
a Munteniei, cei trei ani de cercetare au fost ploioşi, normcda a fost depăşită cu 122 mm în 1969,
197 mm în 1970 şi 240 mm în 1971, iar cantităţile de apă căzută în lunile mai, iunie şi

iulie au asigurat în totalitate nevoia de apă necesară pe faze de vegetaţie la soiurile cultivate.

În zona de nord a Olteniei, respectiv zona Tg. Jiu, volumul precipitaţiilor a fost cu
326,3 mm peste normală în anul 1969 şi cu 241 mm în anul 1970, iar în lunile iunie şi )ulie
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s-au înregistrat cantităţi mari de precipitaţii creînd condiţii favorabile pen tru cultura carto
fului. Anul 1971 a fost un an foarte secetos, precip itaţii1e fiind cu 84,0 mm sub normală.

Luna cea mai secetoasă a fost iulie, cu un total de 9,5 mm precipitaţii, la care se adaugă

şi un deficit al lunii iunie de 37,2 mm faţă de normală.

REZULTATELE OBŢINUTE

Pentru o mai bună sistematizare a materialului si reducerea nu
lnărului mare de tabele rezultate din combinaţiile fact;rilor se prezintă
testarea globală a semnificaţiei diferenţelor prin proba F (tabelul 1).

Din analiza vi8Jrianţei ['e~€\Se că în lanul 19169 ia fost semnifioativă

acţiunea factorului B (azot) în ambele localităţi (Fărcăşeşti şi Poiana)
şi distinct semnificativă interacţiunea gunoi X azot X fosfor la C.A.P.
Poiana. Restul actiunilor si interactiunilor nu s-au dovedit semnificative.

în anul 1970, în experienţa ~xeeutată la Tg. Jiu a reieşit distinct
semnificativă interacţiunea gunoi X azot. Se constată însă că acţiunea

fosforului singur şi interacţiunea gunoi X fosfor au avut o influenţă

negativă distinct semnificativă.

în experienţa executată la Ştefăneşti a rezultat ca foarte semni
ficativă acţiunea azotului şi semnificativă interacţiunea azot X potasiu
şi interacţiunea azot X fosfor X potasiu. în anul 1971, la Ştefăneşti

s-a înscris ea distinct semnificativă interacţiunea gunoi X fosfor, iar
la Tg. Jiu, ca semni'ficativă aCţiunea gunoiului.

Ţinînd seama de testarea semnificaţiei diferenţelor efectuate prin
proba F s-a analizat semnificaţia diferenţelor individuale prin testul T
numai pentru factorii şi interacţiunile evidenţiate semnificativ.

Datele prezentate în tabelul 2 s'cot în evidenţă faptul că dife
renţele de producţie realizate pe fondul cu 30 t/ha gunoi şi fondul fără

gunoi sînt nesemnificative în toţi anii şi în toate localităţile cu ex
cepţia anului 1971 la Tg. Jiu, cînd în condiţiile unei secete prelungite
(iunie-iulie) me1dia :producţiei pe fondul de gunoi a depălŞit se1mnifkativ
media producţiei pe fondul fără gunoi eu 41 q/ha.

Aportul factorului B (azot) se diferenţiază pe ani şi localităţi

astfel: la Fărcăşeşti şi Poiana, în anul 1969, creşterea dozei de azot de
la 60 kg/ha ş.a. la 180 kgjha ş.a. a adus un spor de producţie sem
nificativ de 51 q/ha şi respectiv 15 qjha. La Staţiunea experimentală

Tg. Jiu, prin ereşterea dozei de azot de la '60 ,la 120 k:g s.la. s-a obţinut

un spor semnifkativ ide '19 q/ha numai in anul 1970 I(an ICU un regim
pluviometric bogat).

La Staţiunea Ştefăneşti, creşterea dozei de azot de la 60 la 120 kg
s.a. în 1970 şi de la 60 la 180 kg/ha s.a., în 1971, a determinat creşterea

semnificativă a producţiei cu 60 şi respectiv 67 qjha. în lnedie pe cei
doi ani s-au obţinut sporuri distinct semnificative, atît în situaţia apli
căr'ii dozei de 12'0 kg/lha s ..a. !(3'9 q/ha) c:ît şi a dozei de 1\80 kg~ha s.a.
(64 q/ha).



Proba F privind influenţa factorilor studiaţi şi a interacţiunii lor asupra prcducţiei de cartof

Tabelul 1

Fărcăşeşt i -Gor j Po; '''' -DiffibOVqe;1 Tg. Jiu Ştefăneşti

-
Cauza variabilităţii 1969 19€9 1970

I
1971 1970

I
1971

GL I 5 2 GL I 5 2 I GL I 5 2 GL I 5 2 GL I 5 2 GL I 5 2

--

I
Fad. A (gunoi) 1 6419 1 13514 1 64,19 1 2940,4* 1 143,43 1 113,31
Fad. B (azot) 2 3222* 2 21179* 2 34,43 2 98,65 2 396,78** 2 59,02
Fad. C (fosfor) 1 1007 1 412 1 I 42,2J0° 1 149,25 1 7,82 1 10,20
Fad. D (potasiu) 1 52 1 1283 1 I 6,25 1 61,28 1 17,68 1 32,78
Interaet. A X B 2 405 2 5990 2 82,46* * 2 253,07 2 31,36 2 28,28
Interacţ. A X C 1 518 1 2157 1 83,44°0 1 79,60 1 4,95 1 8,59
Interact. B X C 2 267 2 1614 2 0,83 2 46,69 2 15,12 2 18,57
Interacţ. A >< Bj
xC 2 5766 2 215** 2 22,13 2 178,63 2 12,32 2 88,86

Interacţ. A X K 1 1060 1 1183 1 8,46 1 0,08 1 0,04 1 17,26**
Interacţ. B X K 2 607 2 105 2 5,59 2 6,17 2 21,39* 2 13,93
Interaet. C X K 1 1847 1 34 1 0,0 1 11,97 1 8,29 1 2,98
Interacţ. A X B X

>< K 2 19 2 724 2 0,51 2 5,99 2 5,43 2 20,42
Interacţ. BXCX
xK 2 1138 2 2721 2 6,55 2 51,43 2 24,18* 2 30,17

Interacţ. A >< C X
X K 1 4 1 173 1 10,8 1 5,74 1 9,0 1 14,50

Interaet. A X B X
X C X K 2 566 2 476 2 5,60 2 37,94 2 1,41 2 1,51

Eroarea A 3 895 3 24424 3 68,0 3 188,0 3 17,97 3 106,23
Eroarea B 12 822 12 4730 12 10,78 12 178,97 12 10,46 12 17,70
Eroarea C 18 646 18 2899 J8 4,72 18 56,33 18 28,68 18 9,19
Eroarea D 36 698 36 1235 36 0,35 36 25,48 36 5,53 36 99,37
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Producţiile de cartof obţinute În funcţie de factorii experimentaţi

207'

Tabelul 2'

Factor A (gunoi) Factor B (azot) Factor C (fosfor) Factor D (potasiu)

Localitatea
vari- Iq/hal dif.

vari- Iq/hal dif.
vari- Iq/hal dif.

vari- Iq/ha\ dif.anta anta anta anta

Fărcăşeşti-Gorj ao 197 - N6~ 180 - P50 207 - Ko 205 -
1969 N 121 215 35

_a_1 _ 221 24 N lSO 231 51*~ 211 4 ~ 212 7---- ---- ---- ----
DL5% 101,1 37,4 22,8 14,7

-------------- ------
Poiana-Dîmbevitei ao 157 - N 60 162 - P50 164 - Ko 166 -

1969 al 174 17 N 120 158 4 PlOO 171 7 Kso 166 -
N 1f10 177 15*

---- -- ---- ----------'

DL5% 19,8 15 10,8 10,9
--'------------- ------

Tg. Jiu ao 314 - N 60 314 -- P50 329 - Ko 320 -
1970 al 330 16 N l2J 333 19* PIOO 316 -13 Kso 325 5

~ 320 6------ --------------
DL5% 53 17 9,0 10,1

-------------- ---- --
Tg. Jiu ao 204 - N 60 226 - P50 222 - Ko 224 -

1970 al 245 41* N l21 220 -6 PlOO 230 8 Kso 229 5
~ 232 6------ ------------ --

DL5% 29 24 10,6 6,9
------- ------ -- ------

Tg. Jiu ao 259 - N 60 270 - P50 275 - Ko 272 -
Media 1970/1971 3 1 287 28 N 121 276 6 PIOO 273 -2 Kso 277 5

N 1flO 276 6
-- ---- --------------
DL5% 41 20,5 9,8 8,5

-------- ---- -- ----
Ştefăneşti ao 430 - N60 402 - P50 445 - K~ 438 -

1970 al 454 24 N 12] 462 60***
~4(~3 61*** P ,OO 439 -6 Kso 447 9

------ -- ---- ----
DL5% 27,3 17,4 22,8 9,5

-- ------------ ------
Ştefăneşti 1971 ao 408 - N 60 405 P50 416 - Ko 413 -

al 430 22 N 120 422 17
N ISfl 431 26* ~ 422 6 ~ 425 12*-- - -- -- ---- ----

DL5% 66,4 22,6 12,5 12,5-- ---- ---- ---- --
Ştefăneşti ao 419 - N 60 403 - P50 430 - Ko 425 -
Media (1970/1971) N l20 442 39**

_a_l _ 442 23 ~ 447 44**~ 430 - K flO 436 11 *
---- -- ---- ----

OL5% 46,8 20,0 17,6 11,0'
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Aplicarea fosforului a fost urmată de obţinerea unor sporuri de
producţie nesemnificative în toate localităţile şi în toţi anii, cu ex
cepţia Staţiunii Tg. Jiu unde, în anul 1970, creşterea dozei de fosfor de
la 50 la 100 kgjha s.a. a dus la o diminuare a producţiei cu 13 q/ha
{o influenţă negativă distinct semnificativă).

De asemenea potasiul aplicat în cantitate de 80 kg/ha s.a. nu a
determinat obţinerea de sporuri de producţie, cu excepţia Staţiunii Şte

făneşti unde s-a constatat o tendinţă de sporire a producţiei în fiecare
an, ceea ce confirmă şi rezultatele mai vechi obţinute de B eri n d ei
şi colab. (1968) care arată că pe solul aluvionar de la DOlnneşti-Ilfov,

potasiul aduce unele sporuri de recoltă.

Se constată că atît la Staţiunea Tg. Jiu eît şi la Staţiunea Ştefă

neşti acţiunea îngrăşămintelor minerale este determinată de prezenţa

sau lipsa gunoiului. Pe fond de gunoi efectul îngrăşămintelor minerale
cu azot creşte semnificativ faţă de cazul dnd se aplică singure. În
acelaşi timp dozele de fosfor şi potasiu au produs în unele cazuri o
diminuare a efectului azotului pe fond de gunoi.

Din anali za fac-torilor studiaţi (tabelul 3) se constată. că variantele
de îngrăşare, localităţile şi anii de experimentare au influenţat distinct
semnificativ producţia de tuberculi. În schimb, interacţiunile variante

Tabelul 3

Tabelul varianţei privind rezultatele obţinute la staţiunile Tg. Jiu
şi Şteîăneşti În anii 1970-1971

Sursa varianţei SP.A GL S2 F

I I I
Total 785513 95 - -
Variante 32675 23 1 420,65 **
Localităţi 793 933 1 593933 **
Ani 84431 1 84431 **
Variante X ani 12034 23 523,21 -
Localităţi X ani 33638 1 33638 **
Variante X lo.::aliti:l.ti 18889 23 821, 26 -
Rest 9913 23 431,00 -

X ani, localităţi X variHnte şi localită,ţi X ani sînt neselmnifiearthre cu
excepţia interacţiunii localităţi X ani, ceea ce permite prezentarea pro
ducţiei medii (1970-1971) obţinute la staţiunile Tg. Jiu şi Ştefăneşti

pe variante experimentale (tabelul 4).
Din datele prezentate în tabelul 4 se observă o sporire a eficienţei

îngrăşămintelor chimice pe fond de gunoi, în special dnd azotul este
aplicat în cantiilartelde 11i20 kg/ha s.a., împreună cu P50-PIOO sau Ko-Kso ;
în acest caz pe fond de 30 tlha gunoi se realizează un spor mediu sem-
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Tabelul 4

Producţiile medii de cartofi obţinute În anii 1970-1971 la staţiunile Tg. Jiu şi Ştefăneşti

Varianta Q/ha Dif. % Semnif.

AoN 60P50KO (Ml.) 323 - 100
AoN 60P50 KSO 334 11 103
AoN 60P lOO KO 327 4 101
AoN 60P lOO KSO 324 1 100

AoN120PsoKo 335 12 103
AoNl20P 50 Kso 348 25 107
AoN l20P100Ko 344 21 106
AoN l20P100Kso 353 30 109

AoN ISOP 50 Ko 352 29 109
AoN ISOP50Kso 360 37 111 *
AoNlSOPlooKo 336 13 104 *
AoNlSOPlooKso 347 24 107

AlN60P50Ko 336 - 100
AlN60P50Kso 350 14 104
AIN 60PlOOKO 365 29 108
AIN ljoPlooKso 358 22 106

AlN120P50Ko 372 36 110 *
AlN12oP50Kso 376 40 111 *
AlN12oPlOOKo 376 40 111 *
AlN121PlooKso 380 44 113 **

AlNlSOP50Ko 377 41 111 *
AINlSOP50Kso 380 44 113 **
AlNlSOPlOOKo 367 31 109 *
AlNlSOPlooKso 374 38 111 *
Neîngri1şat 156 -167 48.2 000

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

30,4 q/ha
40,2 q/ha
55,3 q/ha

nifi.cativ de 40 q/ha faţă de numai 22 q/ha cît se obţine pe fond fără

gunoi.
Prin creşterea dozei de azot la N180 sporul de producţie faţă de

variantele la care s-a aplicat N120 este nesemnificativ, atît pe fond de
gunoi cît şi pe fond fără gunoi.

IMăa.'ilnJd doza (de (fOIS[OT sau potasiu de ::La P50 la P 100 şi respelct[1V
de la Ko - K80, pe fond de gunoi de grajd s-a obţinut o tendinţă de
sporire a producţiei (sporuri apropiate de limita semnifi.caţiei) în mai
mare măsură dedt pe fond fără gunoi, dar numai tCÎnd s-a menţinut
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doza de azot la N60. Cu mărirea dozei de azot pe fond de gunoi de la
N120 la N1S0 aeeastătendinţă dispare.

Producţia cea mai mare, de 380 q/ha s-a realizat cînd s-au folosit
30 t/ha gunoi de grajd + N120P100Kso, dozele mari de îngrăşăminte fiind
eficiente în condiţiile arătate.

CONCLUZII

1. în cazul cultivării soiurilor timpurii şi semitimpurii de cartof
pe soIurile ahlviona~e'I(Fătrcărşeşti-Gorj,Poiana---"D'î,mboviţalşi Ştef.ăneşti

Argeş) gunoiul de grajd pe 'fond de îngrăşare n1inerală nu aduce spo
ruri de producţie' semnificative. Pe solul brun puternic podzolit de la
Preajba (Tg. Jiu) 30 t/ha gunoi aplicate împreună cu îngrăşăminte chi~

mice sporesc semnificativ eficienţa acestora.
2. Pe soIurile podzoliee eficienţa îngrăşăl11intelor minerale este

determinată în principal de azot.
3. Pe fond de gunoi acţiunea îngrăşămintelor minerale azotate

se măreste.

4. 'îngrăşămintele azotate au detern1inat cel mai mare spor de
producţiednd s-a folosit N120'

5. lîngrăşămîntul fosfatic aplicat cu sau fără gunoi nu aduce spo
ruri de recoltă semnificative prin creşterea dozei de la 50 la 100 kg/ha.

6. Potasiul în doza de 80 kg/ha s.a. a adus un spor sel11nificativ
(11 qjha) numai tpe solul 81U1Vionar de la Şt€lfăn€lŞti-Argeş.

7. Cele mai mari sporuri de producţie s-au obţinut prin aplicarea
pe fond de gunoi de <gJrad a N120 împreună cu P50-Pl00 şi Ko-Kso.

CONTRIBUTIONS TO THE IMPROVEMENT OF THE FERTILIZATION SYSTEM
APPLIED IN THE POTATO-GROWING AREAS OF NORTHERN OLTENIA AND

NORTH-WESTERN MUNTENIA

SUMMARY

The influence of organic, nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers, applied at different
rates and ratios in potato crops, was studied during two years with a view to improving the
fertilization system applied in the potato-growing areas of northern Oltenia and north-westem
Muntenia. It was found that farmyard manure results in significant yield increases if applied
at the rate of 30 t/ha, together with mineral fertiIizers,on a brown podzolized soil; no yield
increases were recorded folIowing its appIication on alIuvial soils. Significant yield increases
were obtained by raising the nitrogen rates, on .a farmyard manure background, from 60
180 kg/ha a.i. The highest yieldswere obtained when, inaddition toa basal dressing consist-'
ing of farmyafd manure at 30 tlha, N, P205 and K20 were applied together at the rates
0('120, 50- WOandO~80 kg/ha a.i.,respeetively,
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BEITRĂGE ZUR VERBESSERUNG DES DUNGUNGSSYSTEMS
BEI KARTOFFELN FUR DIE GEBIETE IM NORDEN OLTENIENS

'UND NORDWESTEN MUNTENIENS

ZUSAMMENFASSUNG

211

Mit dem Ziele das in den Gebieten im Norden Olteniens und Nordwesten Munteniens gebrauch
te Diingungssystem zu verbessern, hat man im Laufe von 2 und 3 Jahren, den Einflus,>
von organischen, stickstoff-phosphor-und kaIinaItigen Diingemitteln, in verschiedene
Dosen und MengenverhăItnissen auf KartoffelkuIturen studiert. Es wurde festgesteIIt, dass
der StalIdung bedeutenden Produktionsanstieg ergibt, wenn er zu 30 T/Ha zusammen mit
mineraliscl1en Diingemitteln auf einem braunen Podsolboden angewandt wird; keinerlei
Produktionsanstieg wurde bei seiner Anwendung auf einem Alluvialboden beobachtet. Die
Erh6hung der Stickstoffdosis, auf einer StalIdunggrundlage, von 60-180 Kg/Ha hat bedeu
tenden Produktionsanstieg zur Folge. In den untersuchten Einheiten wurden die gr6ssten
Ertrăge dann erreicl1t, wenn man auf einer StaIIdunggrundlage von 30 TIHa, N - 120 Kg,
P 20 5 50 - 100 Kg und K20 0-80 Kg/Ha anwandte.

K YJIY4WEHI1IO CI1CTEMbI YllOEPEHI15I KAPTO<I:>EJI5I B EACCEI1HAX
CEBEPHOI1 4ACTH OJITEHl'U1 I1 CEBEPO-3ATIAllA MYHTEHI1I1

PE3IOME

C UeJlblO yJly4weHluI CHCTeMbl y~o6peHfIH, npHMeHHeMoH B 6accethIax ceBepHoH 4aCTH OJlTeHHlf
H ceBepO-3ana.ll.a MyHTeHllJl, H3yLJaJ10cb BJlHHHlle OpraHHLJeCKHX, a30THbIX, epOCepOpHblX II KamIi'i
HblX y,ll,06peHHH, BHOCHMbIX B pa3JlH4HblX n03ax H COOTHoweHHHX non KapToepeJlb B TeLJeHHe 2
II 3 JleT. YCTaHOBJleHO, LJTO HaB03 o6yC.TIOBJlHBaeT .ll.OCTOBepHble npH6aBKH ypo)l{aH eCJlH BEO
CHTCH B KOJlWleCTBe 30 Tira COBMeCTHO CMHHepaJlbHbIMH Y.II.06peHlIHMH Ha 6YjJO H nO.ll.30JIHCTOH
nOLJBe; npH npHMeHeHHH ero Ha aJlmOBHaJlbHOH n04Be npH6aBOK ypo)l{aH Ha Ha6monaJlOCb.
nOBblweHHe .ll.03bI a30Ta no epOHy yno6peHHH HaB030M C 60 no 180 Kr/ra n.H. 06yCJlOBJlHBaeT
nOJly4eHHe .ll.OCTOBepHblx np1l6aBoK ypO)KaH. B 06CJlenOBaHHblx X03HikTBax HaH60 JI}"WHe
ypO)KaH Ha6JlfOna.'1HCb no yn06peHHoMy HaB030M epOHy B n03e 30 Tira, COBMeCTHO co 120 Kr/ra
N , 50-100 Kr/ra P20 5 H 0-80 Kr/ra K ~.H.
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CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA INFLUENŢADOZELOR
DE îNGRĂŞĂMINTEMINERALE ŞI ORGANICE APLICATE

LA CARTOF

1. MAzAREANU

La Staţiunea Secuieni-Roman, pe un sol brun de pădure cemo
ziomic, s-a cercetat în perioada 1969-1971 influenţa dozelor de
N (60, 120, 180 kg/ha s.a.) P205 (40, 80, 120 kg1ha s.a.) K20 (O şi

80 kg/ha s.a.) şi gunoi (O şi 30 t/ha) asupra producţiei, compoziţiei

chimice a tuberculilor şi modificării indicilor fiziei şi chimiei ai
solului. Din cele 36 de variante cercetate cele mai economice com
binaţii sînt următoarele: N180PsoKso, N120PsoKso şi pe agrofondul
cu gunoi dozele N60P40 şi N120P40 • Cantitatea de proteină şi amidon
la hectar este corelată pozitiv cu dozele de azot aplicate. Conţinutul

solului (după recolta rea cartofului) în P 20 5 creşte proporţional cu
doza de fosfor aplicată, iar cel de K20 numai Ia variantele fără

gunoi de grajd.

Utilizarea îngrăşămintelor constituie în etapa actuală una din
pîrghiile importante de sporire a producţiei la principalele plante cul
tivate şi de îmbunătăţire calitativă a recoltelor obţinute. Cartoful se
numără printre plantele luari consumatoare de substanţe nutritive
(C o n sta n tin e seu şi colab., 1969), care se aplică în combinaţii

corelspunzătoarecondiţiilor pedoclimatice ale zonei.
Experimentările în dmp pentru stabilirea sistemului de îngră,şare'

a culturii cartofului au fost foarte numeroase (B eri n de i şi colab.,
1968; C o P o n y şi colab. 1964; D a vid e seu şi colab., 1958;:
Seu r t u şi Rei c h b u c h, 1963; VI ă d u ţ u, 1967), conlC'luzii'Je lor
fiind deosebit de valoroase pentru practica unităţilor agricole.

Şi la Staţiunea experimentală Secuieni s-au efectuat cercetări cu
doze de îngrăşă'minte, dar acestea nu au depăşit nivelul de N120, iar
îngrăşămintele minerale nu au fost aplicate în combinaţie cu gunoiul
de grajd. De aceea în perioada 1969-1971 s-a efectuat o experienţă.
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complexă, ea număr de ia1ota:ri şi gralduăr'i, pentru a 'cerceta influenţa

dozelor mari de îngrăşăminte minerale şi organice asupra producţiei

de cartof, 'compoziţiei chimiee a tuberlculilor şi modificării indicilor
:solului.

METODA DE CERCETARE

Experienţa s-a executat în cîmp, cultura de cartof fiind amplasată după grîul de toamnă

în anii 1969 şi 1970 şi după mazăre în anul 1971, sole pe care în ultimii trei ani nu
s-a administrat gunoi de grajd. S-a folosit Ia plantare soiul Carpatin în primii doi ani, apoi
soiul Ostara (categoria biologică original).

Solul este brun de pădure cernoziomic cu o textură luto-nisipoasă, slab acid (pH în KCl
fiind de 5,3) cu o fertilitate bună (3,5% humus).

Variantele cercetate au fost aşezate după metoda parcelelor subdivizate, de tipul
2 X 2 X3 x3, factorii şi graduările luate în studiu fiind următoarele:

A - Factorul îngrăşăminte organice: al = fără gunoi de grajd, a 2 = 30 tlha gunoi
Factorul B - îngrăşăminte potasice: b1 = Ko' b2 = K so ;

Faetotul C - îngrăşăminte fosfatice: c1 = P 40' c2 = P so' c3 = P 120;

Factorul D - îngrăşăminte cu azot: d1 = N60 , d2 =N120, d3 = N1S(j'

Superfosfatul, sarea potasică şi îngrăşămîntul organic s-au încorporat toamna sub ară

tura de bază (26-28 cm adîncime), iar azotatul de amoniu înainte de pregătirea terenului
în vederea plantării. La plantare s-au folosit tuberculi mijlocii de 60-70 g. plantarea efec·
tuindu-se manual în rigole de primăvară deschise de tractor Ia 70 cm, asigurîndu-se o desime
de 47 619 cuiburi/ha.

Lucrările de întreţinere au fost cele obişnuite. asigurîndu-se ca în cultură să nu existe
buruieni şi atac de mană sau dăunători (anual cîte 2-3 praşile, 3-4 stropiri contra manei
şi 2-3 strop iri pentru gîndacul din Colorado).

Reeoltarea s-a făcut la maturitatea plantelor, determinîndu-se producţia totală şi pro
porţia de tuberculi pe categorii de mărime. În toamna anului 1971 s-au ridicat probe de sol
şi tuberculi pentru analize fizice şi chimice.

Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic după metoda analizei varianţei, iar
pentru unele variante s-au calculat şi coeficienţii de corelaţie.

REZULTATELE OBŢINUTE

RegÎlTIul termic şi pluviOllletric (tabelul 1) a influenţat atît gradul
de utilizare a îngră'Şăluintelor cît şi nivelul anual al producţiilor de
tuberculi (tabelul 2). AJstfel se constată că condiţiile climatice ale anu
lui 1971 au fost foarte favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea plan
telor de cartof, producţiile obţinute fiind de peste 32 t/ha. In fiecare
din cei trei ani precipitaţiile au fost ITIai abundente decit normala zonei
'Şi neunifo-rm repartizate. Regimul termic a fost apropiat de normală,

prezentînd abateri lunare faţă de aceasta de -1,9°C (septembrie 1971)
pînă la +1,8°C (mai 1971).
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Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de cartof, în medie
pe trei ani, este reliefati3, prip recoltele şi sporurile obţi~ute, (::u semni
ficaţia lor, în tabelul 3.

Tabelul 1

Precipitaţiile şi temperaturile lunare la Secuient În anii agricoli 1969-1971

1970
Luna

Normala pe 55 ani

mm ec

1969

mm ec
I 1971

--m-n-]-'---ec--' mm I ec

i act. -
31 martie 170,8 0,7 154,7 -1,2 163,7 1,7 191,6 1,5
Aprilie 44,3 8,9 62,7 7,4 66,5 10,0 27,2 9,2
Mai 62,7 14,7 43,6 16,4 141,8 13,8 120,0 16,6
Iunie 77,8 18,0 148,0 17,2 69,9 18,6 56,3 19,2
Iulie 71,3 19,9 130,2 18,2 102,7 21,3 120,9 18,9
August 59,7 19,1 99,5 19,2 81,9 19,2 25,3 19,6
Septembrie 42,4 14,9 32,7 14,2 20,5 14,9 51,0 13,0

--
Anual 529,0 8,3 671,4 7,1 647,0 9,0 592,3 8,8

In cadrul agrofondului al (fără gunoi de grajd) faţă de varianta
N60P40Ko (producţia medie pe trei ani fiind 23,23 t/ha) se observă în
general sporuri semnificative şi mai ridicate în special la combinaţiile

unde azotul este administrat în doze mari şi de asemenea acolo unde
este prezent şi potasiu!. Cele mai mari producţii s-au înregistrat la com
binaţiile N1S0PsoKso (22,0% spor), N1S0P120Kso (spor 20,80/0), N120P120 Kso
(16,5% spor) şi N120PsoKso cu un spor·· de 15,10/0, toate faţă de varianta
N60P40Ko·

Combinaţia N60P40Kso (23,10 t/ha) a fost depăşită de celelalte va
riante cu doze mai mari de azot şi fosfor cu sporuri asigurate statistic
de 8,4-22,7'%. Cele mai avantajoase combinaţii din punct de vedere eco
nomie (tabelul 4) sînt: N1S0PsoKso, N120P40Ko + 30 tlha gunoi şi

N120PsoKso {5 0310, 5 02i7ş} a:'espeotiv 4469 lei/ha 'venit ifl€it if,aţă de iN60P40Ko).
Din cakule a reieşit că la combinaţiile cu rapoarte nee:chilibrate N : P
se obţin venituri miei sau pierderi faţă de varianta N60P40Ko (la
N1S0P40Ko, pierderi 400 lei/ha).

Pentru agrofondul al' în cazul variantelor fără potasiu, coeficientul
de corelaţie parţială al producţiei faţă de îngrăşă·mintele cu azot este
de 0,959 şi faţă de dozele de fosfor de 0,916. Coeficientul de corelaţie

multiplă (N = 0,97) arată că producţia de tuberculi este strîns legată

de dozele de îngrăşămintecu azot şi fosfor aplicate.
Gunoiul de grajd determină sporuri asigurate de 6,60/0 pînă la

14,40/0 faţă de agrofondul fără gunoi, dar numai la variantele unde nu
s-a administrat potasiu. Acolo unde în .combinaţie a intrat acest element
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Tab~lul

Influenţa anuală a dozelor de îngrăşăminte minerale şi organice asupra
procucţiei de cartof (t/ha)

Ingrăşarea Producţia de tuberculi

Minerală I organică 1969 I 1970 I 1971

N60P 40 20,58 16,25 32,85
N1ll0P 40 21,39 17,58 32,50
NlS0P40 21,97 18,71 33,03
N 60P SO 20,78 16,37 32,77
N12OP SO 21,57 18,42 33,16
NlS0PSO 22,56 20,35 34,30
N60P120 20,96 17,71 33,88
NaoP12o 22,17 19,24 33,68
NlS0P120 22,50 21,91 35,63

N60P40Kso 17,38 17,62 34,30
N120P 40 KSO 18,00 19,98 37,21
NlS0P40Kso 19,21 22,01 35,86
N60PsoKso 19,22 19,68 37,57
N120PsoKso 21,37 19,93 38,95
NlS0PsoKso 21,64 23,42 39,95
N60P12oKso 20,97 18,35 35,72
N120P120Kso 21,78 22,00 37,45
NlS0P120Kso 21,82 22,46 39,94

'1"4
N 60P 40 20,96 18,32 3920
NUOP 40 20,86 21,12 39.41
N1S0P 40 21,22 23,41 39)4
N 60P SO 20,90 19,08 37,91
NaoPso 30 t/ha 22,21 21,32 38,67
N1S0Pso gunoi 21,33 24,70 38,97
N60P UlO 21,23 20.29 39,99
N120P120 22,00 21,32 38,97
NlS0P120 22,20 23,87 39,28

N60P40Kso 21,34 18,53 36,31
N120P40Kso

30 t/ha
21,19 18,14 37,47

NlSOP40Kso 22,60 19,015 36,03
N60PsoKso gunoi 21,76 19,10 33,10
N120PsoKso 21,70 21,36 37,27
NlS0PsoKso 21,12 22,84 39,61
N60PuoKso 20,64 18,17 35,05
NllloP1lloKso 21,95 19,87 35,89
NlS0PuoKso 21,69 23,50 37,90
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TabElul 3

al - fără gunoi de grajd a2 - 30 t/ha gunoi de grajd

dif. faţă de dif. faţă de b2Cldl dif. faţă de al dif. faţă de dif. faţă de
Yngrăşarea blcldl b lCl dl b 2Cl dl
minerală :;

t/ha t/ha. % I"IDnH. % I semnif, % I"IDnH. % I"IDnH % I"IDn;l.

N60P40Ko 23,23 Mt. - 26,16 112,6 *** Mt. -
N120P4OKo 23,83 102.6 - 27,13 113,8 *** 103,7 -
N1ROP .;oKo 24,58 105,8 - 28,12 114,4 *** 107,5 ** - --
N'loPsoKo 23,31 100,3 - 25,96 111,3 *** 92,2 -
N120PsoKo 24,38 104,9 - 27,40 112,3 *** 104,7 -
N180PsoKo 25,73 110,8 *** - 28,33 110,1 *** 108,3 ** -

NUOP120Ko 24,18 104,1 - 27,17 112,3 *** 103,9 -
N120P12oKo 25.03 107.7 * - 27,42 109,5 ** 104,8 -
N1S0P120Ko 26,68 114.8 *** - 28,45 106,6 * 108,7 ** -

N60P10Kso 23,10 99,4 Mt. 25,40 109,9 ** 97,1 Mt.
N120P'loKRO 25,05 107,8 * 108,4 ** 25,60 102,2 97,8 100,8
N1S0P ~oKso 25,69 110,('; ** 111,2 *** 25,90 100,8 99,0 102,0----
N60PsoKso 25,49 109,7 ** 110,3 ** 24,65 96,7 94,2 O 97,0
N120PsoKso 26,75 115,1 *** 115,8 *** 26,78 100,1 102,4 105,4
N1S0PsoKso 28,34 122,0 *** 122,7 *** 27,86 98,3 106,5 * 109,7 **

NooPJ2oKso 26,01 107,7 * 108,3 ** 24,62 98,4 94,1 O 96,9
N120P120Kso 27,07 116,5 *** 117,2 *** 25,90 95,6 99,0 102,0
N180P120Kso 28,07 120,8 *** 121,5 *** 27,69 98,6 105.8 '" 109,0 **

DL 5% = 1,46; 1% = 1,92; 0,1% = 2,47 Uha
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Calculul eficienţei economice a dozelor de îngrăşăminte aplicate

6

Tabelul 4

Venit net
Prod. medie Cheltuieli Preţ cost

I
Varianta de Îngrăşare 1969-19il . totale lei/t

t/ha lei/ha lei/ha %

N 60P lO K o 23,23 8059 347 3556 100,0

N120P80K80 26,75 8906 333 4469 125,7

N 120P120 K 80 27,07 9087 336 4448 125,1

N180P80K80 28,34 9 140 322 5030 141,4

N180P120K80 28,07 9291 331 4744 133,4

N 60P 'loKo + 30 tlha gunoi 26,16 8236 315 4844 136,2

N 120P40KO + 30 tlha gunoi 27,13 8538 315 5027 141.4

sporurile sînt mICI şi neasigurate (excepţie eombinaţia N60P40Kso +
30 tlha gunoi) sau se înregistrează lninusuri de producţie de pînă

la 4,4%'
Producţiile medii pe trei ani realizate pe agrofondul a2 sînt mai

puţin influenţate de îngrăşămintele minerale. Astfel, faţă de combinaţia

N60P4oKo + 30 tlha gunoi se obţin sporuri de producţie asigurate statistic
numai la 5 variante şi anume acolo unde azotul a fost administrat în
doză maximă (N1S0)' Se constată că atunci dnd în combinaţie a intrat
şi potasiul producţiile sînt mai mici deiC'Ît în lipsa sa. Faţă de martorul
N60P40Ko + 30 tlha gunoi se înregistrează minUJsuri de producţie semni
ficative la combinaţiile N60PsoKso şi N60P120Kso. De aceea, pe agrofondul
cu gunoi de g:ralj1d, apar ea economioe viClrientele N6()P4loKo işi N120P40KO +
30 t/ha gunoi (tabelul 4).

Influenţa fiecărui îngrăşălnînt asupra producţiei de cartof se constată

din semnificaţia sporurilor din tabelul 5.
In ceea ce priveşte influenţa dozelor de îngrăşă'minte asupra nu

mărului de tubeDculi la cuib, greutatea acestora şi procentul pe categorii
de mărime, în tabelul 6 se prezintă numai datele privind principalele
variante.

Îngrăşălnintele aplicate au influenţat atît producţia de tuberculi
cît şi comţoziţia acestora. Analizele efectuate la probele din toate repe
tiţiile şi variantele experimentate în anul 1971 au arătat o variaţie mai
accentuată a procentului de proteină brută şi amidon şi mai puţin evi
dentă a componentelor minerale (K20 şi P 20 5). De~asemenea a oscilat
.şi substlanţ.a 'Uls.c:a:tă de 113: 1:8,'80/ 0 plînă la 23,3°/°' tmherculii avînd unCOH
ţinut mai redus la variantele cu gunoi de grajd.

Din datele tabelului 7 se constată că procentul de proteină (media
pentru cele trei doze de fosfor) creşte de la doza de N60 la cea de N120,
iar cantitatea de proteină creşte în general pînă la doza de N1S0 datorită

obţinerii Unor producţii mai mari de tuberculi.
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Tabelul 5

Influenţa dozelor de îngrăşăminte asupra producţiei de cartof
(1969-1971)

Î ngrăşămîntul Doza
Prod.
t/ha %

Dif.
t/l13 I SemnH.

Gunoi de grajd O 25,31 100,0 Mt.
30 Uha 26,70 105,5 1.39 ***

N 60 24,86 100,0 Mt.
Azot Nl20 26,03 104,7 1,17 ***

NlflO 27,12 109.1 2,26 ***

P w 25,32 100,0 Mt.
Fosfor P ao 26,25 103,7 0,93 **

P l20 26,44 104,4 1,12 ***

Potasiu O 25,95 100,0 Mt.
Ksi.l 26,06 100,4 0,11

Gunoi de grajd

DL 5%=0,36 t/ha
DL 1%=0,52 t/ha
DL 0,1 %=0,76 t/ha

Azot

0,41 t/ha
0,55 t/ha
0,70 tlha

Fostor

0,58 tlha
0,77 tlha
0,99 tlha

Potasiu

0,73t1ha
0,01 tlha
t ,37 tlha

Tab(>lul 6

Influenţa dozelor de îngrăşăminte asupra elementelor producţiei de cartof

% tub. după mărime

Varianta de îngrăşare Anul
Nr. tub. Gr. medie

I
la un cuib g/cuib

75 mm 35-75 mm

N60P40Ko 1970 10,5 550 40.9 34,1
1971 1O,l 684 30,7 65,2

N:lOPaoKso 1970 11,9 695 43,6 40,6
1971 9,7 962 47.0 49.8

N12~P80Kaf) 1970 12,5 782 42,2 36,4
1971 8.5 752 3;j,9 GO,8

N1SOP/io(\so 1970 12,9 783 41,5 45,4
1971 8,4 79~ 38.5 59,0

N GOP40+30 tlhiJ 1970 11,3 675 44,4 30.8
gunoi 1971 8,4 G73 38,3 59,0

N120P,1O+30 tlha 1970 13,3 860 47,1 35,2
gunoi 1971 9,9 77~ 34,4 62,3
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Influenţa dozelor de îngrăşăminte asupra proteinei şi amidonului din
tuberculi (1971)

8

Tabelul 7

Proteină Amidon

Ingrăşarea

I
kg/ha

I
kg/ha%*) %*)

N 60 9,63 722 71,21 5345
NUl 9,75 726 71,34 5313
N1S0 9,58 746 71,01 5523

N 60 K so 10,34 811 70,55 5531
N120Kso 10,13 853 70,41 5927
NlsoKso 9,41 805 70,71 6058

N~o + 30 t/ha gunoi 10,02 806 70,03 5640
N1!() + 30 tlha gunoi 10.23 796 69,67 5420
N1S0 + 30 tlha gunoi 10,32 866 69,85 5858

N,oKs'l -+- 30 t/ha gunoi 9,56 710 70,21 5217
N120Kso + 30 Uha gur:o i 9,83 7n7 70.20 5477
NlsoKso + 3U Uha ş.<lInoi 9,66 789 70,26 5738

*) % din s.u. Ia 70°C

Tabelul 8

Variaţia conţinutului de P205 şi K20 din sol sub influenţa îngrăşămintelor

în anul 1971

mg % P20 5

ÎngriJşarea

I
Îngrăşarea

P 2 0 5 K 2 0
fără 30 t/ha mg % kg %

gunoi gunoi

N 60P40 4,82 14,56 P40 5,22 27,20
N12')P 40 5,64 15,95 P so 5,54 27,50
N180P 40 5,24 16,70 P 12l 5,75 27,33

N 60PSO 6,11 16,03 P 40 K so 5,92 27,58
N120P80 6,78 16,22 PsoKso 7,59 28,50
N180P SO 6,85 16,23 P12JKso 8,82 31,41

N GOP12l 6,58 16,06 P 10 + 30 t/ha gunoi 18,43 47,70
N12lP12) 7,10 15,95 P so + 30 tlha gunoi 19,46 49,69
N180P120 8,15 17,81 PJ2) + 30 t/ha gunoi 22,43 50,56

P 40KSO + 30 t/ha gunoi 13,05 37,27
PsoKso + 30 t/ha gunoi 12,86 37,75
P1:loKso + 30 t/ha gunoi 10,80 38.80
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Procentul de amidon este în majoritatea cazurilor invers propor
ţional cu cel de proteină, însă cantitatea de amidon este în creştere odată

cu sporirea dozei de azot. Dozele de îngrăşăminte eu fosfor aplicate
au influenţat mai puţin conţinutul tube~culilorîn proteină şi amidon.

Administrarea îngrăşămintelor produce de asemenea modificări

asupra indicilor chimiei şi mai puţin asupra celor fizici ai solului. Reac
ţia solului a fost în medie pentru toate variantele în anul 1971 de 5,3
(pH în KCI), oscilînd de la 5,0 pînă la 5,6. Dintre indicii mai puternic
influenţaţi au fost conţinutul solului în P20 5 şi cel în K20 (tabelul 8).
Primul indice creşte proporţional cu doza de fosfor aplicată, fiind mult
superior pe agrofondul cu 30 t/ha gunoi de grajd şi mai puţin influen
ţat de dozele de azot sau potasiu. Conţinutul în potasiu al solului numai
pe agrofondul fără gunoi este influenţat de doza de P 20 5 administrată.

CONCLUZII

Din studierea unui număr de 36 de combinaţii de ,îngrăşăminte

organo-minerale în perioada 1969-1971 la Staţiunea Secuieni se des
prind următoarele:concluzii :

1. îngrăşămintele influenţează în mod evident producţia de cartofi,
sporurile realizate fiind în funcţie de dozele şi raportul acestora.

12. Alpli:carea dozelo,r mlari de azot culturii eartofuliUi elSte renta
bilă, rermalflClÎnldu-se eomibina'ţiile miner1ale N1S0PsoKso şi N120PsoKso, rapor
tul între elemente fiind 2,25-1,5 : 1 : 1.

3. ApHcarea îngrăşămîntului organic (30 t/ha gunoi de grajd) spo
reşte semnificativ recolta de tuberculi, cele mai economice producţii

obţinîndu-se la combinarea cu dozele N60P40 sau P120N40
4. ~ngrăşămintele apUcate au influenţat nurnărul şi greutatea tu

berculilor la un cuib precum şi compoziţia ehimică a lor.
5. însuşirile chimice ale solului sînt modificate de dozele de îngră

,şăminte organo-minerale aplicate.

STUDIES aN THE EFFECTS OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZER
RATES APPLIED IN POTATO FIELDS

SUMMARY

The effeets of the rates of N (60, 120, 180 kg a.Uha), P 20 5 (40, 80, 120 kg a.Uha), K 20 (O and
80 kg a.Uha) and farmyard manure (O and 30 t/ha) on yields, chemical composition of tubers,
and change of the physical and chemical soi! indices were studied between 1969 and 1971 at
the Experiment Station Secuieni - Roman located on a brown chernozem-like forest soi!.
Of the 36 variants tested, the following were the most economical combinations: N180P80Ks:>
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INFLUENŢA ÎNGRĂŞĂMINTELORCHIMICE ASUPRA REZISTENFfEI
TUBERCULILOR DE CARTOF LA ATACUL PUTREGAIULUIUMED

(PECT:OBACTERIUM CAROTOVORUM VAR. ATROSEPTICUM)

B. PLĂMĂDEALĂ şi GH. OL TEANU

S-a testat în condiţii de laborator în anii 1970-1971 rezistenţa

tuberculilor de cartof din soiurile Bintje, Colina şi Ora cultivate

pe agrofondurile N60P60Ko, N120PHOKsoşi N180P12oK120' Rezistenţa

tu bercul ilor a crescu t oda tă cu dozele de îngrăşăminte, a tît în
1970 cît şi în 1971, constatîndu-se şi o graduare a creşterii rezis
tenţei în funcţie de soi. În urma determinărilor chimice şi bio
chimice s-a constatat o creştere a conţinutului în apă, potasiu şi a
raportului acid clorogenic/acid cafeic a tuberculilor odată cu nive
lele de îngrăşare. De asemenea s-a constatat o scădere a conţi

nutului în tirozină, aminoacid implicat în metabolismul compu
şilor fenolici, odată cu creşterea nivelului de îngrăşare, respectiv
cu creşterea conţinutului în compuşi fenolici şi a rezistenţei la
boli. Rezultatele obţinute pot explica Într-o oarecare măsură apa
riţia diferită a bolii în parcele în care s-a plantat cartof de aceeaşi

provenienţă.

Pentru reducerea pagubelor mari produse de putregaiul umed al
tuberculilor, măsurile profilactice continuă să constituie încă singurul
mijlo~, iar între acestea nutriţia echilibrată a plantelor ocupă un loc
important.

In urma observaţiilor din cîmp şi laborator s-a constatat că

această boală este puternic influenţată de factori predispoziţionali

(H e n n i ger şi Pe t t, 1969). Din această cauză, pentru stabilirea
unui complex de măsuri profilactice sînt studiaţi un număr mare de
factori care pot influenţa direct sau indirect rezistenţa plantelor şi

tube~culilor de cartof la atacul bacteriei Pectobacterium carotovorum.
Astfel, H a h in (1969), Hen n i ger şi Pe t t (1969) studiază rolul
compoziţiei atmosferice asupra vitezei de închidere a rănilor tubercu
lilor şi a evoluţiei putregaiului umed, T h e o van den B o om (1967)
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şi H un n i u s (1968) raportează despre rolul variaţiilor de temperatură

şi al altor factori de şoc asupra susceptibilităţii plantelor şi tuberculilor
la atacul acestui agent patogen, iar T h e o van den B o o m (1967)
găseşte diferenţe de susceptibilitate între tuberculiicu coaja aspră şi

netedă a aceluiaşi soi.
S-a mai constatat că felul şi cantitatea îngrăşămintelor aplicate

influenţează compoziţia şi eiclul biologic al plantelor şi totodată şi

sli'sceptibilitatea lor la boli (B ă n ing, 1967). Astfel, C o p o n y şi colab.
(1965), N ieI s e n (1969); S w i n iar ski şi La d e n beI' ger (1970),
Mic a (1969, 1971) raportează modificări în compoziţia chimică a tu
berculilor de cartof în urma aplicării îngrăşămintelor, iar Har per şi

colab. (1963); S im p s o n şi colab. (1965); G l' a ham şi Har per
(1966 şi 1967) evidenţiază rolul îngrăşălnintelor în n10dificar!=a suscep
tibilităţii plantelor şi tuberculilor la atacul acestei bacterii.

Modifi,carea rezistenţei plantelor la boli sub influenţa diferiţilor

factori s-a încercat să se coreleze cu unele modificări în compoziţia

chimică a acestora. Astfel, T h e o van den B o o m (1967) găseşte că

tuiberculii de cartof ai aceluiaşi soi, cu un conţinut diferit de apă, au
rezistenţă diferită la atacul putregaiului umed, iar D as tur şi B h a t t
(1964) şi ehi l' i 1 e i 'Şi colab. (1970) arată că modificarea conţinutului

in potasiu al plantelor duce la modificarea rezistenţei la boli.
Dintrecompuşii biochimiei ai plantelor, suibstanţele de tip feno

lic şi cele implicate în metabolismul acestora sînt studiate în legătură

directă cu rezistenţa la boli (F i n k 1 e şi R u n e c k 1 e s, 1967; O I
t ea n u şi colalb., 11971). Influenţa îngră\şămintelor asupra aoestar iCOU.TI

puşi şi a lnetabolismului lor a fost lnai puţin studiată.

In lucrarea de faţă ne propunem să analizăm influenţa îngrăşă

mintelor minerale asupra rezistenţei tuberculilor de cartof la atacul
putregaiului umed şi a unor compuşi chimiei din tuberculi cu rol în
rezistenţa la boli.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Rezistenţa tuberculilor din soiurile Bintje, Colina şi Ora la atacul putregaiului umed
s-a testat în condiţii de laborator. Aceste soiuri au fost cultivate pe soIuri cu 3 nivele diferite

de îngrăşare: I - N60P6t,Ko' II - Nl~OPlooK80şi III - N180P120K12o. Variantele studiate sînt
o parte din o experienţa mai mare a laboratorului de agrotehnică de la LC.C.S. Braşov, care
a urmărit stabilirea sistemului de îngrăşare în funcţie de soi şi de scopul culturii.

Rezistenţa tuberculilor s-a testat pe materialul recoltat în anii 1970 şi 1971, după me
toda cilindrilor de ţesut (Henniger, 1965). Agentul patogen s-a izolat din tuberculii
bolnavi, fiind trecut prin lăstari de pla nte din soiul Ora, apoi a fost înmulţit pe felii de
tuberculi din soiul Bintje. Pe materialul din 1971 s-au făcut şi determinările biochimice.

Substanţa uscată s-a determinat prin uscare în etuvă la 105° C pînă la o greutate constantă.

Rczultatele privind conţinutul în potasiu al tuberculilor au fost obţinute de la laboratorul
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de chimie al LC.C.S. Braşov. Compuşii fenolici, respectiv acidul c1orogenic şi acidul cafeic:
s-au determina t spectrofotometric după ce au fost extraşi în alcool etilic absolut după metoda
C 6 m e (1971) adaptată pentru condiţiile noastre. Aminoacizii au fost extraşi din tuberculir
de cartof prin fierbere 2 minute în alcool etilic 75%. Separarea s-a făcut prin cromato
grafie pe hîrtie în sistemul Ma thias, aplicîndu-se un spot de 0,02 mI. S-a folosit hîrtie croma to
grafică Schleicher Schiil 2043 a şi un sistem de eluţie format din butanol, acid ace tic, apă

(4:1 :5). Revelarea s-a făcut cu ninhidrină 0,4% în acetonă. Cromatogramele s-au densito
metrat, iar picului corespunzător tirozinei i s-a determinat suprafaţa pentru evaluarea canti
tativă.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Din analiza rezultatelor obtinute se constată la soiurile studiate o·
creştere a rezistenţei faţă de putregaiul umed al tuberculilor odată cu
mărirea dozelor de îngrăşăiminte. De asen1enea se evidenţiază o graduare
a reacţiei soiurilor la creşterea nivelelor de îngrăşare din punct de ve~

dere al lTIodificării rezistenţei la atacul putregaiului umed.
În anul 1970 (tabelul 1) s-a constatat o creştere a rezistenţei soiu

rilor Bintje şi Colina odată cu mărirea dozelor de îngrăşălTIinte şi în
prezenţa potasiului, în timp ce soiul Ora nu şi-a rnodificat rezistenţa,

con3tatÎndu-se existenţa interacţiunii între factorii agrofond şi soi.
În conditiile acestui an s-a constatat că rezistenta tuberculilor soiu

rilor Bintje şi' Colina a crescut începînd cu agrofondul II, pe care soiul
Bintje şi-a mărit şi lnai mult rezistenţa, pe cînd rezistenţa soiului Colina
nu s-a modificat.

Rezultatele testărilor din anul 1971 (tabelul 2) relevă o evoluţie

asemănătoare a fenomenului, de.r creşterea rezisteţei se constată doar
ia tuberculii proveniţi de pe agrofondul III. Şi la soiul Ora în condi
ţiile anului 1971 s-a Constatat creşterea rezistenţei odată cu dozele de
îngrăşăn1inte, dar într-o măsură mai lTIică dedt la soiurile Bintje şi

Colina, deci nu a existat interacţiune între factorii studiaţi.

În cornparaţie cu rezultatele obţinute de noi Har per şi colab.
(1963) şi S i n1 p s o n şi colab. (1965) constată că frecvenţa putregaiului
umed creşte odată cu doza de îngrăşămÎnt. A,cest fenomen este explicat
de Har per şi colab. (1963) prin apariţia într-un număr n1ai lTIare a
crăpăturilor de creştere odată cu creşterea dozei de îngrăşăminte, cre
indu-se astfel porţi de intrare pentru agentul patogen; tuberculii n1ari
sînt mai sensibili decit cei mici, fen01TIen de asemenea favorizat de
dozele mari de îngrăşăminte.

Urmărind modificarea rezistenţei plantelor de cartof la înnegrirea
bazei tulpinii în funcţie de nivelul de îngrăşare G r a h a ITI şi Har per
(1966) sugerează posibilitatea existenţei unui mecanism ce poate apărea

la un nivel ridicat de nutriţie, care împiedică trecerea bacteriei din
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Tabelul 1

Influenţa nivelelor de îngrăşare şi a prezenţei potasiului în complexul de îngrăşăminte

aplicat asupra rezistenţei tuberculilor de cartof la atacul putregaiului umed (exprimat în mm
ţesut putrezit) în anul 1970*)

Agrofondul Influenţa Influenţa soiului
agrofondului

Soiul

(N..J..K.)I I I 1 I
Il I III 1 II III 1 II III(N120Pl0oKso) (N1S0P120K120)

1 -Bintje 13,9 11,6 9,9 ° -2,3° -4,0° ° ° °II - Colina 15,5 13,2 13,2 ° -2,3° -2,3° +1,6* +1,6* +3,3*
III - Ora 13,4 13,2 13.4 ° -0,2 O -0,5 +1,6* +3,5*

Comparaţii multiple

Diferenţa faţă de varianta de pe locul
mm

I 1 I I
Clasi f icarea Varianta ţesut VI V IV III II

putrezit (9,9) (11,6) (13,2) (13,4) (13,9)

1 7 15,5 5,6 3,9 2,3 2,1 1,6
II 1 13,9 4,0 2,3 0,7 0,5 -
III 13,15 13,4 3,5 1,8 0,2 - -
IV 8,9,14 13,2 3,3 1,6 - - -
V 2 11 ,6 1,7 - - - -
VI 3 9,9 - - - - -

Intervale de comparare 1_2_1_3_1_4_1_5_1_6_
DS 5% 1,50 1,58 1,64 1,67 1,70

*) Datele au fost interpretate prin testul Duncan

tuberculul mamă bolnav în tulpini sau măreşte rezistenţa ţesuturilor

gazdei. Autorii nu exclud nici posibilitatea acţiunii simultane a meca
nismelor.

Rezistenţa tubenculilor de cartof la atacul acestui agent patogen
este influenţată de Un număr mare de factori. Conţinutul în apă al
tuberculilor fiind un factor care influenţează rezistenţa, s-a urmărit

variaţia acestuia în funcţie de nivelul de îngrăşare. Din figura 1 A se
-eonstată creşterea conţinutului în apă al tubeDculilor odată cu mărirea

dozelor de îngrăşăminte la soiurile Bintje şi Colina, ceea ce corespunde
cu creşterea rezistenţei.

N ieI s e n (1969) găseşte că aprovizionarea cu potasiu duce la
scăderea procentului de substanţă uscată, iar T h e o van den B o o ITI

(1967)~ studiind relaţia dintre eonţinutul în apă al tubeDculilor şi sus
ceptibilitatea lor la putregaiul umed, a ,(;:onstatat că tuberculii cu un
conţinut mai ridieatde apă fiziologică sînt mai rezistenţi decît tuber-
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Tabelul 2

Influenta nivelelor de Îngrăsare şi a prezentei po1asiului În complexul de îngrăşăminte ~p1ica t
asupra 'rezistenţei tuberculil~r de cartof l,a 'atacul put~egaiului umed. (exprimat în mm ţesu t

putrezit) In anul 1971 "')

Influenţa agrofondului Influenţa soiului

Soi/agrofond 1 II Il!

I I I I
1 II III 1 II III

Bintje 14,2 13,7 11,6 O -0,5 -2,6° O O O
Colina 14,6 15,1 12,8 O +0,5 -1,8° +0,4 +1,4* +1,2*
Ora 16,1 15,7 14,5 O -0,4 -1,6° +1,9* +2,0* +2,9*

Comparaţii multiple

Diferenţa faţă de varianta de pe locul

epasificarea Varianta
rnrn ţesut

IX IVIII I VII I VI Ivi IV I III I II
putrezit

(11,6) (12,8) (13,7) (14,2) (14,5) (14,6) (15,1) (15,7)

I
1,0 0,4J 13 16,1 4,5 3,3 2,4 1,9 1,6 1,5

II 14 15,7 4,1 2,9 2,0 1,5 1,2 1,1 0,6 -
III 8 15,1 3,5 2,3 1,4 0,9 0,6 0,5 - -
IV 7 14,6 3,0 1,8 0,9 0,4 0,1 - - -
V 15 14,5 2,9 1,7 0,8 0,3 - - - -
VI 1 14,2 2,6 1,4 0,5 - - - - -
VII 2 13,7 2,1 0,9 - - - - - -
VIII 9 12,8 1,2 - - - - - - -
IX 3 11,6 - -- - - - - - ---------------

Intervale de comparare 2 3 4 5 6 7 8 9
OS 5 % 1,43 1,51 1,55 1,60 1,63 1,65 1,67 1,69

*) Datele au fost interpretate prin testul Duncan

culii CU apă mai puţină. Această relaţie este controversată: astfel, după

Sta p p şi Har t w i e h (citaţi de T h e o van elen B o o ITI, 1967)
creşterea eonţinutului în apă n1ăreşte susceptibilitatea, iar după J o r
el an H (citat de T h e o van den B o om, 1967), creşterea conţinutului
de apă măreşte rezistenţa.

Un alt factor cu care se încearcă adesea să se coreleze cresterea
rezistenţei la boli este conţinutul în potasiu al plantelor (D a s t ~ r şi
B h a t t, 1964 şi ehi r i lei şi colab., 1970). Din figura 1 B se cons
tată creşterea conţinutului în potasiu al tuberculilor odată 'cu ll1ărirea

dozelor de îngrăşă'minte la soiurile Bintje şi Colina.
Conţinutul în apă şi cel de potasiu din plante sînt discutate în

literatură ca factori direct implicaţi în fenomenul de rezistenţă (D a s
tur şi B ha t t, 1964; T h e o van de B o o ITI, 1967) dar nu este exclusă
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Fig, 2 - Variation of the chlorogenic acid: caffeic acid ratio (A) and thirosine content (ex-
pressed by peak areal (E) in potato tubers in relation to the fertilization level.



Fig. 3 - Variaţia conţinutului în aminoacizi liberi la tuberculii de cartof din soiurile Bintje
(1, 2, 3), Colina (7, 8, 9) şi Ora (13, 14, 15) în funcţie de nivelul de îngrăşare.

Fig. 3-Variation in the free amino acid content of potata tubers of the varieties Bintje
(1, 2, 3), Colina (7, 8, 9) and Ora (13, 14, 15) in relation ta the fertilizatian level.
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4. lngrăşămintele au influenţat şi aminoacizii liberi, cantitatea de
tirozină (aminoa:eid implicat în ciclul compuşilor fenolici) scăzînd odată

cu creşterea nivelului de îngrăişare şi fiind invers corelată cu rezistenţa

ţesuturilor şi cu cantitatea de compuşi fenolici.

THE EFFECT OF CHEMICAL FERTILIZERS aN POTATO TUBER RESISTANCE
TO SOFT ROT (PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM VAR.

ATROSEPTICUM) ATTACKS

SUMMARY

The resistance of potato tubers of the v2rieties Bintje, Colina and Ora, grown on soils receiv
ing a basal dressing with N60P60Ko, N120P120Kso and NlSOP120K120' was studied between
1970-1971 under 1aboratory cond itions. In beth years, tuber resistance increased together

with the fertilizer rates, a graduation in resistance increase in relation to variety being observed.
The chemical ano biochemical determi.nations demonstrated that the water and potassium
content, and the chlorogenic acid caffeic acid ratio of tubers i.ncreased as the fertilization
levels raised. The content of thirosine, an amino acid involved in the metabolism of phenol
compounds, hcwever decreased as the fertilizer levels, and the phenol contents and disease
resistance, respectively, increased. The results obtained can explain to some extent the dif
fering occurrence of the disease in the plots planted with seed potatoes of the same origin.

EINFLUSS DER CH8:\lISCHEN DUNGIDMITTEL AUF
DrE WIDERSTANDSFĂHIIGKEITDER KARTOFFEL GEGEN DEN BEFALL MIT

KNOLLENNASSFAULE (PiECTOBACTERIUM CAROTOVORUM

V AR. ATROSEPTICUM)

ZUSA!VIMENFASSUNG

In elen Jahren 1970-1971 wuroc, l.mter Laborverhaltnissen, die Widerstandsfiihigkeit cler
auf den Ackergrundlagen N60PG1KO' N120P120Kso und NJ80P120K120 angebauten Kartoffelknol
1en der Sorten Bintje, Colina Lind Ora getestet. Die Widerstandsfahigkeit der Knollen stieg
gleichzeitig mit den Diingemitteld osen, sowohl im J ah re 1970 als auch im J ahre 1971, wobei
auch cine sortenbedingte Abstufung des Anstiegs der Widerstandsfahigkeit beooachtet wurele.
Im Laufe der chemischen und bi.o~~lemischen Bestim'11ungen b20'1ac:htete mlll ein Allsteigen
des Wasser - L1nd Ka1iumgchaltes und des Verhaltnisses Chloiogensaure/Cafeinsi.iure cler
Kno11en gIei.chzeitig mit den Hăhenlagen cler Diingung. Desgleichen beobachtete man eine
Verr;.ngerung des Geha1ts an Ti.ros:bl, eine Ami.nosaure die am Umsatz der Phenolverbindungen
beteili.gt ist, glei.chzeiti.g mit dem Ansteigen des Niveaus cer Diingung, bezw. mit dem An"
stieg des Gehalts an PhenolverbincIungen und der Widerstandsfi.ihigkeit gegen Krankheiten.
Die gewonnenen Ergebnisse kănnen zum Teil das verschiedenartge Auftreten der Krankheit,
in Parzellen in denen Kartoffel dersclben Hcrkunft gepflanzt wurden, erk1aren.
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BJU15IHI1E MI1HEPAJ1bHbIX Y,Il05PEHI1YI HA ~TCTOVIl.JI1BOCTb KJ1Y5HEt'J
KAPTOcDEJ15I K TIOPA)I(EHI15I MOKPOI1 5AKTEPI1AJ1bHOVI rHI1J1blO

(PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM var. ATROSEPTICUM)

PE 3 IONI.E

B 1970-1971 rr., B JIa60paropHblx yCJIOBH5IX HCrrbITbIBaJIaCb;'ycToHllH BOCTb KJJy6Heţi KapTo

epeJI51 COpTOB 5HI-IT)Ke, KOJIHH3 H Opa, BblpaII.J,H3aBWHXC5I rro arpoepoHy y)l,06peHHolvly N60P60KO'

N120P120K 80H N180P120K120' YCTOHt.IHBOCTb KJIy6HeI1 B03paCTaJIa BlvleCTe C II.03aMH y)l,06peHHH

K1K B 1970, TaK H B 1971 r., npHt.relvl 6bIJIO yCTaHOBJIeHO H3BeCTHoe pa3JIHLJHe B B03pacTaHllH

yCTJIllHIBOCTH B 3aBHCHlvlOCTH or copTa. XHlvlHLJeCKHe II OHOXHlvll-ItleCKHe onpe)l,eJIeHH5I nOK33aJIH

B03paCTaHHe cO)J.efl)ICaHH5I BO)l,bI, KaJIH5I H COOTHOmeHI-I5I X.J10pOreI-IHâ5I KHCJIOTa/KO<peHHOBa5f

KHCJ10Ta B KJIy6H5IX, rrapa.TIJIeJIbHO C ypoBHeM y)l,06peHI-I5I. YCT3IIOBJIeHO TaK,Ke CIHI)KeHHe co

,J,epXCaHH5I THp03HHa, aMHHOKHCJIOTbI OTBeTCTBeHI-IOH 3a 06MeH <lJeHOJIbEbIX coe)J.IIHeHHH, no

Mepe nOBbIweHI-151 ypOBH5I y)J.o6peHH5I, COOTBeTCTBeHlIO C nOBbIWeHlJ€M COJ].ep)K3HH5I <lJeHOJIb

HbIX Coe.II.HHeHHH H yCTOHLJHBOCTH K 60JI€3HHM. IlO.J1yLJeHHble P€3yJILTaTbl MoryT 06'b5ICHHTb B

H3BeCTHOH CTeneHH pa3JIHt.IHOe np05IBJIeHHe 3aGOJIeBaH~5I Ha )l,eJI5IHKaX C rroca)J.KaMH Kap

ToepeJI5I O)l,HHaKOBoro rrpOHCX01KJ].eHH5I.
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Rezultatele bune obţinute cu unele combinaţii recomandă extin
derea acestor cercetări.

C ros n i e r (1968), P ă t z o l d (1968), G i u s s ani (1970) pre
cum şi alţi autori l constată însă că eficacitatea erbicidelor depinde de o
serie de factori ca natura solului, gradul de îmburuienire şi speciile pre
dominante, condiţiile climatice etc., factori ce diferă foarte mult de la o
ţară la alta şi chiar de la o zonă la alta. Fiindcă rezultatele obţinute

într-o zonă nu pot fi extrapolate în alta este necesar să se experimen
teze în mai multe localităţi cu condiţii diferite pentru a se putea for
lTIula recomandările cele mai complete cu privire la folosirea erbicidelor
simple sau combinate.

Pe linia acestor constatări, experienţa cu erbicide combinate la
cultura cartofului a fost urmărită în lTIai In.uIte staţiuni experimen
tale amplasate în zone diferite.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

ExperiEl1ţele au fost organizate în ~ase cîmpuri experimentale: :Ia LC.C.P. T. Fundulea
pe cernoziom mediu levigat cu 3,5% humus, I.c.C.S. Braşov pe sol humico-semigleic cu 6,8%
bumus, staţiunile Ştefăneşti-Argeşpe sol aluvional cu 2,4% humus, Geoagiu pe sol aluvional
cu 2,3% humus, Livada pe sol brun mediu podzolit cu 1,2% humus şi Secuieni pe sol brun
de pădure cernoziomic cu 3,66% humus.

Au fost încercate 10 erbicide combinate, alături de două erbicide'simple şi doi martori.
Aplicarea acestora s-a făcut la trei perioade diferite: Gesagardul şi Afalonul cu 3-4 zile înainte
de răsări rea cartofului, Sapetrinul (Atrazin+Prometrin) imediat după plantare, iar Grame
zinul*), Gramonolu1**) şi Grametrinul***) cînd 10-15% din plante erau răsărite. Literele A,
B şi C reprezintă diferite rapoarte în asocierea erbicidelor utilizate.

În varianta martor 1 lucrat, s-au aplicat în timpul vegetaţiei lucrările de întreţinere
necesare pentru menţinerea culturii curate de buruieni. L3. n13rtoru1 II şi parcelele tratate
cu erbicide nu au fost aplicate nici un fel de lucrări de la plantare pînă la recoltare.

Gradul de îmburuienire a fost determinat pe specii numeric şi gravimetric.

REZULTATELE OBŢiNUTE

PRODUCŢIA DE TUBERCULl

La I.C.C.P.T. Fundulea, la majoritatea variantelor cercetate pro
ducţia de tuberculi realizată a fost practic egală cu aceea obţinută

in varianta luorată dUipă tehnologia obilşn:uită. Doar în cOllnbinJaţiile Sape-o
trin B, Gramezin A şi Gramezin B, producţiile au fost mai mici cu dife
renţe asigurate statistic. Comparaţia producţiei realizate în variantele
tratate cu cOlnbinaţii de erbicide, eu producţia din varianta tratată eu
erbicidul silnplu Gesagard, evidenţiază doar combinaţia Grametrin A,
ca avînd o producţie practic egală.

*) SVamoxone + Atrazin.
**) Gramoxone + Afalon.

***) Gvamoxone + Prometriu.



3 ERBICIDELE LA CULTURA CARTOFULUI

La J.C.C.S. Braşov, producţiile obţinute au fost mai mici decît
lnartorul lucrat cu 43-138 q/ha (tabelul 2). De remarcat însă ca In
variantele trHtate cu combinaţiile Gramezin B, Gramonol A, Gramo
noI B, Grametrin A şi Grametrin B s-au realizat producţii egale şi mai
lnari decît în varianta tratată cu Ge:sagard. Datorită spectrului mai
redus de distrugere a buruienilor, manifestat de Gesagard, lucru ce are
implicaţii asupra producţiei, ,acesta trebuie să fie înlocuit cu una din
combinaţiile eare s-au dovedit valoroase. rÎn acelaşi timp se ilnpune
folosirea unei tehnologii 'complexe de îmbinare a lucrărilor mecanice cu
folosirea erbicidelor.

La Staţiunea experimentală Argeş, unde experienţa a fost urmă

rită numai doi ani, se remarcă combinaţiile Gramonol şi Grarnetrin, care
au determinat producţii la nivelul martorului lucrat, iar Grametrin B
şi C, producţii chiar m,ai mari, cu diferenţe asigurate statistic. Demn de
evidentiat este că în variantele tratate cu cele două combinatii au fost
obţinute producţii mai mari şi decît în varianta tratată cu' erbicidul
Gesagard. Explicaţia constă în aceea că au combătut lnai eficace buru
ieni1e şi efectul depresiv asupra acestora a avut o durată mai mare.

La Staţiunea experimentală Geoagiu (tabelul 1) din rezultatele
obţinute în doi ani de experimentare 1969 şi 1971 se constată că cOlnbi
naţiile Sapetrin şi Gramezin s-au dovedit mai puţin valoroase, determi
nînd producţii ln:ai mici comparativ cu martorul lucrat, cu diferenţe asi
gurate statistic.

Celelalte combinaţii cercetate, avînd un efect destul de bun de
combatere a buruienilor, au contribuit la menţinerea culturii fără buru
ieni şi la obţinerea unor producţii practic egale cu lnartorul lucrat sau
varianta cu erbicidul Gesagard.

La Staţiunea experimentală Secuiemi, ,rezultatele obţinute lîn pe
rioada 1970-1971 evidenţi'ază ca slabe combinaţiile pe bază de Sapetrin
precum şi Grmnonol B.

În variantele tratate cu aceste erbicide s-au realizat producţii de
tuberculi mai reduse cu 35-53 q/ha faţă de martorul lucrat, diferen
ţele fiind asiguflate statistic. Faţă de efectul erbicidului Gesagard se
constată că multe combinaţii ca Gramezin A şi B, Gralnonol A şi C
prErcum şi GTameltrin A, E lşi C iil egalează şi rG?hiarîl delpă.:şes:c prin
producţii nesEr.anificativ dar repetat mai mari.

La Staţiunea experinwntală Livada au fost obţinute rezultate ase
11lănătoare. Se constată un efect redus al combinaţiilor Sapetrin şi Gra
mezin şi un efect bun al celorlalte cOlnbinaţii încercate.

EFECTUL ERBICIDELOR STUDIATE ASUPRA BURUIENILOR

Din datele prezentate în tabelul 2 se constată că aplicarea erbi
cidelor a avut efect favorabil în reducerea îmburuienirii culturii.

Atît în varirantele tratate cu erbicide sin1ple (V3 · şi Vii) cît ŞI In

celelalte variante, unde tratamentul s-a făcut·cu erbicide combinate,



Efectul erbicidelor asociate asupra producţiei de tuberculi

Tabelul 1

Comparaţia faţă de Comparaţia faţii de

Tuberculi martor li! I Gesagard 50 Tuberculi martorul 1 G€sagard 50
Variantele experientei q/ha

I I
q/ha

I I
% dif. % dif. ~/o dif. ~.~ dif.

- -=---

f. C. C. P. T. Fundalea (1969-1971) f.C.C.S. Bra.,?cv (1969-197 J)

1"\artar 1 lucrat. 203 100 O 91 - 19° 363 100 O 124 70***

.Martor II, nelucrat 97 <17 _106° 00 44 _12;)°00 230 63 _133°00 78 _ 63000

Gesagard 50 5 kg 222 109 19* IOa O 293 81 _ 70000 100 o

Afalon 5 kg 198 98 5 89 24°0 320 88 _ 43°00 109 27**

Sapetrin A 5 kg 189 93 14 85 _ 33°00 244 67 _119° 00 83 _ 49°00

Sapetrin B 5 kg 161 78 _ 42°00 73 _ 61 000 225 62 _138° 00 77 _ 68°01>

Gramezin A 5 kg 183 90 - 20° 82 _ 39°°0 279 77 _ 84°°0 95 14

Gramezin B 5 kg 185 91 18° 83 _ 37°°0 308 85 _ 55° 00 105 15

Gramonal A 5 kg 191 94 12 86 _ 31°00 302 83 _ 61°00 103 9

Gramanal B 5 kg 192 94 Il 86 _ 30°00 316 87 _ 47°00 108 23*

Gramanal C 5 kg 203 100 o 91 19° 283 83 _ 80°00 97 10

Grametrin A 5 kg 207 102 4 93 15 307 85 _ 56°00 105 14

Grametrin B 5 kg 199 98 4 90 _ 23°° 309 85 _ 54°°0 105 16

Grametrin C 5 192 95 Il _ 30°00 287 79 _ 76°°0 98 6

DL 5% = 17;1% 23; 0, I% = 30 q/ha DL 5% = 19; 1% = 25; 0,1% = 37 q/ha



Tabelu I 1 (continuare)

Comparaţia faţă de Comparaţia fată de

Variantele experienţei
Tuberculi martorul 1 Ge3agard 50 Tubcrculi martorul 1 Gcsagard 50

q/ha

I I

q/ha

I I% dif. % dif. O! dif. % dif.,o

Staţiunea Arge:;,1970-197l) Statiunea Geoagiu (1969 şi 1971)

Martar 1, prăşit de 3 ari 251 100 O 88 - 34° 323 100 O 104 12

Martar II, neprăşit 58 23 _193°°0 20 _227°00 159 49 _164°°0 51 _152°° 0

Gesagard 50 5 kg 285 113 34 100 O 311 96 - 14 100 O

Sapetrin A 5 kg 87 35 _164°°0 31 _198°00 297 92 - 26 95 14

Sapetrin B 5 kg 63 25 188000 22 _222°00 242 75 81° 00 78 _ 69 00U

Afalan 5 kg 230 92 21 81 _ 55°0 217 67 _106°00 70 _ 94UOO

Gramezin A 5 kg III 44 _140°00 39 _174°00 204 63 _109 000 66 _107000

Gramezin B 5 kg 174 69 _ 77°00 61 -1 i 1°00 264 81 _ 59 00 85 _ 47°00

Gramanal A 5 kg 233 93 - 18 82 _ 52°0 300 93 - 23 96 Il

Gramanal B 5 kg 283 113 32 99 - 2 299 93 - 24 96 12

Gramana! C 5 kg 248 99 3 87 - 37" 304 94 - 19 98 7

Grametrin A 5 kg 275 109 24 96 -10 302 94 - 21 97 9

Grametrin B 5 kg 303 121 52** 106 . 18 304 94 19 98 7

Grametrin C 5 kg 294 117 43* 103 9 321 99 2 103 10
t-:)

DL 5% = 34. 1% = 46;0. 1% 56 q/ha DL 5% = 31; 1% = 44; 0,1% = 59 q/ha CJ;:l
lfl



Tabelul 1 (continuare)

Comparaţia faţă de Comparaţia faţă de

Tubcrculi martorul 1 .Gesagard 50 Tuberculi martorul 1 Gesagard 50
Variantele experienţei q/ha

I I
q/ha

I I% dif. % d iL % dif. % dif.

Staţiunea Secuieni (1970-1971) Staţiunea Livada (1969-1971)

.Martor 1, prăşit_de 3 ori 275 100 O 112 29 277 100 O 103 8

.Martor II, -~neprăşit 146 53 _129000 59 _lOOOOG 193 70 _ 84000 72 _ 76°0

Gesagard 50 5 kg 246 89 - 29 100 O 269 97 - 8 100 O

Afalon 5 leg 247 90 - 28 100 202 73 _ 75°0 75 _ 6700

Sapetrin A 5 kg 240 87 - 35° 98 6 203 73 _ 7400 75 - 660

Sapetrin B 5 kg 222 81 _ 5300 90 - 24 120 43 _157000 45 _149000

Gramezin A _5':'kg 264 96 11 107 18 210 76 - 6ro 78 - 59°

Gramezin B 5 kg 266 97 9 108 20 190 69 _ 8700 71 _ 7900

Gramono1 A 5 kg 267 97 8 109 21 248 90 - 29 92 - 21

Gramono1 B 5 kg 237 86 - 380 96 - 9 241 87 - 36 90 - 28

Gramonol C 5 kg 267 97 8 109 21 269 97 8 100 O

Grametrin A 5 kg 283 103 8 115 37* 275 99 2 102 6

Grametrin B 5 kg 262 95 13 106 16 267 97 10 99 2

Grametrin C 5 kr, 257 93 18 104 11 259 94 18 96 10

DL 5% = 31; 1% = 42; 0,1% = 55 q/ha DL 5% = 50; 10/ 67; 0,1% 88 q/ha;0
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Tabelul 2

Efectul erbicidelor asociate asupra buru ien Hor din culturi le
de cartof

Cantit. medie Dif. faţă de Gradul de
de buruieni martorul combatere

Varianta verzi nelucrat a buruie-
kg/ha kg/ha nilor

OI
10

Martor 1 lucrat - - 100
Martor 2 nel ucra t 10363 - O
Gesagard 50 5 kg 2792 7571 73
Afalan 5 kg 2809 7554 73
Sapetrin A 5 kg 3579 6784 66
Sapetrin B 5 kg 3916 6447 62
Gramezin A 5 kg 2710 7653 74
Gramezin B 5 kg 1 823 8540 83
Gramanal A 5 kg 2641 7722 75
Gramanal B 5 kg 3549 6814 66
Gramanal C 5 kg 2760 7;603 73
Grametrin A 5 kg 3 101 7;:262 70
Grametrin B 5 kg 3361 7:002 68
Grametrin C 5 kg 4656 5707 55

241

masa buruienilor s-a redus foarte mult. Limitele de reducere variază

între 5 707 kg/ha sub influenţa combinaţiei Grametrin C şi 8 540 kgjha
cînd trHtamentul a fost făcut cu combinaţia Gramezin B, sau procentual
Între 550/ 0 şi 830/0.

Se remarcă combinaţiile Gramezin A şi B, Gramonol A şi e,
precum şi Grametrin A, care prin efectul depresiv manifestat au com
bătut bm.'uienile în procent de peste 700/0.

CONCLUZII

Experienţele organizate pentru cercetarea 1110dului de acţiune a
erbicidelor af'ociate în combaterea buruienilor din culturile de cartof
evidenţiază efectul bun al acestora.

1. In variantele tratate cu combinatiile GrarTIonol si Grametrin
au fost obţinute producţii practic egale ~u alemHrtorul~i lucrat. Pe
lîngă aceste combinaţii pentru condiţiile solurilor cernoziomice mai pre
zintă interes combinaţia Gramezin C, iar pentru soIurile podzolice com
binatia Gramezin. Cele mai sIlabe rezultate au fost obtinute în varian-
tele tratate cu combinaţiaSapetrin. '

2. Pe solul humko-semigleic de la Braşov au fost obţinute re
zultate mai slabe prin combaterea pe cale chimică H buruienilor din
culturile de cartof, producţia obţinută fiind doar de 62-880/ 0 din pro
ducţia martorului lucr,at.
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3. Efectul depresiv determinat de combinaţiile încercate asupra
buruienilor a fost destul de bun. Se ren1arcă combinatiile Gramezin
A şi B, Gramonol A şi C precum şi Grametrin A, car~ au combătut
buruienile în procent de peste 700/ 0 ,

4. Rezultatele obţinute demonstrează posibilitatea excluderii pra
şilelor manuale şi mecanice la cultura cartofului, acolo unde gradul de
îmburuienare şi ponderea buruienilor perene nu este prea mare.

THE EFFECT OF SOME ASSOCIATED HERBICIDES APPLIED IN POTATO CROPS

SUMMARY

Studies conduded between 1969 and 1971 în six research units with several combinations
of two herbicides each aimed at increasing the weed-killing speetrum in potato fields. Two
checks were used for comparisons: one variant inwhich the common cultivat ion technology
was appIied and another one without cultivation, as weII as plots receiving Gesagard and
Afalon, applied singly. The applications were made at different periods, depending on the
charaeteristics of the component herbicides. The results demonstrated that the herbicidal com
binations can be applied on extensive areas, due to their superior weed-eradicating effects.
Gramonol A, B, C, and Grametrin A, B, C were among the most successful combinations,
in alI localities where tests were run. The yields were essentially equal ta those recorded
in the machine-cultivated check and in the variant receiving Gesagard. In aII localities, the
combination Sapetrin was the least successful, and Gramezin was effeetive only an chernozem
soiIs.

VIE WIHKUNG E'INIGEJR ASSOZHERTER HERBIZIDE
IN DEN KARTOFF1ELKULITUREN

ZUSAMMENFASSUNG

Zur Erweiterung des Wirkungsgebietes der Unkrautbekămpfung in den Kartoffelbau,
wurden in der Zeit van 1969-1971, in sechs Farschungseinheiten eine Reihe van Kambi
nationen mit je zwei Herbiziden, versucht. Zum Vergleich wurden die nach gewohnter Tech
nalagie verarbeitete Vari.ante, die nicht verarbeitete Variante und die Varianten mit den ein
fachen Herbiziden Gesagard und Afalon genammen. Je nach den wesentIichen .M.erkmalen
der zusammen verwendeten Herbizide wurden sie zu verschiedenen Epochen angewandt. Die
erzielten Ergebnisse gestatten die Anwendung von Herbizidenkombinationen auf immer
grăsseren Flăchen, da sie hochwertige Eigenschaften in der Unkrautbekampfung beweisen.
Als zu den allerbestm Kombinationen gehărE11d erwiesen sich Gramonol A, B, C, und Gra
metrin A, B, C in samtIichen Ortschaften. Die erzieIten Ertrăge sind praktisch gleich mit
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jenen der verarbeiteten Vergleichsvariante und mit denjenigen der mit dem Herbi.zid Gesa
gard behandeIten Variante. Die Sapetrin - Variante ergab die schwachsten Ergebnisse in
alJen Ortschaften, wahrend die Gramezin-Variante gute ResuItate Iediglich auf Tschernos·
jomb6den brachte.

BJ1I15IHHE HEKOTOPbIX KOM5I1HI1POBAHHbIX fEP5I1I.l,H1l0B B ITOCEBAX
KAPTO<DEJ15I

PE3IOME

llJJ5I pacwllpeHlul cnelupa 60pb6bI c cOplUma;\H1 B rroceBax KapToepeJJ5I, B 1969-1971 rr. B
IlleCTI1 I1CCJIe).l,OBaTeJJbCKI1X yQpe)K).l,eHIl5IX HCnblTbIBaJIC5I p5I).l, l<OM6HHaUHH ilS ).l,ByX rep6HUI1).l,OB.
B KalieCTBe KOHTpOJJ5I C.1Y)lUIJJI1 BapllaHT 06p"160TaHHbIH no OOblliHOH TeXHOJJOrHH, Heoopaoo
TaHHbI}1 BapHaHT H BapHaHTbI c 06pa60TKol1 npOCTblMI1 rep611UH).l,aMH fecarap).l, H Aepau'IOH. B
saBHCHMOCTH OT oc06elmocTeII OT).l,eJJbHblX rep6HUH).l,OB, HX nplIMeHeHHe npOBO).l,HJIOCb B pas
JIHliHble CpOKI1. ITOJJy'-leHHble peSyu1bTaTbI nOSBOJJ5IIOT peKOMeH).l,oBaTb npl1MeHeHHe KOM6HHaUHH
repOHUH).l,OB Ha Bce oo.nee KpynHblx n.'IOm;a).l,5IX, TaK KaK OIUl OKaSaJJI1Cb BbICOKO 3epepeKTHBHbIMH B
60pboe C COpH5IKaMII. IToBceMeCTHO JIyI.IIIIHMH OKaSaJlHCb KOMOIIHaUHH fpaMOHOJJ A, B, C H
fpaMeTpHH A, B, C. ITOJJyqeHHble ypO}KalI npaKTlIliecKH O).l,HHaKOBbI C ypO)KaeM 06pa60TaHHoro
no OOblliHOH TeXHOJJOfHH BaplIaHTa, a TaK)Ke BaplIaHTa, 06pa60TaHHoro repOHUI1).l,OM fecarap).l,.
Bo Bcex MeCTHOCT51X KOM6HHaUI15I CarreTpllH ).l,aJJa HaHOOJJee CJJa6ble pesyJJbTaTbI, a KOMOHHa
UlUI fpaMeSIIH ).l,a.J1a xopOlliHe pesyJJbTaTf,I JIHilLb Ha '-leplW3eMHOll rrO'-lBe.
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TEHNOLOGIA APLICARII ERBICIDELOR LA CULTURA
CARTOFULUI

L. TAMAŞ. H. BREDT, LUCIA DRAGOMIR şi C. DRAICA

În anii 1969-1971 s-a studiat tehnologia aplicării erbicidelor la cul
tura cartofului la I.C.C.S. Braşov şi staţiunile Ştefăneşti şi Tg. Mureş.

S-a încercat utilizarea Prometrinului în combinaţie cu lucrări

mecanice şi aplicarea erbicidelor înaintea şi după răsărirea carto
filor în diferite doze şi epoci. S-a constatat că la un grad ridicat
de îmburuienare folosirea erbicidelor este o necesitate obiectivă.

Aplicarea erbicidelor pe toată suprafaţa a asigurat producţii supe
rioare faţă de aplicarea localizată. Grăpatul şi rebilonatul culturii
cartofului înainte de răsărire a fost eficient cînd au fost buruieni
rezistente la acţiunea erbicidului sau dacă s-a format crustă în
urma ploilor căzute. În cazul unei sole afînate şi îmburuienate
a fost mai eficientă distrugerea buruienilor prin aplicarea de
3-4 kg/ha Gramoxone înainte de răsări rea cartofilor. Prin erbici
dare s-a creat posibilitatea de reducere a lucrărilor de întreţinere

mecanică. O singură muşuroire înainte de înflorire a adus spor de
producţie, chiar dacă nu a contribuit la reducerea gradului de
îmburuienare. Aplicarea erbicidul ui Prometrin între rînduri,
înainte de înfloritul cartofului şi concomitent cu muşuroitul, pe
un sol cu îmburuienare slabă de la I.C.C.S. Braşov a redus gradul
de îmburuienare tîrzie, dar nu a con tribu it la sporirea producţiei.

Erbicidele Gesagard-50, Topogard, Gesapax, 2,4 D, MCPA şi

Gramoxone nu au da t rezul ta te bune în a pl icarea lor pe vEgeta ţie.

Experienţele privind combaterea buruienilor din cultura carto
fului au arătat în majoritatea cazurilor că erbiddele singure nu rezolvă

întreţinerea culturii; ele trebuie folosite ca o completare a măsurilor

agrotehnice în cadrul luptei integrate a combaterii buruienilor (B eri n
d e i, 1969). Concepţiile despre această agrotehnică diferă însă în func
ţie de nivelul agriculturii din zona pedoclimati:că, de maşinile existente
si alti factori obiectivi si subiectivi.
, . Pînă în prezent 's-au stabilit pentru cultura cartofului de la noi
din ţară cele mai corespunzătoare erbicide (Ş ar p e şi colab., 1969),
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,gradul de combatere a diferitelor specii de buruieni şi dozele de erbi
cide în funcţie de soiul cultivat şi condiţiile pedoclimatice (V l ă d u
ţi u şi colab., 1971), precum şi posibilităţile de reducere a lucrărilor de
intreţinere prin aplicarea erbicidelor (V 1 ă d u ţ i u şi colab., 1970).

,In ţările cu agricultură înaintată se consideră că aplicarea pe
fîşii a erbicidelor a atins punctul culminant, după care treptat cedează

locul aplicării pe toată suprafaţa. Bre d t (1970), VI ă d u ţ i u (1970)
:şi Tam a Ş (1971) recomandă din motive economice şi pe viitor aplica
rea erbieidelorîn benzi.

Se cunoaşte că erbicidele reziduale se aplică în intervalul de la
plantat la răsărit. Tratamentul aplicat în preajma răsăritului poate să

ducă la apariţia unor simptome de fitotoxicitate (V 1ă d u ţ i u şi colab.,
1(9170), i:a[' alpU'carea €,ribi1aildelor imeldi1at după plantare cTeează iposilbilli
tatea de îmburuienare timpurie. Bre d t (1970) recomandă aplicarea
erb'iddului cu 2-,5 zHe', iar re r OI:S n i e r (11970) ,cu 6-10 zi,leîna'inte de
rălsăifirea eartotfi'lor.

In combaterea buruienilor din cultura cartofului fără erbicide un
rol important a jucat grăpatul şi rebilonatul culturii înaintea răsăririi

cartofului. D a Il y n (1971), K o n sta n tin o v (1968), S c hol z (1971),
P ă t z o l d (1968), W e i 1 e r (1967) consideră că prin aceste lucrări şi

erbicidare se pot elimina lucrările de întreţinere în timpul vegetaţiei.

1n scopul menţinerii lanului de cartof fără buruieni pînă la recol
tare U b r i z s i şi G i m e s i (1969) recomandă aplicarea erbieidelor in
tre rinduri în timpul vegetaţiei, iar alţii aplică pe vegetaţie erbicide
regulatoare de creştere (P ă t z 01 d, 1968) sau erbicide totale (M u r p h y
şi G (!) v e n, 1970), asigurînd prin această metodă şi combaterea unor
buruieni~are nu sint distruse prin erbicidarea preemergentă.

Cît priveşte numărul cultivaţiilor necesare după răsărire, părerile

,cercetătcrilor sînt foarte diferite, de la concepţia că erbieidele aplicate
preemergent nu trebuie deranjate cu lucrări de întreţinere ulterioare
(U b r i z s i, 1969) pînă la aceea a necesităţii unei incorporări a erbi
ddelor, mai ales Cînd precipitaţiile au fost în cantităţi mai mici după

aplicare (W ies e, 1970). Aspecte ale lucrărilor mecanice de întreţinere

sînt sintetizate de D ,a Il y n (1971), Tam a s (1972) şi alţii.

In experienţele executate la LC.C.S. Braşov şi staţiunile experi
lTIentale Ştefăneşti şi Tg. Mureş în perioada anilor 1969-1P71 s-a ur
lTIărit stabilirea unei tehnologii adecvate privind utilizarea erbicidelor
la intreţinerea oartofului in combinaţie cu lucrările mecanice.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Tehnologia aplicării erbicidelor în condiţii de mecanizare (experienţa 1) s-a studiat
la staţiunile Ştefăneşti (1969-1971) şi Tg. Mureş (1969 şi 1971). Experienţa a avut următorii

'factori:
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Factorul A - modul de aplicare a erbicidelor cu 3 graduări: al - fără erbicide,
a2 - 3,5 kg/ha Gesag:Hd-50 pe rînd, a 3 - 7 kg/ha Gesagard-50 pe toată suprafaţa.

Factorul B -- lucrări de întreţinere mecanice cu 4 graduări: b1 - nelucra t mecanic,
b2 - 3 praşile mecanice, b3 - 2 praşile mecanice+ 1 bilonare, b4 - o praşilă mecanică cu
cui tiva torul.

Factorul C - lucrări între plantare şi răsărire cu 2 graduări: ci - nelucrat, c2 - grăpat

+rebilonat.
Înlocuirea lucrărilor de grăpa t şi rebilona t înainte de răsări rea cartofi lor cu aplicarea

erbicidelor de contact (experienţa 2) s-a experimentat Ia Tg. Mureş în anul 1971. Experienţa

a avut 2 factori:

Factorul A - doza erbicidului cu 2 graduări: al - 6 kg/ha Gesagard-50, a2 - netratat
şi nel uera t.

Factorul B - tratamente înainte de rasărit cu două graduări: bl - grăpat şi rebilonat
înainte de răsărire, b 2 - 4 1/ha Gramoxone aplicat înainte de răsări rea cartofilor.

Tehnologia aplicării erbicidelor (experienţa 3) s-a experimentat la Braşov în anii
1970-1971 şi a cuprins tratamente cu erbicide în număr şi epoci diferite, aplicate pe toată

suprafaţa, numai pe rînd sau pe vegetaţie, precum şi diferite modalităţi de combinare a tra
tamentelor chimice cu lucrări mecanice de întreţinere. Variantele sînt redate în tabelul 1.

Aplicarea erbicidelor pe vegetaţie (experienţa 4) s-a experimentat în anul 1971; s-au
făcut tatonări cu diferite erbicide, doze şi epoci de aplicare. La Braşov s-a aplicat Gesagard-50
şi Topogarde în doze de 3-6 kg/ha, Ia Tg. Mureş Gesapax 5 kg. Gramoxone 2 1 şi 2,4 D,
sare sodică - 1,5 kg/ha Ia diferite epoci.

S-a lucra t pe un sol humico-semigleiza t cu textura argilo-lu toasă şi 8% humus la Braşov,

un sol aluvionar cu textura nisipo-lutoasăşi 2,4% humus la Ştefăneşti şi pe un sol aluvionar
cu textura 1u toasă şi 3,3% humus, la Tg. Mureş În anul 1969, primăvara a fost secetoasă,

vara ploioasă; în anul 1970 primăvara a fost foarte ploioasă la Tg. Mureş şi Braşov şi

normală la Ştefăneşti, iar vara ploioasă la Ştefăneşti şi normală la Braşov şi Tg. Mureş.

În anul 1971 primăvara a fost ploioasă la Braşov şi Ştefăneşti şi normală la Tg. Mureş, iar
vara aproape normală în toate localităţile.

Cartofii s-au plantat în bilon, semimecanizat la o distanţă de 70 cm între rînduri cu o
densitate de 47600 plante/ha. (fig. 1).

Soiul plantat, datele fenologice privind planta cultivată, precum şi data aplicării erbi
cidelor sînt prezentate în tabelul 2, iar gradul de îmburuienare pe localităţi se prezintă în
tabelul 3. Lucrările de întreţinere din timpul vegetaţiei s-au făcut între răsărit şi înflorit.

REZULTATELE OBŢINUTE

Analiza varianţei (tabelul 4) privind experienţa cu tehnologia apli
carll erbicidelor evidenţiază factorii şi interacţiunile care au dus la
diferenţe semnificative.

Dintre cei trei factori studiaţi cea mai mare influenţă o are apli
carea erbicidului, urmată de lucrările de lîntreţinere după răsărire, avînd
importanţă şi lucrările înainte de răsărire. Interacţiunea diferiţilor fac-
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Tabelul 1

Variantele experienţei privind aplicarea erbicidelor la cultura cartofului

Lucrări

înainte
de

răsărire

Gesagard 50 ap licat
înainte de răsărire

Lucrări după

răsărire

Gesagard-50
l aplicat pe

interval
înainte de
răsărire

V1 - fără erbicide şi

nelucrat (Mt1)
V2 - fără erbicide,

lucrări obişnuite de
întreţinere (M t2 )

Va-rebilonat
V4-rebilonat la 2 săpt.

după plantare

V6 - rebilonat
V 7 - rebilonat

V8 - rebilonat

V 9 - rebilonat

V11) - rebilonat

Vll - rebilonat

5 kg/ha pe toată suprafata

5 kg/ha pe toată supraI.,
la 8 i.ile după rebilonare
5 kg/hape toată supraf.
imediat după plantare
5 kg/ha pe toată suprafaţa

5 kg/ha pe toată
suprafaţa

5 kg/ha pe toată
suprafaţa

5 kg/ha pe toată
suprafaţa

2,5 kg/ha pe rînd

2,5 kg/ha pe rînd

muşuroit mecanic
muşuroit mecanic

muşuroit mecanic
prăşit şi muşuroit

mecanic
prăşit şi muşuroit

mecanic
prăşit şi muşuroit

mecanic
prăşit şi muşuroit

mecanic

da

da

da

da

Tabelul 2'

Soiul de cartof, datele fenologice şi data aplicării erbicidului

Experi~nţa 1 Experienţa 2 Experienţa 3
Experi-
enta 4

Specificare Ştefăneşti

1971 I
Tg. Mureş Braşov B I Tg.

Tg:-
raşov Mureş Mureş

1969 I 1970 I 1969 I 1971 1970 I 1971 1971 1971 1971

aiul Colina Colina Măgura
Desi- Mer- Mer-

ree kur kur

Iantat 4.IV 7. IV 2.IV 12.IV 5.IV 29.V 7.IV 7. IV 5.IV 6.IV
ăsărit 4.V 5.V 2.V 13.V 12.V IS.VI 14.V 16.V 9.V II.V

nflorit lS.VI 17. VI 12.VI 14.VI 13.VI 13.VII IS.VI 20.VI !O.VI II.V
plicat erbicide 28. IV 30. IV 27. IV 5.V 26.IV lS.VI 4.V cI. 5, Il. !O.V

Il. VII 12.VI var. 20.V

s

P
R
J
A
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Fig. 1 - Precipitaţiile lunare căzute în perioada de vegetaţie a cartofului.
Fig, 1 - Monthly rainfalls during the vegetatian periad af potata plants.

Tabelul 3

Gradul de îmburuienare a culturii cartofului la sfîrşitul perioadei de vegetaţie, la varianta
nelucrată şi netratată (% de participare după greutatea buruienilor)

Anuale
Nr. s·ti.

dicot.lgramin.

Speci a
Localitatea buruieni q/ha Perene dominantă

la m'

Braşov 40-50 5-10 40 30 30 Raphanus raphanistrum

Ştefăneşti 30-90 40-90 90 4 6 Chenopodium sp.

Tg. Mureş 150-250 30-70 70 15 15 Sinapis arvel1sis

tori cu localităţile prezintă în toate oazurile v'alori semnificative, ceea
ce ne obligă să analizăm rezultatele obţinute pe localităţi.

La Ştefăneşti sînt dominante buruienile dicomedonate anuale, pe
parcelele netratate cu erbicide neexistînd graminee anuale (fig. 2). Prin
grăpat şi rebilonat înainte de răsărire se reduc buruienile în majoritatea
cazurilor, dar influenţa cea mai mare a rebilonării se constată la va
rianta netratată şi nelucrată după răsărire (al> 'b1). Prin lucrări meca
nice în timpul vegetaţiei scade numărul buruienilor, însă cele rămase

cresc cu o vigurozitate mai mare. Pe parcelele unde buruieni1e dicoti
le-donate anuale sînt combătute prin erbicidare ele sînt compensate
parţial cu monocotiledonate anuale şi buruieni perene.
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Fig, 2 - Influenţa modului de aplicare a Prometrinului (A) şi a lucrărilor
de întreţinere (B şi e) asupra cantităţii de buruieni (q/ha s.u.).

Fig, 2 - The effeet of the application method of Prometryn (A) and soi! cul
tivation (8. e) an weed infestation (q/ha d.s.)
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Tabelul 4

Analiza varianţei privind experienţa cu tehnologia aplicării erbicldului (Ştefăneşti şi

Tg. Mureş, 1969-1971)

Cauza varlabilltăţli GL S2 F (F-P.I%l

Modul de aplicare (A.) 2 968240 372** (5,4)
Lucrări după răsărire (B' 3 90611 111 ** (3.9)
Lucrări înainte de răsări re (C) 1 21 041 60** (6,8~

AxB 6 4508 5,5** (2,9)
Ax localităţi 8 23774 91** (3,29
BXlocalităţi 12 5473 6,7** (2,3,
.cx localităţi 4 3 127 Ş,9** (3,4)
BxA>< localităţi 12 12258 34,8** (2,3)

Diferenţe mari privind producţia de tuberculi există Între va
riantele netratate şi tratate. După modul de aplicare, adică localizat
sau pe întreaga suprafaţă, producţia diferă mai puţin. Grăpatul şi re
bilonarea au influenţat pozitiv în fiecare caz, ohiar şi atunci cînd erbi
cidele s-auaplioat pe toată suprafaţa (fig. 3).

La Tg. Mureş prin grăpat şi rebilonat se influenţează numai puţin

.gradul de îmburuienare. Buruienile distruse în faza de cotiledoane sînt
compensate cu Setaria sp. şi Echinocloa crus gaIU, care se dezvoltă

puternic În urma mobilizării solului (fig. 2).
Din figura 3 reiese că lucrările mecanice, executate atît Înainte

cît şi după răsărire, nu aduc sporuri de producţie comparativ cu apli
carea eribid1delor. Gl'ăipa:tul lşi relbHonatul înainte de răsă!I'ire HU adus
spor asigurat de producţie }a variantele neerbicidate şi nelucrate după

răsărire.

Din figura 4 reiese evident importanţa folosirii erbicidelor pentru
sporirea producţiei la cartof în condiţiile de la Ştefăneşti şi Tg. Mureş.

Prin lucrări de grăpare şi rebilonare între plantare şi răsărire se
.asigură o cultură fără buruieni în momentul răsăririi. Numai prin er
bicidare cu Gesagard-50 s,au alte erbicide (cu aplicare preemergentă)

nu se realizează acest deziderat, datorită buruienilor perene şi altor
buruieni anuale care sînt rezistente la acţiunea erbiddului. Din cerce
tările efectuate la Tg. Mureş în anul 1971 pe un sol cu textură lutoasă

'Şi cu un grad ridicat de îmburuienare reiese că tratamentul cu Gramo
xone trebuie privit în interacţiune cu restul tratamentelor (tabelul 5).
Atunci cînd cultura a fost tratată cu 6 kg/ha Gesagard-50 sporul adus
prin tratamentul cu Gramoxone 4 lfha, faţă de varianta care s-a grăpat

'Şi rebilonat. a fost de 8 q/ha (spor nesemnifioativ), iar pe parcele ne
tratate preemergent s-a obţinut prin acel,aşi tratament un spor sem
nificativ de 68 q/ha.
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Fig. 3 - Influenţa modului de aplicare a Prometrinului şi a
lucrărilor de întreţinere asupra producţiei de tuberculi (q/ha) ..
Fig. 8 - The effeet of the application method of Prometryn

and soil cultivation on tuber yields (q/ha).
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Fig. 4 -- Influenţa modului de aplicare a Prometrinului şi a lucră

rilor de întreţinere asupra producţiei de cartofi (media anilor
1969-1971. în q/ha,pentru Ştefăneşti şi Tg. Mureş).

Fig. 4 - The influence ·of the methods of Prometryn application
and soil cultivation on potato yields (average for 1969-1971,

in q/ha, a t Ştefăneşti and Tg. Mureş).
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Tabelul ii

Producţia de tuberculi (q/ha) obţinută în urma inlocuirii lucrărilor necesare înainte de răsărirea

cartofului cu aplicarea erbicidului Gramoxone (Tg. Mureş, 1971)

Factorul

Grăpat+ rebilcnat
Gramoxone (41)
Media

DL 5% (A) = 3) q
DL 5% (B) = 4D q

Gesagard-50
6 kg/ha

400
408
404

Netratat
nelucrat

267
335
301

Media

333
371
352
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Cercetările privind tehnologia aplicării erbicidelor la cultura car
tofului (experienţa 3) au fost executate la Braşov pe un teren mai puţin

imburuienat, dar mai argilos şi cu un procent de humus foarte ridicat.
La sfîrşitul lunii iulie s-a determinat o producţie de 19 q/ha buruieni
s.u., aproape în totalitate Raphanus raphanistrum, buruieni care se dis-
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Fig. 5 - Influenta erbicidării cu Prometrin pe interval înainte de înflorirea cartofului
(Braşov, 1970-1971).

Fig. 5 - The effect of Prometryn applications between the rows, prior to flowering (Braşov,
1970-1971).

trug uşor prin mijloace chimice şi mecanice. La această îmburuienare
s-au obţinut, fără intervenţie, în medie pe 2 ani, 166 q/ha tuberculi.
In lunile august - septembrie, în faza a doua de îmburuienare apar
buruienile perene şi mohorul, dar acestea nu depăşesc 7 q/ha s.u. (fig. 5).
In aceste condiţii se constată că variantele cu diferite tratamente, in
diferent că acestea sînt epoci de aplicare a erbicidelor sau lucrări

mecanice de întreţinere, sînt practic egale cu martorul lucrat normal,
fără diferenţe semnificative între ele şi arată numai tendinţa compor
tării variantelor. Rezultatele obţinute ne permit să facem constatări

valabile mai mult pentru zona foarte favorabilă a cartofului, asemă
nătoare cîmpului din Ţara B1rsei.
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Prin decalarea rebilonării şi aplicării erbicidului, producţia de
tuberculi scade, însă creşte gradul de îmburuienare. Producţiile reali
zate prin aplicarea erbicidelor pe toată suprafaţa sînt mai mari decît
cele cu aplioarea pe rînd. Aplicarea Gesagardului între rînduri în pe
rioada de vegetaţie, în scopul prelungirii acţiunii erbicidului, a con
tribuit la reducerea îmburuienării tîrzii, fără realizarea unui spor de
producţie la cartof. Executarea muşuroitului înainte de înflorirea car
tofului aduce :spor de producţie n:elSemnifi,cati'v în tna.lte .cazurile.

S-a cercetat de asemenea aplicarea erbicidelor în timpul vege-·
taţiei la Braşov şi Tg. Mureş (experienţa 4). Efectuarea acestei expe
rienţe se datoreşte faptului că !În perioada de aplicare re'comrand:a\tă

(adică în preajma răsăririi cartofilor) poate să intervină un timp ploios,
de n1aimulte zile, care să împiedice executarea lucrărilor de erbicidare
pînă la răsăritul culturii. De asemenea, anumite buruieni rezistente la
acţiunea triazinelor, la ,administrare preen1ergentă sînt combătute de
acelaşi erbicid prin aplicare foliară. Din tabelul varianţei (tabelul 6)
privind experienţa cu aplicarea erbicidelor Gesagard-50 şi Topogarde

Tabelul 6

Analiza varianţei privind experienţa cu aplicarea erbicidului pe vegetaţie

(Braşov, ]971)

Cauza variabilităţii

Erbicide (E)

Doze (D)

Momente (M)

DXE

MXE

M><D

MXDXE

GL

4

4

4

4

163

17373

113038

4 151

3881

10070

245

F

1,0

11,9*

109,0**

2,8**

3,7*

9,7**

0,2

(F.P.5%)

( 18,5)

(7,7)

(2,7)

(7,7)

(2,1)

(2,~1

(2,7!)

în două doze (3 şi 6 kg/ha) şi 4 epocI, In perioada de vegetaţie a carto
fuilui, rezultă o eOmtpiOirtiare alSelnănătoclire a eelolr două erlbilCi\de, aiviînid
diferenţă semnificativă între doze şi diferenţe foarte semnificative în
funcţie de epoca de aplicare. Se constată că erbicidele sînt fitotoxice
in toate fazele de vegetaţie, începînd cu răsăritul cartofului. Gradul
de fitotoxicitate este legat de epocile de aplicare, ajungînd la maximuln
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in faza de 3-5 frunze (fig. 6). Gradul de fitotoxicitate creşte conco
,mitent cu creşterea dozelor aplicate. După un timp de 1-3 săptămîni

silnptomele de fitotoxicitate dispar, aparatul foIiar se reface, dar pro
,ducţia rămîne scăzută.

/'......

/ ........_-
/

/
/

~

MCPA
(dUjJd i'f7l'lor;!)

Lg. 6' - Influenţa erbicidelor specifice cartofului, aplica te pe veg2taţie,

la Braşov, în anul 1971.
Fig. 6 - The effeet of specific herbicides applied in potato fields an the

vegeta tion, a t Braşov in 1971.

Cu cît Gesapaxul se aplică mai devreme cu atît se distrug luai
'sigur buruienile anuale. Prin aplicarea pe vegetaţie a erbicidului Gesa
pax, datorită fitotoxieităţii scade producţia şi numărul de tuberculi
la cuib (fig. 7).

Lai :ap'1'i1carea erbicidului 2,4 D se constlată ,că prin reiducerea bu
Tuienilor dicotiledonate creşte mai intens n10horul; deci 2,4 D contri
buie la reducerea îmburuienării numai acolo unde nu este mohol' (fig. 7).
La aplicarea erbicidului 2,4 D, imediat după răsăr'irea cartofului, nu
mărul tuberculilor la cuib s-a redus. La aplicarea mai întîrziată, car
toful se pare că nu este atît de sensibil, dar buruienile îmbătrînite se
combat mai greu. Erbicidul sistemic MCPA, aplicat după înfloritul car
tofului, împotriva îmburuienării tîrzii, pe parcele lucrate normal, a
,dat rezultate negative (fig. 6). Dacă se aplică Gramoxone după răsărire

se distruge întreaga vegetaţie, atit cultura Oit şi buruienile (fig. 8).
Ulterior, cultura şi buruienile perene revin şi răsar şi alte buruieni
.anuale.



257

__ Tol.,!
___ NMoco/'Veo'oMle
_ •_ 01<-0111<'06>7";/'"
•• Pereal!!

10

Procll/cjiCJ ele Il/bercl/!i Gr.,;dv!* /mbl/rl/le./l<9re

.'i//78 $1/

Ge.s<9pCl-r, ŞKg/);,g

M

TEHNdLOGIA APLICARII ERBICIDELOR13

Fig. 7 - Influenţa er
bicidelor aplica te la
cartof. pe vegeta ţie, în
anul 1971 la Tg. Mureş.

Fig. 7 - The effect of
herbicides applied in
potato fields, on the
vegeta tion, at Tg. Mu-

reş, in 1971.

Fig. 8 - Influenţa

erbicidului Ciramo
xone (2I/ha) aplicat
pe vegetaţie la Tg.
Mureş în anul 1971.
Fig. 8 - The efo
fect of Ciramoxone
(2 I/ha)applied on
the vegetation at
Tg. Mureş,in 1971.
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CONCLUZII

14

1. Folosirea erbicidelor în cultura cartofului la un grad ridicat
de îmburuienare este o necesitate obiectivă.

2. Aplicarea erbicidelor pe toată suprafaţa asigură producţii su
perioare faţă de aplicarea pe rînd.

3. Aplicarea pe rînd a erbicidelor se poate admite din motive
economice sau lipsă de erbicide numai acolo unde domină buruienile
dicotiledonate anuale cu răsărire timpurie şi infestaLrea cu HlOhor este
redusă.

4. Grăpatul şi rebilonatul culturii cartofului se aplică numai cînd
starea culturii o cere, determinînd în acest caz sporuri de producţie

prin dist['ugerea crustei formată după ploi şi prin distrugerea buruieni
lor răsărite. In cazul unui teren afinat si îmburuienat a fost eficientă

aplicarea a 3-4 l/ha Gramoxone înainte' de răsăritul cartofului.
5. In cazul distrugerii buruieni10r prin erbicidare, devine posi

bilă reducerea lucrărilor de întretinere mecanică. Numărul si felul aces-
tor lucrării tirlebuie staibHite :în rfuncţie del condiţiile Idate. .

6. Muşuroitul Icartofilor aduce !Spor de producţie chiar dacă nu
contribuie la reducerea gradului de înlburuienare.

7. Epoca opthnă de aplicare a erbicidului Gesagard-50 este în
preajma răsăririi cartofului. Din motive organizatorice se poate efectua
cu 2-10 zile mai înainte de răsărirea cartofului, în funcţie de mersul
vremii şi dotarea cu maşini, cunoscînd că aplicarea mai devreme dău

nează mai puţin decît atunci dnd plantele sînt răsărite.

8. Aplicarea erbieidului concomitent cu rebilonarea a fost avan
tajoasă atît din punct de vedere economic cît şi agrotehnic.

9. Aplicarea erbieidului Gesagard-50 între rînduri, înainte de în
floritulcartofului si concomitent cu musuroitul în conditiile de la Bra
şova redus gradui de îmburuienare tîr~ie, dar nu a co~tribuit la spo
rirea producţiei.

10. Erbieidele Gesagard-50, Topogarde, Gesapax, 2,4 D, MCPA şi

Gramoxone nu au dat rezultate bune cînd au fost folosite mai tîrziu, în
perioada de vegetaţie a cartofului.

TECHNOLOGY OF WEED CONTROL IN POTATO CROPS

SUMMARY

The technology of WE'Ed control in potato crops was studied between 1969 and 1971 at the
Research Institute for Potato and Sugarbeet Cultivation, Braşov and at the Station Ştefăneşti

and Tg. Mureş. The experiments comprised the use cf Prometryn applied together with machine
cultivation, as well as pre and post-emergence herbicide applications in potato fields, at
different rates and periods. The application of herbicides on the entire area of the field resuHed
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in higher yields, as compared to localized applications. The pre-emergence harrowing and
re-ridging of potato fields was effeetive in controlling herbicide-resistant weeds and, also,
when due to the rainfalls the soil was covered by crust. On loose and weed-infested soils.
the pre-emergence application of Grammoxone at 3-4 kg/ha was more effeetive. The chemical'
weed control resulted in a reduetion of the machine cultivation operations. A single pre
flowering hiJling led to increased yields, even if this did not reduce the weed infestation.
The pre-fIowering application of Prometryn between the rows, simultaneously to hilling, an
a lightIy infested soil at Braşov, reduced late infestations but did not result in yield increases.
The results obtained with Gesagard-50, Topogard, Gesapax, 2,4-D, MCPA and Grammoxone·
were not satisfaetory.

TECHNOLOGIE DER HERBIZIDENANWENDUNG
IN DEM KARTOFFELBAU

ZUSAMMENFASSUNG

In den Jahren 1969-1971, hat man im Institut fiir Kartoffel und Zuckerriibenbau Braşov

llnd in den Versuchsstationen Ştefăneşti llnd Tîrgu Mureş die Technologie der Herbizide in
dem Kartoffeibau studiert. Man versuchte die Verwendung von Prometrin in Verb indung
mit mechanischen pflegearbeiten llnd dig Anwendung der Herbizide vor llnd nach dem
Auflauf der Kartoffeln, in verschiedenen Dosen und in verschiedenen Epochen. Man hat
festgestellt, dass bei hochgradiger Verunkrautung der Gebrauch von Herbiziden eine objek·
tive Notwendigkeit ist. Die Verwendung der Herbizide 8uf der ganzen Flache ergab hohere
Btrage, als die ortlich begrenzte Anwendung. Das Eggen und Dammpfliigen der Kartof
feln vor dem Auflalll war wirksam, wenn gegen Herbizi.de widerstandsfahiges Unkraut vor
handen war, oder wenn sich infolge von Regen eine Kruste bildete. Im Falle einer lockeren
llnd verunkrauteten FIur, war die Vernichtung des Unkrauts durch Anwendung von 3-4 Kg/Ha,
Gramoxone vor dem Auflauf wirksamer. Durch die Herbizidbehandiung wurde es ermog
Iicht d ie mechanischen Pflegearbeiten zu verri.ngern. Ein einziges Haufeln vor der BIiite,
ergab Produktionsanstieg, selbst wenn es nicht zur Verminderung des Verunkrautungsgrades'
beitrug. Die Anwendung des Herbizids Prometrin zwischen den Reihen, vor dem ErbIiihen.
der Kartoffein llnd gieichzeitig mit dem Haufeln, auf einem schwach verunkrautetem Bodea
im Institut fiir Kartoffel-und Zuckerriibenbau Braşov, verminderte die spate Verunkrau··
tung, trug aber nicht zur Vermehrung der Prodllktion bei. Die Herbizide Gesagard-50,.
Topogard, Gesapax, 2,4 D, MCPA und Gramoxone gaben keine guten Resultate.

TEXHOJlOfI1}I TIPI1MEHEHI1}I fEP5I1UHllOB B TIOCEBAX KAPTO<flEJl}I

PE3IOME

TeXHOJlOrH51 npHMeHeHlul rep6HUH)J.OB B Ky.nbTypax KapTo<pe.n51 H3ytJa.nacb B 1969-1971 rr.
B opaUIoBcKoM HayLIHo-Hcc.ne)J.oBaTe.nbcKoM HHcTHTyTe KapToepeJleBo)J.cTBa H CBeK.nOBO)J.CTBa H)

Ha onbITHbIX cTalIUHHX lIlTe<p::mewTH H Tblpry Mypern. I1cnbITblBa.nocb npHMeHeHHe TIpoMeT-
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pHHa B KOlhjhHaUHH CMeXaHHSHpOBaHHhIMH 06pa60TKaMH H rrpHMeHeHlle rep6HUH,lJ,OB ,lJ,0 H rrOCJle
n05IBJleHH5I BCXO)J.OB KapTOepeJl5I B paSJlHtIHhIX )J.osax H B paSJlHqHhle CpOKH. YCTaHOBJleHO, qTO
CrrJIOlllHOe rrpHMeHeHHe rep6HUH)J.OB 06eCrreQv,BaJlO rrOJlyqeHHe 60JIee BhICOKHX yp02KaeB, qeM rrpH
MeCTHOM BHeCeHHH. 60pOHOBaHHe H rpe6HeBaH,He rrOCeBa KapTOepeJI5I )J.O n05IBJleHH5I BCXO)J.OB
OKaSaJlHCh 3epepeKTHBHhIMH rrpH HaJlHqHH COpH5IKOB YCTOHqHBbIX K rep6HUH)J.y HJIH rrpH 06paso
BaHHOH )J.o:lK,lJ,5IMH rrOqBeHHOH KOpKe. Kor)J.a pe% H)J.eT 06 paSphIXJIeHHOM H sapocr.ueM cop
H5IKaMH rro.h:e, TO 60Jlee 3epepeKTHBHhIM 5IBJI5IeTC5I YHHqT02KeHHe COpH5IKOB rryTeM ero 06pa60TKH
nperrapaToM Gramoxone B )J.ose 3-4 Kr/ra ,n,o n05IBJIeHH5I BCXO,n,OB KapToepeJI5I. DPH 06pa
60TKe rep6HUH)J.aMH rr05IBHJIacb BOSM02KHOCTh C6KpameHH5I KOJlHqeCTBa MexaHHsHpoBaHHhlx
pa60T yxo,n,a. O)J.HoKpaTHoe oKyqHSaHHe nepe,n, UBeTeHHeM )J.aeT rrpH6aBKy ypo2Ka5I, ,n,a2Ke H
Tor)J.a, Kor,n,a He crroc06cTByeT CHH2KeHHIO CTerreHH saCOpeHH5I. BHeceHHe rep6HUH,n,a I1poMeT
pHH B Me2K,n,yp5I)J.h5I rrepe)J. HaqaJIOM UBeTeHH5I KapToepeJI5I o)J.HoBpeMeHHo C oKyqHBaeHHeM, Ha
cJla60 sacopeHHoM COpH5IKaMH rrOJIe B 5pallloBcKoM HHcTHTyTe CHHSHJIO CTerreHh aOS)J.Hero sacope
HHSJ HO He crroC06CTBOBaJIO rrOBhIlIIeHHIO ypoJKa5I. fep6HI.I.H)J.hI Gesagard -50, Topogard, Gesapax
2, 4 D, MSPA H Gramoxone He )J.aJlH rrOJlO2KHTeJIhHhIX pesyJlbTaToB.
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REDUCEREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE LA CULTURA
CARTOFULUI

L. TAMAŞ

În 1970-1971 s-a urmărit influenţa lucrărilor mecanice la cultura
cartofului în condiţii de erbicidare asupra combaterii buruieni1or,
producţiei de cartof, tasării şi umidităţii solului. Buruienile perene
rezistente la erbicide s-au combătut numai parţial prin lucrări

mecanice. În cazul combaterii complete a buruienilor cu mijloace
chimice a fost suficientă aplicarea unei singure bilonări, înainte
de îmburuienarea cartofilor. Cu o singură lucrare mecanică apli
cată la o umiditate potrivită a solului, s-a afînat suficient solul
şi numai repetarea lucrărilor a dus Ia tasări excesive. În anumite
condiţii optime, adică la o textură corespunzătoare şi un procent
ridicat de humus, nu a fost nevoie de lucrări mecanice. Prăşitul

mecanic cu labă-gîscă sau o singură bilonare IJU a influenţat negativ
umiditatea solului. Executarea mai multor bilonări a contribuit
la reducerea umidităţii solului cu )-2%. Prin reducerea lucrărilor

de întreţinere nu a scăzut calitatea producţiei de cartof.

Numărul cultivaţiilor necesare pentru întreţinerea culturii carto
fului a constituit o preocupare importantă a multor cercetători. Con
cluziile trase sînt contradictorii, de la inoportunitate pînă la absolută

necesitate a executării unui număr mare de lucrări mecanice.
Dacă buruienile au fost combătute prin erbicidare, K abi e r s c h

(1966), P ă t z o 1d (1967), F r ies s 1e ben (1969) şi alţii consideră că

la cartof nu e nevoie de lucrări mecanice, deoarece acestea produc
vătămarea tubea:-culilor, a stolonilor, rădăcinilor, vrejilor şi frunzelor
(Friessleben, 1968; Bohming, 1968; Sporleder, 1969; Her
z o g, 1969), răspîndesc boli virotice (S por led e r, 1969 ; 2 a har e n k o,
1969), scade numărul tuberculilor la cuib (H e r z o g, 1969), creşte pro
centul de amidon (H e r z o g, 1969; P ă t z o l d, 1968), întkzie tube
rizarea (C ros n i e r, 1970; Wo 1f, 1969), se compactează solul (2 a
h are n k o, 1969; H e r z o g, 1969), scade ulniditatea solului
(F r ies s l e ben, 1968; H e r z o g, 1969; W o 1f, 1969; W ii r zer,
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1968) şi creşte gradul de îmburuienare datorită seminţelOl~ aduse din
adîncime (U b 'r i z s i, 1969).

Lucrările mecanice de întreţinere sînt obligatorii (8 pir ido n o v
şi Ni k i for o v, 1969; D a Il y n, 1971; Dan ieI, 1969) fiindcă aduc
un spor de producţie şi numai în acest fel se combat buruienile perene
(T i il i s, 1969; W o 1f, 19'69; P ă t z o 1 d, 1968). Lucrările mecanice
trebuie executate la un minim necesar (B r e m lU e r" 1966 ; V e z,1968)
in funcţie de tipul solului, speciile de buruieni dominante, gradul de îm
buruienare, climă şi sol; ele sînt necesare mai mult pe soIuri grele
(8 por 1e d e r, 1969) şi pe soIuri uşoare (V 1ă d u ţi u, 1970), dar
trebuie €ivi tate pe soIurile ig:rele 'la umilditate ridi,eată t(F r ie s IS 1e ben,
19167).

Este nevoie de lucrări mecanice, chiar dacă acestea au anumite
dezavantaje, dar pentru reducerea pagubelor provocate trebuie îmbu
nătăţite uneltele şi ales un tip de tractor corespunzător (P ă t z o 1 d,
1968 ; B eri il de i, 1969).

într-o măsură mai mică sau lTIai mare, aproape toţi cercetătorii

ajung la concluzia că nu se pot elabora reţete unice pentru toate con
diţiile (T a m a ş, 1971); acestea trebuie stabilite în funcţie de un nu
măr mare de factori care contribuie la obţinerea producţiilor de tu
berculi.

În cercetările noastre s-a urmărit să se stabilească modul cum
trebuie efectuate lucrările de întreţinere în funcţie de compoziţia flo
ristică a buruienilor, gradul de îmburuienare, tipul de sol şi alţi factori
care ar influenţa mecanizarea culturii cartoÎului.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţa a avut 2 factori:
Factorul A - doze de erbicide, cu 2 graduări: al - 3,5 kg/ha Gesagard-50, a2 - 7

kg/ha Gesagard-50.
Factorul B - lucrări de întreţinere mecanică, cu 10 graduări: bl - nelucrat, b2 

1 praşilă cu cuţit labă gîscă (odată cu praşila a II-a de la ba), b::l - 2 praşile cu cuţit labă de
gîscă, bq - 3 praşile cu cuţit labă de gîscă, b5 - 1 bilonare (odată cu bi10narea a II-a de la
b 6), bG - 2 bilonări, b7 - 3 bilanări, bs - o praşilă, 2 bilonări, b\J - 2 praşile, o bilonare,
b lO - 1 praşilă, o bilonare.

Experienţaa fost efectuată' la Staţiunea Tg. Mureş în anii 1970 şi 1971 şi la C. A. P.
GăIeşti în anul 1971. Condiţiile de sol sînt arătate în tabelul 1. Plantarea culturii s-a făcut

semimecanizat la Tg. Mureş şi mecanizat la GăIeşti.

Biloanele pentru plantare, acoperirea cartofilor, precum şi lucrările de întreţinere s-au
făcut cu tractorul RS-09 la Tg. Mureş, iar lucrările de întreţinere la GăIeşti cu tractorul
L-400. Soiurile Merkur la Tg. Mureş şi Desiree la GăIeşti, de categoria înmulţirea 1, s-au
plantat la distanţă de 70 cm între rînduri, în perioada optimă, cu excepţia anului 1970, cînd
plantarea s-a făcut după retragerea inundaţiei, la data de 3 iunie.
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Condiţiile de sol În care s-a experimentat în anii 1970-1971
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Tabelul 1

Analiza granulometrică

Localitatea şi anul % Texturahumus

I Inisip praf argilă
I

Tg. Mureş - 1970 3,4 26,4 38,4 35,2 L.A.
Tg. Mureş- 1971 3,3 28,1 38,6 33,4 L.NL
Găieşti - 1971 2,5 42,2 34,0 23,8 L.N.M.

Buruienile dominante au fost anualele sensibile la erbicide în anul 1970: Sinapis
arvensis, Chenopodium album, Hibiscus trionum, Setaria sp., Echinocloa crus galli, Oxalis
acetozella, Galinsaga parvitlora, Sanchus arvensis, Mentha sp., Convolvulus arvensis şi Cirsium
arvense în 1971 la Tg. Mureş; Equisetum arvense, Sonchus arvensis, Roripa silvestris, ConvoI
vulus arvensis, Plantago sp., Sinapis arvensis şi Galinsaga parvitlora la GăIeşti.

In scopul stabilirii tasării solului în urma lucrărilor executate anual s-a determinat
prin penetrare pînă la 50 cm şi prin determinarea greutăţii volumetrice îndesarea solului pe
variante, pe bilon şi între biloane, unde a fost tasat cu roata tractorului şi unde nu a trecut
roata.

Variantele de lucrări mecanice au fost: V1 - nelucrat (Mt.); V2 V~, V 4- - 1, 2 şi

respectiv 3 praşile mecanice; V5' V6' V 7 - 1, 2 şi respectiv 3 bilonări; V8 - 1 praşilă mec.
+ 2 bilonări; V tJ - 2 praşile mec. + 1 bilonare; Vu - 1 praşilă mec. + 1 bilonare.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

La Tg. Mureş, în anul 1970, buruienile au fost combătute în to
talitate de erbicide, avînd numai infestări ,cu buruieni anuale. În anul
1971 în1buruienarea a fost de asemenea redusă, avînd 1-3 q/ha buruieni
s.u., şi fiind compusă din Cirsium arvense şi buruieni anuale cu ră

sărire t'îrzie (fig. 1).
La GăIeşti, buruiana dominantă Equisetum arvense nu a fost dis

trusă şi s-au obţinut 8-16 q/ha buruieni s.u.
Lucrările mecanice au influenţat diferenţiat distrugerea sau răs

pîndirea diferitelor grupe de buruieni (fig. 1). Cele perene sînt reduse
proporţional cu numărul lucrărilor şi sînt combătute mai bine de ra
riţă decît de cultivatoTul echipat cu cuţite labă de gîscă. La combaterea
buruienilor perene se evidenţiază Vs cu o praşilă şi două bilonări pre
cum şi V7 cu trei bilonări. Se observă o creştere a cantităţilor de bu
ruieni anuale la variantele unde buruienile perene au fost combătute

înt:r-un procent mai ridicat.
Pen'tru staibiHrea Iprocentului de combatere a bUiI'ufenii CirsitL7n

arvense 'în anul 1971 s-a determinat gradul de îmburuienare şi la 3
săptămîni de la terminarea lucrărilor de întTeţinere. Din totalul buruie-
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. nilor perene au fost distruse 56-72010 din număr şi 28-530/ 0 din greu
tate, din care Cirsium arvense .30-370/ 0 ca număr şi 13-37010 din
greutate.

Buruien'ile anuale sensibile la actiunea erbicidelor ,au fost combă

tute cu 3,5 kg/ha Gesagard-50, deci ~u a fost nevoie de o doză mai
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Fig. 1 - Influenţa lucrărilor mecanice asupra gradului de Îm
buruienare ~i a combaterii diferi telor grupe de buruieni.

Fig. 1 - The effeet of machine cultiva tion on the degree of weed
infestation and the control of various groupsof weeds.

mare. La buruienile perene, însă, prin aplicarea unei doze mai mari
de erbicide gradul de îmburuienare 'al parcelelor a scăzut mai mult ca
număr şi mai puţin ea greutate. Analizînd două specii cu comportare
diferită s-a constatat că la dublarea dozei de erbicid, 'cantitatea de
Sonchus arvensis a scă'zut la jumătate, ian:- c.anti'taJtea de. Cirsium ar
vense a avut o mică tendinţă de creştere.

Concluzia este <Că la stabilirea dozei de erbicide trebuie să se ţină

cont şi de compoziţia floristică.

Pe parcelele cu buruieni anuale sensibile la acţiunea Prometry
nu[ui, laap'liearea' coreJotă a eIibicildelor iburuien1i'le Ise distrug. Odată
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cu lucrările de întreţinere, prin' aducerea din adîncime în stratul su
perior al solului a seminţelor de buruieni, din 'Care o parte ajunge pe
porţiuni unde, datorită amestecăl1'ii 'solului, nu există erbieide, apar
noi buruieni anuale. Prin compensare, buruienile anuale cresc acolo
unde nu eS1te acoperit des cu plantă cultivată sau buruieni rezistente.

în concluzie, factorul important în 'combaterea buruienilor este
erbicidarea. Lucrările mecanice 'Contribuie nUInai parţial la reducerea
cantităţilor de buruieni perene şi pot să 'ajute la răspîndirea unor bu
ruienianuale,.

INFLUENŢALUCRĂRILORASUPRA PRODUCŢIEI DE TUBERCULI

In anul 1970, la Tg. Mureş nu se constată (fig. 2 A) diferenţe sen1
nificative de producţie intre variante, dar variantele lucrate au ten
dinţa de scădere faţă de martorul nelucrat. Nu sînt diferenţe semnifi
caitiiVe Jntre 'Vadante niiCÎ în anul ,1971 :la Tlg.Mureş; :în alcest oaz însă

se inversează tendinţa, variantele lucrate avînd o uşoară creştere faţă

de martorul nelucrat. V'ariantele bilonate sînt mai bune decît cele
prăşite şi pe primul loc se situează varian'ta bilonată o singură dată

(Vs). La GăIeşti pe un sol lTIai uşor, Vg, cu două praşile mecanice şi o
bilonare, este semnificaUv mai slabă.

,În meidiie pe Ice:le t!rei eXlpeLrienţe, datorită inlf;1uenţei de la 'GMelşti,

Vg este mai slabă cu 13 q/ha, fiind la limita semnificaţiei. Producţia

de la Vs, cu o singură bilonare, are o tendinţă de creştere,depăşind

varianta nelucrată cu 7 q/ha tuberculi.
Influenţa lucrărilor lTIecanice asupra producţiei de tuberculi la

aplicarea erbiciduluiGesagard-50 (fig. 2 B) 'arată că cu 3,5 kg/ha Ge
sagard-50 se obţine o producţie mai mare cu 30/0' fiind însă la limita
erorii.

Categoriile de mă'filTIe ale tuberculilor copiază în linii mari ten
dinţa producţiei totale, eventualele diferenţieri fiind nesemnificative
(fig. 2 C). Numărul tuberculilor la cuib variază între 9,4 şi 10,1, la
varianta nelucrată fiind de 9,9, iar greutatea medie a tuberculilor este
de 80-88 g (83 g la varianta nelucrată).

S-a urmărit procentul de tuberculi înverziţi pe variante. În func
ţie de condiţiile de sol şi precipitaţii s-au înverzit 1-70/ 0 din tuber
culi, dar vadanta nelucrată s-a situat întotdeauna între cele cu procent
redus de tuberculi verzi.

În scopul stabilirii influenţei lucrărilor de întreţinere asupTa va
lorii culinare a cartofilor fierţi precum şi a conţinutului în amidon,
cu ajutorul Laboratorului de analize de la LC.C.S. Braşov s-,a constatat
că diferenţele sînt atît de mici încît toate variantele au aparţinut cla
sei B. Deci dozele de erbicide şi lucrările nu influenţează valoarea cu_o
linară a cartofilor.
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In consecinţă din rezultatele obţinute la producţia de tuberculi
,relese în mod evident că există posibilitatea de reducere a numărului

de lucrări mecanice la întreţinerea cartofului, în cazul distrugerii bu
Tuienilor prin aplicareaerbicidelor. H e r v e (citat de C ros n i e r,
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Fig. 2 - Influenţa lucrărilor mecanice asupra productiei de tuberculi
(A), la două doze de Prometrin (8) şi asupra producţiei, pe categorii

de mărime a tuberculilor (C).
Fig. 2 - The effeets of machine cultivation on tuber yields (A), at two
rates of Prometryn (B), and on yields per cathegories of tuber size~ (e).

1970), constată că prin executarea unor lucrări culturale s-a distrus şi

s-a tăiat un număr mare de ,rădăcini.Pentru refacerea rădăcinilor pier
..d.ute planta îşi prelungeşte vegetaţia. Acest fapt explică fenomenul con
statat la recoItarea în dinamică, cînd la început au fost realizate pro
,ducţii mai bune în varianta nelucrată, apoi aceasta a fost întrecută de
varianta bilonată. In anul 1970, cultura fiind plantată în luna iunie,
variantele prăşite nu au avut timp să se regenereze după acţiunea pra
'şilelor mecanice.
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Dacă în perioada de vegetaţie solul a rămas afînat, nu au apărut

buruieni şi tuberculii nu au fost descoperiţi de pămînt datorită ploilor
:sau irigării, nu este nevoie de întreţinere mecanică. In alte cazuri,
lucrările mecanice trebuie executate la un minim necesar cit mai de
vreme şi la o umiditate potrivită a solului.

INFLUENŢA LUCRĂRILORASUPRA TASĂRII ŞI UNUDITĂŢII SOLULUI

Din analiza varianţei valorilor de penetrare pînă la 20 cm adîn
cime (tabelul 2) rezultă că există diferenţe semnificative între variante

Tabelul 2

Analiza varianţei la experienţa privind influenţa lucrărilor mecanice asupra tasării solului
(Tg. Mureş, 1971)

Cauza variabilităţii GL 5 2 F
I

(F.P. q,%)

Penetrare

A - variante 9 66,5 2,57* (2,1)
B - pcziţii 2 10 980,00 195,4* ** (3,1)
C - adîncimi 3 3 477,0 463,6*** (2,6)
AX B 18 61,9 1,1 (1,7)
AXe 27 11,1 1,5* (1,5)
B X e 6 265,2 35,4*** (2,1)
AXBXe 54 9,0 1,2 (1, ţ)

Greutatea volumetrică

A - variante 9 76 0,53 (2,2)
B - poziţii 2 7812 105,00* ** (3,2)
e - adîncimi 1 3067 64,00** * (3,9)
A X B 18 122 1,6 (1,7)
AXe 9 73 1,5 (2,0)
BXe 2 374 7,8*** (3,1)
AXBXe 18 32 0,7 (1,7)

şi diferenţe foarte semnificative între valorile poziţiilor şi adîncimii.
Analiza varianţei privind greutatea volumetrică, care este o metodă

H1ai puţin sensibilă decît penetrarea, nu mai scoate în relief diferenţe

semnificative între variante dar evidentiază diferente cu semnificatie
la poziţii şi adîncimi. Această constata~e este repr~zentată grafic 'în
figura 3, la valori de penetrare pînă la 50 cm, în luna august 1971. In
cursul verii, tasarea solului, indiferent de variantă, creşte cu valorile
de penetrare reprezentate pe epoci în 'figura 4.

in figura 5 se analizează cu ajutorul regresiei liniare şi a coefici
entului de corelaţie tasarea solului pînă la 20 cm în medie pe 3 ex-
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perienţe. Constatăm şi cu această ocazie că penetrarea şi stabilirea greu
tăţii volumetrice arată aceeaşi tendinţă de tasare, dar penetrarea re
flectă mai vizibil acest lucru. Sînt prezentate valorile obţinute la ta
sare la 1-3 praşile cu cuţitul labă de gîscă şi 1-3 bilonări pe trei
poziţii şi media pe variante. Reiese că prin cultivaţie solul se tasează
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Fig. 6 - Influenţa lucrărilor mecanice asupra umidi·
tăţii solului în anul 1970-1971 (media a 3 experienţe).

Fig. 6 - The effect of machine cuI tiva tion on soi!
moisture during 1970-1971 (average of 3 experiments).

intre biloane proporţional cu numărul lucrărilor, dar nu este influenţat

bilonul care de fapt nu este deranjat de această unealtă. Solul are
tendinţa de afînare în urma bilonării, unde nu trec roţile tractorului
şi pe bilon, dar şi cu această lucrare se tasează urma roţilor de tractoare.
Pe grafic este reprezentată varianta nelucrată fără introducerea va
lorii în regresii ; în acest fel se constată că o singură lucrare, indiferent
de unealtă, afînează solul. Acest fenomen se explică prin faptul că la
plantarea cartofului terenul are o umiditate ridicată şi se tasează. Cu
o singură lucrare, efectuată la o umiditate potrivită se afînează solul
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şi numai repetarea lucrărilor duce la tasări excesive. Poate toclnaÎ de
aici decurge concluzia că nu trebuie elilninate complet lucrările de
intreţinere decît reduse ca nUlnăr şi executarea la umiditatea optimă.

Umiditatea solului, determinată pe variante şi poziţii, anual în'
luna august, într-o perioadă mai secetoasă (fig. 6) arată că prăşitut

mec,ankcu GU'ţitul labă de gîscă sau o singură bilon:a're nu inf1uenţea'ză

neg1ativ umiditatea solului. Executarea mai lnultor bilonălri duce la ireldu
cerea 1U'lnildităţii soluilui cu 1-2,0/0.

CONCLUZII

1. În cazul distrugerii buruienilor prin erbieidare, buruienile pe
rene rezistente la erbieide se combat numai parţial prin lucrări meca
nice, fiind necesar să fie combătute cu alte mijloace în cadrul aso
lamentului.

2. Prin bilonări se .combat mai bine buruienile decît prin praşile

mecanice, în condiţiile lucrate nefiind necesară folosirea cultivatorului"
echipat ou ,cuţit labă de gjîiscă.

3. In cazul combaterii buruienilor cu mijloace chimice este sufi
cientă aplicarea unei singure bilonări, înainte de îmbobocirea cartofilor.

4. Există posibilitatea ca la textură corespunzătoare (lutoasă sau
luto-nisipoasă), care nu formează crustă, cu un procent mai ridicat de
humus (peste 2,50/0)' unde buruienile sînt combătute cu erbicide, să

nu fie necesară executarea de lucrări mecanice. Această posibilitate'
este în funcţie de asigurarea unor condiţii optime din punct de vedere
al cerintelorcultuJ'ii cartofului.

5. 'Prin lucrări mecanice repethce afînarea solului şi păstrarea
un1idităţii din sol nu sporesc.

6. Prin reducerea lucrărilor lnecanice nu scade calitatea produc
ţiei de cartof.

REDUCTION OF CUl TIVATION PRACTICES APPLIED
IN POTATO CROPS

SUMMARY

The effeets of machine cultivation appIi.ed in potata crops under weprling cond lUon, on weed'
controC potato yields, and soU subsidence and moisture were studied in experiments carried
out between 1970 and 1971. Machine cultivation only partially controlled the herbicide-resis
tant perennial weeds. When the weeds were control led chemicaIly, a single ridging, appIieej"
prior to weed infestatlon proved sumcient. A single machine culfivation appIied at an ade
quate soU moisture provided a suffi.ci.ent Joosening of the soil, excessive subsidence resulting.
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only due to repeated machi.ne cultivation. Under favourable conClitions, Le. adequate soi!
texture and high humus percentages, machine cultivation proved unnecessary. Machine hoeing
or a single ridging had not a negative effeet on soU moisture, but the appIication of several
ridgings resulted in the reduetion of soU humidity by 1-2%, The quaIityof potato yields
was not affeeted by the reduetion of the cultivation praetices.

VER'MINDERUNG DEJR P:8DEGEJARBEITEN iIM KARTOFFEDBAU

ZUSAMMENFASSUNG

In den Jahren 1970-1971 verfoIgte man den Einfluss der mechanischen Arbeiten in den Kar
toffelkulturen, bei Verwendung van Herbiziden, auf die Unkrautbekampfung, die Bodenver
dichtung und auf die Bodenfeuchtigkeit. Das mehrjahrige, gegen Herbizide widerstands
fahige, Unkraut wurde durch mechanische Arbeiten nur zum TeU bekampft. Um Falle der
ganzIichen Bekampfung des Unkrauts mit chemischen Mitteln, geniigte ei.n einziges Hăufeln

vor dem Verunkrauten der Kartoffeln. Mit einer einzigen mechanischen Arbeit, bei
entsprechender Bodenfeuchtigkeit angewandt, wurde der Boden geniigend gelockert und
nur das Wiederholen der Arbeiten fiihrte zu iibermassiger Bodenverdichtung. Unter beson
deren optimalen Bedingungen, das heisst bei entsprechender Textur und hohem Humusge
haIt, waren tnechanische Arbeiten nicht n6tig. Das mechanische Hacken mit der Gansefus
schar, oder ein einziges Haufeln beeinfIusste die Bodenfeuchtigkeit nicht negativ.
Mehrfaches HăufeIn trug zur Verminderung der Bodenfeuchtigkeit um 1-2%. Das
Vermindern der PfIegearbeiten verringerte die Qualitat der Kartoffelproduktion nicht.

YMEHbillEHI1E KOJlI14ECTBA pABOT YXO,UA HA KYJlbTYPE KApTO<I>EJl5I

PE3IOME

B 1970-1971 rr. HSyIJaJIOCb BJIHHHHe MexamIsHpoBaHHblx 06pa60ToK noceBOB KapToepeJIH, B
yCJIOBHHX npl1MeHemIH rep6HUH)J,OB, Ha YHHLIT02K,efIHe COpHHKOB, Ha ypoLKaH KapToepemI, Ha
CTeneHb ynJIOTHeHHH nOIJBbI HHa ee BJIa}KHOCTb. YCTOHIJHBble K rep6HUH)J,aM MHOrOJIeTHHe Cop
H5IKH yHHIJTO}KaJIHCb JIHlllb IJaCTHtIHO MexaHHSHpOBaHHhIMH 06pa60TKaMH. TIPH yHHtITOLKemm
COpH5IKOB TOJIhKO XHMHIJeCKHMH cpeACTBaMH 6bIJIO AOCTaTOtIHbIM OAHO TOJIbKO rpe6HeBaHHe AO
sapaCTaHHH KapTo<peJI5I COpH5IKaMII. I1pII OAHOH TOJIbKO MexaHHSHpOBaHHOH oopa60TKe, npo
BOAHBWeHC5I npH yMepeI-IHOH BJIaLKHOCTH nOJI5I, nOtIBa ObIJIa AOCTaTOtIHO paSpbIXJIeHHOH li

TOJIbKO nOBTOpemIe pa60T npHBO)J,BJIO tIpeSMepHoMy ynJIOTHeHHIO. B OnTHMaJIbHbIX yCJIOBH5IX ,
TO eCTb npH COO TBeTcTByKm;eM MeXaHHtIeCKOM cOCTaEe nOtIBbI H npH BbICOKOM CO
AepLKaHHH ryMyca, He 6bIJIO He06xOAHMOCTH B npOBeAemm Mexaml3HpOBaHHbIX 06pa
,OOTOK. MexaHH3HpOBaHHaH 06paOOTKa MeLKAyp5IAHH JIantIaTbIM KyJIbTHBaTopOM HJIH OA
HOKpaTHoe rpeOHeBaHHe He OKa3hIBaJIO OTpHuaTeJIbHOrO BJIHHHHH Ha BJIaLKHOCTb nOtIBbI. TIpo
iBeAemle HeCKOJIbKHX rpeOHeBaHHţI cnoc06CTBOBaJIO CHH}l(eHHlO BJIaLKHOCTH nOtIBbI Ha 1-2%.
YMeHbWemIe IIHCJIa pa60T yxo)J,a He BbI3bIBaJIO CHHikeHHH KatIeCTBa ypoLKaH KapTo<lJeJIH.
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OPTIMIZAREA STRUCTURII CULTURILOR IN FERMELE SPECIA...
LIZATE ÎN PRODUCEREA CARTOFULUI PENTRU SĂMÎNŢĂ

1. SOCOL

Sînt expuse condiţiile economico-orgmizatorice care fac posibilă

optimizarea structurii culturilor În fermele specializate În produ
cerea cartofului pentru sămînţă. Caracteristicile sistemului de
agricul tură şi locul structurii În sistem reclamă această optimizare.
Sîn t expuse apoi principiile şi metodologia de concretizare în model
a funcţiei obiectiv şi a restricţiilor. În ultima parte este arăta t
modul în care s-a procedat Ia optimizarea structurii culturilor Ia
C.A.P. Sînpetru, jud. B:-aşov, cooperativă cuprinsă în zona închisă

pentru producerea cartofului de sămînţă. Se insistă asupra ope
raţiei de postoptimizare reclamată de specificul obiectivelor ce se
urmăresc de cooperativă.

Concomitent cu organizarea zonelor închise pentru producerea
cartofului de sămînţă, întreprinderile agricole din interiorul acestora
au consimţit să respecte integral tehnologia culturii cartofului pentru
acest scop de producţie. Concentr,area culturii cartofului de sămînţă

in zone închise şi specializarea cooperativelor în obţinerea acestui pro
dus sînt primele acte de decizie ale acestor întreprinderi spre o dez
voltare tehnico-ecO""lOmicăştiinţific fundamentată.

Veriga de ba2.ă în care se materialize,ază concentrarea şi speciali
zarea producţiei o constituie ferma agricolă (M i cuI e seu, 1970). La
acest nivel efectul aoţiunilor de concentrare şi speciralizare este maxim.
Ferma agricolă, definită ca organism izolat şi independent din punct
de vedere gestionar şi tehnologic, constituie o parte distinctă a între
gului economic: întreprinderera agricolă din care face parte. Tratată

astfel, legăturile fermei cu întreprinderea apar ca legături exterioare şi

devin intrări şi ieşiri. ,însăşi ferma devine un sistem organizatoric or
donat şi interconectat astfel încît să constituie unitatea de bază a pla-·
nificării producţiei, influenţînd profilul întreprinderii.

Structura culturilor în pl,anul fermei este subordonată, atît ce
rinţelor tehnice şi tehnologice impuse de cultura cartofului (specializ'are
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acceptată) cît şi conţinutului intrărilor şi ieşirilor din şi de la fermă

,spre întreprinderea agricolă din care face parte. Întreaga activitate
trebuie să fie guvernată de principiul obţinerii de rezultate maxime cu
:minim de efort n1Hteriral, principiu promovat cu tărie în economia so.;.
cialistă (T r e bie i, 1964). Optimizarea activităţii fermei, deci in pri
mul rînd a planificării, este posibil şi necesar să se efe'ctueze prin folo
sirea unor instrumente situate la acelaşi nivel cu n1ijloacele de producţie

moderne folosite şi cu organizarea ştiinţifică a producţiei. lVlodelele de
pl\anificare corespunzătoare sînt cele oferite de matematica planificării

.şi anume programarea lineară.

ASPECTELE PROBLEMEI

Structura culturilor cuprin~e în planul fermei este un raport cantitativ între supra
feţele ocupate de plantele cultivate. Structura constituie latura statică a procesului de pro
ducţie, iar procesul tehnologic asigură conţinutul dinamic, evolutiv al fenomenului, calitatea
lui. El defineşte condiţionarea cantitativă între culturi.

Structura culturilor, împreună cu procesul tehnologic, determină sistemul ca uni ta te
dialectică ce leagă ambele noţiuni. Evaluarea calităţii sistemului de agricultură practicat
de către ferme este posibilă numai prin prisma rezultatelor economico-financiare ale acestora.
Aceste rezul ta te exprima te în formă can ti ta tivă vor oglindi cal i ta tea. Rezul tă în ul timă ana
1iză că structura optimă a culturilor din fermă merită acest calificativ numai în măsura în
care trece bariera criteriului economic al societăţii. Societatea sQdalistă afirmînd primatul
producţiei (D u mit r u, 1971) pune un accent deosebit pe factorii de creştere, deci pe crearea
posibilităţii reluării procesului de producţie pe o scară lărgită. Principala sursă pentru repro
ducţia lărgită o constituie acumularea şi deci venitul net pe sea ma căruia se formează acest
fond. Structura optimă a culturilor va trebui deci să maximeze venitul net la nivelul fermei.
Acesta se formează ca diferenţă între intrări şi ieşiri, între cheltuieli şi valoarea producţiei

obţinute în expresia bănească. Concomitent cu aceste precizări a fost definită însăşi fun:ţia

je ;optimizat:

Vn (maxim) = Vn Xl + Vn X2 + Vn X3 + ....+ Vn Xn

ELEMENTE CARE CONDIŢIONEAZA PROCESUL DE OPTIMIZARE

Însăşi noţiunea de optimizare include existenţa unui spaţiu de manevră, a unui număr
de culturi şi a unui număr mficient de mare de structuri posibile, din care să se facă alegerea.
Existenţa unor sarcini precise şi rigide lipseşte de obiect întreaga acţiune (H a r tia şi

C roi tor u, 1969).
Sursele de sarcini care pot să-şi manifeste ingerinţe asupra procesului de optimizare

sînt în principal organele ierarhice superioare întreprinderii agricole şi chiar profilul de pro
idueţie al în treprinderii. În timp ce sarcinile ce se impun din afara în treprinderii sîn t mai greu
,de influenţat, cele ce izvorăsc din cerinţele întreprinderii au un caracter mai flexibil, însăşi

stabilirea profilului întreprinderii fiind dependentă de strueturatulturilor din ferme şi de
folosirea raţională-economicăa unor amplasamente preexistente.
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Un alt element esenţial pentru tre~erea la optimizarea structurii culturllor în fermele
specializate în producerea cartofului de sămînţă îl constituie cantitatea şi calitatea materia
lului informaţional. Este necesară cunoaşterea potenţialului de producţie al terenurilor în
funcţie de tehnologiile aplicate şi, în continuare, posibilităţile de sporire a acestui potenţial.

Sînt necesare informaţii certe cu privire la posibilitatea şi necesitatea perfecţionării tehnolo
giilor, a costurilor de producţie în noua situaţie şi a producţiilor posibile. Numai asemenea
condiţii la baza calculului admit urmărirea unei optimizări reale, compatibile cu resursele
economice existente.

Este necesar să se prevadă că structura op timă a cuI turilor oda tă stabilită nu are un'
caracter fix, imuabil. Aceasta este supusă schimbărilor în funcţie de volumul şi caracteristi
cile cererilor externe, din partea întreprinderii, ca yi datorită necesităţii reflectării progresului,
tehnic în activitatea fermei, modernizarea tehnolo:5iilor, a mijloacelor de producţie etc. În
consecinţă, de fiecare dată cînd apar noi elemente ce se cer luate în con::iderare, acţiunea,

trebUIe reluată.

În fine, optimizarea structurii culturilor se materializează în eficienţă economicănumai
în situaţia în care este însoţită de măsuri de organizare şi conducere ştiinţifică, de nivelul şi.

calitatea celor pme Ia dispoziţie de cuceriri le revoluţiei manageriale.

REZULTATELE ANALIZEI ECONOMICE

Conceptul de structură optimă tinde să transfere planificarea pro
ducţiei din domeniul empirismului în cel al gîndirii ştiinţifiCe. Acest.
transfer incumrbă'evaluarea critică a activităţii desfălşurate în anii
precedenţi. Operaţia echivalează eu refacerea planului pentru aceşti ani
în perfectă cunoaştere atît a eforturilor depuse cît şi a rezultatelor.
Reevaluarea nu îmbracă form,a planificării, ci a analizei.

Verifiearea tehnologiilor aplicate, a efectului. fiecărei faze a pro
cesului tehnologi1c şi a e'fortului solicit:at, dimensionează mai precis pre
vederile pentru anul (anii) următor. La cultur,a cartofului, eficienţa teh
nologiei aplicate se evaluează nu numai în funcţie de indicatorii economiei
rezultaţi, volumul producţiei, cheltuielile pe elemente, încasări, ci şi

din punct de vedere al calităţii constatate în cîmpurile de veri1ficare a.
matedalului de sămînţă produs, organizate de LC.C.S. Braşov. În urma
analizei se poate stabili creşterea producţiei ea u~mare :a înlăturării

lipsurilor constatate şi a procedeului de înlăturare. Se stabilesc sporu
rile de producţie posibile prin aplicarea unor tehnologii mai bune şi

cheltuieli ce apar în plus.
Introducerea şi aplicarea unor tehnologii ştiinţ.ific fundamentate'

includ folosirea unor mijloace de producţie moderne şi o utilizare mai
ratională a celor existente. FertHi'tatea solului ca mărime tehnică, ran
da~entul tractoarelor, al maşinilor ,ag,ricole, al ,autocamioanelor şi în
general al mijloacelor de transport se apreciază prin prisma folosirii
lor, atît extensive cît şi intensive. Acesţe aspecte reliefate cifric, s~·p6t
influenţa organizatoric, prin 'Conducerea ştiinţifică .a pr:9"c'es~lor de.
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muncă la nivel de fermă. PlantatuJ. cartofului este în functie de ran
,damentul în timp Hl maşinilor de plantat, de timpul afecta't operaţiei,
dar şi de pregătirea profesională a mecanizatorului, de interesul, price
perea şi forţa fizică a muncitorilor care încarcă bun~erul maşini1i. Numai
aceste procese de muncă, din mulţimea celor existente, ne oferă o idee
,asupra variabilităţii factorilor organizatorici de la o cooperativă la alta
şi de la o zonă la alta.

Analiza elementelor de intrări şi ieşiri pentru anul de plan re
duce dimensiunile posibilului tehnic la posibilul economic concret la
nivelul întreprinderii şi fermei. Progresul tehnk reolaimă 'în baza ma
terială obie1cte care f'ac parte din domeniul viitorului. Inzestrarea teh
nica-materială, indusi,v pregăti'rea profesională a forţei de muncă, ma
ter'ializează progresul tehni.c în fermă la nivelul cunoaşterii din anii
precedenţi şi oglindeşte gradul de interes al societăţii în sporiTea pro
ducţiei 'agricole. Conţinutul int,rărÎ'lor condiţionează Htît tehnologiile cît
'Şi cuantumul producţiiLor posibile. Orice creştere a acestor intrări, în
sens absolut, înseamnă o creştere a cheltuielilor, deşi pentru preţul de
'cost pe uni,tatea de produs în general influenţa estefavorabHă. In
această situaţie creşterile sînt de dorit.

Ieşirile, producţia obţinută, evidenţi'ată ca intr,are de la fermă

în scriptele cooperativei, exprimă satisfacerea cerinţelor cooperativei
de la activitatea depusă în fermă. Natura acestor cerilnţe diferă de La
'cooperativă la cooperativă în funcţie, atît de specificul şi profilul de
producţie al fiecăreia, cît şi de gradul de integrare a cooperativei în
:activ'ităţi organizate la n1i'Vel inter-cooperatist sau în alte organisme. In
:acest sens, participarea cooperativei la asociaţii de cre'ştere sau de în
,grăşare de 'animale, la complexe ,avicole, la fabrici de nutreţuri, dez
voltăcerinţe specifirce. Satisfacerea acesto~a este posibHă prin cuprin
,derea în structura culturilor a unor plante sau a altora, oare prin pro
ducţia posibilă de obţinut rezolvă Într-o măsură mai mare pretenţiile
emise.

Funcţia scop (sau criteriu de optimizare, sau funcţi,a obiectiv). In
'acest studiu s-a făcut aprecierea că ar fi de dorit să se urmărească afla
rea acelei structuri a culturilor care maximizează venitul net. Dar ac
tivHatea economică a ferme'i nu poate fi eara'Oterizată numai după un
indicator. Urmărind soluţia care asigură cel mai mare venit net, este
posibil să nu fle satisfăcuţi alţi indicatori: volUJmul producţiei totale,
producţia marfă etc. De altfel este unan'im admils că nu există criterii
unilce de optimizare, chIar la nivele microeconomice de tipul celui dis
'cutat. Optimizarea structurii cultur'ilor din fermele spe'dilaHzate în cul
tura cartofului pentru sămînţă este raţional să se facă prin rezolvarea
-modelului matematic în cîteva variante, prin folosirea de fiecare dată

~ altei funcţii obiec1tive. Dilscutarea soluţiilor rezultate în urma calcu
lelor, comportarea lor, va a1s'igura şanse sporite de opt'imi'z'are în funcţie

ce complexul de cerinţe şi posihilităţi specifice fiecărei ferme.
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La stabilirea funcţiei scop sînt posibile două căi şi anume:
1. Se au în vederecomplet sarcinile ce revin fermei din partea

cooperativei, indiferent de sursa din oare ele provin. tnaproape toate
cazurile, această cale asigură un cîmp de manevră mai ingust, numărul

condiţionărilor fiind mare. Soluţia de adoptat provine în general din
variante de acest gen.

2. Se au în vedere libertăţi m1ari, ţinîndu-se seama numai de anu
Iuite cerinţe strict precizate. Soluţiile ce se obţin de la ,astfel de va
riante sînt utile pentru planurile de perspectivă, în profilarea act'ivităţii

viitoare a cooperativei şi spedaHzarea m,ai înaltă :a fermei de producţie.

Existenţa celor două căi impNcă modificări artît în ce priveşte nu
luărul restricţiilor cît şi în ce pr'iveşte conţinutul concret al unora din
ele. Practic, pentru fiecare funcţie scop se întocmeşte un model nou,
care variază însă în limite mici faţă de cel de bază.

Restricţiile ce apar în formularea problemei de optimizare a struc
turii culturilor, în fermele specializate în producerea cartofului pentru
sămînţă, pot fi grupate astfel:

- restri1cţii generale de mărtrnea obiectivă a mijloacelor de pro
ducţie; acestea se referă la suprafaţa de teren arabil, la numărul de
tractoare şi maşini agrieole, l,a caracteristicilR forţei de muncă de care
dispune ferma în permanenţă sau numai în dil'umite perioade.

- restricţii ce au ea sursă tehnologia culturii cartofului pentru
sămînţă şi ein general neees'itatea folosirii dtmai raţionale a resurselor
existente; asolamente, folosirea extensivă a forţei de muncă şi mijloa
celor de producţie (tractoare, maşini agricole, instalaţii etc.).

- restricţii izvorîte din cerinţele economico-sociale privind re
zultlatele : eantităţi ~nin~i'me (cel puţin) de glI'lîu, tr'i:foi etc. pentru Sia1tis
facerea unor s,a~cini la nivel de cooperativă sau ale cooperativei.

Primele două grupuri de restricţii se pretează mai bine motivă

rilor de ordin economie. A tre'ia grupă este supusă şi unor formulări

cu alte motivaţii dedt cele economioe, cel puţin la nivelul la care se
poartă discuţia.

In ce priveşte forma concretă a restr'icţiilor mai menţionăm că,

în scopul asigurării unei eît mai mari libertăţi de rezolv1are, numai
prima Hnie a modelului este necesar să fie sub formă de ecuaţie :

~ a1jxj = Bl'

pentru restul liniilor modelului matematic fiÎÎind ma'i potrivită formu
larea de ineouaţii :

aUXj> bi sau a UXj < bi

pe eare apoi le transformăm în ecuaţii de Icompensare :

aUxj + (3i = bi

in care i este un par,ametru variabil.
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In continuare prezentăm cîteva semnificaţii ale coeficientului Qii;

ali ---:.. suprafaţa ce se va însămînţa cu cultura Xj,

azi . producţia medie la unitatea de suprafaţă la cultura Xi"

a3i = valoarea producţiei medii la cultura Xj produs principal,

= necesarul de fortă de muncă în z.o. în luna iunie la
cultura Xj, •

= necesarul de tractoare în luna august la cultura Xj,

= necesarul de tractoare în luna f.eptembrie la cultura Xi"

ani = AD la unitatea de suprafaţă cultivată cu Xj în produsul
sau subprodusul destinat furajării animalelor.

Principiile de mai sus pentru formularea modelului de progra
mare liniară au fost folosite în scopul.optimizării structurii culturilor
la C.A.P. Sînpetru din zona închisă Hărman, judeţul Braşov. La a,ceastă

cooperativă s-au constatat condiţiile tehnice menţionate în tabelul 1
ca existente şi de care a trebuit să se ţină seama în optimizarea struc
turii culturilor. Pentru fiecare din cele trei grupe de terenuri după

Tabelul 1

Condiţii tehnice pentru optimizarea structurii culturilor la C.A.P. Sînpetru, judeţul Braşov

(tehnologii 1971)

Producţia medie, q/ha la grupa de teren

Cultura
(după fertilitate) condiţii pentru Condiţii pentru:

I I
5 culturi 8 culturi

1 2 3

Grîu 35 25 20 6000 q 4000 q
Cartof 250 180 150 230<ha<290 280<ha<288
Sfeclă de zahăr 280 200 150 ha ~ 139 ha ~ 139
Orzoaică 28 22 18 ha ~ 120
Trifoi 50 36 35 8520 q 8000 q
Cicoare 200 150 120 ha ~ 60
Porumb siloz 400 220 180 16000 q 20000
Gulii furaj ere 600 400 350 ha ?:
Suprafaţa Si i= 1,2,3, ha 659 260 234 Si = 1 153

fertilitatea fiecăreia s-au stabilit potenţialele de producţie la fiecare
plantă (cooperativa mai are şi alt teren arabil, care este însă atribuirt
fermelor zootehnice şi fermei legumicole). De la început s-au eonstru'it
două ,moidele, eaa:-e diferă unul de l3[tulprin TIumăa:-ul reSitr:kţiiio['; \În
primul model s-au prevăZlUt restricţii pentru cinci eultua:-i, iar în al
doilea ·pentruopt.
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Fiecare model a fost calculat de trei ori. Primul calcul a urmărit

maxilnizarea producţiei globale (tabelul 2). Al doilea a urmărit m'lnl
mizarea neeesaruilui de forţă de muncă, iar al treilea a urmărit maxi-

Tabelul 2'

Planuri de cuitură în funcţie de numărul restricţiilor şi criteriul de optimizat

(C.A.P. Sînpetru - jud. Braşov)

Condiţii pentru 5 culturi Condiţii pentru 8 culturi
Specificare

2 3 2 3

Grîu, ha 240 271 193 267 240 243
Cartof, ha 290 230 290 256 228 256
Sfeclă d'~ zahăr, ha 190 139 210 175 139 198
Orzoaică, ha 11 219 174 120 169 141
Trifoi, ha 243 170 243 179 230 182
Ci.coare, ha - - - 60 60 60
Porumb siloz, ha 179 124 43 64 55 41
Gulii furaj-ere, ha - - - 32 32 32

Total hectare 1 153 1 153 1 153 I 1 153 1 153 1 153

Indicatori economici ~i caracterul optimizat

Producţia globală, Iei
Norme convenţionale

Beneficiu, Iei

13040191
60000

7175102

10000000 1288570111768940 1007294011291647
44593 60000 60000 47472 60000

5070645 7350151 6153976 4768617 6369667

mizarea benef'iciului. De fiecare dată, în model au fost păstrate res
trieţii pentru indicatorii neprevăzuţi la optimizare. Astlfel, atunci cînd
s-a cerut maximizarea producţiei globale s-a cerut ca ne1cesarul de
forţă de munlCă să nu depăşească 60 000 z.O. şi beneficiul să fie de
lninim 4 750 000 le'i. Cînd s-a cerut minimizarea forţei de muncă s-a
cerut ca producţia globală să fie de cel puţin 10 000 000 lei etc.

Din tabelul 2 se constată că posibilităţile calculatorului de a ela
bora solutii au fost mai miei în variante1le CUi mai multe restrictii decît
în cele cu mai puţine. O a doua constatare ar'ată oît de mult p~t varia
indicatorii în funcţie de criteriul de optimizart. Deoarece ni'CÎ una din
soluţii nu asigură optimizarea la toţi cei tre'i indi'Catori, s-a trecut la
caleul'e de postoptimiz1atre (tabelul 3).

Soluţia postoptimizare ameliorează pe ansamblu indicatorii ar
111Oniz1Îndu-i faţă de rezultatele oferite dnd s-au cerut soluţii numai
pentru eîlte unul. Numărul de z.o. este sub maximul admis, producţia

globală şi benefkiul net depăşeslc apreciabil minimul pretins. Inter
pretare'a economieăa cakulului, efectuată prin operaţia de postopti
mizare, s-a dovedit efieientă 'şi utilă.
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Structura planului de cultură postoptimizat

8

Tabelul 3

Grupa de teren după fertilitate
Total Total

Cultura 1

%1
21

3 culturi produc- Îndeplinirea Alţi

ţii condiţiilor indicatori

ha I ha I % ha 1 % ha I %
q

Grîu 126 20 80 31 34 13 240 21 7090 4000 producţia

·Cartof 159 24 60 23 20 9 239 21 53550 228<239< globală

< 288 ha 10 894 900
Sfeclă de zahăr 150 23 - - - - 150 13 42000 150>139 ha--------------
-Orzoaică - - 60 23 80 35 140 12 2760 140>120 ha norme con-
Trifoi -f-- venţionale

+lucernă 160 24 - - 40 17 200 17 8400 8000 q 54644
·Cicoare - - - - 60 26 60 5 720 60=60 ha

-- ------ ------
Porumb siloz 34 5 60 23 - - 94 8 26800 baneficiu
Gulii furaj ere 30 4 - - - - 30 3 13500 30=30 ha 5596281
Suprafaţa 659 100 260 100 234 100 1153 100 - - -

CONCLUZII

1. Stabilirea structurii optiIne a culturilor în fe~mele specializate
în culltura cartofului pentru sămînţă reflectă sistemul de agricultură ce
urmează a se pr1aotica. Acest siste'1TI este rezultatul interacţiunilor ma
nifestate de tehnologiile aplicate, dar şi de conţinutul "intrărilor" şi "ie
·sirilor" din fermă

, 2. Metodologia stabilirii structurii optime este în gener1al cea pre
tinsă de rezolvarea prin programarea lineară, inclusiv lucrările de
pregătire a materialu1ui şi analiza, pe care le incUJmbă astfel de re
zolvări.

3. Soluţiile obţinute prin folosirea programării lineare sînt supuse
operaţiei de postoptimizare spre a se armoniza soluţia în funcţie de
jntreg complexul de obiectiVle avut în vedere.

OPTIMIZING CROP STRUCTURE IN FARMS SPECIALIZED IN SEED
POTATO PRODUCTION

SUMMARY

Economic and o;gantzati.onal conditi.ons allowing crop structure opti.mization in the farms
:specialized tn seed ţotato production are di.scussed, this opti.mization being required by the
characteristics of the agronomi.c system and the position of the structure in the system. Further,
it is dealt about the principles and methods of materiali.zing the abject funetion and restric
tions in a model. Finally, a descripti.on is given of the mode of optimizing crap strueture
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at the Agricultural Produetion Cooperative Sînpetru, district of Braşov, located in the closed
area of seed potato produetion. Stress is laid on the after-optimizing operation required by
the specific of the objectives aimed at by the cooperative.

OPTIMIERUNG DER KULTURENSTRUKTUR IN DEN AUF
SAATKARTOFFELERZEUGUNG SPEZIALISIERTEN FARMEN

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden die oekonomisch-organi.satorischen Bedingungen dargelegt, die in den auf Saa t

kartoffelerzeugung spezialisierten Farmen die Optimierung der Kulturenstruktur ermogli
chen. Die Kennlinien des Landwirtschaftssystems und cler Platz der Struktur im System,
erfordern diese Optimierung. Es werden dann die Pri.nzipien und die Veranschaulichungsme
thodologie im Model der Obieetivfunkticn und der Einschrankungen dargelegt. Im letzten
Tei! wird gezeigt in welcher Art man an die Optimierung du Struktur der Kulturen in der
LPG Sînpetru Kreis Bra)ov, eine Genossenschaft in ,der fi.ir die Saatkartoffelerzeugung
geschlossenen Zone, herangeschritten ist. Es wird naher eingegangen auf die Operation der
Nachoptimierung, die fi.ir das Spezifikum der van der Genossenschaft verfolgten Zielsetzun
gen erforderlich ist.

OflTYIMYI3A3AIJ,YI5I CTPYKTYPbI flOCEBOB HA CflEIJ,YIA.nYI3YIPOBAHHbIX
B BbIPAIlI)1BAHYII1 CEMEHHOrO KAPTOePE.n51 ePEPMAX

flpHBO)],51TC51 9KOHOMHtIeCKH-OpraHH3HUHoHHble yCJIOBH51, n03BOJI5lIoru;He onTHMH3HpoBaTb CTpyK
Typy KyJIbTyp Ha CneUHaJIH3IIpOBaHHbIX B Bblparu;HBaHHH ceMeHHoro KapToepeJI51 epepMax. OCO
6eHHOCTH CHCTeMbI CeJIbCKOrO X0351HCTBa H MeCTO CTpyKTypbI B CIICTeMe BbI3bIBalOT He06xo)],H
MOCTb B 9TOH onTHMH3aUHH. 1I.aJIee H3JIaralOTC51 npIIHUHnbI H MeTO)],OJIorII51 ocyru;eCTBJIeHH51 Ha
Mo)],eJIH npe)],MeTHOH epyHKUHH II OrpaHHtIeHIIfr. B nOCJleLI,HeH tIaCTII nOKa3bIBaeTC51 c11oc06 npII
MeH51BlllHHC51 npH onTHMH3aUHH CTpyKTypbI KyJIbTyp B CeJIbCKOX0351HcTBeHHoM npOH3BO)],CT
CTBeHHOM KoonepaTHBe CblHneTpy, 5paIllOBCKoro ye3LI,a, KOTOpbIH Haxo)],HTc51 B 3aKpbITOH )],,'151
npOH3BOLI,CTBa ceMeHHoro KapToepeJI51 30He. 06paru;aeTC51 BHHMaHHe Ha onepaUHlO nOCJIeOnTH
IMH3aUHH, BbI3bIBaeMyID cneUJ1(tmtIeCKHi\H1 oc06eHHOCT5IMH npeCJIeLI,yeMblx KoonepaTHBOM ueJIefl.
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REZULTATE PRIVIND UTILIZAREA METODEI DE CERCETARE
"FĂRĂ INTERVENŢIE" PENTRU ANALIZA FACTORILOR CARE

DETERMINĂPRODUCŢIADE CARTOF (Comuni:carrea 1)

H. BREDT şi M. PAICU

În anii 1968-1970 a fost executată de către Istitutul de cercetări

pen tru cultura cartofului şi sfeclei de zahăr, în culturile mari de
cartof din Depresiunea Bîrsei, o cercetare "fără intervenţie",

cuprinzînd 215 factori cauzali (cu n=300), care determină canti
ta tea şi ca li ta tea producţiei de tuberculi (29 efecte finale). Toţi

aceş ti factori privind tehnologia culturii, starea fitosani tară, morfo
logia şi fenologia plantei, fizica şi chimia solului, hidrologia solu
lui şi caracterizarea condiţiilormeteorolcgice, au fost prelucraţi

statistic prin "calculul componentelor determinaţiei" la calcula
torul DACICC 200, obţinîndu-se o clasare şi caracterizare canti
ta tivă (coeficienţi de regresie) reală a acestor factori sub aspectul
con tribuţiei lor la realizarea producţiei de tuberculi. În etape de
calcul următoare vor fi analizaţi mai departe factorii de bază

găsiţi mai importanţi pentru producţia şi calitatea acesteia, prin
diferite metode de analiză factorială şi întocmire de modele cauzate
polifactoriale. Această metodă de cercetare se dovedeşte de mare
perspectivă ca sistem informaţional sigur, rapid şi foarte eficien t
sub aspectul volumului de date şi al aprofundării tuturor aspectelor.

Apare tot mai frecventă în cercetările noastre, insuficienţa numă

rulu.i de factori analizaţi. ,În experienţele curente analizăm cu relaţiile

Inr reciproce, 1, 2, 3 sau maximU'lu 4 factori oauzali. Dar fenomenele
naturale, biologice, deci aproape tot ce cercetăm în agricultură,sînt

fenomene compl.exe, determinate de complexe de faetori, indivizibile
în realizarea diferitelor efecte şi în spedal a efectuJui sinte1tie: pro
ducţia.

Pentru orientarea re'ală a cercetărilor şi a producţiei apare, pe de
altă parte, necelsitatea tot mai acută a unui sistem informlaţional per
manent, care să ne in'iormeze continuu asupra stă~ii factorilor care
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dete~mină producţia, asupra influenţei şi contribuţiei lor la formarea
producţiei şi a calităţii acesteia, precum şi asupra modal'ităţii de a di
rija pe cei mai importanţi din aceşti factori. Tactica realizării produc
ţiilor (deci asupra ,căror factori trebuie acţionat?) se dovedeşte deseori
mai importantă dedt tehnica utilizată în acest scop. Şi in acest sens
este nevoie de ouprinderea unui număr eît 'mai mlare de factori în
analize multilaterale, pentru obţiner,ea unor informaţii 'CÎt mai reale,
pentru condiţiile de mediu deseori foarte variate.

E h l' e n dor fer (1965), în lucrarea sa "Dezvoltarea cercetărilor

agricole", anunţă 81semenea studii şi cercetă,ri Iffiultifactoria.le, 'Cu meto
dele matematice corespunzătoare, ca "a treia etapă a experimentJărilor

agricole"", după experienţele monofactoriale şi eele cu 2, 3 sau 4 fac
tori. MijloaJcele moderne de care dispunem astăzi în cercetare (centre
de calcuJ, metodica şi dotarea necesară pentru de:te1rminarea analitieă
a celor mai diver,şi factori cauzali etc.), pe~it, iar practica agricolă

8Jv8;m~ată din '~alrla notast'ră i;mpune preoiC'UJpăd pentLru ;asem'enea ,ceLrC€
tări cu mulţi factorr'i, abordate deja în alte domenii de a1ctivitate
(Schme,tteTer, 1,91615; Nioolau, 1'97,1).

Acest pas în tehnica experimentală poate rezolva şi o altă cerinţă

primordilală pentru cercetările agricole, şi anume apropierea de reali
tăţile practicii. Locul cel mai potrivit în !Care variază şi poate fi studiat
concomitent un număr mare, chiar nelimitat de factori, îl constituie
tocmai culturile agricole mari din unităţile de producţie.

Avînd în vedere toate iaceste considerente, problema extinderii cer
cetărilor la mai mulţi factod, în condiţii de producţie, a fost abordată

la illistitutul nostru de Cliţi'va ani şi [noerCălTI ,aculm 100munieairea pi~i:me

lor rezultate.

MATERIALUL INIŢIAL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările au fost începute pentru o primă etapă de metodică, în culturile mari de
cartof aparţinătoare unităţilor agricole socialiste de pe cuprinsul Depresiunii Bîrsei. Pe o
distanţă de cca 45 km, între localităţile Prejmer şi Codlea, au fost alese timp de 3 ani (1968
1970), primăvara imediat după plantare, anual cîte 100 puncte fixe de studiu. În aceste locuri
marcate s-a efectuat apoi determinarea, în dinamică, a tuturor factorilor necesari pentru a
putea explica cît mai complet, atît producţiile globale de tuberculi recoltate toamna exact
din aceleaşi locuri, cît şi alte efecte finale determinate după recolta re asupra solului şi mai
ales asupra produsului obţinut (calitatea fizică şi chimică, însuşirile culinare, starea fito
sanitară, etc.). Pentru fiecare parcelă de studiu, din cele 300 (100X3 ani) s-au urmărit astfel
29 efecte finale şi 215 factori cauzali care au determinat aceste efecte.

În tabelul 1 este dată repartizarea numerică a factorilor analizaţi pe principalele lor
grupe. Nominalizarea tuturor celor 215 factori apare în principalele tabele cu rezultate.

Alegerea de la început a unui număr atît de mare de factori a fost dictată de necesitatea
extinderii ulterioare a acestor cercetări pe bazinele specializate de cultura cartofului din
R. S. România, caracterizate prin condiţii pedoclimatice, material biologic şi tehnologi i
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Situaţia numerică a factorilor determinaţi pe grupe de factori
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Tabelul l'

Grupele de factori

Efecte finale: 29

1. Producţia globală (tul~erculi şi vreji)
2. Calitatea fizică a produc iei
3. Calitat,ea chimică a producţiei

4. Insuşirife culinar,e ale tuberculilor
5. Stare a fitosanitară a producţi~i

Factori muzati: 215

1. Factori privind tehnologia culturii cartof lui
2. Factori lega~i de plan tă: fenologie, morfologie,

chimia plantei
3. Boli şi dăunători

4. Regimul hdric al solului
5. Fizica sol ul ui
6. Chimia solului
7. Factori meteorologiei

I
Numărul

de factori

2
3
5

Il
8

29

19
14
31
28
20
74

Codificarea
factorilor

1, 218
2- 4
5- 9

10- 20
21- 28

101-129

201-219
301-314
40l-431
501-528
601-620
701-774

de cultură foarte diferite. S-a utilizat un singur soi de cartof tipic zonei studia"te (Merkur
în anii 1968-1969 şi Braşovean în anul 1970), urmînd ca în etapa următoare soiul să consti
tuie un factor sau element de bază pentru gruparea tuturor datelor.

Majorita tea determinărilor (starea fitosanitară a culturilor, gradul de îmburuienare,
regimul hidric al solului etc.) au fost executate în dinamică, vizitarea tuturor parcelelor
pentru determinări şi observaţii impunîndu-se de regulă Ia fiecare 10-14 zile. Mulţi din
factorii analizaţi îndeplinesc din acest motiv în acelaşi timp dublul rol de efect şi cauză şi pot
fi prelucraţi şi interpretaţi oricînd sub ambele aceste aspecte.

Toate datele luate în considerare constituie rezultate de măsurători, numărători, notărf

sau analize exacte; nu s-au inclus informaţii indirecte şi neverificate pe teren. Pentru toate
determinările s-a respectat tot timpul şi cu cea mai mare stricteţe, metodica severă a experi
men tării riguroase.

Fer rar i (1965) a denumit acest mod de lucru "oercetare fără intervenţie", deci fără

nici o artificializare de către om. Se pune bază pe variabilitatea naturală. Nu există factori
variaţi şi alţii menţinuţi "constant". Totul variază, dar această variabilitate este determinată

precis şi pentru un număr cît mai mare de factori şi constituie mai tîrziu, Ia analiza factorilor,
una din condiţiile principale pentru cunoaşterea cît mai exactă a fenomenelor. Caracteristica
esenţială a acestei cercetări este interpretarea tuturor factorilor în cadrul complexului şi

asupra complexului de factori. Orice efect, şi în mod deosebit producţia, este considerat O'

rezultantă a unui complex de factori şi nu a unor factori izolaţi în mod cu totul artificial.
Factorii au fost aleşi cu mare grijă, dar acest lucru nu constituie o condiţie esenţială

pentru reuşita cercetării, cum este cazul Ia experienţele obişnuite de cîmp sau în vase de vege
taţie. Cei mai importanţi factori sîn t selecţionaţi ulterior, prin calcul, pe baza valorilor care-i
caracterizează În raport cu produ~ţia S3U cu alt efect care este studiat. Calculul matematic"
şi pregătirea datelor pentru acesta constituie momente hotărîtoare.
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In vederea prelucrării statistice, toate rezultatele au fost cifrate, alegîndu-se cu mare
atentie scăriledeeifrare,care trebuie să fie în concordanţăcu inte:1sitatea acţiunii factorilor.
In vederea simplificării tu turor operaţiilorde evide:Iţă, de progra:mre a calculelor şi chiar de
interpretare iniţială a rezultatelor, toţi factorii au fost de asemenea codificaţi (tabelul 1).

Cea mai mare importanţă s-a acordat producţiei de tuberculi, ca efect sintetic al tuturor
Iactcrilor studiaţi. O condiţie esenţială atît pentru produ:ţie ca efe:t principal, cît şi pentru
factorii cauzali, o constituie o suficientă variabilitate, de care este nevoie, pre:u:n s-a arătat,

pentru cunoaşterea cît mai exactă a fenomenelor. In figura 1 sînt reprezentate valorile obţinute

în cele 300 parcele de studiu, în decursul a 3 ani, pentru producţia globală de tuberculi. Deşi

raza de acţiune a fost relativ micl (i5 km), se pJate observa o fOJite mare
variabilitate a producţiilor obţinute, de la 22 la 392 q/h1 tuberculi, cu coeficienţi

de variabilitate foarte mari (25,7-46,5%). Avînd în vedere variaţia destul de redusă

a factorilor meteorologiei în zona cercetată, înregistraţi la cele 4 puncte meteorologice: Ghimbav,
Rîşnov, Codlea şi Săcele, variabilitatea producţiei este cauzată aproape exclusiv de factorii
dependenţi de sol şi de tehnologia folosi tă pen tru produ:erea cartofului. S::Jluriie pe care s-a
lucrat au fost foarte diferite, ca tip genetic şi compoziţie mecanică şi 1:1 fel nivelul tehn }lo
giilor utilizate în diferitele unităţi.
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Producţiile diferite în cei 3 ani de cercetare sînt o consecinţă în primul rînd a faeto
Tilor: material de sămînţă, soi şi agrotehnică. Din punct de vedere climatic, toţi cei 3 ani
:pot fi consideraţi "favorabili pmtru cui tura cartofului ". Comparativ cu anul 1958 (x =
= 258 q/ha), producţiile au fost mai mici în anul 1969 (x = 183 q!h:1) datorită materialului
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de sămînţă puternic virozat Ia soiul tardiv Merkur, cu care s-a lucrat în primii doi ani. Pro
ducţiile şi mai scăzute din anul 1970 (x = 147 q/ha), cînd s-a trecut Ia soiul Braşovean (semi
timpuriu), se datoresc în cea mai mare parte precipitaţiiIorabundente din acest an în lunile
iunie-iulie, ajungînd foarte deficitară întreţinerea culturilor. Din figura 1 rezultă foarte clar
că soiul Braşovean, deşi semitimpuriu, poate da producţii mari, dar este mult mai pretenţios

Ia în treţ inere.

PRELUCRAREA MATERIALULUI, PRIMELE REZULTATE ŞI DISCUŢII

La baza prell.uorării datelor ,a stat considerar'ea tuturor factorilor
într-un sistem cauzal complex (fig. 2). Intr-un asemenea sistem, toţi

factorii au o poziţie şi un rol bine determinat, de cauză, saU cel mai
adesea simultan, de efect şi cauză. Un efect biologie oarecare este un
rezultat al complexului, şi nu al unor factori izolaţi.

x) ~ jdclollh/;-o l?1J?t?I/B/?1ci h(delolldlci, Jcltl 12/dclol'///;Ii'-tJlJ J/j/tm CdtlZo(jJcl!/; "

Fig. 2 - Schema acţiunii şi interacţiunii în sistem cauzal complex.
Fig. 2 - Scheme of the action and interaetion in the complex causal system.

In această concepţie ne-a preocupat pînă acum Vlailorifiearea tu
turor datelor obţinute [n trei direoţii 'Siau mai corect în trei etape:

- stabHirea contribuţiei fiecărui fac!1;or la realizar,ea producţiei

·şi ordonarea factorilor şi grU!pelor de factori după aoest criteriu,
- <cunoaşterea legăturilo!' eauzale pentru factorii mai importanţi

:Slau de bază,
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- întocmirea de modele de acţiune polifac1Jorială, în vederea di
rijării factorilor şi progflamăriidifeTitelor fenomene.

La baza prelucrării şi interpretării tuturor datelor a stat deci prin
cipiul gîndirii "în modele", la întocmirea cărora să fie atras un număr

cît mai mare de factori (L e R o y, 1969).
Valorificarea pe această cale a 'lTIaterialului a fost îngreunată prin

faptul ,că în literatura de specialitate sînt încă foaifte puţine date în
acest sens. "Modelul ~~ ca procedeu de gîndire şi acţiune este întrebuin
ţat în eercetările de economie (S c h a te Il e s, 1967), de medicină şi

in general de biologie. încercările de adaptare pentru eercetările agro
nomke sînt la început.

Din punct de vedere al calcul1uJui matematic-statistic, există nu
meroase metode de ,analiză factorială, dar toate pentru un număr

limitat de factori. Pentru prelucrarea statistică a sistemului complex
de 215 factori cauzali, a fost nevoie de un procedeu complet nou, ela
bor,at 'cu bune rezultate pînă aCUITI la centrul de eakul al LC.E.A.O.I.A.S.
Bucureşti.

TOlate calculele de bază la aeealStă cercetare au putut fi efectuate
numai cu ajutorul n1ijloaeelor electronice de calcul. Pentru aceste date,
a fost folosit calculatorul "DACICC 200~".

în lucrarea de faţă se prezintă rezultate numai pentru pri:ma etapă

de cercetare şi calrcul şi ,anume :

1. STABILIREA CONTRIBUŢIEI LA REALIZAREA PRODUCŢIEI ŞI ORDONAREA FACTORILOR
DupA ACEST CRITERIU

Pentru stabilireairrfluenţei şi a contribuţiei la realizalrea produc
ţiei şi ordonarea f1actorilor şi grupeilor de factori din a!C'est punct de
vedere, s-au utilizat pînă acum două procedee de oa1cul :

- regresia multiplă cu eliminarea succesivă a variabilelor in
dependente,

- cakulul componentelor determinaţiei, pe baza coeficienţilor de
regresie determinaţi prin aproximlaţii suecesive.

1. Regresia multiplă cu eli1'ninarea succesivă a variabilelor inde
pendente. Aoest 'P'rogram l(ifig.3) eakuleaiză o ec'Ua~ţie de regrresie lineaifă

cu n variabile independente (x), determinînd n coeficienţi de regresie
(b) şi un coeficient de determinaţie t'otală (Dt). Apoi calculează n ercua
ţii de regresie reduse, cu cîte n-l variabile, prin eliminarea succe'sivă

a oîte uneia ldin cele n variabi\le. Se deter,mină şi aki cîte (n-l) b şi n de
terminaţii reduse (Drl ...Drn) Diferenţe~e dintre coefieientul de deter
minaţie totală şi determinaţiile reduse (Dt-Dr1 , Dt-Dr2". Dt-Drn ), re
prezintă influenţa în procente a f'actorilor eliminaţi, în cadrul sistemului
din care aceştia fac parte.
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Principiul de calcul al acestei metode este foarte bun. Diferenţele

Dt-Dr redau destul de real <contribuţia fiecărui factia l' , în cadrul siste
mului complex de care aparţin, la realizarea prodUlcţiei sau altor efecte.
Această metodă de calcu'l poate fi utilizlată însă numai pentru un număr

limitat de factori. ProgramuJ pentru cakul,atorul "DACICC 200" a fost

y= a + /;fXf +4A2 +4"'3 rj4<~ ..... ' .. +iJf)XO flt (o)

Y=el +).s< +4~ + 4.-lJ -I-/;IfXft. ........ +0f7-1 Xf7 - f Olf Dt-Dt; (/)

y = el +4,ţ 1-)s(-I-4-iJ +4. X'Î- ........ , +iJfJ-1XIl- t O~ Di-Or2 (2)

y;;; a + 4)(1 r4~ i-~ r4X{l .' ., " .. , fiJll-1XIl-1 OIJ Dt-Olj (j)

Y :o d+!JfXf -t4x2 f4~ -f~ ... ..... .,.Oa-f XI7-f Oii Ot-DXI,. (4)

Orn Ot-OKn (17)

Fig. 3 - Calculul regresiei multiple cu eliminarea succesivă a variabilelor independente.
Fig. 3 - CaJculation of the multiple regression with the succesive elimination of independent

viariables.

elaborat pentru 25 variabile şi apoi extins l'a maximum 35 variabile ..
l\rTai mulţi factori nu pot fi prelucraţi statisti'C cu ajutorul acestei metode.

Cakulul de regresie, cu eliminarea succesivă a variabilelor, a fost
utilizat totuşi pentru pre'luerări parţiale şi obţinerea unor rezultate
preliminare, eare au putut fi deja valorifieate. S-au obţinut astfel re
zultatele din tabelele 2, 3 şi 4.

În. tabelul 2 este redată analiza influenţei unui cOlTIplex sau sis
tem de 24 factori caUlzali aSUlpDa producţiei de tuber,culi, din anul 1968
(n = 100). Variaţia producţiei de tuberculi între 98 şi 392 q/ha este
explicată în proporţie de numai 73,10/0' Restul de 26,9% se atribuie
altor factori, necuprinşi 'În acest sistem. Valorile Dt-Dr permit stabili- .
rea contribuţiei factorilor chiar şi în 0/0 (faţă de totalul 73,10%) şi

ordonează f'actorii după importanţa lor în cadrul complexului, pentru
efectul produeţia de tuberculi.

Coefidenţii de regresie în valori absolute şi standard <comple
tează analiza factorilor cu sensul influenţei, precl]ffi şi cu valori can
titative. De exemplu: 1 m 3 de apă/ha în plus (între 577-947 m 3/ha)



Tabelul 2

Analiza unui sistenl cauzal care a rletermÎnat producţia de tuberculi în anul 1968 (98-392 q/ha)
Determinaţia totală = 73,10%

Coeficienţii de

Extremele Determi- regresie
Factorul V.M. (n=100) naţia Dt-Dr %

I
redusă b

(q/ha) {3

1. Apa din sol în per. de vegetaţie m'3/ha 577-947 69,38 3,72 15,98 0,16 0,30
2. Desimea de cuiburi la Înflorit mii c.lha 33-53 70,31 2,79 11,98 5,15 0,40
3. Procentul de goluri % 2,5-23,2 71,64 1,46 6,27 -1,06 -0,15
4. Masa vrejilor kg/ha s. u. 160-1184 71,85 1,25 5,37 0,06 0,23
5. Fenofaza plantat-r&sărit zile 20-36 71,89 1,21 5,20 -4,74 -0,33
G. Conţinutul de K20 în frunze %/s.u. 2,2-5,4 72,22 0,88 3,78 13,67 0,15
7. Atacul gîndacului din Colorado indice 0-130 72,43 0,67 2,88 -0,14 -0,09
8. Numărul de tulpini la cuib nr. 2,8-6,0 72,47 0,63 2,71 7,91 0,12
9. Adîncimea cuibului de tuberculi cm 12-19 72,48 0,62 2,66 7,27 0,20

10. Masa de buruieni pînă la înflorit kg/ha s. u. 52-952 72,53 0,57 2,45 -0,06 -0,17
11. Conţinutul de P205 în frunze %/s.u 0,28-0,58 72,53 0,57 2,45 -40,11 -0,05
12. Data plantării zile, aprilie 3-30 72,54 0,56 2,40 --1,37 -0,17
13. Continutul de N proteic în frun'Ze %/s.u. 26-40 72,64 0,46 1,98 1,15 0,05
14. Fenofaza înflorit-maturitate zile 86-98 72,65 0,45 1,93 2,34 0,11
15. Înălţimea medie a tulpiniIor cm 30-61 72,81 0,29 1,25 1,06 0,09
16. Diametrul mediu al tulpinilor mm 5,2-10,8 72,88 0,22 0,94 6,32 0,14
17. Numărul de frunze la cui b nr. 25-80 72,89 0,21 0,90 0,40 0,07
18. Masa de buruieni după înflorit kg ha s. u. 0-438 72,97 0,13 0,56 -0,03 -0,05
19. Masa de buruieni la recoltare kg/ha s. u. 0-204 72,99 0,11 0,47 -0,03 -0,03
20. Apa de rezervă a solului primă-

%vara 14-28 73,04 0,06 0,26 -0,01 -0,04
21. Rezistenţa la penetrare a solului

primăvara kg/cm2 1,5-18,4 73,Oi 0,05 0,21 0,64 0,04
22. Infeclia de viroze pe tubercuIi % 0-27,6 73,06 0,04 0,17 0,55 0,07
23. Numărul de bulgări la plantare nr./:n2 7,4-45,1 73,06 0,04 0,17 0,33 0,06
24. Fenof,aza ră-::ărit·î'lflorit zile 35-47 73,07 0,03 0,13 -0,11 -0,01

Total: X X 1 X 17,02 73,10 X X
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a mărit proiducţi,a în Hleidie cu 16 kJg tuoereulijha, 1 ono Icuiburi [n plus
cu 515 kg tuberculijha, 1% goluri în plus a diminuat producţia cu
106 kg/ha tuberculi etc.

Pentru condiţiile din anul 1968, S-HU dovedit drept factori limi
tativi mai importanţi ai producţiei de tuoerculi în zona cercetată: umi
ditatea solului în perioada de veget'aţie, desimea de cuiburi şi 0/O de
golud, fenofaizla plantat---,ră1sări!t ilungă, :atacul puternic al gînd:aloului din
Colo['iado ş.a.m.d.

In tabelul 3 'este cuprinsă o analiză asemănătoare, tot din anul
] 968, pentru conţinutul de amidon în tuberculi. S-au dovedit de im
portanţă pentru mărirea procentului de amidon:

- Plantatul mai tiîrziu şi o 111aturizare mai timpurie, care au
mutat vegetaţia şi mai ales acumularea amidonului în condiţii optime:
după seceta din prima parte a perioadei de vegetaţie şi înainte de
toau1na ex'c-esiv de ullledă, rece, ou n1anifestare pronunţată a f.enolTIenului
de puire a m,anei etc.

- P 20 S din frunza plantelor (alin. 3 din tab. 3) a m,ărit conţinutul

de amidon, direct sau indirect, cu 4,32% pentru fiecare unitate.
- Conţ!inutul ma,re de aLZot iîn :s01 şi de K20 !în frunză (aUn. 4 şi 6)

a reduJS procentul de amidon cu -2,31 şi respectiv -3,03 pentru fie
care unitate.

Apare un lucru important în tabelul 3. Acest calcul evidenţiază

factorii a căror prezenţă diminuează efeotul studiat (poziţiile 20-24 în
tabel) : la eliminarea succesivă a acestor factori din calcul, determina
tia calculată pentru ceilalţi 23 faetori la fost mereu mai mare decît deter
minaţi'a totală. In anul 1968 au fost în această situaţie pentru conţi

nutul de amidon factorii: îngrăşămintele organice şi chimice aplicate,
raportul C/N al solului, o înălţime prea lTIare a bilonului lla recoltare
şi gradul de infecţie cu boli virotice, determinate în postcultură.

Variaţia conţinutului de amidon între 10,2 şi 16,40/0 a fost expli
cată de cei 24 factori analizaţi într-o proporţie de numai 50,100/0' cee'a
ce confirmă complexitatea acestui fenomen şi necesitatea analizăriiunui
complex de factori cauzali mai larg.

In tabelUiI 4, calculul regresiei, cu eliminarea succesivă a varia
bHe:lor, dă un ră1spun:s lîn IlTIodalsen1,ănăitoir, 'la intrebalrea oa're sînt facto:r'ii
determinanţi pentru rezistenţa la penetrare, respectiv pentru 'compactarea
solului, fenomen fnaiI'te 'i;mportant pentru .cultUira ear'tofului. Aeest feno
men complex este explicat de cei 24 faetori analiz'aţi în proporţie de
numai 50,760/0.

ValI'i'aţia rezi1stenţei la: penetra.:re anailizată toalmna (2,4-17,6 k,g/rem2)

a Ifost deterlmirmtă !în proporţie de 11,48% de rezilstenţa ditferită la pene
trare determinată deja primăvara, 15,73% de oonductivitatea hidlI'aulieă

nTare a subsolului, 5,59% de conţinutul mic de Ca al solului, 4,530/0 de
conţinutul mic !de a!păîn sol în lunEe augUis,t--lseptembrie etic.



TabeLul 3

Analiza unui sistem cauzal care a determinat continutul de amidon În tuberculi În anul 1968 (10,2-16,4%)

Determina/ia totaLă = 50,10%

CJeficientii de

Determi-
regresie

Factorul D.M.
Extremele

naţia Dt- Dr o~

(11= 100)
redusă

la

(mn~i %)1 f3

l. Data plantării zile apr. 3-30 47,60 2,50 8,37 141 946
2. Data maturităţii zile sept. 6-27 47,61 2,49 8,33 -194 -844
3. Conţinutul de P20 5 în runză % S.u. 0,28-0,58 48,21 1,89 6,33 4320 284
4. AprovIzionarea sol ul ui cu N total %/ S.u. 0,09-0,56 48,47 1,63 5,46 -2306 -163
5. Apa din sol în august-septemhrie m3/ha 660-1088 48,73 1,63 4,55 2 201
6. Conţinutul de K20 în frunză % S.u. 2,2-5,0 49,18 0,92 3,08 -3031 -179
7. Conţinutul de N proteic în frunză % S.u. 27-40 49,37 0,73 2,44 -51 -21
8. Proporţia de argilă din sol % 15-40 49,53 0,57 1,91 -2 -30
9. Aprovizionarea solului cu K20 mg 9,0-20,5 49,74 0,35 1,17 -29 -76

10. Aprovizionarea solului cu P20 5 mg 1,0-11,fS 49,84 0,25 0,84 32 82
Il. Masa de buruieni ke/ha 39-426 49,89 0,21 0,70 -1 -81
12. Apa din sol în aprilie-mai rri3/ha 611-1100 50,00 0,09 0,30 -1 -116
13. Fenofaza î.lflorit-maturitate zile 86-98 50,02 0,08 0,27 74 188
14. Proporţia de nisip din sol % 14-36 50,09 0,02 0,07 8 32
15. Apa din sol în iunie-iulie m3/ha 395-919 50,08 0,02 0,07 O 5
16. Fenofaza răsărit-înflorit zile 35-47 50,09 0,01 0,03 -17 -50
17. Valoarea pH a solului indice 5,0-7,6 50,09 0,01 003 -8 -4
18. Desimea medie de cuiburi mii pIlha 38-48 50,09 0,003 0,01 -2 -6
19. Porozitatea sol lui % 32-48 50,10 0,001 0,00 3 8

20. Ingrăşămintele organice aplicate t/ha 0-3;) 51,81 -1,71 5,72 1 3
21. Ingrăşămintele minerale aplicate kg NPK/ha 32--136 50,17 -0,07 0,23 2 61
22. Raportul C/N al <;01 ul ui raport 2,2-27,2 50,15 -0,05 0,17 -1 -52
23. Inălţimea bilonului la recoltare mm 123-155 50,10 -0,002 0,01 -1 -5
24. Infecţia cu viroz~ în po<;teultură % 0-34,6 50,10 -0,002 0,01 -1 -8

Total X X X 14,97 I 50,10 X X



Tabelul 4
Analiza unui sistem cauzai care a determinat rezisler/,ţa la INlwlrare în aml 1959 (2,4-t7,6 kg/cm2)

Determinaţia totală = 50,76%

Coeiic'entii de

Extremele Determi- regresie
Factorul V.M. (n=IOO) natia Dt-Dr %

I
redusă b

(gjcm 2 ) [3
1

l. Conduetivitatea hidraulică în
subsol leG c n/s 22-530 43,47 7,29 15,73 5 0,34

2. Rezistenţa la penetrare primăvara kg/cm2 1,0-12,1 45,44 5,32 11,48 481 0,38
3. Conţinutul de calciu al solului mg 6-94 48,17 2,59 5,59 -43 -0,21
4. Apa din sol în august-septembrie m3/m 516-1127 48,66 2,10 4,53 -5 -0,25
5. Proporţia de argilă din sol % 15-40 49,67 1,09 2,35 135 0,22
6. Apa de rezervă a solului primă-

vara % 11-28 49,84 0,92 1,99 -174 -0,15
7. Ingrăşămintele minerale aplicate kg NPK/ha 26-296 49,98 0,78 1,68 7 0,15
8. Masa de vrej i q/ha s. u. 11-17 50,04 0,72 1,55 -179 -0,08
9. Apa din sol în iunie-iulie m3/ha 524-1198 50,33 0,43 0,93 5 0,18

10. Masa de buruieni după înflorit kg/ha s.u. 122-1070 50,38 0,38 0,82 -1 -0,04
Il. Coefic. de higroscopicitate a solnlui c 2,2-7,9 50,40 0,36 0,78 -50 -0,20
12. Nr. de treceri mecanice prin

cultură nr. 3-6 50,44 0,32 0,69 39 0,24
13. Proporţia de nisip în sol % 15-35 50,54 0,22 0,47 -93 -0,12
14. Proporţia de mîl din sol % 5,4-17,2 50,57 0,19 0,41 123 0,09
15. pata plantării zile aprilie 16-33 50,58 0,18 0,39 41 0,06
16. Inăltimea bilonului la recGltare mm 57-230 50,60 0,16 0,35 2 0,09
17. Masa de buruieni înainte de

înflorit kg/ha s.u. 357-2425 50,60 0,16 0,35 0,4 0,06
18. Greutatea volumetrică a solului g 1,34-1,76 50,64 0,12 0,26 2674 0,08
19. t\pa din sol în aprilie-mai m3/ha 546-1318 50,67 0,09 0,19 2 0,06
20. Ingrăşămintele organice aplicate t/ha 0-38 50,71 0,05 0,12 9 0,04
21. Capacitatea de apă capilară mm 21-41 50,73 0,03 0,06 31 0,04
22. Raportul C/N al solului raport 1,9-27,2 50,75 0,01 0,02 12 0,01
23. Epoca de executare a arăturii zile/dec. 0-105 50,75 0,01 0,02 -1

I
-0,01

24. Conduetivitatea hidraulică a

Isolului 10-Gcm/s 29-720 50,76 0,00 0,00 0,05 0,002

Total I X I X I X I 23,52 50,76 X I X
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Numărul de treceri cu mijloace mecanice prin culturile de cartof
s-a situat, sub acest aspect, pe locul 12, cu o contribuţie de numai
0,690/0' foarte mică comparativ cu influenţa factorilor amintiţi mai sus.

S-a putut constata oă acest calcul al regresiei n1ultiple, cu elimi
narea 'Succesivă a vadabilelor independente, poate da informaţii [n două

direcţii: asupra intensităţii influenţei factorilor, necesară pentru or
donarea Iotr din acest punct de vedere (cum a reieşit din tabelele 2-4),
dar şi asupra legăturHor caue:ale dintre factorii cercetaţi. Acest lucru
s-a putut observa deja, sUJb o anumită formă, la factorii eLasaţi pe Locu
rile 20-24 în taberul 3, cînd a fost analizată eaUizalitatea conţinutului

de amidon din tuiberculi. Există însă o altă cale mult mai precisă, prin
folosirea coefici1enţillolr de regresie standard sau ~, care nu mai ţin

seamă de unităţile de mlăsură diferite ale factorilor (tabelul 5). Aceşti

coeficienţi sînt calculaţi la început pentru toţi cei 24 factori analizaţi

în sistem eomplex şi apoi recalculaţi la eliminarea pe rînd a variabile
lor, pentru fiecare factor în parte. Diferenţele mai mari dintre coefi
cienţii ~ iniţiiali şi eei reca1kulaţi indică tocmai factorii dependenţi

de cel eliminat, precum şi sensul legăturilor care există. Astfel, la eli
minarea din calculul regresiei multiple a factorului data plantării a
rezultat că : se diminuează (-0,160) efectul negativ al fenofazei plan
tat~răsăTit (-0,3'3i4, aUn. 20, talbelul 5) ; se idiirninu€iază (-0,110) efelctuI
pozitiv al desimii de cuiburi determinată la înflorit (+ 0,405, alin. 23);
se n1ălrerşte ,( +0,015,5) eITelctul pozttilv al JenotEazeli !înf1lorrit-maltun:'i!tate
(+ 0,112, alin. 18) ; se diminuează (-0,032) efectul pozitiv al eonţinutului

de K20 în frunze (+0,153, alin. 10) etc.
în acelaşi fel s-au putut găsi factorii dependenţi de apa de rezervă

din sol primăvara. La, etliminarea acestui [actor iaI rezultat că : S-â mărit

(+'0,023) efectul pozitiv sau importanţaapei din sol în perioada de vegetaţie

(+ 0,21212 ,a,lin.3) ; s-a diminuat 1(-0,'0'13) efectul pozitiv aJ ,masei mari de
vre1ji (aparla't fo!lialr mare, +0,1217, alin. 1) ; s-,a dim'iill'ualt 1(---"0,0110) efectul
pozitiv al conţinutului de K 20 în frunze (+ 0,143, alin. 10).

Cunoaşterea aeestor relaţii eSlte foarte importantă în valorificarea
n1ai departe a tuturor acestor rezultate.

2. Calculul cornponentelor determinaţiei, pe baza coeficienţ'ilor de
regresie deterTrLinaţi prin aproxi1naţii succesive. După Icum Se ştie, în
cazul unei regresii 111ultiple de Îor;ma :

dacă operăm substituţiile :

Tj-1] xj-xj
w = -sy şi z) = Sxj



Stabilirea relaţiilor dintre fadori cu ajutorul coeficienţilor de regresie standard
Regresii multiple cu producţia de tuberculi (n = 100)

Tabdul 5

Valoarea coeficientului de regresie ,,[3"

~-a eliminat influenta
s-a eliminat influenta

pentru toate
var. 4: apa de rezervă din sol

Factorii studiaţii
var. 24: data plantarii primăvara

cele 24 varia-

I
bi le indepe-

I
I ocdin" Idii",n!'

I o,d;n"dente
[3 diferenţa factorilor [3 factori lor

dependenţi dependenti

Dcterminatia totală ~i redusă 73,10 72,51 0,56 72,82 I 0,28

1. Masa de vrej i 0,230 0,207 -0,023 ti 0,217 -0,013
2. Rezistenţa la penetrare primăvara 0,044 0,060 0,016 0,041 -0,003 2
3. Apa din sol în perioada de vege-

taţie 0,299 0,322 0,023 5 0,222 0,023 l
4. Apa de rezervă în sol primăvara --0,038 -0,049 0,011 X X

5. Atacul gîndacului din Calarado -0,094 -0,081 -0,013 -0,091 -0,003
6. Infecţia cu viroze a tubereu lilor 0,071 0,065 -0,006 0,073 0,002
7. Masa de buruieni înainte de înflafl 1 -0,IG5 -0,148 -0,017 7 -0,165 0,000
8. Masa de buruieni după înflori t -0,054 -0,055 0,001 -0,053 -0,001
9. Masa de buruieni la recal tare -0,033 -0,026 -0,007 -0,033 0,000

10. Conţinutul de K20 în frunze 0,153 0,121 -0,032 4 0,143 -0,010 3
Il. Conţinutul de P20 5 în frunze -0,050 -0,062 0,012 -0,045 -0,005

12. Conţinutul de N proteic în frunze 0,054 0,062 0,008 0,053 -0,001
13. Adîncimea cuibului de tuberculi 0,204 0,209 0,005 0,211 0,007
14. Numărul de frunze Il cuib 0,070 0,081 0,011 0,069 -0,001
15. Numărul de tulpini la cuib 0,123 0,128 0,005 0,124 0,001
16. piametrlll mediu al tulpinilor 0,140 0,128 -0,012 0,131 -0,009 4
17. Inălţimea medie a tllipinilor 0,092 0,090 -0,002 0,093 0,001
18. Fenofaza înflorit-maturitate 0,112 0,167 0,055 3 0,121 0,009 5
19. Fenofaza răsărit-înflorit -0,012 -0,012 0,000 -0,013 0,001
20. Fenofaz3 plantat-răsărit -0,334 -0,174 -0,160 1 -0,342 0,008
21. Numărul de bulgări la plantare 0,061 0,041 0,020 0,057 -0,004
22. Procentul de goluri -0,151 -0,158 0,007 -0,152 0,001
23. Desimea de cuiburi la înflorit 0,405 0,395 -0,110 2 0,411 0,006
24. Data plantării I

-0,175 X X -0,171 -0,004
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unde cu S s-,aiu notat ahaterile stan:daird alle variabilelor observate, ob
",ţinem ecuaţia de regresie standard:

li:,' = ~lZ1 + ~2Z2 +- ..... + ~nZn.

CoeficientUil de determinare total, numit pe scurt determinaţie, se
poate exprima în acest caz prin relaţia:

R;v = 'wz 1 ~1 + 'wz2 ~2 +..... + 'wzn ~n,

unde cu r WZj am notat coeficienţii de corelaţie dintre variabilele Zj şi

variabila w.
Tlermenii ,care compun :r::artea din dreapt,a a egalităţii de mai sus

-vor fi numiţi "c01nponentele detenninaţiei". Deoarece R~ exprimă

efectul total pe care îl au cele n variabile zasupra varibilei w, putem
considera că un termen oarecare r WZj ~j va re'prezenta efectul relativ
pe care îl are variabila Zj asupra variabilei w. Şi deoarece coefieienţii

·de corelaţie sînt invarianţi la operaţia de standardizare, adică avem:

iar între ooefieienţii celor două ecuaţii de regresie există relaţia:

~j SXj b.
SI) J'

înseamnă 'că putem exprima con'lponentele detern1inaţiei printr-o serie
de parametrii care reprezintă legătura dintre variabilele x şi y. Com
ponentele determinaţiei vor reprezenta deci într-un anumit mod efectul
relativ al variabilelor Xj asupra variabilei y.

Pentru a putea calcula componentele deterlninaţiei, trebuie să se
.calculeze mai întîi C'oefidenţii de regresie standard ~j. In mod normal
.aceşti coeficienţi se determină prin rezolvarea sistemului de ecuaţii :

'XIX I ~1 + 'X I X 2 ~2 + .... + 'XIX n ~n = 'yx1

'x X ~1 + 'XX ~2 + .. '. + ,x x ~n = , YX 22 1 2 2 2 n

'x x ~1 + 'x x ~2 + .... + 'A_ x ~n == r yx fi.n 1 n 2 n n

Cînd numărul variabilelor de influenţă n este lnare, pentru rezol
-varea unui astfel de si1stem de ecuatii trebuie foLosit un oalculator elec
tronic care are o memorie internă operativă de cel puţin (n + 1)/2 celule.
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Aceasta înseamnă că pentru n = 215 ar fi fost neces.ară o memorie
,operativă de cel puţin 23 000 de celule. Calculatorul "DACCIC 200" cu
,care s-a lucrat ·are însă o memorie operativă de numai 5 000 de celule,

M.m{
YI X"XI2···· ,;,XfN

Y2 X2fX22 ...... • X2N laIJ/ol/1ct/ d9k. , iof,{;>/e
:

YI'{ X/1fXm ...... ,X/1N

1ICc'K(I/(I/e!WtWmcif f1>r,Wc<'C' ii;~fl7/ IPlfftl'a,re#7M7j'~ I6Q'Zd,'W!l/(Jqf: CEDA JJC' ctlk7atle flJi;; cujJI'O~ ~

1
c~/~âoţi01'
rk~SIe{!J).;jI'Ii7
Q',mJX/~ .l(/a;t'.lIve
('(/jJI?JţIiti/lJtI/ CRAS

1
ca/C(lit///yOjJfltl.ll.f cY!a?mjJOI,'MRltr tIM'I'fl1Ii7<p~'

a;/tJI'm(ljy: ~I" li' =..:!L. b.• t. j -
J J 5, IJ "

jo/Of/i7tfjJrr H!Î17///lilrli.e -/iltkek,ot:Y
CAr. j - ilJOÎi':&!e fJMI;'(I X

b -coejiciMIii oP 1'&1Jf'8.5/f!
j 'Q'L&kl'lk $Ild:il'd

1
Cel/c//ItilctltjlOm/7/ol'tk
o;;//.J1O'1'& ;/fledl'ei .dN

CtlPOl//:AL/O

1
OrdJodl'i'd fadol7i0/'
dlpa '/',(3, (j,'i" iJld'-
a; iijiIlOI'lI/jJr0!l:Q'/lJi"
AJr OeOj Şi 00/.5

(5)

(70 Ci)

Fig. 4 - Calculul componentelor determinaţiei.

Fig. 4 - Calculation of the determina tion coefficient compone:lls.

permiţînd deiCÎ rezolvarea în mod normal a unor sisteme de ecuaţii cu
cel mult 100 de variabile.

In a'Oeastă situaţie s-a elaborat o metodă nouă de "determinare a
.coeficienţil'or de regr,esie prin aproximaţii suocesive", reprezentată sche
matic, în cadrul întregului program de calcul al componentelor deter
minaţiei, în figura 4.
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La baza acestui program complex stau 8 subprograme necesare pentru pregătirea datelor
şi calcularea elementelor de bază.

Datele rezultate din observaţii pot fi prezentate concentrat sub forma unui tablou cu
300 de rînduri (linii) şi 216 coloane, aşa cum este arătat în figura 4 sus. Fiecare coloană

conţine observaţiile pentru o varia bilă.

Programul pentru calculul coeficienţilor de regresie prin aproximaţii su.:cesive, numi t
CRAS, cere ca datele să fie perforate atît pe coloane cît şi pe linii. Deoarece coloanele cu date
se găseau înscrise în altă ordine într·un registru, a fost mai simplu ca datele să fie perforate
iniţial pe coloane. Din benzile astfel obţinute s-a făcut apoi perforarea (copierea) datelor pe
linii de cîte 216 variabile, cu programul COLI. Din cauza memoriei reduse a calculatorului,
această a doua perforare a da telor pe linii a fost necesar să se facă în două etape.

Programul CRAS cere de asemenea ca valorile medii şi abaterile standard ale varia
bilelor, precum şi coeficienţii de corelaţie dintre variabile să fie calculate în prealabil, lucru
care s-a realizat cu ajutorul programului CEBA.

Cu elementele de bază astfel pregătite, a urma t calculul coeficienţilor de regresie (b),
prin aproximaţii succesive cu programul CRAS.

În continuare s-a trecut la calculul componentelor determinaţiei cu formula:

. . SXj.
f3Vwz. = -- bJ r yx .

J Sy J

folosind programul CAFO.
Ca o completare s-au calculat şi coeficienţii de ajustare liniară "d" pentru toate pere

chile de variabile, luîndu-se drept criteriu de ajustare condiţia de minim a sumei distanţelor

la dreapta de ajustare. În acest scop s-a folosit programul ALID.

În final s-a făcut ordonarea celor 215 variabile independente după parametrii r, d,
f3 şi f3 r, cu ajutorul programelor OCOS şi ODIS.

Rezultă că programul întreg de calcul al componentelor determi
naţiei furnizează sau oferă 4 elemente de bază sau coeficienţi pe baza
cărora poate fi apreciată intensitatea influenţei factorilor şi făcută or
donarea lor: coeficientul de coleraţie simplă ,,1'''', coeficientul de ajus
tare lineară "d", coerficientul de regre1sie standard " ~ '" şi con1ponentele
dete:rminaţiei, notat în continuare pe scurt " ~. r"'. Acest ultim elen1ent
înlocuieşte practie valoarea "Dt-Dr" de la calculul regresiei eu eli
minarea succesivă a variabiLelor, pretabil pentru maximum 35 varia
bile. Este pînă acua.n cel mai oorespunzător element pentru analiza in
fleunţei şi ordonarea după această influenţă a unui număr mare de
factori.

Calculul componentelor determinaţiei a fost aplicat pînă în prezent
numai pentru lanaliza efectului principal, sinte1tk: producţia globală

de tuberculi. In tabelul 6 este redată ordonarea factorilor, încă codifi
caţi, după cele patru elemrentefurnizate de Hcest program de calcul.
Comparaţia procedeelor diferite se face faţă de ordonarea pe baza
componentelor determinaţiei ( ~. r), eare s-a verificat în toate calculele
test ca cea mai veridică. Abaterea faţă de această clasare, pentru cele-
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lalte 3 'elemente, a fost stabilită prin corelare simplă şi exprim,ată prin
coeficienţii de corelaţie corespunzători. A'ceastă abatere se poate constata,
este cu mici ex!cepţii treptat tot mai mare pentru coeficientul de regre
sie standard (r = 0,67-0,82), pentru coeficientul de ajustare lineară

(r = 0,41-0,69) şi pentru ooeficientul de corelaţie simplă (r = 0,01-0,61).
Se poate observa Util luoru foarte import1ant, că metoda corelării simple
a factorilor cu efeetul stuJdiat, poate da rezultate chiar contrarii cu rea
litatea (r---iO,Ol) la grUipa 7 (cu fac'torii m'e'te'Grologid).

Coeficienţii de core.laţie 1', obţinuţi în mod similar pentru toţi cei
215 factori ordonaţi sub aspectul influenţei lor în sistem complex asupra
producţiei de tuberculi, au fost:

1,00 *** pentru ordonarea după coeficientU!l " [3 . r"
0,84 *** pentru ordonarea după eoerfidentul " [3 (,(,
0,37 ** pentru ordonarea după coeficientul "d"".
-0,12 pentru orrdonarea după ,coefidentul "r".
Calculînd val'orile medii pe grupe pentru fieeare din cele 4 ele

luente de calcul (r, d, [3 şi [3. r), a rezultat clasarea grupelor de factori
după contribuţia la realizarea prodUlcţiei (tabelul 7). Se confirmă şi aici
necorespondenţa corelaţiei simple în sisteme polifactoriale. Clasarea
după coefidenţii d şi [3 reprezintă abateri intermediare de la clasarea
cea mai reală după eomponrentele determinaţiei ~ . r.

Primele locuri, du(pă importanţă, revin factorilor de tehnologia
culturii, bolilor şi dăunătorHor şi unor 'faetori legaţi de creşterea şi

dezvoltarea plantei, urmînd grupeile factorilor de :chimia solului, fizirca
solului şi ai regimului hidric '81 solului. In condiţiile climatice asemănă

toare din Depresiunea Bîrsei şi din oei 3 !ani experimentali ~avorabili

culturii cartofului, factorii meteorologiei nu au 'constituit factori limi
tativi ai producţiei.

Tabelul 8 cuprinde ponderea grupelor de factori în raport cu
gradul de influenţare eare a fost stabilit. S-a ajuns la aceasta, prin
repartizarea celor 215 factori în clase de oîte 15 factori după ind:luenţa

lor, şi repartizarea! apoi a f'actorilor din. fiereare olasă pe ,cetle 7 grupe
de factori, ea valori absolute. Centrul net de gl'leutate apar1e şi în această

situaţie la grupele 1, 2 şi 3.
In tabelul 9 sînt nominalizaţi cei mai importanţi factori, care au

m-anifestat o influenţă semnificativă ,asupra nivelului producţiei de
tuberculi în Depresiunea Bîrsei, în perioada 1968-1970. Pentru fiecare
faetor se indică de asemenea valoare'a medie determinată, cu unitatea
de măsură specifică, precum şi coeficientul de regr~'Sie "b" corespun
zător. Acest tabel poate servi drept indicator 'sau de orientare în stabi
lirea măsurilor care sînt neeesare pentru ridicarea producţiei de cartof
în această zonă la niveJ e superioare.

Apar o serie de rezerve noi pentru ridicarea producţiilor. Deo
sebit de semnificativă în acest sens este epoca de executare a arăturii
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Clasarea factorilor din diferite grupe sub aspectul contribuţiei la realizarea-

I. Tehnolcg'a culturii 2. Factorii legJţi de 3. Boli ~i dăunători 4. Regimul hidric
plantă al solului

ICI""" dup"
I d""~-"- după, - I d",," după' I d,,,,,, dup"

nr. nr. nr. nr.

cod [3. r I [3 1 d I r cod [3. r I [3 I d I r cod [3. rI [3 I d I r cod [3. rI [3 I d I r II

108 1 3 7 4 210 1 2 8 9 301 1 5 3 4 402 1 6 14 11
114 2 5 11 8 255 2 1 1 3 305 2 1 1 7 413 2 5 8 15
110 3 11 3 3 217 3 3 3 2 302 3 7 2 5 488 3 7 13 23
106 4 17 1 6 201 4 8 2 5 340 4 4 8 3 427 4 12 4 4
104 5 16 10 1 202 5 9 5 12 303 5 3 5 2 409 5 9 6 14
116 6 10 6 28 211 6 6 9 11 308 6 6 10 10 411 6 3 7 1
120 7 1 2 11 215 7 4 10 4 313 7 2 4 6 407 7 10 12 2
126 8 13 4 2 218 8 7 6 7 304 8 13 7 1 406 8 14 5 22
128 9 15 12 14 216 9 5 18 15 306 9 8 6 9 426 9 8 3 6
125 10 2 16 12 208 10 12 17 1 307 10 12 13 8 401 10 19 1 27
118 11 9 17 17 205 11 17 7 13 311 11 10 9 11 403 11 4 20 8
112 12 14 5 10 209 12 19 15 6 309 12 9 14 12 416 12 13 11 10
111 13 6 15 22 203 13 11 16 14 310 13 11 11 14 408 13 20 2 5
113 14 7 8 18 204 14 10 4 10 312 14 14 12 13 422 14 18 10 3
105 15 20 13 7 206 15 16 13 16 404 15 2 22 16
119 16 4 9 15 212 16 15 12 17 414 16 16 17 12
117 17 23 20 16 207 17 13 11 18 412 17 22 27 26
115 18 21 14 5 214 18 14 19 19 417 18 21 29 7
107 19 22 22 25 213 19 18 14 8 424 19 17 18 18
121 20 8 25 13 425 20 11 9 13 '
102 21 24 18 26 410 21 27 31 21 1
122 22 19 27 20 429 22 28 19

1* I123 23 25 19 24 418 23 23 21
103 24 28 21 21 423 24 26 30 25'
101 25 12 24 19 428 25 29 16 29 l'

127 26 29 28 9 415 26 1 26 311,
124 27 27 23 27 421 27 15 25 9
185 28 18 29 23 491 28 25 15 20
109 29 26 26 29 405 29 31 28 30

420 30 24 24 19
419 31 30 23 28

!
1

i j

\

i
1

! - ---------- - - - - - - - - - - - --i--

i 0,67 0,56 0,45 tOo 0,82 0,63 0,61 1,00 0.77 0,69 0,74 1,00 0,68 0,68 0,52r 1 tOO
- -- - ------ -- - - - - - - - - - - - -,

F 22 13 7 35 II 10 18 13 14 25 25 Il
S *** ** * *** ** ** *** ** ** *** *** **

FP
5% 4,2 4,6 4,8 4,2 .,
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Tabelul 6

producţiei globale, cu ajutorul principalelor elemente de ordonare

5. Fizica solului 6. Chim ia solului 7. Factorii meteorologiei

I """," dup" ICI""" dup"
I """," după, I 1 el""," după,nr. ' nr. nr. nr.

cod 13. {I 13 I d I r cod (3. rl (3 I d I r cod (3. {I (3 I d I { cod 13· rl (3 I d I r

522 l 2 1 16 609 l 6 4 2 701 1 4 7 58 899 38 33 48 47
514 2 6 8 4 615 2 1 1 11 710 2 1 3 21 791 39 67 59 42
517 3 9 18 2 602 3 8 10 13 719 3 5 23 63 854 40 68 22 35
502 4 16 12 7 606 4 9 6 1 716 4 2 15 52 806 41 69 11 55
515 5 7 6 26 612 5 4 2 4 722 5 3 28 27 866 42 72 37 46
516 6 11 5 13 614 6 10 Il 6 704 6 7 l 66 794 43 74 36 14
523 7 13 9 6 610 7 7 3 3 713 7 6' 19 28 812 44 28 4 67
521 8 5 7 8 613 8 3 14 16 707 8 8 14 64 803 45 27 10 18
526 9 3 14 14 616 9 2 7 19 725 9 9 38 41 917 46 41 63 13
518 10 8 4 10 617 10 12 5 18 731 10 10 2 5 797 47 71 29 40
524 11 4 2 9 608 11 15 9 12 737 Il 13 55 38 914 48 56 39 70·
525 12 1 15 15 601 12 13 12 8 734 12 11 12 53 881 49 73 30 71
506 13 15 17 27 603 13 14 8 10 728 13 12 26 56 884 50 44 58 12
520 114 10 10 5 620 14 20 13 14 740 14 14 17 50 788 51 24 5 68
527 15 14 27 18 605 15 11 19 15 743 15 15 9 57 896 52 49 31 60
511 16 17 3 19 604 16 17 16 17 746 16 16 27 36 848 53 30 43 72
519 17 21 22 20 619 17 18 20 20 749 17 17 13 24 770 54 70 46 69'
512 18 19 21 28 611 18 5 15 9 752 18 18 56 15 869 55 61 50 31
508 19 20 11 22 618 19 19 18 7 758 19 20 25 45 908 56 48 51 6
501 20 18 19 23 607 20 16 17 5 755 20 19 8 48 842 57 57 33 59
509 21 22 24 12 761 21 21 69 29 920 58 26 67 20
513 22 12 26 3 764 22 22 44 65 893 59 64 21 8
503 23 26 25 17 767 23 23 16 34 902 60 36 35 30
504 24 24 20 24 857 24 45 18 9 863 61 38 32 61
505 25 25 28 25 833 25 37 53 22 875 62 55 62 7
507 26 23 13 1 872 26 58 71 25 887 63 66 47 19'
528 27 27 23 11 779 27 25 42 32 773 64 34 54 74
510 28 28 16 21 905 28 39 52 26 785 65 63 24 51

830 29 65 6 33 776 66 54 65 73
911 30 46 49 2 815 67 42 64 17
890 31 47 74 Il 818 (-)8 62 00 54
809 32 50 34 16 821 69 29 61 44
851 33 52 41 49 860 70 59 66 W
878 34 40 20 1 839 71 31 70 3
782 35 51 45 4 824 72 35 68 37
836 36 43 73 23 845 73 53 72 3~

800 37 32 40 43 827 74 60 57 62

- - - -- - - - - - -, - - - - - - - - --

1,00 0)82 0)64 0)29 too 0)68 0)41 0)31 too 0,68 0)53 -0,01
-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - __o

53 18 3 16 6 2 62 28 O
*** *** - ** * -- *** *** -

4)2 t6 3)8
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Contribuţia grupelor de factori la
- »

Clasarea s-a făcut după valo-

1. componentele determinaţiei
2. coeficientul de
regresie standardGrupa de ,,[3.r"

"~,,factori

I I I
da- I abat.

I
I da- I abat.

[3·r % sarea /clas [3 % sarea /clas
[3 r [3.r

Tehnologia culturii 0,0251 36 1 ° 0,0556 19 3 +2
Factori legaţi de plantă 0,0194 26 2 ° 0,0781 25 1 -1
Boli si dăunători 0,0128 18 3 O 0,0642 22 2 -1
Chimia solului 0,0047 7 4 ° 0,0377 13 4 °Fizica sol ul ui 0,0040 6 5 ° 0,0312 11 5 °Regimul hidric al "01 ului 0,0040 6 6 ° 0,0262 9 7 +1
Factori meteorologiei 0,0004 1 7 O 0,0027 1 6 -1

---- ----
Suma X 100 X ° X 100 X 6

--
1

------
Media 0,0100 X X O 0,0422 X X 0,85

de bază, clasată pe primul loc atît la grupa I, c'Î't şi pe ans:a'mblul fac
torilor. Fiecare zi de executare mai timpurie a arăturii faţă de luna
decembrie, a adus în medie 97 kg/ha tubeI'lculi în plus. Acest lucru
indică marea importanţă a proceselor chimice, fizice şi biologke, care
au loc după executarea arăturii şi care determină pronunţat fertilitatea
solului.

Pe prirnrele locuri ma~ apall' i,actori:i desiimea de ouiibun:-i, înga:-ăşă

mîntuI organic la cartof, apoi dezvo1t\area de timpudu a unui aparat
foUaa:- bogat, combaterea buruieni1or, a gindaou'lui din Oolorado, prerve
nirea infecţiei eu viroze şi alţi factori, cunoscuţi de mult ca factori .esen
ţiali pentru producţii mari.

Se pot observa şi unele aspecte aparent lanormale. In această

situaţie este spre exemplu mărimea tubeI'lculilor de siămînţ.ă, pe locul 3,
tabelul 9 cu b = -1,27. Dar tUibeflculii mai mi:ci de sămînţă au dat
prodUlcţii mai mari în cazul de ,faţă, prin plantarea lor mlai deasă, deci
asigurarea desimii corespunzătoare de plante, pentru care coeficientul
de regresie b este 2,72. Sau îngrăşămintele aplicate plantei premergă

toare (b = -0,33): ele :au determinat producţii mari în anul prece
dent la planta premergătoare, pentru care 00efieientul de regresie b
găsit e,ste -0,07. Efectul favorabil laI unei adîncimi mai mari de plan
tare (b = -1,22) poate fi explicat prin situarea întregului sistem r:adi
cuIar mai profund în sol, ceea ce dăunează însă mai tîrziu prin adîn
cimea mare la care se găseşte întregul cuib de tuberculi lia recoItarea
mecaniz'ată.
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Tabelul 7

realizarea producţiei de tubercuIi

riIe medii ale elementelor:

3. coeficientul de ajustare lineară 4. coeficientul de corelaţie simplă

"d" "r"

I I
cla-

I
abat.

I I
cla-

I
abat.

d % sarea /clas. r % sarea /cals.
(3·r (3.r

16,399 21 2 +1 0,223 12 5 +4
8,180 Il 4 +2 0,348 19 2 °35907 45 1 -2 0,254 15 3 O
2353 3 6 +2 0,232 13 4 O
2,541 4 5 ° 0,196 Il 6 +1

11,772 15 3 -3 0,131 7 7 +1
136 1 7 O 0,422 23 1 -6

X 100 X 10 X 100 X 12

11 041 X I X 1,43 0,258 X I X 1,71

Tabelul 8

Ponderea grupelor de factori În rapJrt cu g..adul d~ influ~t1ţare

(întozmit pe baza componentelor determimţiei ,,(3. r")

Clase după influenţa Repartizarea factorilor pe clasele
factorilor de influenţă. la diferite grupe:

Num"ul I
I I I I I I

de numărul
1 2 3 4 5 6 7ordine al de factori

factorilor

1- 15 15 7 6 2 1 I
16- 30 15 8 3 2 1 1
31- 45 15 3 4 2 1 3 1 1
46- 60 15 2 1 1 4 2 5
61- 75 15 1 1 2 1 7 2 1
76- 90 15 2 1 3 3 5 1
91-105 15 1 1 2 3 3 4 1

106-120 15 2 4 2 5 2
121-135 15 1 1 1 5 5 2
136-150 15 3 1 1 2 3 3 2
151-165 15 1 14
166-180 15 15
181-195 15 15
196-210 15 15
211-215 5 5

Total: 215 29 I 19 14 20 28 31 74
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Tabelul 9

factorii determinanţi pentru producţia de cartof, d in diferitele grupe de factori cercet ate
RfgrE.sii prin aproximaţii succesive (n = 300)

Nr. de Iordine Fac~orii I
Comp. Ideterm.

[3 • r
D.M.

I
Valoarea ICod. regr.

medie b (q/ha)

0,97
1,22

-1,27
2,27

-0,33
-0,42

-1,29
5,71
2,72

-0.34
-1,17

0,13
1,66
0,90

12,50

-0,07

-0,002

-0,08
1,81

-0,002

55
63,4
44,3
17,7

62,3
13,5

20,2
20,2
35,0
53,0
16,9

12,4
37,1
12,2

1,00

284

3047

322
2,52

17,3

kg/ha

zile/dec.
mm
mm 0
t/ha

ha
nr.
nr./ha

U.N./ha

ha/kg NPK
%

kg/ha NPK
mii cuib/ha
cm
nr.

%
nr.
mii cuib/ha
g
zile aprilie

0,0430
0,0354

0,0024

0,0003
0,0003
0,0002

0,0777
0,0661
0,0474
0,0457

0,0184
0,0148
0,0042
0,0040

0,0005

0,0248
0,0219
0,0207
0,0195
0,0186

I. Tehnologia culturii cartofului

Epoca de executare a arăturii de
bază

Adîncimea de plantare
Mărimea tuberculilor de sămînţă

!ngrăşămîntul organic dat la cartof
Ingrăşămintele date la planta pre-
mergătoare

Procentul de goluri la recoltare
Proporţia de cartof din terenul

arabil
Numărul de tratamente fitosani tare
Desimea cuiburilor la recol tare
Greutatea tuberculilor de sămînţă

pata plantării

Ingrăşămintele chimice date la
cartof

Desimea cuiburilor la înflorit
Inălţimea bilonului la recoltare
Numărul de praşile manuale
Producţia plantei premergătoare -

- prot. br.
Producţia plantei premergătoare 

-U.N.
Suprafaţa cultivată cu cartof în

unitate
Numărul de pra~ile mecanice
Numărul de bulgări la plantare

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
Il.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

II. Planta de catof (fenologie, morfolo.,;ie, chimie)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Înălţimea medie a tulpinilor
Producţia de vreji
Conţinutul de P20 S în frunze
Data răsăritului

Data înfloritului
Diametrul mediu al tulpinilor
Adîncimea maximă a cuibului
Conţinutul de K20 în frunze
Conţinutul de N proteic în frunze
Fenofaza înflorit-maturitate
Data maturităţii

Fenofaza plantat - răsărit

Numărul de tulpini la cuib
Fenofaza răsărit-Înflorit

Numărul de frunze pe tul pini

0,0500
0,0465
0,0360
0,0344
0,0341
0,0285
0,0272
0,0267
0,0173
0,0107
0,0104
0,0091
0,0046
0,0017
0,0009

cm
kg/ha s. u.
%/s.u.
zile mai
zile iunie
mm
cm
%/s.u.
%/s.u.
zile
zile sept.
zile
nr.
zile
nr.

40,1
411

0,68
17,9
16,3
7,59

13,0
4,02

28,8
70,0
15,5
30,8

4,54
38,6
13,1

0,79
0.03

-27,10
0,64

-0,92
4,42

-1.24
-4,01

1,12
0,12
0,46

-0,29
1,40

-·0,36
0,63
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Nr. de I
ordine Factorii

I
Comp. Ideterm.
~.r

D.M.

Tabelul 9 (continuare)

I
Valoarea ICoef. regr.

medie b (q/ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

III. Boli şi dăunători

Masa de buruieni înainte de înflori t 0,0595 kg/ha s. u. 178 -0,04
Virusul răsucirii frunzelor 0,0324 % 1,87 -8,59
Masa de buruieni după înflorit 0,0193 kg/ha s. u. 572 -0,01
Masa de buruieni Ia recoltare 0,0117 kg/ha s. u. 1 063 -0,002
Virozele complexe pe vegetaţi€ 0,0093 % 1,55 -5,12
Atacul de Colorado 0,0071 F X 1 59,6 -0,08
Virusul X pe vegetaţie 0,0057 % 4,32 0,89
Virusul Y pe vegetaţie 0,0039 % 1,09 0,91
Atacul de mană în cîmp -

%intensitatea 0,0032 32,8 -0,33
Atacul de mană în cîmp -

frecvenţa 0,0018 % 62,0 -0,09

IV. Fizica şi chimia wlului

Rezistenţa Ia penetrare la recol-
kg/cm2tare, 0-20 cm 0,0135 7,48 -0,29

Porozitatea totală în subsol 0,0103 % 38,5 0,50
Rezistenţa Ia penetrare primăvara,

kg/cm20-10 cm 0,0099 1,46 -4,80
Rezistenţa la penetrare primăvara,

kg/cm210-20 cm 0,0069 5,30 -0,57
Re:dstenţa Ia penetrare prim~vara,

kg/cm220-50 cm 0,0064 30,40 -0,20
Proporţia de nisip grosier în subsol 0,0040 % 15,0 0,20
Greutatea voI umetrică a solului 0,0032 g 1,57 -10,50
Greutatea volumetrică a subsol ului 0,0021 J 1,63 -9,45
Proporţia de mîl din sol 0,0016 % 8,78 -0,.60

Conţinutul de Ca în sol v
0,0190 mc 17,2 -0,34pflmavara

Indicele pH al solului (CIK) 0,0132 i 5.52 1,38
Aprovizionarea cu P20i; Ia înflorit 0,0087 mg 7,42 -0,39
Aprovizionarea cu K20 Ia înflorit 0,0086 mg 22,7 -0,21
Conţinutul de Ca în subsol 0,0076 mg 19,8 0,10
Conţinutul de Ca în sol Ia înflodt 0,0067 mc 16,6 -0,13
Indicele pH al subsol ului (CIK) 0,0038 i 5,98 0,96
Conţinutul de N-total în sol la

înflorit 0,0033 .% 0,26 21,10
Deficitul de saturaţie T-5 0,0017 mc 3,32 3,26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V. Regimul hidric al solului şi meteorologia

Apa din sol în mai, 0-25 cm 0,0204 m3/ha
Apa din sol în septembrie 0,0108 m3/ha
Apa din sol în iulie 0,0080 m3/ha
Apa din sol în iunie 0,0080 m3/ha
Apa din sol în aprilie 0,0042 m3/ha
Apa de rezervă a solului pflmavara 0,0017 %
Capacitatea de apă capilară în sol 0,0016 %
Capacitatea de apă capilal'<'l în subsol 0,0015 %
Coeficientul de higroscopicitate al solul ui 0,0013 %

923
890

1 075
908
910
22,3
32,9
29,8

4,77

0,03
0,02

-0,01
0,02
0,03
0,36

-0,21
-0,15

2,14
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Tabelul 9 (continuare

N, d'l Comp. IV'lo,.,,, ICoeL "ge.
ordine Factorii determ. V.M. medie b (q/ha)

[3 . r

1. Suma precipitaţiilor odombrie-
martie 0,0129 mm 170 0,62

2. Suma precipitaţiilor în iunie 0,0044 mm 90,7 0,02
3. Suma precipitaţiilor în mai 0,0018 mm 86,3 0,08
4. Suma precipitaţiilor în aprilie 0,0014 mm 27,8 0,06
5. Suma precipitaţiilor în iulie 0,0011 mrn 100,0 -0,03
6. Suma prccipitaţiilor în augu<;t 0,0004 mm 76,8 0,01
7. Temperatura medie a aerului aprilie-

septembrie 0,0005 aC 15,1 -0,01

Mai sintetic şi mai eo'mplet apar rezultatele pentru acest priln
alsperet : clalsaiI'€lElii:a1ctoiI'ilOlr, lîn taibelu[ IO.În acest tabel :s-au indus cei
mai importanţi 50 factori din toţi 215 factori ,analizaţi, după influenţa

lor, indiferent de grupa din care fac parte.
Aceşti 50 factori au explicat variaţia producţiei de tubercuH între.

22 şi 392 q/ha în propO'rţie de 74,83°/0' Pentru toţi 215 factori, determi
naţia totală a fost de 86,40% '

Exprimarea ;în 0/0 a influenţei fiecărui factor este făcută faţă de
sistemul cauzal întreg care a determinat producţi'a în punctele cerce
tate, cu factori cunoscuţi şi alţii încă omişi din studiu. Aceste cifre
indică deci parti'ciparea sau contribuţia reală a factorilor la acumularea
producţiei de tuberculi, în complexitatea cadrului natural.

Coloana cu valorile extreme ale factorilor arată limitele pentru
care sînt valabile toate influenţele şi relaţiile care au fost stabilite şi

care vor fi mult aprofundate în etapele de prelucrare şi interpretare
următoare.

Asemănător ca mai sus, poate fi continuat şi aici mult şirul de
observaţii şi concluzii privind cauzalitatea producţiei în condiţii de cul
tură mare, completat cu relaţii cantitative de regresie.

Astfel fiecare zi de întîrziere a plantatului între 1 aprilie şi3 luai
a diminuat producţi'a în medie cu 117 kg tuberculi (alin. 23), un tra
tament fitosanitar a mărit producţia în medie ,cu 571 kg tuiberculi
(alin. 18), un procent în plus de infecţie cu virusul răsucirii frunzelor
a însemnat o pierdere medie de 895 kg/ha (alin.13) etc.

Diminuarea producţiei pentru fieoare kg de buruieni substanţă

useată a fost în medie de -4 kg tubereuli cînd ;îmburuie1l'area a fost
înainte de înflorit (alin. 3) şi de -1...-0,2 kg tuberculi cînd îmburu
ienarea s-a manifestat numai după înfloritnl plantelor de cartof (alin. 21
şi 31).

Fieoare kg în plus de re\listenţă la penetrare a solului a diminuat
prOldiUJC'ţiH de tulberlauU eu 14BO ~g, dînd s-a; 'm:anilfelstat iÎn Isbratu:l de
0-10 em, adîncime, cu 57 kg în stratul de 10-20 em adîncime şi cu
20 kg în subsol.



Inlluenţa factorilor rezultaţi mai importanţi renil u rrcducţia de iuberculi În Depresiunea Bîrsel
(Urni tele de variaţie 22--392 q/ha; factori analizaţi 215; nr. de observaţii = 300)

Tabelul 10

.... Grupa Comp. Valoarea Coefic.
<.J FactorII de determ. % D.M. medie Extremele regr. b

Z
fad. (3. r q/ha

1. Epoca de executare a arăturii de
bază 1 0,0777 4,85 zileidec. 55 0-105 0,97

2. Adîncimea de plantare 1 0,0661 4,13 mm 63,4 40-89 1,22
3. Masa de buruieni înainte de înflo-

ri t 3 0,0595 3,71 kg/ha s.u. 178 0-2400 -0,04
4. Înălţimea medie a tulpinilor 2 0,0500 3,12 cm 40,1 24-92 0,79
5. Mărimea tuberculilor de sămînţă 1 0,0474 2,96 mm 0 44,3 36-45 -1,27
6. ~asa de vrej i 2 0,0465 2,90 klfha s.u. 411 140-1 296 0,03
7. !ngrăşămîntul organic dat la cartof 1 0,0457 2,85 t ha 17,7 0-45 2,27
8. Ingrăşămintele date la planta pre- kg/ha NPK 62,3 0-168 -0,33

mergătoare l 0,0430 2,68
9. Conţinutul de P205 în frunze 2 0,0360 2,25 %/s. tt. 0,68 0,6-6,3 -27,10

10. Procentul de goluri la recoltare 1 0,0354 2,21 % 16,7 0,5-35 -0,42
II. Data răsăritului 2 0,0344 2,15 zile mai 17,9 1-34 0,64
12. Data înfloritului 2 0,0341 2,13 zile iunie 16,3 1-35 -0,92
13. Virusul răsucirii frunzei ar pe vege-

tatie 3 0,0324 2,02 % 1,87 0-6,6 -8,59
14. Diametrul mediu al tulpinilor 2 0,0285 1,78 mm 7,59 5-10 4,42
15. Adîncimea maximă a cuibului 2 0,0272 1,70 cm 13,0 6-19 -1,24
16. Conţinutul de K20 în frunze 2 0,0267 1,67 %/s.tt. 4,02 1,4-7,7 -4,01
17. Procentul de cartof din suprafaţa

arabilă 1 0,0248 1,55 % 20,2 13-34 -1,29
18. Numărul de tratamente fitosanitare 1 0,0219 1,37 nr. 2,02 1-4 5,71
19. Desimea de cuiburi la recoltare 1 0,0207 1,29 mii cuib/ha 35,0 18-47 2,72
20. Apa din sol, în mai, 0-25 cm 4 0,0204 1,27 m3/ha 923 535-1496 0,03
21. Masa de buruieni după îr:florit 3 0,0193 1,21 kg/ha s. v. 572 0-2385 -0,01

22. Conţinutul de Ca în sol 6 0,0190 1,19 mc 17,2 3-96 -0,34

23. Data plantării 1 0,0186 1,16 zile api. 16,9 1-33 -1,17

:24. Îngrăsămin tel e chimice date la

I
cartof 1 0,0184 1,15 kg/ha NPK 124 0-362 0,13

25. ConţinvtuJ de N-proteic în frunze 2 0,0173 1,08 %/s.u. 28,8 20-41 1,12



Tabelul 10 (continuare)'f;!}~~"'''.- ,-- - ~-_..----~- "~~.-. .~----_._---_.. ".--J- ~ ..........- ......~

'-' Grupa Comp. Valoarea Coefic.c.; Factorii de determ. ~.~ U.M. medie Extremele rcgr. b...: fact . [3. r qj haZ
--

23. Procentul de goluri la Înflorit 1 0,0161 1,01 % 13,5 2-46 -0,29
27. Densimea euiburilor la înflorit 1 0.0148 0,92 mii cuib/ha 37,1 22-53 1,66
28. Rezistenta la penetrare la recoltare,

0-20 cm 5 0,0135 0,84 kg/cm2 7,48 0,7-32 -0,29
29. Indicele pH al solului (CI K~ 6 0,0132 0,82 1 5,52 3,6-7,5 1,38
30. Suma precipitaţiilor oct.-martie 7 0,0129 0,81 mm 170 165-177 0,62
31. Masa de buruieni la recoltare 3 0,0117 0,73 kg/ha s. v. 1063 20-5360 -0.002
32. Apa din sol în septembrie,

0-25 cm 4 0,0108 0,67 m3/ha 890 553-1 302 0,02
33. Fenofaza înflori t-maturi tate 2 0,0107 0,67 zil.e 70,0 86-101 0,12
34. Data matrritaţii 2 0,0104 0,65 zile sept. 15,5 6-30 0,46
35. Porozitatea totală În subsol 5 0,0103 0,64 % 38,5 28-47 0,50
36. Rezistenţa la penetrare primăvara,

0-10 cm 5 0,0099 0,62 kg/cm2 1,46 0,6-4,9 -4,80
37. Viroze1e complexe pe vegetaţie 3 0,0093 0,58 % 1,55 0-2,9 -5,12
38. Fenofaza plantat-ră<.;,ărit 2 0,0091 0,57 zile 30,8 20-46 -0,29
39. Aprovizionarea solului cu P20 5 la

Înflorit 6 0,0087 0,54 mg 7,42 1--'-30 -0,39
40. Aprovi:zionarea sol ul ui cu K20 1a

înflorit 6 0,0086 0,54 mg 22,7 9-29 -0,21
41. Apa din sol în iulie, 0-25 cm 4 0,0079 0,49 m3/ha 1 075 586-1 369 -0,01
42. Conţinutul de Ca în subsol 6 0,0076 0,47 mc 19,8 4-89 0,10
43. Atacul gîndacului din Colorado 3 0,0071 0,44 FXI 59,6 0-134 -0,08
44. Rezistenţa la penetrare primăvara,

10-20 cm 5 0,0069 0,43 kg/cm2 5,30 1-13 -0,57
45. Rezist~nţa la penetrare în subsol 5 0,0064 0,40 kg/em2 30,4 11-29 -0,20
46. Virusul X pe vegetaţie 3 0,0057 0,36 % 4,32 0-33 0,89
47. Producţia plantei premergătoare(AD) 1 0,0046 0,29 kg/ha 273 56-858 -0,07
4t>. Numărul de praşi1e manuale 1 0,0040 0,25 nr. 1,00 0-2 12-50
49. Proporţia ~e nisip în subsol 5 0,0040 0.25 % 15,0 1-59 0,20
50. Conţinutul de N·tota1 în sol 6

I
0,0033 0,22 % 0,26 0,1-0,51 21,10

Total 74,83%

Determinaţia totală pentru 215 factori = 86,40%
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Avînd caleudatorul alimentat cu toate datele culese, oricare din
aceste relaţii cantitative poate fi solicitată mai concret pentru anumite
situaţii în tÎ111P sau spaţiu. Deci, clasarea factorilor este completată

încă în primă etapă de valorificare a datelor cu relaţii cantitative
preţioase.

Deşi rezultatele obţinute folosind componentele determinaţiei pot
fi considerate bune, preocuparea pentru perfecţionarea metodelor de
prelucrarea rezultatelor în direcţia ordonării sau dasării factorilor
după contribuţia lor, continuă. Un prim obiectiv este testarea semnifi
caţiei coeficienţi1or de regresie caLculaţi. Apoi &e vor încer1ca şi adapta
şi alte metode de calcul pentru analiza primară a unor asemenea sis
teme cu foarte mulţi factori.

De asemenea există preocupări pentru o ordonare multilaterală a
factorilor, concOll1itent prin prisma mai multor efecte sau criterii. Mai
întîi calculul componentelor detenl1inaţiei va fi extins şi asupra altor
variabile dependente, cum sînt diferitele calităţi fizice şi tehnologice
ale producţiei, starea fitosanitară a tuberculilor recoltaţi ş.a., iar aţoi

concomitent asupra l11ai l11ultor efecte finale.

*

In etapele următoare de prelucrare a datelor, numărul mare de
factori determinaţi permite oricînd aprofundarea cea:'cetărilor. Dacă în
prima etapă a rezultait o ordonare a factorilor cauzali după importanţa

lor, acum se poate l11erge mai departe, cu ajutorul aceluiaşi material,
pentru cunoaşterea mai profundă a factorilor găsiţi esenţiali sau de
bază, în special a celor care sînt greu de influenţat direct, prin mij
loacele la îndemîna cultivatorului.

Astfel, oricare din faotorii cercetaţi poate fi considerat în conti
nuare variaibilă dependentă (Y), alegîndu-se în jurul lui din întregul
material cifrk toţi acei factori care se presupune că pot fi în legătură

cauzală. Aceste noi sisteme sau subsi1steme cauzale se supun apoi ace
loraşi calcule (pentru DT-Dr, ~ sau ~.r), stabilind pe baza unuia din
aceste elemente de analiză mai departe legăturile caUizale pentru noul
factor, considerat acum variabilă dependentă.

Lucrînd în acest mod, se pot obţine relativ uşor şi fă,ră multe
cheltuieli suplimentare, din aceleaşi date deja înregistrate în calculator,
.informaţii sau răspunsuri la o serie de întftebări, ca de exemplu:

a) Care sînt cau~ele care determină influenţa pozitivă sau nega
-tivă a unor facto'fÎ asupra acumulării producţiei? De exemplu : tasarea
",solului, defirdtUll de satur,aţie T~S, lUlllgi1m€la fenofa'Zei ră'săl1'it-iînfilor~t,

etc.
b) Care sînt cauzele care favor1izează sau inhibă manifestarea unei

'boli sau unui dăunător? De exemplu: mana, virozele, gîndacul din
~Golorado ebc.
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c) Care sînt factorii care determină anu111ite calităţi ale produc
ţiei? De exemplu: procentul de amildon, proporţia de tuberculi mari,
mid 'Sau mijlocii, diferitele înlsuşiri culinare, etc.

Sau invers:
d) Care sînt verigile (factorii) prin intermediul cărora se mani

festă acţiunea anumitor factori? De exemplu: epoca de executare a
arătudi, epoca de plantare, îngrăşămintele organice date la cartof, ele
mentele N, P şi K folosite ca îngrăşămintechilni1ce etc.

Se pot stabili deei pe această eale atît cauzele unui ef'ect oarecare
(întrebările a-c) cît şi efectele unei cauze oarecare (întrebarea d).

Este de înţeles că pentru a fi posibile toate aceste răspunsur'i,

complet şi competent, volumul sau "banca" de date trebuie să fie cît
mai mare: mulţi fa1c;tori eauzali şi multe efecte, determinate în dt mai
multe punct(; de observaţie bine repartizate. Dar odată adunate aceste
date, ele constituie un izvor informaţional aproape inepuizabil, atît
pentru condiţiile de producţie din care provin, cît şi pentru multiplele
probleme de cer1cetare.

Pentru asemenea probleme ştiinţifice mai grele, urmeaz,ă apoi
etapa urlTIătoare, de constituire, calculare şi interpretare a "n10delelor".
Aceste modele mateln.atice polifactoriale constituie un instrument pre
ţiiols pent:ru sllmu,l'alI'era unor 'fen01nene :2lŞa 'cum 'se petrec în naitUiră,

cu participarea concomitentă a mai muHor factori, opus metodei de
studiere individuală a factorilor prin menţinerea constantă a celorlalţi,

ceea ee nici nu este posibil în natură. în figura 2 este schiţat un model
shnpllU, 'cu 12 ifa,ctori ealUzaJi, caTei pOlate rezo[va la un nilvel ISuperior
a:ceealŞi problemă pen/tru CCllre 'tehnica expelrimentală alctuaI.ă o:f€lră

o slchemă expelI'i:ment1a!lă trlifactori,a[ă. Pentru rezolv,are:a matema,
tică a modelelor, se impune adaptarea metodei de calculare a coeficien
ţillor "path" {F e r r H'IT i, 19,64; Le RO' y, 19'67),calI'€ furnizează pentru
fiecare legătură între 2 factori: un coeficient special de regresie, numit
coeficient "path", pentru exprin1area sensului şi intensHăţii de acţiune.

Avantaju'l mare al acestor cercetări constă deci şi în aceea că, t01ate
relaţiile mai mult sau mai puţin complexe, sînt exprimate cantitativ
şi nu numai calitativ, ca de exemplu în eazul analizei vadanţei sau
al altor metode de cakul.

*
Aceste rezultate preliminare, obţinute pentru o zonă limitată, deja

după o primă etapă de prelucrare şi fără interpretare completă, con
firmă perspectiva şi necesitatea abordării unor asemenea cercetări mul
tidimensionale în agricultură. Marile avantaje care le aduc (realitatea
naturală, rapiditatea, multilateralitatea, rentabilitatea şi multe altele),
nu pot fi contestate, la fel însă cum nu poate fi contestată nic'i valoarea
tehnicii experimentale tradiţionale în c~mpul experimentaI. Ambele
aceste tehnici trebuie să fie dezvoltate paralel şi trebuie să se comple-
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teze reciproc în rezolvarea tuturor problemelor complet şi diferenţiat

pentru scopurile pentru care se cercetează.

Valoarea acestor date şi rezultate preliminare obţinute, constă de
asemenea în faptul că ele au furnizat şi furnizează în continuare sin
gurul material primar pe baza căruia pot fi adaptate sau .elaborate teh
nicile noi de calcul corespunzătoare şi întreaga procedură de realizare
a cercetării "f.ără intervenţie" pe teren.

RESULTS ON THE USE OF THE "INTERVENTION-FREE" RESEARCH METHOD
FOR THE ANALYSIS OF FACTORS DETERMIN ING POTATO PRODUCTION

(ISI REPORT)

SUMMARY

Between 1968 and 1970, an "intervenHon-free" study W2S conductecI in the commercial potato'
crops located in the Bîrsa Depressi.on. The study compri.sed 215 causal factors (with n=300),
determining the quality and quantity of tubu production (29 final effects). AII the factors,
regarding crop technology, crop health, plant morphology and phenology, soU physics and
chemistry, soU hydrology and charaeterizaHon of eli,mate conditions, were processed statis
tically by means of "the calculation of the determination coefficient components" using a
DACICC 200 computer, a real quantitative classification and characterization (regressi.on
coeffi.ci.ents) of these factors being obtained under the aspect of their contribution to tuber
yields. In further studies, basi.c factors estimated as important for production and its quality
wiII be analyzed using different factorial analysis methods and by the development of poly
factorial causal models. Th'is method appears very promising as a reIiable, fast and highly
effective informational system under the aspects of both data volume and thorough study
of aII aspects.

ERGEBNISSE ZUR VERWENDUNG DER FORSCHUNGSMETHODE "OHNE
EINGRIFF" FUR DAS STUDIUrvI DER FAKTOREN WELCHE DIE

KARTOFFELPRODUKTION BESTIMMEN

ZUSAMl\1:ENFASSUNG

In den Jahren 1968- 1970 wurde vom Forschungsinstitut fUr Kartoffe!- und Zuckerrii
benbau, in den GrosskuIturen fiir Kartoffel aus der Depresiunea Bîrsei, ein2 Untersu
chung "ohne Eingriff" durchgefiihrt, die 215 kausale Faktoren (mit n = 300) enthieIt,
weIche clie Menge und QuaIităt der Knollenerzeugung bestimmen (29 Endeffekte). Alle diese
Faktoren, die Technologie dES Anbaues, den phitosanităren Zustand, die Morphologie
und Phănologie der Pflanze, die Physik und Chemie des Bodens, die Hydrologie des·
Bodens und die meteorologischen Bedingungen betreffetld wurden statistisch verarbeitet
durch die "Berechnung der Determinaticnskomronenten" mit dem Rechner DACICC 200
und man erhielt eine reelle quantitative Klassifizierung und Charakterisierung (Regre
ssionskoeffizienten) dieser Faktorm im Hinblick auf ihren Beitrag zur Verwirklichung
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der Knollenproduktion. In· ncch nachfolgenden Berechnungsetappen, werden die grun
dlegenden Faktcren analysiert, die man als bedeutender fUr die Produktion und die Qualităt

derselben fand, durch verschiedene Methoden dEr FakiorEn2.nalyse und durch Aufstellung
polyfaktorielen Kausalmodellen. Diese Forschungsmethode erweist sich von grosser was
Aussicht fur die Zukunft, als ein sicheres, rasches und sehr wirksames Informationssystem,

·die Anzahl der Daten und die allseitige Ergrundung betrifft.

PE3YJlbTATbI ITPI11\1EHEHI15I METO,UA I1CCJ1E,UOBAHI15I "BE3 BMEillATEJlbC1 BA"
)lJl51 AHAJlI13A -cI:>AKTOPOB, OEYCJlOBJU1BAlOIII,I1X YPO)I(AI1: KAPTOcI:>EJl5I

(COOEIII,EHHE I)

PE3IOME

B 1968 - 1970 rr., HayqHO-HCCJIe)J,oBaTeJIbCKHM HHCTHTyTOM KapToepeJIeBo)J,cTBa H CBeKJIO
BO)J,CTBa npoBo)J.H.TIHCb B npoH3Bo)J.cTBeHHblx KyJIbTypax KapToepemr Ha HH3MeHHOCTH EblpCbI
IICCJIe)J.OBaHH5I ,,6e3 BMeWaTeJIbCTBa ", OXBaTbIBalOI.D;He 215 npwUlHHbIX epaKTopoB (c n = 300),
o6yCJIOBJIHBalOI.D;Hx KOJIHqeCTBO H KaqeCTBO ypo:>Ka5I KJIy6HelI (29 lCOHeqHbIX 3epepeKToB). Bce
3TH epaKTopbI, KacalOI.D;HeC5I TeXHOJIOrHH KyJIbTypbI, qlHTocaHHTapHoro COCT05IHH5I, MopepOJIOrHH
H epeHOJIOrHH pacTeHHH, epH3HKH H XHMHH nOqBbI, ee fH)J.pOJIOnm H xapaKTepHcTHKH
MeTeOpOJIOfHqeCKHX yCJIOBHH, nO)J.BeprJIHCb CTaTHCTHqeCKOH o6pa6oTKe nyTeM "BblqHCJIeHIl5I
KOMnOFleHTOB onpe)J.eJIeHH5I" Ha CqeTHOH MaWHHe "DACICC 200", npHqeM 6bIJIa nOJIyqe~Ia

KJIaCcHepHKaLLH5I H KOJIHqeCTBeHHa5I peaJIbHa5I xapaKTepHcTHKa (K031>epHLLHeHTbI perpeccH) 3THX
<paKTopoB B OTHowemm yqaCTH5I HX B nOJlyI.J:eHHH ypo:>Ka5I KJIy6HeH. Ha CJIe)J.yloI.D;HX 3Tanax
BblqHCJIeHHH 6y)J.yT aHaJIH3HpOBaTbcH )J.aJIee OCHOBHble epaKTopbI, CqHTalOI.D;HeC5I Ba:>KHbIMH
)J.JI5I ypO:>KaH H ero KaqeCTBa, C nOMOI.D;blO pa3JIWIHbIX MeTO)J.OB epa~TOpHaJIbHOrO aHaJIH3a H coc
TaBJIeHH5I MHoroepaKTopHbIX npHqHHHbIX MO)J,eJIeH. 3TOT MeTO)J. HCCJIe)J.OBaHH5I OKa3aJIC5I BeCbMa
nepcneKTHBHbIM B KaqeCTBe Ha)J.e:>KHOH HHepopMaLLHoHHoH CHCTeMbI, 6bICTpblM H OqeHb 3epepeK
THBHbL\1 B OLIOWeHl1H 06be:VD )J.aHHbIX H yrJIy6JIeHH5I Bcex acneKTOB.
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PROIECTAREA UNEI EXPERIENŢEORTOGONALE PENTRU
STUDIUL RĂSPUNSULUIDE ORDINUL (DOI

M.C. TOFAN şi GH. PAMFIL

In lucrare este expusă o metodă de proiectare a experienţelor

pentru realizarea unor deziderate de simplificare a acestora avînd
la bază un criteriu de reducere a volumului de calcul. În baza
metodei expm:e, pentru experiment, se realizează simplificarea
punerii experienţei prin reducerea numărului de variante la un
număr minim necesar unei interpretări corecte. S-a folosit ca
mijloc de comparare o experienţă cu N, P, K efectua tă în vase de
vegetaţie. Modelul prezentat oferă un instrument eficient în inter
pretarea experienţelor putînd fi dezvoltat pentru orice număr de
variabile.

Una din preocupările agrobiologice este determinarea unor rela
ţii corelative care să permită exprimarea proprietăţilor sau calităţilor

unei plante în funcţie de condiţiile naturale sau .forţ.ate în care se cul
tivă. Fie m numărul variabilelor ce desicriu aceste ,condiitii. Odată cu
,creşterea numărului de variabile volumul de calcul hnplicat în deter·
minarea funcţiilor creşte exponenţiaL

DaCIă se alege drept criteriu reducerea volumului de calcul pentru
interpretarea unui experirment, atunci problema are drept soluţie un
proiect compus dintr-o succesiune de tratamente, astfel înoît sistemul
asociat de ecuaţii care defineşte coeficienţii răspunsului să fie cît mai
simplu. In continuare se vor dezvolta două proiecte cu trei variabile
independent'e şi aplicaţii numerke pe un experiment privind influenţa

'îngrăşămintelor N, P205 şi K 20 asupra variabilei dependente, producţia

,(Y) i(taibelull 5) de cartofi obţinută în va's,e de vegetaţie.

a) Ecuaţii fundamentale
într-o experienţă, vafiiatbile1e de comandă parcurg un şir flnit de

valori. Fie vaniabi1a Xi (i = 1, n) una din acestea. ŞirUil de valori
mumerice:

Xil, Xi2, Xi3, ..... ,Xin,
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unde n este numărul de tratamente, poate constitui un vector Xi, de
---+

compor.ta['e. Vectorii Xi (i = 1, m), pot fi compuşi în mah'ioela X ou n
Uni[ si 111, eolo,ane. ]\![at,ri,ceal X se denumeste ma1tri,cea argumentelor co-, , ~

marrlda,te. Se' urmăreşte o explioare a vectorului de oomportare Y în ter
meni de vaa'ilaibile de 'comandă. Reprezenta'rea [inialră atre !forma:

m

y(t) = 'E b(i) X (i,O + bo+ e(t),
i=1

sau

Omogenizînd se obţine:

-> ->
y(t) = B . X + bo+ e(t),

-> ....
y(l) = B·X + e(t),

(1)

(2)

- ->unde B are componentele (bo' b1, b3, ..• bm ) şi X (1, Xl' X2, •... ,Xm ).

Cea mai bună aproximare realizată prin forma liniară (1) se poate-defin'i prin vectorul B, după alegerea unui criteriu de măsură minimă a
->

vectorului erorilor e(t).
O experienţă extinde matricea X de dimensiuni (n X m)cu o co-

-+

loană, care constItuie vectorul de comporta:re a variabilei obiect Y. Spre
exemplu, în experienţa N,P,K pentru studiul efectului îngrăşămintelor

la culturile de cartof, matricea argumentelor comandate conţine vector'ii
de comportare ai conţinutului îngrăşămîntului încomponenţii N, P şi

K pe 100 g sol şi prin experienţă ea se extinde în coloana vectorului
de comportare a producţiei (tabelul 1).

Tabelul 1

N

Xl

p

X2 X3

Producjia

y
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->

După felul cum se defineşte măsura vectorului e(t) distingem:
- măsura introdusă prin norma sferică :

.-..-. n
M = e(t) . e(t) = 'E e"(t)

1=1

- măsura introdusă prin norma cubică:

a = max / e(t) /

(t= 1, n)

(3)

(4)

Consecutiv acestor norme, criteriul de cea mai bună aproximaţie....
poate fi redat prin găsirea vectorului B astfel încît să se realizez·e:

sau:

min:E e2(t) , (GAUSS)

min max / e(t) / (CEBIşEV)

(5)

(6)

(7)

Urmărind în cele ce urmează satisfrucerea criteriului Gauss, putem
asocia problemei Hniare (1) sistemul de condiţii :

MI[
15bj = O, (j = 0, m),

Acesta revine la a scrie :

15 {n l m 12} n r m ]-a:- :E y(t) - :E b(i) x (i,t) = -2:E ly(t) - :E b(i) x (i,!) x (i,t) = O,
bJ 1=1 1=0 1=1 1=0

unde j = (o, m). !n definitiv sistemul de (m + 1) ecuaţii în necunoscu
tele bo, b1> b2, b m, se poate scrie:

lI! m 1 n

I~l X (j,t) i~O x (i,t) Ib(i) = I~l x(j,f) y(t), (8)

m I!

'E 1; [ ~(:,t) x(j,t) 1b(i)
i=O 1=/

n

"E x (j,t) b (t), (j = O, m),
I~l

(9)

-,(0,0) (0,1) (0,2) (J,m)
(l,0) (1,1) (1,2) (l.m)
(2,0) (2,1)(2,2) C!,m)

Jm,O) (m,l) (m,2) .... (m,mL
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n -+ -+
(i,i) = ~ x2(i,t) = Xi' Xi

1=1

n -+ ...
(i,j) = ~ x(i,I) X(j,t) = Xl' Xj,

1-1

n -+ .....

(i,y)= 1; x(i,i)y(t)=Xi Y.
1=1

4

(10)

(11)

(12)

Problema determinării coefidenţilor formei liniare (1) revine obiec
tiv la transformarea sistemului:

(i,j) . B = (i, V), (13)

într-un si'stem echivalent, în care matricea (i, j) a momentelor de ordi
nul II să se reducă la o formă diagonală:

-do
o

şi imediat:

o
-+ -+
B= Y*,

(\di\j B = Y*,

(14)

do
O

B= d1
-+

. Y"',

O

(15)

~

B=(\di\)-l y*

Se numesc proiecte ortogonale, şiruri finite de replic'i astfel con
cepute încît matricea (i, j) să rezulte diagonală. Condiţia de ortogona
litate pentru vectorii de comportare este:

-fJ'-.,. n-o+--..
(i,j) = Xi .Xj = I; X(i,i) X (j,l) = O

1=1

unde (i = I,m), (j = 1, m), şi i * j
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Dacă urmărim construirea unui răspuns liniar, proiectul minimal
impune două nivele pentru fiecare din variabilele argument. Ele se
denumesc proiecte factoriale ortogonale şi pentru cazul propus au
forma 2k •

b) Proiectarea experienţelor.

Modelul liniar. S-a 'văzut în secţiunea anterioarră, 'că din !punct de
vedere matematic este relativ uşor să fie parcurse eakulele ;necesare gă

sirii funoţiei de răspuns liniar, cih~ar pentru un număr m'1Te de vmiaibile.
Volulll1uJ ealIC'lli~e~()Ir crreşlte îlll~,:,-'O'al:.1aililză ilio'i\ară leu (n2 X m}). Din aeEislt
motii"! iB.IDUinlC'i dlllid niivehl~ valI'ilaibi~e'll()[' [po3lte fi, JOOrllltlr'Ou.a:t şi oOlrnanidat,
în Ill1UL:ca de eereeita:re eXlper'ilmen!taMi, 'elsite' f'irr'ElslC siă ,se oI1ganlizeze un
se't de da~e, salU să Slei prolielclteze înltf'eguiii eXlperilll1enrtîn aşa fea îndît
ca'!Jcu1lul!'iupf'a!feţie'ide răsip'UinJs :

m
~ b(i) X(l,t) + bo = Y(X1• X 2 , ••• , X m ),

i=1

(16)

-->" -to> ~

din reprezentarea: y = tjJ + e,
să implice un volum minim de operaţii. Această proiectare prezintă o
deosebită importanţă în calculele de optimizare a proceselor.

Modelele de proiectare a experienţelor sînt puse la punct pentru
suprafeţele de răspuns de ordinul 1 şi II. Aceste suprafeţe sînt denumite'
in calculele de optimizare funcţii obiectiv sau 'criterii de optim. Trata
mentele proiectate se vor denumi în continuare şi replici.

Suprafaţa răspunsului liniar. Experimentul 23 rf'8!ctoria'l are drept
matrke asociată ma,tlJ:'Îlc'ea Mo din tabelul 2, unde Ise codi!fi:că oe~e două

ni:vele eu v,alortle +1. -1. E'cuaţine normale devin pentiI''U aicest C<l2: :

[
88

0
jl I::l=r~~~~:~;~:~.n

1
b2/ 1L X(2,t) yU) l' , (17),

! O 88 \b3 LX(l,t)y!t)

(t = 1,8),

Tabelul 2
CODIFICARE

(1)
(a)
(Il)
(ah)
(c)
(ac)
(bc)
(abc)

X,

-1
1

-1
1

-·1
1

--1
1

x,

-1
--1

1
1

-1
-1

1
I

I x, I y

-1 YI = 605
-1 Y2 = 723
-1 Y3 =601
-1 Y. = 720

I Y5 =604
1 Y 6 = 735
1 Y 7 = 67~

1 Ys = 7<34
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1 8
bl = - 'E x(i,t) y(t), (i = 0,1,2,3),

8 t=1

G

(18)

Suprafaţa răspunsului de ordinul II. Forma generală a răspunsului

de ordinul II este:

(19)

reprezentabil prin produsulmatriceal :

[Xl X2 1] '[L%~~ ~~: %~l'{~~}= (X ,BX). (20)
bl b2 bo 1

Forma (19) cuprinde pe lîngă termenii liniari xiJ X 2 tennenii pa

tratici xi. x~ şi :produsul mixt X1X2'

În scopul determinării suprafeţei de răspuns, fiecare variabilă tre
buie să aibă cel puţin trei nivele, fapt care sugerează utilizarea proiec
telor 3 k faetoriale. Cele trei nivele se codifică în lnod asemănător:

-1,0, 1,

dar pentru mai mult de trei variabile, setul experimental devine foarte
mare:

3, 9, 27, 81, ..... ,3k ,

unde k reprezintă numărul variabilelor.
In general, coeficienţii termenilor patratici se pot detern1ina cu

precizie slabă în proiectele 3k faetoriale, ceea ce nu justifică utilizarea
unui set atît de mare. Cu o precizie comparabilă se poate concepe un
experiment, care să aibă la bază un model cu două nivele, 2 k factorial,
peste care să se suprapună variante complimentare astfel încît răs

punsul de ordinul II să fie determinat.

c) Proiectul central compus

Peste modelul din matricea Ma, prezentată în tabelul 2, se supra-
pune setul de variante ortogonale două cîte două sau coliniare pe rînd:

(-~, 0, O) (~, 0, O)

(O, -~, O) (O,~, O) (21)

(O, 0, -~) p, 0, ~)

deci în total

Vk = 2 k + 2k + 1 (22)
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unde Vk - numărul variantelc}r la eare se adaugă o variantă centrală

(tabelul 3).

Tabelul 3

y

1 -1 -1 -1 YI
1 1 -1 1 Ya
1 -1 1 -1 Ya
1 1 1 -1 Y~
1 -1 -1 1 Y 5
1 1 -1 1 Yti

1 -1 1 1 Y 7
1 1 1 1 Y B
1 O O O Y9
1 1 O O YIi)
1, O 1 O Yll

1 O O 1 Y12
1 -1 O O Y I3
1 O -1 O Y14
1 O O -1 Yll,

Pentru trei variabile rezultă:

V3 = 2 . 3 + 23 + 1 = 15

variante, redate în matricea de observaţie din tabelul 3; selectată din
tabelul 5.

Valoarea poate fi aleasă astfel încît să dea proiectului o maximă

simetrie în jurul punctului staţionar.

Creşterea poate fi condusă în două etape, aşa cum de altfel s~ su
gerează prin generarea proiectului :

- Se studiază forma liniară cu ajutorul proiectului 2k factorial,
urmărindu-se în acest fel eroarea introdusă prin liniarizare. Dacă această

eroare este mare, se apreciază poziţia centrului, pentru a trece la a doua
etapă.

- Studiul răspunsului patratic prin considerarea celor 2 k + 1 tra
tamente ale proieetulu~ central "compuş. Apare evidentă posibilitatea ca
în urma parcurgerii primei etape, să se constate o asimetrie în care
caz este raţională o constrUJCţie a unlli proiect necentral.

d) Proiecte compuse asimetric

Cel mai simplu model necentral. într-o primă etapă de tatona're a
răspunsului de ordinul II necentral, vom apela numai la k tratamente
noi, cîte un tratament pentltu iieeare variabilă. Nivelul fiecărui factor
se deplasează la 1 + rJ., atunci cînd se apreciază o apropiere mai mare
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a punctului staţionar de starea +1 decît de starea -1, şi invers la
-1 - IX, cînd apropierea se realizează mai mult în sensul -1 dec1t
in sensul + 1. Spre exen1plu, în cazul a trei variabile, dacă apropierea
punctului staţionar se apreciază a fi mai mare către tratamentul (1,
-1, 1) atunci vom suplimenta experienţa 2k fa1ctorială cu tratamentele :

(1+0:, -1, 1),

(1, -1-0:, 1),

(1, -1, 1+0:).

Răspunsul proiectului codificat revine la rezolv!airea sistemului:

15 O O O 10 10 10 O O O
O 10 O O O O O O O O
O 010 O o O O O O O
O O 010 O O O O O O

10 O O O 10 8 8 O O O
10 O O O 8 10 8 O O O
10 O O O 8 8 10 O O O
O O O O O O O 8 O O
O O O O O O O O 8 O
O O O O o O O O O 8

b~
b'

1
b'

2
b'a
b;l
b~2
b'
b~3

12
b'

13
b'

23

(O y)
(1 y)
(2 y)
(3 y)
(11 y)
(22 y)
(33 y)
(12 y)
(13 y)
(23 y)

unde ţinînd cont de transformarea de cOO'J.1idonatle fă!cUltă :

X' =..!..X-2
5 •

avem

, 2 S
bo= 5(OY)-g'

b' = (iy) (' = 1 3)
1 10' l • J

, 1.. S 1
b .. = -(uy) - -, (= 1,3),

n 2 9

b' - (ijy) (' -1- ')
ii - 8 ' l ---ro 1,

la care:
3

S .=:E (iiy) + (Oy).
i=l
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Transformarea de coordonate. La codificarea nivelelor se defineşte

transformarea liniară T, astfel incit:

şi respectiv :

X'= TX, (23)

(24)

unde X'T = (X~, X~. X;, 1)T este vectorul, de poziţie al replicei codifi-·
eate, iar XT = (Xl' Xz• x3' 1)T vectorul de poziţie al replicei reale..
Aplicînd transformarea T formei patratice codificate:

se ajunge la noua formă patratică decodificată

(26).

unde avem succesiv :

deci:

8= TTB'T (28)

ExpUcitarea transformării poate fi făcută prin dezvoltarea produ
surui matricial (28), redată in secvenţa de mai jos. Notind:

'1 O O XO
1

O '1 O XO
T= 2 (29)

O O '3 XO
3

O O O )
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B= TTB'T=

?s b;3

'3 (.t b;lX~ + b;)
t=1

unde:

r
b~l b~2 b~3 b~ j' J'Xo 1

I I b' b' ' XO
F' = (X' B = X') = [XO XO XO 1] , b21 b22 23 2, ',2

o O' O 1 2 3 ' b' b ' b ' b' 'lxO l'31323333

, l b~ b~ b~ b~ 1

(30)

(31)

In aplicaţia condusă din tabelul 4, selectat din tabeLul 3, avem:

I 1X. =- 1',-2, 5' ,

-cef'a ce defineşte transformarea (29) prin:

115 O O -2

1O 1!5 O -2
T=,

~~; j'O O 1/5

O O O

(32)

(33 )
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Tabelul 4

o I 2j 3 4 5 6 7 8 9 (Oy) (ly) (2y) (3y) (4y) (5y) (6y) (7y) (8y) (9y)

o I 21 3 II 22 33 12 13 23 (Oy) (Iy) (2y) (3y) (1ly) (22y) (33y) (12y) (l3y) (23y)

I
1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 11 1 605 - - - + + + + + +
2 1 1-1 -1 1 1 1 -1 -1 1 723 + - - + + + - - +
3 1 -1 1-1 1 1 1 -1 1-1 601 - + - + + + - + -
4 1 1 1-1 1 1 1 1-1 -1 720 + + - + + + + - -
5 1 -1 -1 1 1 1 1 1-1 -1 604 - - + + + + + - -
6 1 1-1 1 1 1 1 -1 1-1 735 + - + + + + - + -

7 1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 I 673 - + + + + + - - +
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 783 + + + + + + + + +
9 1 O O O O O O O O O 759 O O O O O O O O O

10 1 1 O O 1 O O O O O 762 + O O + O O O O O
11 1 O 1 O O 1 O O O O 729 O + O O + O O O O
12 1 O O 1 O O 1 O O O 755 O O + O O + O O O
13 1 -1 O O 1 O O O O O 668 - il O + O O O O O
14 1 0-1 O O 1 O O O O 686 O - O O + O O O O
15 1 O 0-1 O O 1 O O O 711 O 10 - O O + O O O

15 O O O 10 10 10 O O O 10515 573 154 191 6875 6860 6911 -19 5 125

şi noua formă patratică F= (X,BX) are drept matrice asociaţia ma-
tricea B'=T'TB'T, adică:

bu b12 b~3 bu
25 25 25

b~l b~2 b~3 bZ4-
B= 25 25 25 (34)

b31 b~2 b~3 b34
25 25 25

bu b21 b34 F~

unde:

33

F~ = 4 2: bii + 8 'E bii - 4 E IJ~ + b~' (36)
i=1 i=j i-I
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Luarea în cons,ideraţie a întregii experienţe (64 variante, tabelul 5)
pe calculator a condus la următoarea matrice a formei patratice:

-0,96212
0,10757
0,08861

12,87054

0,10757
-0,71366

0,16498
7,29445

0,08861
0,16498

-0,76196
6,99038

12,87054
7,29445
6,99038

365,64795

(37)

Tabelul 5

Schema experimentală originală şi rezultatele de producţie (media pe 3 ani)

rug substanţă activă la rug substanţă activă la
100 g sol

g tuber-
100 g sol

g tuber-Vari-
Varianta

I I

cuii/vas anta

I I

cuii/vas
N P20 S K 20

y N P 20 S K 20
y

(Xl) (X 2) (X 3 ) (Xl) (X 2) (X 3 )

1 1 1 1 440 33 10 1 1 556
2 1 1 5 454 34 10 1 5 612
3 1 1 10 478 35 la 1 10 645
4 1 1 15 457 36 10 1 15 668
5 1 5 1 475 37 10 5 1 645
6 1 5 5 525 38 10 5 5 659
7 1 5 10 506 39 10 5 10 686
8 1 5 15 525 40 10 5 15 690
9 1 10 1 479 41 10 10 1 614

la 1 10 5 518 42 10 10 5 711
Il 1 10 10 485 43 10 10 10 759
12 1 10 15 520 44 10 10 15 755
13 1 15 1 497 45 10 15 1 640
14 1 15 5 548 46 la 15 5 688
15 1 15 10 526 47 10 15 10 729
16 1 15 15 550 48 10 15 15 751
17 5 1 1 475 49 15 1 1 561
18 5 1 5 538 50 15 j 1 5 613i
19 5 1 10 543 51 15

I
1 10 623

20 5 1 15 551 52 15 1 15 649
21 5 5 1 545 53 15 5 1 644
22 5 5 5 605 54 15 i 5 5 723
23 5 5 10 628 55 15 l 5 15 804
24 5 5 15 604 56 15 5 15 735
25 5 10 1 526 57 15 10 1 631
26 5 10 5 621 58 15 10 5 757
'27 5 10 10 668 59 15 10 10 762
28 5 10 15 641 60 15 10 15 725
'29 5 15 1 572 61 15 15 1 656
,30 5 15 5 601 62 15 15 5 720
31 5 15 10 644 63 15 15 10 813
32 5 15 15 673 ~ 15 15 15 784
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iar luarea în consideraţie a celor 15 tratamente (tabelul 4) a condus la
următoareamatrice a formei patratice :

-0,98144
0,05804
0,02227

16,08250

0,05804
-1,27928

0,30180
12,01124

0,02227
0,30180

-0,31600
1,79487

16,08250
12,01124
1,79487

348,63770

(38)

Programul de calculator foloseşte o proprietate particulară a tehnicii de
solu:ţionare a Isistemelor de ecuaţii liniare (metoda Ohalesky-Doolittle)
în fiecare 'etapă, 'după antrenarea variabilei Xi (i = 0,9)

(39

selectată în anal,iză, după criteriul maximei ,contribuţii la explicarea aba
terii patratice de la medie, se obţine o formă liniară ce aproximează pe
interval funcţia, astfel încît s,e construieşte succesiv seria aproximaţiilor:

k

y(k)=~bl,Xl' (,~=1,9) (40)
i =1

unde k este indicele etapei.
Cele două forme patratice (38) şi (39) dezvoltate şi coeficienţii de

corelaţie corespunzători fiecăreia din cele nouă etape de selecţie sînt
prezentate comparativ în tabelul 6 pentru funcţia de producţie (tabe
lele 4, 5, 6).

Tabelul 6

Pentru 64 tratamente Pentru 15 tratamente

vari'l Coeficient

I
Coeficientul Vari-

I
Coeficient

I
Coeficientul

abiia 365,64795 de corelaţie abil a 348,63770 de corelaţie

Xl 25,74108 0,786 Xl 32,17000 0,805
X 3 X 3 0,32996 0,898 X 2X 3 0,60361 0,893
X2 -0,96313 0,924 X~ -0,98144 0,953I
XIX2 0,21514 0,931 X~ -1,27928 0,957
X\X 3 0,17722 0,939 X?, 24,02248 0.988
X2 -0,76196 0,9413 X2 -0,31600 0,991
X3 13,98076 0,956 3

Xo 14,58890 0,958 XI X2 -O,IH:qQ 0,992

X2 X3 3,58974 0,992
2 -0,71366 0,971 XIX~ 0,04455 0,992

CONCLUZII

Pentru experimentul de faţă în loc de 64 tratamente se pot folosi
numai 15, concluziile fiind aceleaşi. Din confruntarea soluţiei (38) obţinută

prin interpretarea experimentului cubic centrat format din 15 trata-
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(41)

mente cu soluţia (37) rezultată din interpretarea a 64 tratamente (4 k.

factoriale) se poate observa o concordanţă satisfăcătoare la nivelul pri
melor variabile selectate. Coeficienţii de corelaţie multiplă pe ansam
blul 'experienţelor sînt foarte apropiaţi iar variabilele selectate în primii
trei paşi sînt aceleaşi. Corespondenţa este ITIai pregnantă pentru N şi

mai puţin pregnantă pentru P 205 şi K 20.
Răspunsul de ordinul II r,eprezintă un elipsoid cu centrul în tra

tamentul de producţie maximă. Deşi formele (37) şi (38) sînt sensibil
diferite în ceeace priveşte coeficienţii secundari ai necunoseutelor (bii)
şi foarte apropiaţi pentru patratele neounoscutelor (bii), în reprezentare
grafică gradul de aproximaţie al fenon1enului real pe intervalul expe
rienţei este acelaşi. Aceasta conduce la ideea că cele două forme patra
tice aproximează la acelaşi nivel experimentul original cu 64 tratan1ente.

Modelul prezentat oferă un instrument eficient în interpretarea
experienţelor similare, putînd fi dezvoltate pentru orice număr de varia
bile. Numărul tratamentelor antrenate creşte corespunzător după relaţia

2'" + 1
V"'=-2- 4,

deoarece condiţia ca sistemul de ecuaţii normale să nu fie singular este
in principiu satisfăcută dacă numărul de tratamente ale proiectului este
Vk (k+ 2) unde V k este numărul de tratamente, iar k numărul varia
bilelor. Odată cu creşterea lui k această inegalitate este mai puternic
deplalsată spre stiî:nga şi pentru k = 4 se poate trece la con:stru[rea de
proiecte pe jumătate.

Atunci cînd pe lîngă criteriul de volum de calcul este antrenat
şi un criteriu de siguranţă 111ărită, proiectul introduce nivelul suplimen
tar de tratare, precum şi repetiţii ale unor tratamente destinate analizei
dispersionale.

In fOPlTIa expusă construirea răspunsului de ordinul II conţine

premizele trecerii la probleme de optim.

PLANNING AN ORTOGONAL EXPERIMENT FOR TI-IE STUDY OF THE
2ND ORDER RESPONSE

SUMMARY

The paper deals about a method of experiment pIcmning besed an a crituion of reducing the
21culaUon volume with a view ta simplUyihg the experimETIts. Based on this method, the
xperimental design is simplified by redl1cing the number of variants to the minimum number
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required for an accurate interpretation. An experiment with N, P, K, applied in potted
plants, was used as a means of comparison. The model described offers an effeetive tool in
the interpretation of experiments. and can be developed for any number of variables.

ENTWURF EIN:ES ORTHOGONALEN VERSUCHS ZUM STUDIUM
DER ANTWORT ZWEITER ORDNUNG

ZUSAMMENFASSUNG

In der Arbeit wird eine Entwurfsmethode der Versuche dargelegt, mit dem Ziele deren Verein
fachung zu erlangen, mit der Grundbedingung die Menge der Berechnungen zu vermindern.
Auf Grund der dargelegten Methode, als Experiment, wird die Vereinfachung der Fragestell
ung des Versuchs, durch die Verminderung der Anzahl der Varianten, auf eine, fiir die kor
rekte Interpretation minimal notwendige Ziffer, erreicht. Als Vergleichsmittel wurde ein
NPK - Versuch in Vegetationsgefassen gebraucht. Das vorgefiihrte Modell bietet ein wirk
sames Instrument bei der Auslegung der Versuche und kann fiir jedwelche Anzahl von Veran
derlichen erweitert werden.

TIPOEKTMPOBAHHME TIPHMOYfOnbHOrO OTIWTA nnH H3YQEHHH
OTBETA BTOPOrO TIOP5InKA

PE3IOME

B pa60Te H3JIaraeTC5I MeTO)l, npoeKTHpOBaHH5I OI1blTOB )l,J15I ocym;ecTBJleHH5I nO)lze.namlti, Ka
calOm;HXC5I HX ynpom;eHH5I H HMelOm;HH B KaqeCTBe OCHOBHoro KpHTepH5I CHH)l{eHHe 06'beMa BbI
l.JHCJIeHHH. Ha OCHOBe H3JIO)l{eHIWrO MeTO)l,a, ocym;ecTBJl5IeTC5I ynpom;eHIie nOCTaHOBKH OnblTa'
nyTeM yMeHbWeHH5I KOJIHl.JeCTBa BapHaHToB )l,0 MHHHMaJlbHOrO He06xo)l,HMOrO )l,JI5I npaBHJlbHOH
HHTepnpeTaUHH. nJ15I cpa BHeHH5I nCJIh630BaJIHCb BUeTaUHOHHbIM CTIblTOM c NPK. TIpeA
CTaBJIeHHa5I MO)l,eJIb 5IBJl5IeTC5I 3<pepeKTHBHbll'vl HHcTpyMeHToM )l,J15I HHTepnpeTaQHH OnblTOB H
MO)KeT 6bITb pa3BHTa )l0 J1106oro KOJIHqeCTBa nepeMeHHbIx.

BIBLIOGRAFIE

R a n cuN., T 6 vis s iL., 1963, Statistica matematică cu aplicaţii în producţie. Edit.
Academiei, Bucureşti.

RaI s ton A., W i l f H. S., 1965, M ethodes mathematiques pour calculateurs aritmetiques,
Dunod, Paris.

T o fan M.C., P a m fiI Gh., 1973, Reprezentarea grafică pe calculator a răspunsului de'
ordinul II la experienţe cu cartof, Analele I.C.C.S. Braşov, CartofuI, 4.

I.B.M., Application Programm - System/360 - Scientifique, Subroutines Package, Version'
III.





AN. LC.C.S., CARTOFUL, 1973. VOI... IV

REPREZENTAREA GRAFICĂ PE CALCULATOR A RĂSPUNSULUI

DE ORDINUL II LA EXPERIENŢECU CARTOFI

GH. PAMFIL şi M.C. TOFAN

Se prezintă modelul şi programul de reprezentare grafică a func
ţiilor de producţie cu mai multe variabile de comandă. Programul
este scris în limbaj FORTRAN IV de bază şi a fost testa t şi utiliza t
pe un calculator IBM System/360 - model 30. Modelul prezentat
serveşte la interpretarea experienţelorcu cartofi în cazul în care
se reclamă ca un număr mare de reprezentări să fie efectuate
în timp util.

In cercetarea experimentală, pentru formarea unel lmaglnl mai
complete asupra fenOlnenului studiat, este de multe ori necesară re
prezentarea sa grafică. Atunci cînd variabilitatea urmărită este repre
zentabilă ea o funcţie de două argumente, interpretarea grafieă a le
găturii este la îndemîna oricărui ceroetător, chiar dacă funcţia este pă

tratică.

Odată cu creşterea numărului de argumente (variabUe de comandă)

modelul grafic se complică. Deja în cazul a 3 variabile de comandă pro
blema este spaţială şi interpretarea grafică reclamă reducerea ei la o
problemă plană. În acest caz numărul secţiunilor plane ale răspunsului,

necesar penhl.'u .a Î'orn1,a o i;mag~lne eehiv,alentă cu oea spaţială, eSite în
general foarte mare, ceea ce impune folosirea calculatorului.

ECUAŢII

Vom ilustra prezenta lucrare pe un model de experienţă cu trei
variaibJe de comandă Xi' X2 şi X3, funcţia Y fiinrd antecakulată într-un
program de corelaţii sub fonna unui răspuns de ordinul II, Y =(X,BX)=
= bllX~ + b22X~ + b33X~ + 2b1ZX1X2 + 2bz3X 2X 3 + 2b13X lX3 + 2b14X1

+ 2b24 X + 2b34 X3 + b44•
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Experimentul urma să stabilească influenţa ingrăşămintelor N,
P 20 S şi K 20 asupra producţiei. In genera,l modelul geometric al formei
pătratice (1) este o familie de suprafeţe (izoproducţii) respectiv Y con
stant. ° primă imagine a acestui răspuns este realizabilă prin repre-

'j

o

A B

0'----------1....X,
Fig. 1 - Reprezentarea secţiunilor plane (A) şi a izoproducţiilor (B).
Fig. 1 - Plotting of plane seetions (A) and isoprodu:tions (B). ,

zentarea funcţiei Y pentru un argument constant; de exemplu: Xl con
stant, ceea Ce corespunde intersecţiei cu planul Xl constant, luînd ca
parametru de exemplu variabila X 2 şi ca variabilă argument X s (fig. 1).

PROGRAMUL DE REPREZENTARE A SECŢIUNILOR PLANE

Schema logică a acestui program este redată în figura 2. Progra
mul parcurge următoarele etape:

a) Citirea coeficienţilor suprafeţei de răspuns în ordinea în care
au fost selectaţi în programul de corelaţii (T o fan şi Pa m fiI, 1973),
pe care îi reordonează în succesiunea în care intervin în reprezentarea
răspunsului. Totodată sînt citite şi valorile de reprezentare ale funcţiei Y
pentru a fi inserate spre comparaţie în reprezentările grafice.

b) Programul principal redat în anexa 1 îşi defineşte singur do
meniul de reprezentare ce urmează a fi secţionat. Pentru reprezentare
s-a folosit iaiblsdlsa ea ax,ă a producţiei Y. In1terv'a:lu:1 [n care Iproducţia

ia valorI este acelaşi pentru toate graficele fiind definit printr-o secţiune

a programului care rotunjeşte la valorile întregi W mi'" şi W ma." ex
tremele producţiei Y, care sînt apoi comun'icate subprogramului de re
prezentare grafică.
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LISTA PROGRAMULUI PRiNCIPAL
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ANEXA 1

c
c
c

DISK OPERATING SYSTEM/360 FORTRAN 360N-FO-451 CL 3-9

M.C. TOFAN

GH. PAMFIL

1 FORMAT (1615)
2 FORMAT (F15.5,I5)
3 FORMAT (16F5.2)
5 FORMAT (IOAl)

50 FORMAT (TIO,'B(' ,12,')' ,F14.5)
51 FORMAT (lHO//T20,'MATRICEA VALORILOR PENTRU SECŢIUNEA PLANA

1 X(l) = ' ,F8.2 11HO )
52 FORMAT (lHO//T3,'X(2)', (T12,10FIO.2»
53 FORMAT (lH ,F8.2, (T12,IOFIO.2»
54 FORMAT (lHO,IlO,4F15.5)
55 FORMAT (lHO,115('-')/lHO)
56 FORMAT (lHO,TIO,'/* SET EXPERIMENTAL NR.',I4/

6 1HO,T15,' ** IND ',I3,2X,'**'/IHO )
70 FORMAT (lHO,T30,'PLANUL X(',Il,') = ',F6.2,2X,

A 'CU PARAMETRUL X(',11,')'/IHO,T35,'ABSCISA Y -ORDONATA X(',
B 11,')'1 1HO,T85,'M.T.')

71 FORMAT (lHO,T20,'NIVELUL VARIABILEI X(',Il,') = ',F6~2)

72 FORMAT (lHO,T20,'ABSCISA X(',Il,') , ORDONATA X(',11,')')
73 FORMAT (lHO,T20,'WMAX = ',F8.2 )
79 FORMAT (lHOI/20('----')/lHO)
80 FORMAT (4(5X,'IZO = ' ,F6.2,4X)/4(5X,F4.2,'* WMAX' ,5X)/20{'----')1

C lHO)
81 FORMAT (lHO,5X,'X(',Il,').. ',T20,'X(',Il,') ..' IIHO)
82 FORMAT (lHO,T60,'X(',Il,') = ',F6.2/1HO)
83 FORMAT (lHO,3F8.2,3(5X,2F8.2))
'90 FORMAT (lHO,T80,'ING.M.C. TOFAN'/lHO,T80,'ING. GH. PAMFIL')

D IMENS ION B(12),XP( 15),Y(15),X(12),D(13),RX(64),L(12)
DIMENSION AG(190),SY(IO),NG(5)
DIMENSION S(4,4),XO(4),SYI{1O~

DIMENSION PAM1(4).PAM2(4)
READ (1,1) VN,NR,NGC,KF
READ (1,1) NP,NPV
READ (l,5) (SY(I),I = 1,10)
READ (1,5) (SYI,(l),I = 1,10')
READ (1,1) (NG) (1), 1 = 1, NGC)
READ (1,3) (XP(I) ,1 = 1,NV)
READ (1,3) (XO(I),I = 1,4)
DO 300 INR = 1,NR
READ (1,1) M.INRR,IND,IW
WRITE (3,56) INRR,IND
MM1 = M-l
MPI = M+ 1
READ (1,'2) BO
READ (1,2) (B(I),L(I),I = l,M)
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ANEX A 1 (continuare)

DO 102 1 = 1,MM1
J=I+l
LI = L{l)
BI = B(l)
DO 102 J=J,M
IF(L(J)-LI) 101,102,102

101 L(l)= L(J)
L(J)=LI
LI=L(I)
B(I)=B(J)
B(J)=BI
BI=B(I)

102 CONTINUE
1=0
WRITE (3,50) I,BO
DO 103 1= I,M

103 WR ITE (3,50) L(I) ,B(I)
NX=I
DO 104 NXX= I,NPV

104 NX=NX*NP
READ (1,3) (RX(I),I=I,NX)
WMIN=I.E5
WMAX=-I.E5
DO IlO I=l,NX
IF(WMAX~RX(I» 105,106,106

105 WMAX=RX(I)
00 Ta 110

106 IF(RX(l)-WMIN) 107,110,110
107 WMIN=RX(l)
110 CONTINUE

DO 140 K=l,NV
X(L)=XP(K)
IF(lW-I) 126,125,125

125 WRITE(3,51) X(I~

WR ITE (3,52) (XP(J),J= I,NV)
WRITE (3,55)

126 DO 14 J= I,NV
X(2)= XP(J)

21/06172 FOR TMAIN

DO 130 1= I,NV
X(3)= XP(I)
CALL ARG (MP1,I,X,RX,D,IND)
Y(l)=BO
DO 130 LL= 1,M

130 Y(I)=Y(I)+B(LL)*D(LL)
DO 136 1= 1,NV
IF(Y(I)-WMAX) 132,132,131

131 WMAX=Y(I)
GO Ta 136

132 IF(Y(I» 133,134,134
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ANEXA 1 (contin uare)

133 Y(I)=O.OO
134 IF(Y(I~-WMIN) 135,136,136
135 WMIN=Y(I)
136 CONTINUE

IF(IW-l~ 140,138,138
138 WRITE (3,53) X(2),(Y(I~,I= I,NV)
140 CONTINUE

C
C REPREZENTARI GRAFICE, SECŢIUNI CU PLANE X=CONST
C

IF(WMAX-I0.) 150,155,155
150 IL=WMAX* 10.+ 1.

WMAX=ILlIO
IL= WMIN* 10.
WMIN=ILlI0
GO TO 160

155 IF(WMAX-WMIN-25.) 157,157,15fl
156 IL= (WMAX/IO.+ 1)* 10.

GO Ta 158
157 IL=WMAX+1.
158 WMAX=IL

IL=r(WMAX-WMIN)+ 1.
WMIN=WMAX-IL

160 NGR=O
NC=NGC*2+1
NW= (XP(NV)-XP(I»+ 1.
NLI=NW*KF
FNW=NW-l
DX= (XP(NV)-XP(I»/FNW
Kl=1
K2=2
K3=3
DO 190 KG=1,3
DO 180 KX= I,NGC
K=NG(KX)
X(K1)=XP(K) .
X(K2)=XP(1)-DX
DO 175 J= 1,NW
X(K2)= X(K2)+ DX
AG(J)= X(K2)
DO 170 IX=l,NGC
1 = NG (IX)
X(K3)= XP(I)
CALL ARG (MP1,I,X,RX,D,IND)
Y(lX)=BO
DO 170 LL=I,M

170 Y(lX)=Y(lX)+B(LL)*D(LL)
DO 172 IX= I,NGC
IF(Y(IX» 171,172,172

171 Y(lX)=O.OO
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Fig. 2 - Schema logică a programului de
Fig. 2 - Logical scheme of the

c) Programul principal face apel la subprogramul ARG (anexa II)
în oalfe pen'Uru un set !de va10ri ,aJle ,aTtgumelIl'Uei~oT X b X2 şi X3 sant
determinate cele 9 componente ale vectorului de reprezentare (1). Va
lorile 'ce urmează a fi reprezentate grafk sînt depuse în matricea de
reprezentare AG, fiecare ,coloană reprezentînd valori ale funcţiei de
producţie obţinute pentru aceeaşi valoare a parametrului. Componentele
fiecărei 'Coloane sînt reprezentate cu simboluri numerice diferite.
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reprezen tare grafică a suprafeţelor de răspuns (B).
response area plotting program.

d) Tot în matricea AG. sînt depuse şi valorile producţiei din ex
periment, selectate din matricea de observaţie prin subprogramul C 0

p o n y, redat în anexa III. Valorile experimentale sînt reprezentate prin
simboluri alfabetice, astfel încît tratamentele ce satisfac valorile para
metrului (reprezentat prin simboluri numerice 1, 2, 3, , ...) vor fi re
prezentate prin simboluri a,l[f.aibetioe {respectiv A, B, C, . ). 'În
exemplul prelucrat Xv X2 şi X 3 reprezintă respectiv dozele de N, P205,
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CHART 5
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K 20 în mg substanţă activă la 100 g sol, iar producţia Y g tub/vas, in
tervalul de cercetat experilnental pentru cele trei variabile fiind de la
O la 20 (!fig. 3). Fiecă!rui Igra!fi1c îi este asoda:t [llrin subprog['amul C 0

p o n y omatdee care clOnţine ca elemente numărul de ordine al tra
tamentelor experimentului antrenate în reprezentare, unde coloana co
respunde nivelului parametrului.

PROGRAMUL DE REPREZENTARE AL LINIILOR DE IZOPRODUCŢIE

Pentru a completa imaginea oferită de graficele precedente s-a
conceput o secţiune de program .implementată în programul principal
care realizează secţiuni plane în suprafaţa de răspuns (fig. 1B).

Astfel, cu plane Xi constant familia de suprafeţe de nivel Y con
stant (izoproducţia) conduce la curbe plane reprezentabile prin acelaşi

procedeu în coordonate X 2 şi X s. In aceste reprezentări sînt redate izo
producţiile de 700/0' 800/0' 900/0 şi 1000/ 0 din producţia maximă, folosind
respectiv simbolurile numerice 1, 2, 3 şi 4 (fig. 4). Intrarea în subpro
gramul de reprezentare grafică este supusă' unui cohtrol, care testează

dacă planul intersectează sau nu cel puţin una din cele 4 suprafeţe de
nivel.

CONCLUZII

Prin procedeele descrise mai sus se pot analiza diversele comportăd

ale fenomenelor reprezentate grafic. În cazul în care numărul de para
metri creşte, reprezentările ce urmează a fi studiate sînt în număr foarte
mare, utHizarea unui calculator pentru a efectua rapid aceste operaţii

fiind neeesară,. Programul a fost scris [pentru un eailculator IBM/360
model 30. În concluzie eeJe expuse oonstiltuie premisele ;trecerii la inter
pretarea eficientă a experimentelor.

COMPUTER-PLOTTING OF 2ND ORDER RESPONSE IN EXPERIMENTS
WITH POTATOES

SUMMARY

The plotting pattern and program of the produeticns funetion with several control variables
are presented. The program is written in the basic FORTRAN IV language, and was tested
and used with an IBM computer System 360-30. The pattern described can be used in the
interpretation of experiments with potatoe~, in cases when large numbers of plottings are to
be made in due Urne.
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GRAPHISCHE DAHSTELLUNG DER ANTWORT ZWEITER ORDUNG
AUF [)EJM RECHNER, BEI VERSUCHEN l\lIT KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

341'

Es wird das Model! und Programm der grar:bischen Darstellt:ng der Produktionsfunktionen
mit mehreren Steuervariabeln vorgestellt. Das Programm ist in der Ausdrucksweise FOR
TRAN IV als Basis geschrieben und wurde auf einem IBM Rechner, System 360 - Modell
30 getestet und angewandt. Das vorgestellte Modell dient zur Interpretation der Versuche
mit Kc;rtoffeln in jenen Fallen, in welchen zeitgerecht eine grosse Anzabl von Darstellungen
ausgefiihrt werden solI.

rPA<!>I14ECKOE 1130I3PA)KEHI1E HA C4ETHOVI MAIllI1HE OTBETA BTOPOrO
TIOP5lJlKA B OTIbITAX C KAPTOepEJIEM

PE3IOME

I1pHBO,JJlTC5I Mo.neJIb II nporparvlMa rpaepwlecKoro H306pa)ICeHH5I npoH3Bo.ncTBeHHblx epyHKUHH
C HeCKOJlbKI1J\UI nepeMeHHbIMI1 ynpaBJIeHI15I. TIporpaMMa COCTaBJIeHa Ha OCHOBHOM 5I3blKe
FORTRAN IV H HCnbITblBa.rlaCb 11 npHMeH5IJlaCb Ha Bbll.lI1CJIHTeJIbHOI~i MaUlHHe IBM System
360 - Mo.neJlb 30. TIpe;.J.cTaBJIeHHa5I MO}.I,eJIb C.TlylliJlT ;.J.JI5I HHTepnpeTaUHH OflbITOB C Kap
TorpeJIel'vl B TOM CJIyl.lae Kor;.J.a Heo6xo.nHMO, l.lTo6bI 60JIbIllOe l.lHCJIO 11300pa)Ke1IHH 6blJIO BbITIOJI
HeHO CBoeBpeMeHHO.
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