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S-au experimentat în ,vase de v,egetaţie în anii 1966-1968.
unsprezece amestecuri diferite de sol, variind din 10 în
100/0 conţinutul de sol nisipos şi cel de sol argilos, cu
greutatea volumetrică descrescînd de la 1,50 g/cm3 în
varianta 1000/0 sol nisipos spre 1,00 g/cm3 în varianta
1000/0 sol argilos, cu cîte 0,05 g/cm3 la fiecare variantă

de textură. Din rezultatele obţinute, caJculate prin lne
toda analizei varianţei, corelaţiilor lnultiple şi funcţiilor

de producţie rezultă următoarele: Producţia de tuberculi
(g/vas) a crescut cu creşterea conţinutului solului în ni
sip. Variaţia producţiei de tuber~culi între 500 şi 870
g/vas, se explică în proporţie de 84,8 de variaţia procen
tului de nisip. Conţinutul de argilă se core,lează nega
tiv - distinct semnifkativ - cu greutatea vrejilor, înăl

ţimea planteloi'", suprafaţa foliară şi greutatea rădăcinilor.

Conţinutul ridicat fin argilă influenţează negativ atît asu
pra lnărimii tubel1culilor (0/O tuberculi comerciabili) eît
şi asupr,a numărului lor. Conţinutul ridicat în argilă in
fluenţează negativ exportul de P 20 5 şi K 20, deci reduce
eficacitatea îngrăşămiDielorchimice folosite. Procentul de
argilă din sol se corelează semnificativ cu procentul de
proteină din tuberculi dar există o relaţie parabolică cu
0/O de amidon. Deci, nu influenţează puternic asupra car
torilor furaj eri, dar influenţează negativ (peste 25% ar
gilă) cartofii industriali. Are deasemenea importanţă

pentru oartoful ali:mentar diminuînd rezistenţa la sfărî

mare în timpul fierberii şi r,ezistenţa la colorarea crudă,

distincat şi foarte distinct semnificativ.

Din complexul oondiţiilor externe care influenţează producţia de
oamaf, fadtorii fizki ai solului capătă o importanţă din ce în ce mai
mare. Implicaţiile cauzate de mecanizaTea culturii cartofului, sînt neîn
semnate pe soIurile cu textură uşoară. In schimb pe soIurile cu un con-
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ţinut mai ridicat de argilă apar probleme deosebite care influenţează

n1ai mult sau luai puţin asupra producţiei de cartof. Incă în 1911, HalI
şi Rus s e Il analizînd soiurile unOll~ terenuri pe care reuşeau bine dife
rite culturi, constată că cele indicate pentru cartof sînt sensibil mai
nisipoase decît ce,le indicate pentru grîu, orz, hamei sau pomi fructiferi.
Zi el m a n n (1961) recomandă soIurile lutoase şi luto-nisipoase ca cele
nlai bune pentru cartof şi face preiCÎzarea că cultivarea eartofului pe
alte soiuri duce la scăderea producţiei cu 400/0 în anii umezi şi cu 260/6
în cei secetoşi. B u r ton (1965) a stabilit că lin sol trebuie să se asigure
un grad de aerisire ca~e să permită ca la o respiraţie intensă prin peri
dermul tubef\culilor să poată pătrunde atît oxigen încît siste,mul final de
oxidare cu afinitate redusă pentru oxigen să funcţioneze normal. Pre
zenţa din abundenţă a oxigenului la nivelul tuberculilor, influenţează

atît creşterea acestora cît şi rezistenţa lor la păstrare. Ta c k e t t şi

Pe ars o n (1964) studiind creşterea rădăcinilor în funcţie de greutatea
volumetrIcă a solului, conchid că creşterea rădăcinilor est.e limitată de
COlnpactarea solului. M a xi m (1972), a stabilit că la un conţinut al
~o]ului în argilă de peste 24%, producţia de tuber1culi începe să scadă.

B rau n şi W il k e (1967) BiU găsit că apariţia petelor ruginii în pulpa
tuber,culilor în perioada de păstrare, este strîns legată de textura solu
lui. Tasarea solului, cea mai importantă complicaţie a mf'!canizării cul
turii cartofului(B eri n Id ei şi colab., 1969) este de asemenea în strînsă

legătură cu textura acestuia. Bag an z şi B ee r (1968) arată că pe
soIurile argiloase tasărHe nu pot fi îndepărtate prin IucrărHe de între
ţinere, aşa cum este posibil pe soIurile mai uşoare. Evitarea formării

bulRărilor în culturile de cartof. ea urmare a conţinutului mai ridicat
în argilă, constituie de aselneneiB. preocuparea principală a cercetătorilor

in etapa actuală (K u i per s, 1965; D a Il e i n n e, 1968).
In lucrările de zonare a culturii oartofului, dintre aspectele legate

de sol, predominant este textura lui. Pentru România ca urmare a do
lninan'Qei solurilor podzolice în zonele prinoipale de cultura cartofului,
cunoaşterea aspectelor legate de textura solului are o importanţă deose
bită. Acestea au fost cercetate în anii 1966-1968, la ICCS Braşov.

'MATERIAL ŞI METonIt

S-a experimentat în vase tde vegetaţie, cu diametruil de 27C1ffi şi înalte de
30 :lTI, aşezalte sub ceruil. J.[Ib:eJr, ÎJIl 5 ~elPrettiţii. S-au fo[osilt dlouă soil:ulri \ulI1lul nisipos
şi unu! lutos reICo1ttaite dtin stretuil alrrait din ra~a ,comunre[or BOlroşlI1ealu, rerspeoti'V
Lunga (}u1deţuil ClQlv,arsna,), lalecăror pdnlOilPafle p\foprtietăţ,i se dau în tahelult 1.
Din datelre acerstui taJbe~ rezUJIItă că lceil.le dlOuă soilUiri simt selI1sibiil did:eriltie din PUiO./ct
de vedere lteXltrura[ (in iCJeJe ree urmearză e[e VOJr fi denlUrmilte, pe SICIUJr1t, "sol n:isi
pos" şi "SOl a["lgilos"), sînit norrrnrail aprorvizionate CIU hUlIl1u:s şi eJelmenrtJe nutritiiVe,
au pro'Prieltă~i chimice oorespunzăltOialre iC'UJ1.tuJrÎ'i cado[uIIUli. SOIl'llil'H:e s-au folosit flie
ca ,ataJre, Ifie amtelSrtecaJte m d[[leiI'iiJe IPTlolPor,ţH. AdUis din oîmp, sO[UiI a fosil; U'scalt
la 'aer, mă'l"IUll1ţit, iCeriIlUit, omogeiIliizat şi introdus in vase[e de verg1eltaţie în oan.ti
tă,ţiJ.e neoes!are peniUru ["lelailiizaJrela grieUltălţiJoJr vdliUlme\triice drolrli.:te. Unlde a, fost
necesar, la ump[el'ea VlClISeloiI', Si(luiuli ,a fost bă:tUit cu maiul şi erventua[ umezirt.

iIn taiheiluil 2 se dau valI"lÎ:alIllteille urmărite. După cum se vede, s-au realizat
11 amestecuri diferite die so1, ry,ariinid diiIl 10 in 100/0 'conţinutul de sol nlÎslipos
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Tabelul 1

Proprietatea

Compoziţia Granulometrică

(% fracţia cu diametrul de:)
>0,2 mm

O, 2-0,05 mm
0,05-0,02 mm
0,02-0,01 mm
0,01-0,002 mm

<0,002 mm

1ndici hidrofizici (%)

Coeficientul de higroscopicitate
Echivalentul umidităţii

Proprietăţi chimice
Humus (%)
N total (%)
P206 total (%)
P205 mobil (mg/100 g sol)
K 20 mobil (mg/lOO g sol)
pH

Variantele experienţei

I
Sol u 1

Nisipos I Argilos

54,5 1,5
26,7 19,0
3,5 10,5
1,7 4,5
4,1 18,2
9,5( 46,3

I
1,2 12.3
7,0 36,0

\ 1,06 3,34
0,061 0,176
0,075 0,167
5,1 7,6

17,4 3,4
6,7 6,9

Tabelul 2

Amestecul de soIuri Greutate volu-

I
metrică des- Greutate

sol nisipos sol argilos crescînd volumetrică

OI. 0/ g/cms constantă
10 10

I 100 O 1,50 1 -
90 10 1,45
80 20 1,40 -
70 30 1,35 -
60 40 1,30 -
50 50 1,25 -
40 60 1,20 -
30 70 1,15 -
20 80 1,10 -
10 90 1,05 -
O 100 1,00 -

100 O -- 1,40
90 10 - 1,40
80 20 -, 1,40
70 30 - 1,40
60 40 - 1,40
50 50 - 1,40
40 60 - 1,25
30 70 - 1,25
20 80 - 1,25
10 90 '- 1,25
O 100 - 1,25
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.şi cel de sol argilos, au douil serii de greutăţi voluitnettri:ce .. In prima serie greu
taitea volutmetltică a deSicreslOut de la 1,50 in varianta 100% sol :nisipos spre 1,00
in varianta 1000/0 sol argHos, eu dte 0,05 g/rem3 la fieoa're variantă de textură.

S-a eon,s,iderat că o astfell de ldeSicreşrt:ere a gre;urtă·ţH volume;triee pe ,măsu~ă ce.
t€Xitura devine m;8.ii arg;i:loa:să (~()/f'eSipunide un10r stări de talSarecomrparaibiJe între
ele la difedte valrian!te de tex,tutăI. In cea de a ,doua sedJe s-a călutart să se menţină

,aceeaşi valoare a greultătii vo[umettTiee la toate vad'Cll1'tele de textură. Această

cer~inţă n-a putut fi înJSitrespecta1tă, neputîndu-se realiza greută,ţi volumetrice
p.rea nuci î,n V'arianttel€ cu proc-en/t Il"ildiicat de sol nisipos sau greută~i volumetrice
prea mari în varilan!teil,e ICU PirOoelilt ridicat de sol .a:rgillos. De aceea a fost necesar
să se împartă aJcealsită serie în două subserii,avînd greutăţile volumetdce de 1,40
şi respectiv 1,25, fiecare SlUibserie illlcom;pil'eită rea număr de variante de textură.

S-au ajpilioalt uniifofiIIl la tJoa'te IVasele, îngrăşăminte chimice după: CUJn ur
mează: 1,80 g a,zOItalt de aunontiu aipJ.~:Cfart: :în !SoLuţie după pllalIl'tia1ie, '2,80 g super
fosfiat şi 2,00 g SIaXI€ p,bitJaisilcă, aJplkalte Pr1nJ ,aJmesteoa.re 'CU solul Î'llia:iJlite de um
plerea va:sellor.

In fiecare vas s-auplan'tat iCÎ'te 5 colţi de tulber:culi. dUDă răsărire lăsîndu-se

în Icontin'Ularl€ erite 3 pl/alI1lte. S-ta folosiit soiul IBnaşiOV!ean.

ln:tI"e,ţin:erea ,culturii şi rtehnJ!ca expeTim:enrt;aJ.ă au fost cele ohi:şnui'te. Periodic
în ti.mpul eXiperim:entării o:rdi'ilIea de aşezare a va:slelor a fos.t moid'ifilooltă· pentru
a se realiza uniiformiza,rea condiţiilor. In toaite variante·le s-au menţinut condiţii

identice de umiidi'tate, între plafonul "minim" de 700/0 din eapalcitat,e,a de cîmp
şi plafonul "maxim" reprezentat prin capacitatea de cîmp. Uldatul s-a fă\clU:t prin
cinltărire. or.i tie cîte ori umidita,tea s'că!dea pînă la plafonul "minim" stabilit, apli
cîndu-se ,cantitatea de apă J1ICicesară pentru a ridiJca umi!ditatea pînă la plafonul
_..maxim" stabi'li't.

La: reco[1Jat s-a înregistrat nu\măiTull şi ,greutaitea tuherculilor. Aceştia au fost
aHaIizati din punlC:t de vedere iizi'C, culinar şi chimic. S-au 'efectuat de asemenea
analize chimilCe la sol pentru a se ,staibili exportul de P 20;; şi K 20.

Rezultaltele priiVind producţia, au foslt prelUicrate prin ana[iza vaTianţei. Cei
trei ani experimentali au fogt Jniciluşi ,împreună în aoel:aşicalcul. S-au 'Calculat
de asemenea unele corelaţii între aspectele urmărite şi principalele el:emente ale
recofltei.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Analiza varianţei pentru rezultatele privind producţia de tuberculi,
prezentată în tabelul 3, arată efecte principale semnificative pentru anii
de experimentare şi pentru variantele de textură. De asemenea pentru

Tabelul 3
Analiza varianţei pentru datele privind producţia de tuberculi la vas (grJvas)

Testul F, efectul nmbelor fiind

Sursn de var iat ie
Gradele de Pătratul considerat
libertate mediu

fix I variabil
Eo

Ani de experimentare (A) 2 57618 1120** --
Amestecuri de sol (S) 10 2285 44.85** 18,20**
Stări de tasare (T) 1 268 5,25* 0,70

AXS 20 126 2,47** -

A >< T 2 385 7,56** -
S X T 10 87 1,71 0,28

AXSXT 20 308 6,05** -

Eroare 264 51



Tabelul 4

Producţia de tuberculi (g/vas) obţinută În variantele urmărite

Amestecul 1966 I 196i I 1968

Serii şi subserii cu greutatea yolumetrică (g/cm 3): Media
% o/

De'''''c;ndll ,50 I De",,,,,,;,,d II ,50 II ,540 1 1,25 I ne""",lnd II,50 II ,40 1 1,25

1966 1967 1968 196610

Sol Sol 1968
nisipos argilos

100 O 490 376 802 802 824 840 840 930 433 809 870 704

90 10 410 340 810 698 714 786 652 850 375 741 763 626

80 20 386 314 720 754 720 800 828 800 350 731 809 630

70 30 340 306 708 756 774 780 313 732 767 607

60 40 300 286 660 610 698 734 293 635 716 548
50 50 306 280 658 618 658 788 708 788 293 645 768 568
40 60 266 270 602 582 742 754 268 592 753 538
30 70 274 264 540 534 638 634 269 537 661 489
20 80 266 242 548 508 640 676 254 528 678 487
10 90 246 212 526 498 628 742 229 512 685 475
O 100 238 38 462 470 528 660 138 466 598 401

Eroare 89 62 36

Interacţiuni - 61
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interacţiunea dublă a acestor doi factori, precum şi pentru inter:acţiunea

triplă a tuturor factorilor consideraţi. Deci, este posibilă interpretarea
tuturor efectelor .care prezintă interes.

Examinarea datelor privind producţiile de tuberculi obţinute. pre
zentate în tabelul 4, arată o seădere treptată pe măsura creşt'erii pro
porţiei de "argilă" atît la n1edia celor trei ani de experilnentare şi sel'iilor
de variante, cît şi pe ani separaţi sau, în cadrul anilor pe serii şi sub
serii de variante. Desigur, diferenţe semnificative nu se găsesc la fiecare
adaos de cîte 10% "argilă" dar tendinţa generală arătată este foarte
clară. Intre anii de experilnentare nu se constată diferenţe sensibile şi

de asemenea nici între seriile sau subseriile de variante. Comparînd
variantele cu diferite greutăţi volumetrice, în cadrul aceleiaşi variante
de textură, nu se constată decît rareori diferenţe semnificative şi acestea
nu totdeauna în i8celaş sens Desigur astfel de diferenţe apar nUlnai la
variantele de textură extrelne, unde şi deosebirile de greutate volu
metrică dintre serii sau subserii aui fost maL accentuate.

Tendinţa de descreştere a producţiei de tube:r:culi pe măsura creş

terii conţinutului de argilă al solului este pusă în evidenţă şi prin co
relaţia valorilor obţinute în experienţă. Aşa cum rezultă din figura 1.
ecuaţia respectivă de regresie este lineară şi arată că între limitele de
texturăexperimentate, circa 10 şi 450/0 argilă, pentru fiecare creştere

cu un procent a conţinutului acestei fracţiuni, este de aşteptat o {Hmi
nuare a producţiei cu cca 7 g/vas. Cu rezerViele necesare în orice genera
lizare şi lnai ales în transpunerea din condiţiile vaselor de vegetaţie

1UbeÎco!
9/vas

700

GOO

500

Pr@dlua ::. 145-6,9fa/'gi/a~
Î::. -o, 981f"*

ItOO-t------r------,------,------r-----.
10 20 30 40

Fig. Corelaţia între conţinutul de argilă al solului şi producţia de tuberculi.
Correlation b'etween elay content of soil and tuber yield.
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cele ale cîmpului, această indicaţie poate fi avută în vedere în calculele
pentru optimizarea repartiţiei culturii ~artofului pe diferite soIuri.

întrucît condiţiile de aprovizionare cu apă, aer şi substanţe nutri
tive au fost bune în toate variant1el'e experimentale, diferenţele:semnalate
nu pot fi atribuite vreunui efect indirect al altui factor de vegetaţie în
afară de textura solului. Descre~terea producţiei de tubereuli, ca urmare
a creşterii conţinutului în argilă al solului este expiicată de ecuaţiile de
regresie din tabelul 5. Faptul că conţinutul în argilă al solului se core
lează negativ, distinct semnificativ eu producţia de vreji, înălţimea plan
telor de cartof, suprafaţa foliară şi producţia de rădăcini, arată clar
condiţiile mai puţin favorabile de vegetaţie pentru întreaga plantă de
cartof deterll1inate de conţinutul ridicat în argilă al solului. De altfel,
acest lucru este foarte normal, producţia de tuberculi· fiind în general
o rezultantă a creşterii plantei de cartof.

Tabelul 5

Corelaţii între conţinutul de argilă al solului (Arg %) şi producţia

de vreji (Pv. g/vas), înălţimea plantelor (1 , cm), suprafaţa
foliară (SI dm2) producţia de rădăcini (Pr, g/vas) si producţia

de tuberculi (Pt, g/vas) :

Ecuaţia de regresie

I
Coeficientul de

corelaţie

Pv 221-- 3,22 ,/ Arg 0,90* */,

lp 4G-O,12XArg. --- 0,82* *
Sf 1463-0,041 X Arg. 0,91 **
Pr 46-0,45>< Arg. 0,81***
Pt - 745- 6,91 X Arg. ----0,98**

"1

Ca urmare a condiţiilor mai puţin favorabile de vegetaţie, datorită

conţinutului solului ridicat în argilă, exportul de P205 şi K20 este di
n'1inuat. Intr-adevăr, din ecuaţiile de regresie prezentate în tabelul 6
rezultă că există o corelaţie negativă, distinct şi foarte se'll1nificativă

între conţinutul solului în argilă şi exportul de P205 şiK20. Aceasta
în toţi anii de experimentare, atît în variantele cu greutate volumetrică

constantă cit şi în variantele cu greutate volumetrică descrE:scîndă. Re
zultă deci, că conţinutul ridicat în argilă al solului face ca iplanta de
cartof să nu folosească eficient înJgrăşămintele aplicate. . .

Este interesant de cunoscut asupra căror elemente ale recoltei de
cartof influenţează negativ conţinutul ridicat în argilă. Din ecuaţiile de
regf\esie prezentate în tabelul 7 rezultă că acesta acţionează atît asupra
greutăţii medii a unui tubercul, respectiv asupra mărin1ii tuberculilor
şi ca atare asupra procentului de tuberculi comercialibi, cît şi asupra
numărului de tuberculi 1a cuib. Mai pregnafiteste acest lucru în va
riantele cu greutate volumetrică descrese:înd de la 1,50 la 1,00 g/cm3•

Cunoscîndu-se corelaţia pozitivă care eexistăîntrenumărulde .tuberculi
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Tabelul 6

Corelaţia între conţinutul de argilă al solului şi exportul de P20S si K20

Greutatea

I
Anul

I
Corelaţia

I
Ecuaţia de

Ivolumetrică calculată rgresie r

1967 % argilă Y=0,45- 0,002 x -0,95***
export P

1968 % argilă Y=0,38-0,001 x -0,75**
Constantă export P

1967 % argilă Y=4,61- 0,029 x -0,96***
export K

1968 % argilă Y=3,50- 0,006 x -0,63*
1 export K
I

I
1967 % argilă Y=0,45-0,002 x -0,95***

export P
i
1 % argilă1968 Y=0,41-0,0014 x -0,93***
Descresdnd de la export P

1,50 spre 1,00
% argilăg/cm 1967 Y=4,52-0,029 x -0,99***
export K

1968
% argilă Y=3,74-0,010 x -0,94***
export K

la cuib şi producţia de tuberculi, se explică şi influenţa negativă a con
ţinutului ridicat de argilă asupra producţiei de ituberculi. Influenţa

negativă şi asupra mărimii tuberculilor, pe lîngă faptul că explică şi

producţiile mici de cartofi ce se obţin în 'SoIurile cu un conţinut ridicat
in argilă, dar delTIOnstrează şi efectul eeConomic negativ ea urmare
a procentului de tuberculi comerciabili redus.

Textura solului influenţează mai puţin asupra conţinutului tuber
culilor în proteină. Ecuaţiile de regresie din tabelul 8, arată că 'S-au
determinat corelaţii practic nesemnificative între conţinutul solului în
argilă şi procentul de proteină din tuberculi, în toţi anii de experiJE:en:
tare, atît în variantele cu greutate volumetrică constantă cît şi în va
riantele cu greutate volumetrică descrescîndă. Rezultă deci,că în pri
vinţaculturii cartofului pentru furaj, textura solului, în limitele frac
ţiilor experin1entate de noi, rIu prezintă importanţă deosebită. Prezintă

însă importanţă asupra conţinutului tuberculilor în amidon. Astfel. din
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Corelaţia între conţinutul de argilă al solului şi elementele recoltei
de cartof

2r1

Tabelul 7

Greutatea

I
Anul

I
Corelaţia

I
Ecuaţia de

Ivolumetrică calculată regresie r

1967 % argilă Y=36,45-0,11O x -0,80**

--
gr. medie tub.

1968 % argilă Y==47,05- 0,021 x -0,18
gr. medie tub.

1966 % argilă Y==21 ,02-~0,146 x -0,86***
gr tub. vas

Constantă 1967 % argilă
Y=-=22,25~-0,046 x 0,57

nr. tub. vas

1968 % argilă Y=-= 18,77-0,048 x --0,81 **
nr. tub. vas---

1967 % argilă Y==86,02-0,320 x -- 0,84* *
% tub. comerciab.

1968 % argilă Yc=64,90--0,02l x 0,22
% tub. comerciab.

1967
% argilă

Y=42,02-0,15 x -0,87***
gr. medie tub.

1

1968
% argilă Y=52,50-0,142 x -0,84***

gr. medie tub.

1966
% argilă Y=18,54-0,112 x -0,95***

nr. tub. vas
Descrescînd de la

1,50 spre 1,00
1967

% argilă Y=20,58-0,064 x -0,80**g/cm nr. tub. vas

1968
% argilă Y=17,64-0,036 x -0,78**

nr. tub. vas

1967 % argilă Y=87,50-0,393 x -0,80**
% tub. comerciab.

I
1968

% argilă Y=70,82-0,180 x -0,86***
%tub. comerciab.

I



22 LUCR.' ST., I.C.C.S., CARTOFUL, 1975, VOL. V.

Tabelul 8

Coretaţia Între conţinutul de argilă al solului şi

calitatea tehnologică a tuberculilor

Greutatea

I
Anul

I
Corelaţia

I
Ecuaţia de I

voI umetr ică calculată regresie I
r

1967 % argilă Y= 8,55-0,010 x -0,66*
% proteină s.u .

Constantă

1968 % argilă Y=11,88+0,007 x 0,29
% proteină s.u.

--

1967 % argilă
Y=8,56~-0,007 x -~0,38

Descrescînd de la % proteină s.u.
1,50 spre 1,00
g/cm % argilăg/cm Y=--=13,23-0,025 x -0,68*

1968 % proteină su ..

figura 2 se constată că există o relaţie parabolică. Conţinutul tubercu
IHor în cunidon creşte eu creşterea proc011tului în argilă, pînă la 40-250/0

argilă. Peste această limită scade, destul de accentuat. Din ecuaţia curbei
rezultă că relaţia respectivă este distinct semnificativă. Deci, pe soIurile
cu un conţinut ridicat în argilă nu este indicată cultivarea cartofului
pentru industria amidonului şi a spirtului. Conţinutul soJului în argilă

60

%~
(.s.V)

6..1

6/

Fig. 2 Corelaţia intre conţinutul de argilă al solului şi conţinutul tuberculului in amidon.
Correlation between clay content of soil and starch content of tuber.



M. BERINDEI şi colab., Influenţa solului asupra producţiei. 23

prezintă importanţă şi din punct de vedere al calităţii culinare a tu_o
berculilor. Intr-adevăr, din tabelul 9 în ca~e se dau corelaţiile între ,con
ţinutul solului în argilă şi rezistenţa la fierbere a tuberculilor şi colo
rarea crudă a acestora, rezultă că ambele elemente ale calitătii culinare
a tuberculilor, analizate de noi, sînt puternic influenţate. Creşterea pro-

Tabelu/9

Corelaţia Între conţinutul de argilă al solului şi calitatea culinară a tugerculilor

Greutatea

I Anul I Corelaţia

I
Ecuaţia de

Ivolumetrică calculată regresie r

1967 % argilă Y=144,55-0,328 x -0,73**
rez. sfărîmare fierb.

Constantă 1968 % argilă Y=154,00-1,03 x - 0,91 **
rez. sfărîmare fierb.

1968 % argilă Y= 6,66-0,065 x -0,96***
colorare crudă

-

1967 % argilă Y=151,36-0,410 x 0,75**
fez. sfărîmaf eferb.--

Descrescînd de la 1968 % argilă Y=136,82-0,428 x 0,84***
1,50 spre 1,00 rez. sfărÎmare fierb.
g/cm

1968 % argilă Y= 3,39-0,009 x -0,68*

Icolorare crudă

centului de argilă din sol, diminuiază rezistenţa la sfărîmare în tilnpul
fierberii a tuberculilor şi rezistenţa la colorare crudă a acestora, distinct
şi foarte distinct semnificat.iv.

Reprezentînd grafic producţia de tuberculi în funcţie de greutatea
volumetrică şi conţinutul solului în nisip, se obţin curbele din figura 3.
a primă constatare es,te ace,ea că producţia creşte paralel cu creşterea

conţinutului solului în nisip şi greutate volumetrică. Cea mai mare
producţie s-a realizat la 60,0 procel11te nisip şi o greutate volulnetrică

de 1,55 g/cm3• La acelaşi conţinut în nisip şi greutăţi volumetrice mai
reduse, producţia de tuberculi se diminuiază. La aceiaşi greutate volu
metrică şi conţinut ma:i mare de nisip, de asemenea producţia se dimi
nuiază. Este important ca datele din figura 3 să fie interpretate prin
prisma clasifircării rtextura1e a solurilor.

Cele mai mari producţii .de tuberculi s-au realizat în variantele
'cu textura solului nisipo-lutoase, cu un conţinut în nisip cuprins între
;68,0 şi 85,0 %, la o greutate volumetrică de 1,35-1,55 g/cm3. Pe solu-
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Fig. 3 Variaţia producţiei de tuberculi în funcţie de conţinutul în nisip şi greutatea
lumetrică.

Effeet of sand content of soil and its volumetric weight on tuber yield.

rile Iuta-nisipoase, s-a realizat o producţie ulai lnică cu 170/0 la greutatea
volumetrică de 1,35 g/cm3• Pe soIurile lutoase cea mai mare producţie

realizată, de asen1enea la greutatea volu.l.'TIetrică de 1,35 g/cm3, a fost
mai lTIică cu 240/0 faţă de cea obţinută în soIurile nisipo-Iutoase. în va
riantele texturale luto-argiloase. producţia maximă mai mică cu 400/ 0
faţă de cele nisipo-lutoase, s-a realizat la greutatea volumetrică de
1,15 g/ClTI3• La un grad de tasare de 1,45 glcm3, s-a realizat o producţie

mai mică de 4,5 ori faţă de producţia maximă realizată :in variantele cu
textură nisipo-lutol3lsă şi de 3 ori mai mică în compaDaţie cu producţia

n1aximă realizată în variantele cu textură luto-argiloasă. Rezultă deci,
că pe soIurile luto-argiloase, fenomenul de tasare a solului este deosebit
de grav. Producţiile obţinute în variantele cu textură argiloasă, practic
nu pot fi luate în considerare.
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[NFLUENCE OF SOIL TEXTUHE ON YIELD AND QUALTTY
OF POT;ATOES

SUMMARY

Experimen:ts were conducteid between 1966~1968 in pots, on lil diffeT'ent
soH mixturres consisting a-i sandy soi!J. and day in raition:s ran,ging f.rom 10-1000f0
with an increasing rate of 100f0. The buJk delllsi:ty of soiI!J. mixt'11l'es decT1ease!d from
1,50 g/cm3 in ithe val'~ant Icollliliatiniing 11000/0 s!aillrdy soi1 to ,1.00 g/om3 in the
voiaJnlt oonitaining 1000/0 doyey 80111, iconside~iill!g 0,05 gjlc:m3 per eaich t,extUire
oorresponding to a varrLan:t. The re:suilts, eiVailruited by varianoe anai!J.ysils, n1ultipile
cOl'1rela:tion an:d yieJd fu:nlC!tions showleed truibea:" yie·ld iÎnc:r;elarseis (g.JiPOt) conlcurT':ently
with the increalse of sand eOil1ltenit of iSoiI. mi~ture. Tubal' yieild var'iation:s remlgllng
betwe,en 500-870 g/pot may bAe explai!Died un. an extenlS of 84,8% on he basis
of s\and eOllitent val'ia:tions. Clay content proved to be nrega!tively Icorrelated (sig
nificant at the 0.10f0 level of probabiild.ty) with stern weilgh>t, plant heighrt:, leaf
8.rea and root weight. The high c[ay conten:t n,ega:tiiVely iniiluelliced both tuber size
(0/0 ofmal'ketabJ.e tubers) and [lumber. The high cJay con:ten't of soH mixture
negElJiively influenced P 20s land K 20 ahsor!ption Le. reduloeti the effilcieney of
applierd minlelral ferrlt!iHzers. A s;ignirDiloaJnt cOlire!J.altion W1alS IOUlnd be1tw€len the
clay conten,t of soi,!J. and tuher protein pereentalge while a parabolk relation!Ship
was nO\ted ibe,tween ,Qlay C01nltent lanJd perce1ntage of srbarreh Î1n tubers. I!t may Ibe
con!C'luded that fodder potatoes aT'i€ strou,gly inHuenloed, whHe the potatoe:s used
foII' stanch ex:tradion a,re nelgaititvely inLfluenced by soiI. mixtlUres containing over
250f0 Cll,ay. The high day content is also i:mpor1tant in Icaise of pota'toes for eooking
as it diminishes the crralckinlg resistanlee durililog boiiljng :and diminished aJso the
resisbance to the s;taining of crude tuibeifs with va[ures signtifkrant at 0.1010
a:rld 0.1% !J.evels of probabili:ty.

DER EINFLUSS DER BODENTEXTUR AUF' DIE KARTOFFEL.PRODUK'BION
UND QUALITĂT

ZUSAMMENFAiSSUNG

Wahrend den Jahren 1966-1968 wurden e:I.f veT'Sichiede:ne Bodenmisehungen
in V€igetationlsgefassen experimenti,ell'rt:.

Der Sandboden- und TonibodenranteH wurde 'V1on 10 zu 100/0 geanidert, das
volurmetrische Gewicht verringer1ts sich von 1,50 g/cm3 in cler Vrari:ante 100010 Sand
boden zu 1.00 g/em3 in der Variante 100% TOIlJbodeill, unld dies fU'm je 0,05 g/tcmJ

fUr jede Tiextmrvarianlte.



LUCR. ST., LC.C.S., CARTOFUL, 1975, VOL. V.

Aus den erworbenene:n Ergebnissen fie durch die Merthode der Variant
analyse, der meh;rf:aehen KOIl1r,e]1aJtioruen und der ProduktionsÎunktionen
ber:eehnet wuriden, ergibit s..ith folgendes: die Knolleniproduktion (g/Gefass) hat
dem Gewiicht des KaTltoffe1klI'iaUJues, die Pjjlt3U1i~enhăhe, die BJiatrtobertflaehe uintd das
im Verhaltnis zUlln Sandgehalt des Bodens zugenommen. Die KnolilenipJ'oiduktion
sanderung zwischen 500 unid 870 g/Gefass is,t fur 84,8% dur1ch die AnderUnig des
SaJnld!prro~entslaltzies €rrklarlt. ler TonrgehraLtt isrt nega:tiv - k1,arr, bez:eirchnrend - mit
Gew.ieht der \ViUiI'~el:n kOI'lI'Iellilert. Der hohe Tongehal1t u:bt leinen nle!g:aitiven Einfluss
sowohl aui die KnoU:engră'siSe (0J0 Vermrarktung:sfahige Knol1en) als auch aui
ihre Zahl, .a:UIS. Der hohe Tongehailt uet einen nega:tiverl Eilnlfluss aui die Ausfuhr
von P205 un\d K 20 atus und v,e~:ringert deI':aiI',t dire Efiekt1viJtat der ang:ewandten
chemi:sehen Dungfelffii'tt€ll.

iDeI' T011lprOLZen1tsatz dels Boldens ist bezeichnenld mi,t dem ProlteinlProzentsartz
dea:' Kno11en kiolI'lI'eli€['t, doch elS besteht eine paI"aboilischre Bezirehung zu deil.'
Starke %. Delffizutfo1'ge w'€liden die Fu;tteTkarrtolftfel ni\cht stark beeinrf[uiSiSt, doch
bewirkt sioh dLeser EiÎ.nf1uss negaiti;v (uber250J0 Ton) auÎ die InidUJstriekartoff€'ln.
EI' ist ehe:n!failJ.s fUr den Spe:isekar1toffel wkhtig da er killalr und ibezeichnend die
ZerbTocke~UJngsfestiigkeit wahre:n:d des Koohens und auch die Rohfar.buIlsbestan
digkeit erhăht.

BJ1I15IHI1E TEKCTYPbI TI04BbI HA TIPOjJ.YKT11BHOCTb 11 KALIECTBO KAPTO
<pEJ15I

PE3IOME

DhIJIO 3KcrrepHMeHTHpOBaJIO B rrepHo,n 1966-1968, II pa3Hhlx cMeceH rrOe!B B BereTaII,HOHHhIX

COCy,nOB, KOTophle BapHpyeT IJ13 10 B 10% COCTaB rreCqaHOH II rJIHHIICTOH rrOqBhI, C yMeHhIlle

HHhIM 06'heMHhIM BeCOMOT 1,50 riCM B BapHaHTe 100% neCqaHo:i:I rrOqBhI K 1,00 ricM BBapHaH

Te 100% rJIHHIICTOH rrOqBhl, no 0,05 riCM B BapIIaHTe 100% rJIIIHIIcTOi'r rrOqBhI, rro 0,05 ricM

Ha Ka)K,nOM BapHaHTe TeKcTyphl. 113 rrOJIyqeHHhlX pe3yJIhTaTOB, paCqIITaHHhlX MeTo,nOM aHa

.rm3a rrepeMeHHOCTH, KpaTHhIX KOppeJI51II,IIH, H npOH3Bo,nCTBeHHhIX epYHKII,HH BhITeKalOT CJIe)l,y

lOlII,He: rrpo)l,yKTHBHOCTh KJIy6HeH (ricocy)l,) paCTeT C yBeJIfll-IeHIIeM COCTaBa rreCKa B rrOeIBe,

TIepeMeHa rrpO)l,yKTHBHOCTII KJIyoHeli MeLK,ny 500 II 870 ricocy,n, OOb51CH51eTC51 B rrpOnOpII,ml

84,8% rrepeMeHoH neCqaHOrO npOII,eHTa. COCTaB B r.rlHHhI KOppeJIHpyeTC51 OTpIIII,aTeJIhHO - oc

06eHHO 3HaqHTeJIbHa - C BeCOM rrOJI3yqerO CTeOJI51, BbICOTOII pacTeHH:i:I, C JIIICTOBOH nOBepx

HOCTblO II BeCOM l<:opHeH. BbICOKIIH COCTaB rJ!HHbI OTpIIII,aTeJIbHO BJIH51eT, KaK Ha pa3Mep KJIy

oHeH (% KOMepIIa6eJIbHhIX KJIy6HeH), TaK II Ha HX qlICJIO. BblCOKIIH COCTaB rJIIIHhI OTpIIUa

TeJIbHO BJIII51eT Ha BblB03 P20S II K2 0, II CJIe,nOBaTeJIbHO, yMeHblllaeT 3cM!eKTHBHOCTh yrroT

pe6JI51eMbIX XIIMHqeCKIIX y,no6peHHH. TIpoUeHT rJIIIHbI B rrOqBe cylII,eCTBeHHO KOppeJIIIpyeTC51;

C rrpoueHTOM rrpOTeHHOB KJIyoHefl, HO cylII,eCTByeT rrapa60JIHqeCKOe OTHOIlleHHe C % KpaXMaJIa

TaKIIM 06pa30M, BbICOKHH COCTaB rJIHHhI He BJIII51eT CIIJIbHO Ha KOpMOBhle KapToepeJIII, HO GT

pIIuaTeJ1bHO BJIII51eT (60JIbIlle 25% rJIIIHhI) Ha rrpOMbIIllJIeHHble KapToepJIII. 3TO IIMeeT TaKLKe

60JIblllOe 3HaqeHHe ,nJI51 rrHlII,eBbIX KapToepeJIeH, yMeHbIlla51 corrpOTHBJIeHIIe Ha pa3BapIlBaeMOCTb

npII KIIrreHIIII II conpOTIlBJIeHHe Ha Cblpoe OKpaIllIIBaHIle, Ot.leTJIIIBO II 3HaqIITeJIbHO OTqeTJIIIBo.
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BONITAREA CONDIŢIILOR NATURALE PENTRU CULTURA
CARTOFULUI DESTINAT CONSUMULUI DE !TiOAMNA-1ARNA IN

R. S. 'ROMANIA

N. MiAXIM
O.C.O.T. Bra'şov

Nivelul scă,zuit aiI producţiei decar:tof este 'a,td!buH în mare
măsură, ai1TIiP'lasării deÎedoase a a'oestei ou'1tUiri. Pentru îmhună

ităţi,rea amp'l:aJsării s-a e1a1:; ora,t o metodologie de bonitaI'ie !a fac
torilo.r naturaU ,ee condiţionează dezvoiltarea oul,t,uri~Oir de cartof.
Se folosesc notele de booirtare în s,C'ara 1-100, p'unlC'tajul maxim
inidieînd falVoralbHita:tea ,maximă. Pentru oultull:'â' calrtofului de
consum, pentru toarnnă;.-iarnă s'e atribuie o imiPor'tanţă, deolSebită

inldiceilui de Ia~ot, iQon~ÎlIlU'tului de P20 5 mobil aiI soilulu:i, ori'ZolilitlU
lui ICU dren,aj nOTllTIal şi oonţinu1mlUli Ide ar,giil'ă. Piriu însumarea
p'unlCtajuilui corespunzMolr aicels,tOlra se pot obţine maximrum 100
puncte. Olima poalte alVea valoa'rea maximă 1 pUlnc;t obţin'llt din
Îmsum:area prunlctajelor pen:tru preicipita:ţii şi tem!per:aiDură. Nota
generală se obţine după formu!la: puntcta:j sol x punlCtaj c:limă x
,pUlnidtaj indici COlrl€lc,ţie (-0-100) x (O-Il) x n (0-11) pulltcitaj:ele
obţiil1îndu-se prin folosirea fi;gurHor 1, 2, 3, 4 penltru sol, 5, 6
pentru climă, 7, 8, 9, iPen:tru indici de eorecţie şi 10 ,aitît pellib'IU
preiCi:pitaţii dt şi indice de Icorecţie. AIpJ'ÎlclC1Tea aloestUii procedeu
de bonjJtare '8~a efeicituait lia niViel'lll îrutregii ţăvi Jla scara 1 : 500.000
şi apoi la niViefJJuJ. judeţului Br,aiŞolV la soara 1 : 50.,0,00. Se reco
rrnandă g,enenaltizaTeia şi fo:Uosi:rea acestei me<toide la sC'alI'1a de
1 : 10.000 salU 1: 5:.000 pen1ru amlp:1talSall'tea eOJ"€Ictă a ,cuilturii car
tofului În funoţie de unli;tă~i1e \de produlcţie.

Faet'OTii .naturali acti:vi sau pasi:vi au o pOilideTe diferită, variabilă

şi IparţiaQ lOoU11!pell1s:8JbHă [Î1l1 de!termilliarea :producţiei vegeta,le. F.aiCtorii activi
prezintă VlaTia;ţii, [n timlP oefactorii pasivi sînt mai stabili. Cerce,tărHe

şi :prralctilca au dovedit că sliJaibiU.ilrea pOll1derii fiecă:ru:ia oonstibuie o pra~

b'ltemă foarte delioa!tă, că există f,aetod "majori", uşor sesizabKi, dar că

există şi falouori aşa zişi ",'m:inoTi", care, în diferite oonJdi,ţii alU o im
portiElinţă tart atU de ·m,are tOa şi faiOtiorrii ma jori.

'Problema baniitădi ifJehll1iioe :a tconldiţiUor de p["o:diUJe-ţie viegetală .a
fost oercetată iLa noi de Va oS i il i ti (1936), G e o r g e se li (1960),
Teacic 1965,1970), Teaei şi calab. (1965), Tea'ci şi Popescu
(1970), ehi r i ţ ă şi cowaJb. (1964), M a x i m (1972).
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Metodel:Je :de bonitare diferă de la un eercetător la altul, ele nu
sînt şi nu !pOIt 'fi umitare şi nid genere! va~a:bHe. Fiecare plantă cere anu
mite ioondiţii, o interrsitaJte diferi:tă a factori~or, loare au deci şi ,o pondere
diferită. În af:a:ră de ,acesta, unii faictori 111aturali detenmin1arnţi ai produc·
ţiei vegeta1e \pot şi Itrebuie să fie ,coreiotaţide alclttvttat,ela omului.

Ţinînd seama de [aptul că, sprie, deosebire de lalrte culturi, earto[ul
are o serie de cednţe sipeidfioe, s-Ia oon:siderat utii să se rea1lizeze o me··
todologie lP[io.prie pe'11'tru aioeastlă ou!ltur:ăi. Mletodologia staibili,tă este o
sinteză a numemoalSe stuldii ,şi oeroetări ee au oOlnstituilt obiectul unei
lucrări elaborate de M a xi Im (19712). Ca prinJc~piu, pentru et1apa' actuală,
s-a ,căutat să se fo1olSelaSlcă un l1Jumăr mai mi!C de factori în iCallcu'le,
pentru a rre8l~i'Za o metodo~ogie UiŞOiT 13:acesi:bnă şi 'U!tilizaibiCă în pr.atctkă,

necesitîl1'd astfel un lI1iumăr relarti>v redus de all1iailize, ohserwaţii şi

cakule.
Cunoaşterea repa!I'itiţiei terirtoriale \El. valorii facto,ri1or de productle

este o m,ăsură necesa;ră pent'ru toate cuUudlie, dar în cazUll Iculturii ear
tofului în ţara noastră, problema este mai impor,tantă şi mai de actua
litate, întrucît producţiile medii de ear!tof au fost mici şi uneori sub li
mita rentabiHtăţii.

O parte din cauzele eare au determinat această situaţie se datorează

amiP'lasării iCu~\turii în oonidiţii de sol şi lc1imă n!€!corespunz,ă1toalre. DilDJtr'f:
condiţHle de s:o~ neiOoresipUin;ză'tioanemernţionăm :

- OultilV.arrlea earrtofului pe sdluri prea argilloase, chita:r dacă nu ;Îll

orizontul ,aiTaibil, [n o['iz:olntu!I'il~e infeTioare, lPr:aiOtk ilm!pe~melaibille

argilo-ilu;yila~e, piseudog:leizialte, etic.),
- CuCtiiV;aiTea ear:toful}ui în. soIuri prea uşoare, eu drenaj şi aeratie

excesivă. fără irigare şi fertilizare corespunzătoare.

- CullltiMalrea eartrofului în sOlluri fă!ră strulc\tură farvorabilă şi ou
rezistenţa lai pene!trare prea mlare (după eerlceltările prolP!I'ii, 150/0 din .s,o
lurile iOultiVi3rte ICU oar,tof au prezentat hardipan),

- foi:iositrl€;3i soluri1or ou pro:fill pr1ea scurt favorabilI oulturii o81rto
fuLui, cum ar fi litolsoilrurKe cu un prolcent de Ischelet prea mare, fără

irigl3l:~ea ,şi cfelrtiHzarea oO!respun.zătoarc.

Dinrtrie iCiolnrdiţi'ille lll'e!falVoraibile die dimă menţionam:

- .amlPillalsartea cu~turii în zone <cu tempetrarburi prea ridi\oate, în
condiţii de cultură lIleirig,aite,

- ,amplasarea .culturii lîn ZiOne cu predpiitH.ţii ins1ufkiente, fără

gare sau ou diistriibuţie m::[,aiVoJ'labiilă eulLturii earltOiflUiliUi.
La aioestea s-au mai iadăugait Epsa unei ,agrotehnid oores!Punzătoalfe,

procen\tul ,ri'dibat de buruiell1i di:n cULjburi QdiulPă o€lr:oetări personale, bu
ruienii:e au IOic1upa,t .320/ 0 din sU!pr:a:fl3ţa destinată ca:rtOifu\lui)~, dăulIlătorii

(boli 'Şi inseote), fer\tiHzi3lrel3 neechHirhrată, mlaibefI'i:a;1Uil de plalITtare neco
respunzătoT etc.

în timp Ice tOo:ndiţii1e tehnke trebuiesc ['espefcta1te 'Şi :îmibunătăţite

până la optimizarei, oOIYl!diţii[e' lI1altu:rale treibruies\c riguros OUll1l0Slcute şi

seleoţionate la niveluifiecărei uni'tăţi. Acest fapt este posibil, prin fo
losirea iIl1.Ie:tJoldoCiogiei pe care o vom !prezenta \În oontinuare, lPenitru ca,
ampliasarea 18.lcestei oull:turi să fie făclUtă oOil'esprunzăt;or.
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METODA DE CERCETARE

In eondiţiile ţării nO'astr.e, 'oultura eairitofuJui pr:ezintă un ea!racter deosebit
de .al ma!jOlrităţii cudturi[or. Se r:elClol!tează leliin luna mai pîn.ă în J.'una noiembrie,
în tiimp ,00 allte CluHlUiI"i ,se [,elco1bează jJn inlUeTlVlaile de timp foarte \Sicur:te. Din a100sit
motirv a fost necesar să .se delimiteze ca[enlc1lari'stic cuLtura c:ado[u[ui pe perioade
de recolta,re (maltuiritate sau precodtate) astfel:

Tipul de recoltare PeriO'ada de recoltare

- timpuriu

}Jl - semitimpuriu (de v.ară)

HI - semitalr'div }
(de toamnă)rv - taif'div

Inainte de 15 iunie

Intre 16 iunie-15 iul,ie

Intre 16 iunie-l(15) septembrie

După 1(15) septembrie

tn lucrarea de faţă se pl1'ezinltă doar me,tooologia, bonitărilconk:1iţii1or pentru
cul:hTâ oalitofuJlui de toamnă, ded t1J~pUll III - semiitardiv şi tipul IV - tardiv.

In timp ee 'ca['tof'Ull ,tiip il - Itiimpuriu IIlU ajUinge niiciodată la matu:ritate iar
cartoful tip II - semirtilffiiP'UlrilU numai <r.areori ajunige la marturitate, deci nu se
pO't păstna pienrtru toa,mnă-ia:rnăr, rCrC1["ltJof,ii itip In şi tilp ,IV I3.jUlng ttiQltldealUnla ila ma
t'Urr~lta\tea fiziologilCăi şi constituie lo8.!ritmlUll de rCo:nS'um pen\t:ru ,toamnă-iaTIUă şi ma
terjaJ·ul de pllan tare.

Metodologia de bonitare folosită ,a du~ la reaJ.izal'iea formulei de bonitare
geneTal1ă şi anume:

Nota sol x noba dimă x noueJ'e [flalclbor,i!lo[' de corecţie.

Solul pdate arvea valori intre 0-100 puncte, dima poate aiVea în,tre 0-1
i'ar fadoril de cor,ecţie pot aJ\Tea [fiecare între 0-1 PUllicrt. De.ci formula de

hn.n·"t,<"'Q devine:

(0-100) x (0-1) x n(O-l)

Efectuînd operatiile matelmatiice pentru valorile maxime obse:rwăm că nu se
pot depăşi 100 de puncte:

100 x 1 x (1 x 1 xl ..... xl).

HOfo xIN

,in funcţie de valoareia pulUlota,jului solului, a climei şi a fadorilor de core~

ţie (dla'că este cazuJ) nota geneTallă (Is,au fin:a!Iă) de conitare poate fi euprinsă între
zeJ"lO şi 100 de puncte.

Nota soluilui se ohţirue pr:i:n însumarea notelor a patru factori şi anume:

1 - indicele pentru azot
P20r; - cantitatea de fosfor mobil din sol.
ODN - ,g:rosimea orizon\tului au dJ.'ienaj nlOr,mal şi

A -proeentuJ de argiJ.ă din orizQntu~ bio[ogilc aic:tiv.
lndkele pentru azot se obţine dU\pă formula :

V%
-- stabi,lită de B orI ai n si colab. (1967) în care:

100 .

HO/o = procentu!l de humulS din Ori,ZOiIlituil bioilogic activ
VOfo = gradull de s.cl,turaţi,e cu haze dinl ace{1a\şi orizont.

ModalLitate!a de lueru cu ink:1lilcele pen:tru azot se rezolvă cu ajutorul filgurei
nI"'. ]L Pentru !tipul III IN, pe baza tl.etermÎinărilor efeatuate poate avea valor:i cu-
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o OON

o 60 80 li () ( 'O 140 160 cm
Fig. 3 Nomograma orizont ului cu drenaj normal (ODN) pentru

cultura oadfului.
Alignment chart for estimaton of soil horizon with normal

drainag,~ (ODN) in pa tata cJpping.
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tul în argilă este limitaUv, lntrudt la un cu~.\.nut de peste 62% argilă in sol
nu s-au mai obţinut tuber1culi din t~pul IV, iair din tipurile mai timpurii, la
conţinuturi şi mai mi;ci. ObţilIlerea pun'Citajului de bonitare pentru 'argilă se f.ace
cu ajutorul fiigrurei n:r. 4. Pemltru tipul IV conţinutul în argilă este între 0-22
puncte iar pentru tipul III între 0-24 pu:ncte.
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Fig. 4 Nomograma bonitării conţinutului cu argilă pentru cultura c artofului.

Alignment for estimation of clay cOIItent of soi! for potato crap ping.

COIlside!rÎnd pund:ajele pentru cele patru e[emente ce caracterizează solul
cazulca!r:tof'1.11ui, 'aiVlem urunătorul bi] anţ:

Factori Punetaj tip III Punctaj tip IV
IN 0-36 0-40
P205 0-6 0-4
ODN 0-34 0-34
A 0-24 0-22
Total 0-100 0-100
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Un exemplu practic pentru obţinerea notei de bonitare u solului se poa1te
lua din orice m!emoriu a,glrolP'edo1ogilc. Să considerăm iUn sol cu urm:MoareJe
v1alo;ri :

Humus 0/0 = 4,20

VOfo (grald de sarturaţie eu haze) 87%

IN = 4,20 x
87

fOO
= 3,65

In figura nr'. 1 pentru 'IN în ,cazul tipului In core'spunid 28 puncte, iar
pentflu tipul IV corespund 31 puncte.

P 20 5 mobil, mg/lOO g sol = 3,00 la pH (KOl O,lIn) = 5,5. In figura nI'. Z
pellim-u tipul III eorespund5,2 punote iar pentru tipul IV corespund 3,8 puncte.

ODN - oTizontul de drenaj normaiJ. = 130 cm, la care în figura nI'. 3
co["'esipund 27 puncte - pentru ambele tipuri.

A - conţinutul în argilă, = 25010. Penitru tipiUl III, după figura nI'. 4 co
respund 24 punde iar pentru tipul IV corespund 22 puncte.

Insumînd, vom aiVea u:rmă,toaTele punlotaje ale solului:

Tipul III Tipul IV

IN 28,0 31,0

P205 5,2 3,8

ODN 27,0 27,0

A 24,0 22,0

Total 84,2 83,0

Deci conldiţiile de saJ. 'atît pen'tru ,tipul IJiI oît şi pe-n'tru t~PUil IV sÎli.t foarte
alPropia't'e ca valOla~e. CondiţiiJe de sol stint pUlSe în :valoare mlai mult sau mai
puţin de cOll1diţiHe dimaltii1ce, solul fiind Uin fador pasirv iar cHmla un faiCitor adi,v.

Condiţiile optime djmatice vor pUll1le în valloa:re so'lul cu potenţilailul său

maxim iar cele mai puţin ralVo['abile îi vor il"eduoe din. ipoif;eniţial,. Conform acestui
priniC:ipiu, nota solului se va înmulţi cu nota dimeL

Clima, f8JC'tor complex, in IconidiţiiJ.e noalStr1e, a fost -ea,ralc,te:rizrată nrumai prin
însumaTea a două dill1 'colTIJPofientele satle: can;tlital1:ea de pJ:"'ecitpitaţii, din momentul
răsăririi car<tofului şi lP~înă în p~eajma r'elcoI1tării, inl1:erlp~eta:tă' în funcţie de ,textura
sdlu1ui (pe soiluil",He g.rele, o can:tita,be miÎ!Că de pr:edpitaţii determină exces de
umiiditate, în timp ,ce pe un sol nisipos este nelVoie de o oaill:tii!taiJe muH m'ai mare)
şi 'temipeTaltUlI'la meidli!e din perioadai de Vi€lge!tiaţie, 'oare poate fi de:fkitar'ă penitJru
trpurile timpurii în ,general) sau exeedentară (pentJ:"u ,tipUlril!e t'ardive). Valoarea
pun,C'tajului pentru p,relC'iiPitiaiţii es:te cuprinsă int.re 0-0,50 pun1cte iaT pentru tem
penaJturi tot între 0-0,50 punde şi prin însumarea 10:1' 'Se obţine valoarea maximă

de 1 punlCt, laJşa cum se Îlllidi'că iÎln figUJna ll1\!'. 5 {ple:nIi:Tu Itlilpull IUşi nr. 6 (penitriU
tipul IV). Pentru folosiT'e,a alcestO!r figuTiie!ste necesar să lalVem la diiS[:>oziţie valo
ri,le l'unarle mu1;tianuale pentru precipitaţii şi tempe:ralturL

Pentru a cal1culla pUllicif;ajul pentlI''U dim,ă penitru ea,r;toful semitardiv, Îintr-o
locaUtate pred.(pitaţiHe însumează 460 mm iar ItermpenatUJra medie .este de 14,5°C.
In figuTa nil". 5 acesto'ra le corelSipun:d pu:notajlele de 0,50 pentru precipitaţii şi 0,50
penltru temperaltuiI'i, delCi valorile oprt~male. PentrucaJrtafull tip ,IV s'e înregistrează

va:lorHe 464 mm pentru p,recipi,taţii şi 15,5°C pentru temperatud, iar acestora le
corespund tot punctajele maxime de c[te 0,50 punette. La :aJmlbele Icra'ZlUTi însumarea
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Tipul III
TipullIV

N. MAXIM, Bonitarea condiţiilor naturale pentru cartof.

acestora dă 1 punct. Continuînd exemplul anterior
generală de bonitare valorile respective. vom avea;

Nota sol Nota climă

84.2 x 1.0
83,0 x 1,0

37

şi introducînd în formula

Nota bonitare parţil.1lă

84,2
83,0

'rO 50 %

in continuare se folosesc figurHe corespunzătoare indicilor de corecţie şi

anume:
- figura nI'. 7 pentru soIurile situate pe pante, realizat pe baza datelor obţinute

tie P o p a (1973),
- fiigura I1Jr. 8 peilitru soilurile eu conţinut de schelet,
- fiigura nr. 9 pentru soIurile salinizate.

Ol'izon/u/erodal
e5lepa .. - . - . - --- - --' _. A/4
S/Ivo -Jlepa- -- - - - -"- - - A/4
Pcidu,e . - - - - - - - - . - -AI/2

A/2
A/2
A f

C

f3"C'
f3~C

Fig. 7 Indicele de corecţie a notei de bonitare pentru cultura cartofului, pe terenurile în pantă

Correetion index for estimation notes concerning potato cropping, on slopes.
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IncIJCe,

0,7

qs

42

o
o 20

Schelel
1,0 60 100%

Fig. 8 Indicele de corecţie a notei de bonitare pentru cultura cartofului pentru soIurile cu
schelet la suprafaţă.

Correetion index for estimation notes concerning potato cropping, on soils with
surface skeleton.

Să admitem ,ca m exempllUl1. lUlalt solul 'eiste siutalt pe 'Un ter1encu o pantă de
7%, nu conţine schelet ,şi nici săruri. în acest caz vom iolO1sri numS,i figura nr. 7
şi vO'm avea :

N o t a

Sol Climă Pantă Schelet Sănllri TotaJ.ă

Tipul IV 84,2 X 1,00 X 0,87 '/ 1,00 X 1,00 73,2/"-.

Tipurl III 83,0 X 1,00 X 0,87 X 1,00 X 1,00 72,2

La această notă se mlat face corecţia de umectatr€ frrotieă, atuniCi cînd
niv,elul freatic infllUenţează ne!gativ sau pozitiv iP~odUicţia de roarrrtof, aşa cum se
8T,ată în flLgura 10.

Intre O-il m aidîntCime. n,iIV€[uJ. alPei ireartice inifluentează negativ proiducţîd

de cartof şi în alceist caz vaaori,le dtri:te în ,gratfk se înlmulVel.SJc (:\li nota de bonitare
obţinută, cit şi cu orice iactor de corecţie. Dacă nilVeil.ul a1pei f:reatice ,coboară sub
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Alignment chart for soil salinization in potato cropping (correetion index).
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r=0.905**
1'=0,878*"

1 m adîm:lime, în funcţie de texrtmră ('deci de asce,1)lSiunea capilară) apa începe
să in!fluenţeze pozitiv proel1.1icţia, completinid nivetlul vre!C5.pitaţii1or unde este cazul
sau aproViizionind în mod constan;t rădăcin'ile de oartof cu apă. In acest caz,
pînă la 'conlcurenţa a 0,50 pUl10te pentru precilPita,ţii, po'trivit curbei, valoarea
obţirrută se v,a adăuga la valoarea, notei pentT'u p:recipita,ţii.

Pentru diversii,icare, conside.răm exemplul lualt cu aee'la:şi sol în mai multe
localităţi unlde climatul este diferit.

Botoş'J,ni Nota sol Nota climă Nota pantă Nota gooere,lă

Tip III 84,2 0,9i1{0,47 +0,44) 0.87 66,6
Tip IV 33,0 0,91(0,47 +0.44) 0,87 65,7

Suceava
Tip II f 84,2 0,93(0,50+,0.43) 0,87 68,1
Tip IV 83,0 0,96(0,50 + 0,46) 0,87 69,3

Timişoara

Tip III 84,2 O,40{O,02 +0,38) 0,87 33,7
Tip IV 83.0 0,53(0,12+0,40) 0,87 37,5

Acestea sînt notele genera,le de honi,tare.
După calculele făcute pentru trei condiţii dp <.:ultuf'a canofului au fost

obţinute trei ecuaţii de regresie şi anurne:

a) y=38,64+2,058X
b) y = 53,93 +2,965 X
c) y=80,89+4,447X

cazul :el) Icof'espuThde 6ondiţiilorr de agrotehnică medioc:r:ăi ,,;>i fer:tilizare slabă'.

Cazul b) oorespunde condiţiUnI' medii de agrotehnică şi ferHEzare corespunzăto<:lre.

Cazul c) cor'€ls1punlde condiţi,loT de icultur.ă, iriigată.

Primele două e'cuaţH au fost obţinute calculînd dependenţa dintre not.eJe
de bonitare şi piroducţiHe obţin:urt.e într-un l1'umăr de 117 looaMtăţi. Ultima ecuaţie

se bazează pe datele obţinute de Wla'lisanan (1957), V,asiliiu şi colab. (1959),
Ren e a 'Şi colab. (1969 şi Neg u ţ i (1.973).

Analizînd ceua,ţiile de luai sus se !constată unuă!~o:a!rele :
In cazul a) pentru un p'i.md de bonita.re corespunde o producţie de 249 kg

tuberculi (practic se v,a \oonsidelDa 250 kg).
lIn cazul t) pentru un punG.t de bonU:arecorespunrde o producţie de 350 kg

tuberculi.
,In cazul c) pentru un punict de bonittare corespunde o producţie de 525 kg

tuberculi.
În condiţii de cultură neitri,gată producţia minimă rentabilă este în jurul

a 15.000 kg tube:r'ouJilha iar în Icondiţii de rCiul·tun.'!ă iri,gia'tă în ,julrUJl a 25.000 kg/ha.
Din eeuaţii1e de regresie de mai sus se caleulează ,cu 'Uşurinţă notele de

bonitarc minime, pentru ca producţia să fie rentabilă. deci pentru CR sUiPrafata
respectivă să fie destinată s,au nu culturii eartofUilui şi anume:

a) 15.000 : 250 = 60 puncte bonitare min.irrnum.
b) 15.000 : 350 = 43 punde bonitare miniilTIm:Trl.
IC) ,25.000 : 525 = 48 punn:e boni<tare minimum.
Dtin pUlIllcrtajele de ma:i sus se deduce eă în iCiazul a) nu s'e pot folosi \pentru

cuEtura cartofului delcit soIuri cu nota de rbonit.ane mai mare de 60 puncte, în
c~a,z'ul [b) putem coborî pînă la 43 punrcte iar în loa:zul ,c) trebuie să depă,şim

48 puncte. Deci în situaţia aiClt!Uia,lă este mai rentabilă cultura eadofului în con
diţiile b) urmr(lită de c) i.ar în cazul a). se ireduoe foarte mult areolul unde poate
fi cultivat cartoful.

De ma,re importanţă este exaetitaltea inre.gistr.ădi daitelor, intrucft introdu
cere-a în calcul a unor valori inexacte, are repercusiuni ecoflOm.ice.
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REZULTATELE OBŢINUTE

Ap[iearea aoe:stui sistem a per:mis rea~izarea :la Iscara 1/500.000 a
ca~togifaJmei iboll1iitării terenu[ui R.S. România pentru eultura oartofu1ui
de consum rboaimnă-iarnă, deci tipu~ III şi IV. Oa materia!1 de bază s-a
folosit raionarela "lPeido" (fără cea c:lim,ati1că) 'E(,ahOT13:tă de T eaci şi

P o pe seu (19(0) şi d6talia!tă de M a x i ro (1972) dlnd notele cores
punză:toare sollUrÎil:or, potrivit caracterel'or intriTlsece a\1e fiecăiruia, ţiniînd

seaJm,a de zOina '(jlimlait~că in Icare este situată fiecare unitate, potri,vit no
mogr,aJme~or din text. S-au fOJ.'mat astfel 10 clase rde bonitare, din 10 în
10 puncte, de la 0-,10 puncte leCasa 10, de la 11-2D !pUillcte clasa 9 etc....
im de la 9--1100 punetle, Cilasa, 1.

Trebuie să menţionăm faptul că în cartograma din figura 11 au
fost Ic'O'm,asate ,in dte două cLase la un llOlC : dalsa 1 cu 2 şi 3 ICU 4, sepa:rat
das/a 5 şi fi ,şi a [fost excluse ultimele paitru clase caire, nu permit obţi

ne:rea unei culturi elconomiice a ear,tiDrfu~ui ,pentru oonsu\m toamrnă-iarnă.

E'vi!denţierea sieparaită a ola;selor 5 şi 6 are' în vedere favodbilit,altea ,mai
mi1căa la:cersltor ,terenuri Ipentru cartof.

Ana1Î!zinJd eartogralma din figura 11 se poate fa'ce o priirnă observ.a
ţie pentru cuLtura eartolfului de consum toamnă-iarnă: cei doi faletori
com(pleoşi ai 'proldiUlcţiei, soi:uil şi diima in condiţiile ţă,rii noastre se găsesc

uneori in icontradilcţie. Sînt fJ:"e!cvente cazurile cînd, acOi:o unde clhna estp
bună pentru a(celst cartOif condiţiile de sol nu sint .fa:ViQr,abi~eşi invers.

Există totUişi aHumite Zone în care, a'tit sUlb aspectul ,cli'mei oît şi

al solurilor, se în'uî:lnes!c !Condiţii bune pen.tru cultura ca'rtofului, pe 'Unele
solluri ~ona.le in juderţeJe SuoeaiVa şi Nea:miţ, iar în iallte judeţe în arnumite
soIuri intr,aiZOiDIal:e, cum ar fi j:utl.eţe~e Braşov, Covasna, Harghita, Mureş.

Cluj, Hunedoara ş.a.

In condiţii de euHură neiriig1ată, cea mai favorabilă zonă ,pe .supra
feţe ID1ari se găseşte ln jUIdeţe1le SuoeaiVa, Botoşani şi Nea:mţ unde atît
condiţiile de djimă dt şi de sol se găsesc aproape de p.arametrii optimi.
În aiceSite condiiţii - factorul oliimatÎiC şi în general precipi,taţiile - de
ter,mină nivellul produeţiei. Trebuie să arătăm .însă că sOilurile riesperctive,
av!înd o mlare eaiPaJCÎita!te pentru apă pe o aidîndme foarte mare, 'P'rezintă

şi rezistenţă la seoetă de :lUngă durată, deci riscurile olimatiee s,Înt mai
lni;,ci. lrigaJţia, ,un:eori,8ste indkată.

A doua zonă de 'f,avorabilitate se înt:nneşte ,în depresiuni'le Bîrsa,
SI. GheioiI"ghe şi Miercurea Ciuc. Aceasta este ,mai redusă ca suprafaţă.

Dacă predlpHaţii'le şi temperalturiJ.e se găsesc în cpUm., so:~urile nu sînt
totdeauna la ,alCeist nivel. În afară de f,aptul că sînt foarte variate sub
aspect IIDor:flofizk (ehi1mismul p061te fi adus la a\celaş nivel destul de uşor)

au o mai mică re:zilstenţă la secetă, a:VÎ.nid în genera: p.rofHe~le mai scurte
şi multe dintre ele au 'Uln <conţinut însemnat de schelet pietros. Există şi

soIuri ee nu pif2izintă aloeste in!conrveniente, dar aJrea.:Uil lor este redus.
Mai menţionă!m 'Că în jurul oraşului Tig. Seouies;c şi Mier:curea Cinc pre
cipitaţiile sînlt destul de reduse, dar temperaturHe scăzute deteIimină o
ev,apotran:slPiraţiem1ai miiCă.
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Socialist Rumanian Republic cartogram for lands extimation for cropping potato destinatedto consumption in autumn and winter.
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A treia zonă este situa;~ :înke localita;ţile Reghin-Tg. Mureş-Aiud

Cluj fiind cUlprin:să în mare [parte ,în dî1mIPia Transilvaniei. Cînd nu s!Înt
situate pe [pante aoci€ntuiaite rso~'Uri1e sfÎnt potrivite pentru cultura ear:tJo
fului, fa:cto1'ul tenrnie fiind ceva mai ridk.at iar piI'edpitaţiilJe ide,ficita['e.
Ailci, irigaiI'ea este iîn măsură să contribuie ,la r1dicarea producţiei, prin
aducerea fraictoiI'ulJui di!mă alProape de valoiI'ile O/ptimie. Se Icere o de'Ose
biltă atenţie ~a, alegerea mia:mentelor în care se e)Gecută diversele :!u:erări,

pentru ca ,sdlurÎlle să nu fie tasrate, ded se va urm.ări ca starea fizică a
sollului să fie IOÎt mai bUil1ă.

A p<:ttra zonă, este fOrlnată o-in terasele inferJoaiI'e şi neinundabile
ale rîurilor din zonele !Cu ,temperarturi moderate din intreaga ţară (Mureş,

Tirnave, ,Olt, Siomeş, Siret, Hîrlald, Argeş,. Jiu, Vedea', Bega şi al'tele mai
mici). Aceste terase includ soIurile ahlviale în diferite stadii de evo
luţie. Avînd textura în generalI mai uşoară, aceasta compensează, în ce
priveşte cartoct:uQ, lipsa de struidură,~lenu oer decit o ferti,:izare adeevaltă

şi uneori o irigare lcare să oompenseze delfki'tul de umiditate. Uneori
ap['IO!vizionarea cu apă din fr:anja capilară dUDe la obţinerea de produoţii

foarlte mlari, dar CÎnd nive1ul apei este prea ap'I'Iolpi,at de suprafa~ă, dău

nează !cul;turii ear,tofului şi aceastla p:oa1te fi compromisă.

Se po,tme:nţiona.şi zone mai reStTlÎn'se iîn care se poate C'ultiva ca1'
toful, cum ,ar fi depresiunea Haţeg, Beiuş, unde slolurile sÎ!l1tmai puţin

potrivite, dla!r oondiţiiiJe ci:imati!ce sînt il)une. Ca atare 'Se iInpune o teh
no!logie adeicvată, dar potenţia\h.111 dE pI'iolducţie în acest oaz es,temai scă

zut deiCJt în eeleil.a!1te zone.
Menţion,ăIm căacea:stă !prezentare care ,are în vedere numai earto

fuI pentru consum toamnă-iarnă, Clu\p['inrl1e şi zO!l1e:le ,Închise, pentru pro
ducerea ea'r'to[ului de sămânţă. PriOduoţiile rea'lizate în a;cest caz, datorită

tehnologiei folosite, se ,încadrează ['l1itre limi,teU1Jai J.'eduse, ţinlÎnd seama
de procesul de întrerupere a veg.etaţiei.

In condiţii de irig:a're, deci de coreotare a elimei (şi în specia1a
regimului hidrilc al: sloilurUor) ;posibBita:bea de a cullitÎ'va oartof se extinde
şi jîn uneile zone din care aiceaistă cultuil'ă a fost eX1dusă p[nă în prezent.

AsHe'l, în oO!l1!Ciordanţă cu (perslPelctiva de irigare a unor zone pînă în
anul 1975, cultura oart;Q[lului s-ar putea extinde ~n zonele: - sudul Ora
şuluiBrăHa, - sudul oraşului Cronst'all1ţa, - sudul şi nardull oraşului Slo
bozia - interzona U;rzÎiCeni-O~tenita.

- interzona Bucur!eşti-Titu, - terasele inferio,are şi nelTlundabille
ale rîurilor Siret, BQr'lad, Vedea, Te1eo['iman, Olt, Jiu! s.a.

In peTspelctivă, este posibilă extinderea irigaţiillor .şi în alte zone CLl

de:fiJcit de umidi:tate, dar cutemiPer.a!t'Uri ~uU :mai :Dalv1orabile cul1turii car
to!fu[ui,şi in !care ;riscu'l datora1t temipera!turilor exeesilve ar fi exclus. După
calculele efectua1te, aceste zone sînt situa:te în judeţe[e: Botoşani, Iaşi,

Arad, Timiş, Vrancea, Mureş, Sibiu, Argeş şi chiar Cbvasna şi H,arghita,
unde pre'Cipitaţii,:e sînt insufilCienrte QIl1 luni1le august şi se;pte1mbrie.

Această bC'nitarle la scara' 1 : 500.000 .liU ,eX1dude prezenţa unor rni
crOZione cu oondiiţii foarte favorabile pentru cartof, oare nu pot apărea

la seara folo:sită dar care pot fi oontura'te cu o precizie mai mare :pe
hărţile judeţelor la scara 1: 50.000 şi pot fi bine precizate în cazul fie-
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cărui teritoriu la SiOal1~a 1: 10.000. Ditferenţa Într:e malte:ri!ali\zaTea bOiI1i
tării la scăd milCÎ, ,m:ij[ocii şi mari este apredaibi1ă. Pentru ex'e1mp1iiileare,
a fost ales jlUidieţUll BliaşOlv petrlitru care S-a! recilizat bonita.,rea la scara
1 : 50.000 (figura 12).

În eaJ1~ltog:r,ama: reSipeiotiivă au fost tre'ou,te u.fllnătnaiI'ei:e grupe: elasa
1 şi 2 (81-100 puncte) comasate, clasa 3 şi 4 (61-80 puncte) elasa 5
(51-60 p'uncte) ,şi das:a 6 (41-50 iPlUiI1tcte).

Analiza acestei oartograme evidenţiază anumiite aspecte utilizabilf'
la nivelul juide~ea[l, pentru. oorecta amjpla:s,are şi pr:qporţionare a supr,a
feţeilor .şi pentru stabillilrea ni:ve\lului producţiei.

Sub aspect morTo~cJi:matiiC judeţUlI a fost ilnpărţit în patru zone şi

anume: 1 Zomia delulrolalSă Hupea situată la iI10rd de Olt, 2 Zona dmpiei
Bîrsei şi ,a terase:or Oitului, 3 Zon.a submontană, 4 Zona cîmpiei hmi
troie cu rdmpia SI. Gheorghe.

Sub aspect pe!dologk, se e:videnţiază puternka fragmentare .a zonei
Rupea, cu suprafeţe favorabile mici, discontinui, ce ocupă un procent
redus din supra!f:aţaUJnÎJtăţilor. Da1că nota generală de bonitare este une
ori ridkrată, ClODicentrarea şi specializarea unor ferme pentNl carltocE este
limitată din oauzele ,amintite. Pe sUlPr,afeţe reduse se pot obţine Înlsa
producţii ri:diicate, pentJ'u IOOn:SU!1TI proiPriu şi chi-aer pentru com:erdalizare.

In dmpia Bîrsei apar mari suprafeţe favorabile pentru oartof, avînd
pUl10tajull cuprins între 61:...100 pun/cite ;(!cilaise~e 4-'1) ce per'l:nit eoncentra
rea producţiei ,şi siPe!Cilalli1zarea ferme,lor pentru cartof.

Terasele Oltului se deosebes,c de cîmpia Bîr'lsei sub aspectul soluri
lor şi între ele astfel:

Terasa I-a este formată din sohtri aluviale cu note mari de ba-o
nita.re pentru sUipr.afeţelle neiHunida.biile. Menţiionărn că alCeastă teraisă

ouprinde şi :solurile inundaibiIe ce vor deveni foarte bune pentru cartof
după reg'ul:arizarea curlsului 01tuTui.

- Terasa II-afo!I'lmată din soluri pseuidogleizate CiU drenaj intern
şi extern defelctuOis, puţin favor,aibi:l rculturii eartofului.

- Teriaisia III-a, formată din so1.uiri uşor erodate, pseudogleizate,
cu drenaj in'tern defectuos dat cu drenaj externre1:altiv ll1rai bun decît
pe soIurile iJerasei a II-a. Fertiilitatea natura:1ă els,te însă foarte redusă.

- MiicitiolteraSreileDîurilor ce coboară din munţii Carlpaţi, form:ate din
s0;1u'I'i mrai tinere, reu un dren,ad mai bun, dar cu 'mUl.1Jt sehe~et, eu 'mult
nisip şi puţin fertile în stadiul actual, sînt net superioare ca favorabi
Etate pentru cartof în r,aport cu ,t'eiI'lalserle II şi 11'1 ,ale O~tul'Ui

În zona sub1n,oll1tană terrell1uQ apare fr,ag:mentat, foarte var1:t::vt ca
pretabilitate pentru cartof, nefiind exo:use şi cîteva su:prafeţe cu un
punctaj ridicat (soIuri aluvo-proluviale şi aluvo-coluviale cu un bun

intern şi extern) şi cu scherlet ,puţin.

Zona :limitrofă cu cîn1pia Si. Gheo.rghe sub aspectul solurilor este
aselnănător cu cîmpia Bîrsei, avînd însă un regim de precipitaţii lnai
redus.

Întruoît în zonele Hiujpea, Făgăraiş şi submontană, sUlPr,afeţele favo ~

rabile culturii cart,ofului în ea!clrul ,multor unităţi sînt reduse, este bine



Fig. 12 Cartograma judeţului Braşov pentru bonitarea terenului pentru cultura cartofului de consum toamnă-iarnă.

Braşov district cartogram for lands estimation for cropping potato destinated to consumption in autumn and winter.
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ea la Ipl,ani:fiearea sUiPNrfeţe~lQr des,tinate culturii eartotfului să se ţină

seama de acest faiPt.
Efeetuare:a unor astfel de studii şi eilahotrarea unor hăriţi de bonitare

la scara 1 : 50.000 apare ea ,necesară pentru fie'care j'UJdeţ în vederea unei
bune :am!plalsări a culturii cartO'fuluişi iPentru o eorelOtă planifioare a
pro\dll<cţiei de ca:rto,f !pe teritOiriu. E:s'te bine însă ,ca să se meargă m,ai de
parte la lucrările de bonitare, la o seară mai mare şi anume la 1 : 10.000.

O amplasare mai bună a oricărei culturi şi în special iCi car.tofului
plantă atâ.t de sensiJbi:lă l,a condiţiile de sol şi oHmă - re!pTezintă meitotla
de a se obţine un SpOII' s:ub'Stanţia~l de produ:cţie, făr,ă creşt1erea ohe1tuie
HJ.or.

CONCLUZII

1. in veiderea unei Hlai bunle a,mplasări teritoifÎai:e a culturii cHrto
fuIui pentru iOon:sum toamnă-iarnă, au fost e'laiboTJa'te bazeLe ştiinţilfiee

pentiru evaluarea factorilor naturali determin:anţiai p:rOldUJcţiei.

2. Metodollogi,3 elaborată a!re valloare de aplicare în orice condiţii

pe'docliInatke, iParaimletrii determinaţialvînd valoare universală pen1:J:'u
oultura car,tafului.

3. Potrirvit rezulttatelor bonităII'ii la Sioara 1: 500.000 apar distinct
zonele în carre este posiibil'ă COilicentra:rea şi s:peda1izarea producţiei de
cavtof pentru consum toamnă-iarnă la niMel reipuibliic:an şi judeţean.

4. Predzarea suprafeţeLor destin\Cite culturii eartofului la niveil de
juideiţ şi unită:ţi agriiCiole se iimlPune ea oaloţÎllIJne organiz.atorkă u:rgentă.

Într-un !prim sltad.'iu este bine să se efeC'tJueze honitarea la sicara: 1 : 50.000
pentru fieoaT'e j'UJdet, iar în stadiu fiiiliaJ Ila sldaiI'a 1 : 10.000 pentlrtu fieoare
unitate de iprc1ducţi:e 8lgrioo~ă., dupămetoldoCogia din prezenta lu/ctrare.
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RATING OF NATURAL FACTORS INFLUENCING THE CROPPING
OF POTATOES FOR AUTUMN-WINTER CONSUMPTION IN ROlvIANIA

SUMMARY

The cropping of potatoes unideiI' 'UJlsuitable cor.l.ditions aecounts in agreat
extent for ,the low yields of this cro:p. A methodology for thera'tin'g of envirOll
menrtal fadors implied in the gmwth of potata C,I"OpS was estab1i'Sheid in order
ta improve the 10catJon of potcuto crops. A r,a,tin:g soa,le ranging be,tween 1-100
w,as estabhshed, the maximum value cor~esponlding to the maxilmum eUicientCY.
CertaiE fadors as: Initrogen index, saU mou;v,able P 20 5 content, soil horizon
showing a nonmal draina,ge, and :c[,ay content of soH are espereitaUY irrnportant for
the cropping of potatoes uised in aiutumn-winter IconlsUlIY1\pti:on. Thte S'11Jln of ahove
ment:ioned falotors couilid ,gi:ve 100 points, maximUlm. The maximum va[ue of clirnate
is 1 point obtained bytoitalizing rthe r.ating,s of rainiaJ.1 and temperature. Total
rating is obtained Uising the formulla :

SoH score
(0-100)

x climate score x the score of correction indexes,
x (0-1) x n (0-1) ;

t11.e scores ar'e obtained by help of fig,. 1, 2, 3, 4 in case of saU, b, 6, in case of
c1imate anid 7, 8, 9 in calse of corredion inrdexe:s as weLl laB f,Lg,. 10 in casie of
raJinfaH and correot:ion index. Applilc,artion of this evalua!tion met11.od was conduded
at th~ levrel of who[eeounrtry rusin,g a s:CIa;le of 1: 50,000. Thie IUise O[ I(l/bove m!e;n
tioned methoid at the seale of li : 10,000 ar 1: 5,000, is relcomlIT1a!rudleid in order to
locate correictly the potata croiPs in eiV,ery farm.

DIE BESSERUNG DER NATORLICHEN VERHĂLTNISSEDER
KARTOF,FELKULTUR DER FUR DEN HERBST-UND WINTERBRIAUCH

!IN DER S. R. RUMANIEN BESTIMMTEN KARTOFFEL

ZUSAlVIMENFASSUNG

Die niedere Karitoffelpr'oduk,tion ist im hohen Masse der fehlerhaHen
Stellung dieser Kultur zugeschriehen. Fi.:lr die Ve:rbesserung der Stelhmg wurde
eine BesseruEgsmethodologie der natur1ichen Faktoren weJche die En:twi1cklung
der Kartoffelkulturen bedingen, ausgearbeitet. Es werden Besseruiflg1snoten im
Mrasstab von 1-100 angewJarTldt, indem die hochste Note die hckhste Fornmungsni.
higkeit oezeichnet.
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iFiir den Her,bst-Winter- Speisekartoffeil wkd eine besonidere Bedeutung der
Sti.lckstoffzahl, dem P:P5-Geha[t des Bodens, dem normalen Entwa!sserungshorizont
und dem Tongehalt zuges.chriehen. Durch Summie:rnmig der enlbsp:re'cheniden Wer
bungen kOilinen hochstens 100 Punk.te €llirekht wer\den.. Das Kliima kann den
Hochstwert 1 durch Summieruug der Wertungen ffu NiedersiCh18.ge uIlid Tempe
r3ltur. haben. Die allgemeine Note wird gemass der Fornnel:

vVertun,g Boden X vVertung Klima X Wertung Kor,rekturzahl
(0-100) X (0-1) X n(O-l)

ed:la.lten.
Die "\Vertlmgen werden durch Anwenidun:g der Bilder 1, 2, 3, 4 fUr den

Boden, 5, 6 fUr das Klima und 7, 8, 9 filr die Korrekturzahllen, und 10 sowohl
fUr die NiederschUig,e ,a.1s fUr die Kor,rekt;urzahl,eu, erhall,teu.

Die Anwendung dieses BesserrungsiVedahrens wurde filiI' das ganze Land
Mass:tab 1: 50.000 durchgefilhir't. E,s Wilid €illlplfohlen diese Methode ver,aHzu

und ,am MalSsta:b von 1: 10,000 odeI' 11 : 5.000 fUr diile :r:il0hrtige Anlegun.g
Kartoffelkulturen in jeder Produktiomseinheit, anzuw:eniden.

EOH['IPOBAHI1E DPI1POIlHbIX YCJIOBI1t'I IlJUI KYJIbTYPbI TIHIUEBOrO KAPTO
$EJl51 , DPEJ],HA3HALIEHHOrO DOTPEI3JIEHH51 B TIEPI10J], OCEHb-3I11\\A B C.

P. PYMbIHI1I1

PE3IOME

JrMeHbWeHbll[ ypoeeBb np0113Bo)J.cTBa I<apTocţeJI5I 5IBJ15IeTC5I B OOJlbW01I CTerreHH, pe3y.'IhTaTOM

pacrIOJlO)KeHH5I 3TOH KyJIbTypbI. J],JI5I yJIyt.IWeHH5I paCrrOJIOlKeHH5I 6blJIO pa3

HOBa5I MeTO)J.OJ10fH5I 60HTHpOBaHH5I rrpHpo)J.HbIX epaKTopoB, KOTopbIe 06YC,TIOB.1II

KyJ1bTypbI KapTocţeJl5I. YnoTpe6JI5IlOTC5I 6aJIJIbI 60HHTHpOBaHII5I B MaCWTa6e

Ma6clIMaJIbHbIli nyHI<Ta)I( YKa3bIBa5I MaKCIIMaJIbHOe epopMoBaHHe. JlJI5I KyJIbTypbI mI

meBoro KapToq:eml npe)J.Ila3HalJ'eHIIOro nOTpe6JIeBH5I B neplIo)J. oceHb-3IIMa, 60JlblllOe 3HR4eHlIe

nOJ<a3aTeJIb a30Ta, COCTaB nO)J.BH)KHOrO P O nOLIBbI, rOp1130HT C HOpMaJIbHbIM )J.peHa)Kel\1

COCTaB nlH I-1bI. CyMMHpOBaIIHeM cooTBeTcTBylOIIl,ero nyHKTa)Ka MO)KHO nO.'Iyt.IHTb M3KCHMyM

6<lJ1JlOB. 1\\al<cHMaJIbHa5I BeJlHLIIlHa I<JlllMaTa MO)KeT 6bITb 1 6aJIJI, rro.'Iy4eHHbIH CyMMHpO

rrYHKTarK3 oca)J.KOB II TeMnepaTypbI. 06ma5I OU,eHKa rro.'IyLIaeTC5I no epopMyJIe: rryI-lKTa)K

/( nyHI<Ta)J{ KJllIl\laTa X nyHKTa)K nOl<33aTeJl5I KOppeI{l\JUI,

(0-100) X (0-1) X (0-1)

rryHI0'3)KbI ynoTpe6.'leIHIeM epHryp 1,2 3, 4 )J.JI5I rrOlJBbI, 5, 6 )J.Jl5I I<JIHMaTa H 7, 8, 9
!(JllIM3Ta H 7, 8, 9 )J.JI5I rrOKa3aTeJIelI KoppeKQHII II 10 KaI< )J.JI5I oca)J.I<OB, TaK II )J.Jl5I nOlW

3aTeJHl H:oppeKQHH. DpHl\leHeHHe f...leTO)J.a 60lHITllpOBaHH5I npOH3Be)J.eHO Ha ypoBHe Bcei'l CTpaBbI

MaClllTa6e 1 : 50 000 H,TlH 1 : 5000 )J.Jl5I npaBIlu1bHoro paCnOJIQ)KeHH5I I<yJlbTypbI KapTocpeJI5I B

npo1I3Bo)J.llTe.rlbHOl'll 06be,n,HHeHHll.
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RESINTEZA TREPTEI TETRA,PLOIDE A FORMELOR DIHAPLOIDE DE
CARTOF CREAiTE PRIN HAPLOPARTENOGENEZA STIMULATA.

T. GOREA ŞI MARINA GOLOGAN

S-au experimemtat dteva aspeote privind tetraploidizarea for
:meilor dihapl10ide deca1"tof prin tratare cu colchicină. Din punct
de vedere metodologk s-a stabilit că tratareacolţilor dă un nu
măr mai mare de vîrfuri de creştere poliploidizaite decît tf'dtcu'ea
meristemelor axilar,e. Efectul maxim de poliploidizare s-a ob
ţinut la ocon,cemtraţie a soluţiei de colchicină de 0,2-0,5 timp
de 42-72 ore, în funcţie de structura genetică a genotipului. în
urma tratamentului ,au apă:rut pe lîngă forme complet tetraploi
diza'te o serie completă de himere peridinale {2 n = 2 3 = 8).
Prin poliploidizatre formele cLihaploide şi-au modificat principalele
caractere morfologice, îmbrăcînd.un habitus tipic tetra,ploid, iar
producţia de tubetrculi 'a ,cresou t foarte muH pe seama mllrimii
tube:rculilor mai alJes în generaţia a II-a vegetativă. Numărul de
rtubercu1i a fost mai puţin afectat de modifkarea gradului ele
plo1die.

În cadrul programului privind crearea şi utilizarea în ameliorare a
formelor dihaploide de cartof, s-au organizat ee1'lcetări care au elucidat
unele aspecte cu privire la : crearea în serie a fOTimelor dihaiploide, fac
toriicare inLuenţ,ează şi determină frecvenţa şi distribuţia lor în popu
laţiile hibride, identificarea şi separarea lor, posibilităţile de încrucişare

a formelor dihaIPlo1de de cartof şi a hibrizilor lor, precum şi compatibili
tatea în încrucişare cu unele specii sălbatice şi spontane ale genului 50
lanurn L. subsecţia Hyperbasarthrunt Bitt.

EXJperienţele pentru resinteza treptei tetraploide a formelor de car
tof cu 24 de cr0111ozomi create prin haplopartenogenezăstimul~ată, vin să

întregească cunloştinţele existente ou privire la metodologia de lucru
(J o h n s ton e 1939; S t el z ner 1941; Ben sin 1952; Ro t ha c
ker şi Fied,ler 1957; Yeh şi Peloquin 1965; Ross şi cO'lab.
1967), lnodificările fenotipke ale genobpului, ca urmare a duhlării nu
mărului de cromozomi (R o w e 1967 a; 1967 b; F r a n ci s e n 1967;
1 asi n a şi K i r s a n o v a 1968) şi să precizeze totodată locul dihaploi
zilor într-o schemă de ameliorare (C ha s e 1963; Ro t hac k e r 1968 ;
G ore a 1968 ; 1973).
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MODELE DE LUCRU ŞI MATERIALUL BIOLOGIC

5\1

Cu privire la tetraploidizarea pe calea mUotică era neicesară s,to::l,bilirea unor
parametri de ordin metodologie şi anume:

- meristemele de creştere ce trebuies'O tratate;
- concentraţia optimă a cokhidne,i ;
- durata ,tretJamen:tului [n interacţiulf!e Cu timpul de tratare pentru a

obţine o rată ,mare de iorlne cu număr de loromozomi dublat.
Pentru ace.asta s-au tra'tat 2021 meristeme axilare de la 6 dane dihaploide

din familii diferite, alături de 2165 ochi de tu:berculi în faza cînd colţii aveau
1-1,5 mm lungirne - ,cu o soluţie de cokhkină în con'eentraţie de 0,50/0 timp
de 48 ore.

Pentru obţinerea meristeme~or axHalre, lăstarii plan'telor dihaJp[oide în lun
gime de 10-15 cm s-au aJ:toit lalteraU. pe tomate pentru a vegeta o perioadă cît
ITlai lungă. Cînicl aceşti aUoi au atins :'1.Iungimea de 20-25 cm au fost decapita.ţi

pentru a în'lătura do.minaţia api'cală şi a :stimula pornirea în creştere a meriste
melor de la axilele frunzelo!". Me:răstemeile axHare cre'scute anticipat, s-au înlă

turat de la bază. La 48 o-re după amputarea vîrfului de creştere s-a apli1ca,t tra
tamentul cu ookhidnă sub forma unor tampoane de vată aplicate la axilele
frunzelor (figura 1).

După reliuarea creşterii, lăstarii axilari au fost tăiaţi (cînd au ajuns la lun
gimea de 10~15 cm) -şi butăşiţi ,în nisip pentru înrădăcinare. După înrădăeinare

au fost plantaţi în ghi:vece de ,12 om t0.

Fig. 1 Aplicarea tratamentului cu colchicină pe colţii tuberculilor porniţi în creştere.

Colchicine treatment on tuber sprouts beginning to grow.

Pentru iira'tarea colţHor, tubeT:ouilii au fost scoşi din repaus prin tratarea cu
Rindit şi pu~i la încolţit la 20 0 C şi 85-90% umidiltate a1tmOisierică, în lădiţe cu
turbă a1coperite cu folie de poHetiJenă.. In mO:rrlen,tuJ. iOÎn\d colţii au 'alpălrut şi

au atins lungimea de 1-1,5 mrn, cei rCU poziţie favoralbilă tra'tallne:nltuJui s-au
marcat prin incercuire cu creion chimic, apilticîndu-se ,pe"'ei tampoane de vaită

înmuiate în colchicină de aceiaţ;i concenctraţie şi pentriU ace-iaşi durată ca şi în
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ea:zul mugurilorci'xihri de. pe t'ulpină (figura 2) .. Ochii rămaşi rt-etrataţi au fost
e~t!it"paţi 'cu ajutorul chiuretei.
'. După reluarea creşterii, colţii trataţi au fost scoşi cu o bucată de ;pUllpă
şi plantaţi în ghivece de 12 cm 0,

Pefiltru st:aei1irea concentraţiei şi a duratei tratameEtului s-a Încercat o scară

de dHuţie de 0,2; 0,5 şi 1%, in inber,acţiune -cu durata de aplicare de 12; 24 şi

72 ore, experimentîn'du-se pe colţii a două done dihaploide din familia Apta.

19. P lcarea tratamentu ui cu colchicină pe me-
:ristemele axilare a plantelor dihaploide altoite pe

tomate,
C:01chicine treatmenton ax:illary meristems of diha

ploid plarits grafted on tomatoes.

Identificarea şi separarea formelor poliploidizate s-a făcut prin selecţie vi
zuală, completată cu stabilirea numă-ruluiÎ de cloroplaste din celUllele stOll.nati,ce
ale epidermei inferioare a frunzelor (F r a' n d s e n 1968), determinarea difaJme
trului şi a numărului de pori ai grăundorilor de polen(F r.a n d se il 1967) şi

deterlninarea numărului de cromozomi în mitozele celulelor din vîrfurile de ră

dădUI (Sno w 1963),
Pentru a. putea livra primele informaţii cu privire la modifkarea marii

festădi feriotiIPiice. a principale!l.or caraetere de producţie odată eu modificarea
gradului d€ ploidie, s-a determinat producţia. ['a cuib şi nmhărul de tubet:'lculi la
12~14 plante dihaploide şi 8-9 plan:te omoloage tC'tra!plo~dizate, a ,genotipur,~lor
60.2'871/135 şi 60.28711172, în prima şi a douagener'aţie după colchicinizare.
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Tratamentul cu soluţie de cokhidnă 0,50/ 0 timp de, 48 ore a oprit
creşterea vîrfurilor atît cînd a fost aplicat pe CQlţi cît şi cind a fost
aplicat pe muguri axilari. Acţiunea statmocinetică a fost mai luare asu
pra diviziunii celulare a colţilor deClÎ!t asupra axilelor, deoarece numărul

vîrfurilor de creştere care şi-au reluat activitatea după trata1ment, a fost
Jlwimic în oazul colţilor (65,50/ 0) decît În cazul tratării luugurilor axilari
(H2,20/ 0) (tabelul 1).

Tabelul

\niluenţa tratamentului cu soluţie de co1chidnă 0,5% timp de 48 ore aplicat pe colti şi meri·
steme axilare, asupra relu~rii creşterii şi asupra modificării gradului de ploidie

de vîrfuri de creştere şi-au modificat gradul de ploidie

Clone tra ta te
Tratament

T"bte I
Reluat creştere Total

I
din care:aplicat pe

Nr. I % Nr. I OI 3 x I 4 x/0

66.7032/27 axilă

I
320 317 99,0 -' ~I~calti 438 372 84,9 6

I

--
66.7033/1 axilă 244 231

I

94,6 -
calti 300 200 66,6 4 2,0 1 3----

68.7054/12 axilă 341 29i 87,0 - I
caIţi 331 204 61,6 15 7,3 4 11----

68.7054/35 axilă 442 307 69,4 - - - -
calti 284 114 40,1 12 10,5 1 11----

68.7054/583 axilă 324 315 97,2 - - -'
calţi 500 357 71,4 8 2,2 2 6

-'-'---
68.7056/8 axiIă 350 194 55,1 2,6 4 1

calţi 312 172 55,1 17 9,8 4 13------
Tot a 1 axilă 2021 1661 82,2 5 0,3 4 1

calţi 2165 1419 65,5 62 I 4,3 13 49

Din meristemele axilare care şi-au reluat 'creşterea şi -au putut fi
analizate, numai 5 (reprezentind 0,30/ 0) şi-au modificat gradul de ploidie
în timp ce în unna tratării, colţilor s-au înregistrat 62 de schimbări (re
prezentînd 4,30/ 0),

l\furnărul vîrfurilor' de creştere la care s-a dublat setul cromozomal
(2x ~ 4 x) a fost de 49 în urma tratării calţilor, în timp ce în urma tra
tării meristemelor axilare s-a obţinut o singură plantă tetraploidă la
clona 68.7056/8. Probabil colţii, fiind ţesuturi mai laxe şi etiolate, au fost
mai uşor penetraţi de colchicină decît meristemele axilare ale tulpinii.
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In figur,a 3 sînt prezentate grafic rezultatele cu privire la: a) pro
centul de reluare a creşterilor, numărul de vîrfuri POliploidizate şi b)
înălţimea de creştere a colţilor tr,ataţi cu soluţie de colchidnă în concen
traţii diferite şi în funcţie de durata tr,atamentului, la două clonediha
ploide din familia Apta.

Fig. 3 Influenţa concentraţiei colchicinei şi a duratei tratamen
tului asupra: a) procentului de colţi care şi-au reluat creşterea

numărului de vîrfuri de creştere poliploidizate, b) înălţimii de
crşetere a colţilor la două done dihaploide din familia Apta.
Colchicine concentration and treatment length effeet on: a) per
centage of sprouts regrowing and number of polyploidizated gro
wing apexes, b) height sprouts at two diha ploidclones from

Apta family.

Cele două dane dihaploide au reacţionat diferit atît în ceea ce pri ..
veşte numărul de colţi care şi-au reluat creşterea (a), cît şi în ceea c.e
priveşte lungimea colţi1or după 40 de zile de la tratament (b).

Procentul de colţi care şi-au reluat creşterea scade la clona
60.2871/172 începînd de la concentr.aţia 0,20/0 după 24 ore de tratament;
la concentraţia de 10/ 0, după o durată a tratamentului de 48 ore, nu ti

mai pornit nici un colţ ăn creştere. La clona 60.2871/135 afectarea pro
cesului de reluare a creşterii a început numai la concentraţia de 0,50/0
după 48 ore de tratament. Creşterea a fost complet inhibată la întrunirea
unei concentraţii a soluţiei de 10/0 şi a unei durate a tratamentului de
72 ore. Sensibilitatea mai mare a elonei dihaploide 60.2871/172 la acţiunea

colchicinei se remarcă şi din viteza de creştere a colţilor la 40 de zilp
după tratament.

Interacţiunea de maximă eficacitate a concentraţiei soluţIeI cu
timpul de tratament asupra numărului de colţi poliploidizaţi, s-a plasat
pentru clona 60.2871/172 la 0,20/0 timp de 48 ore, iair la clona 60.2871/135
la concentraţia de 0,50/0 cu acelaşi timp de tratament. Aceste rezultate
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indică o comportare diferenţiată a celor două genotdpuri faţă de trata
lnentul cu colchicină, în funcţie de structura lor genetică.

Analizînd plantele tratate, s-au separat fonnele tetraploide de cele
diploide folosind metodele cunoscute de diagnoză a gradului de ploidie :

- după numărul de cloroplaste din celulele stomatice ale epider
mei inferioare a frunzelor (8-12 cloroplaste = diploid; 18-22 cloro
plaste = teu'aploid) ;

- după numărul de pori ai grăunciorilor de polen (3 pori = di
ploid ; 4 pori = tetraploid) şi după numărul de cromozomi în metafazele
mitozei din vîrfurile de rădăcini (24 cromozomi = diploid ; 48 cromozoml
= tetraploid).

Unele plante s-au caracterizat contradictoriu din aceste puncte dE?
vedere, reprezentanţii principalelor grupe fiind redaţi în figura 4.

Astfel planta 1 este reprezentanta unui grup care a avut în medip
11 cloroplaste în celulele stomatice ale epidermeifrunzelor, numai 50/;
din grăunciorii de polen cu 4 pori şi 24 --- de cromozomi în celulele vîrfu
rilor de rădăcini. Ea este diploidă din toate punctele de vedere analizate.

Un alt grup de plante, reprezentate prin planta 8, au avut 24 de
cloroplas:te, 80 % din grăunciorii de poleu cu 4 pori şi 48 de cromozomi în
celulele în diviziune din vîrfurile de rădăcini. Toate trei testele arată

că plantele din acest grup sînit form1e tetraploide.
Grupul reprezentat prin planta 2 Iare 12 cloroplaste, numai 10%

din grăunciorii de polen I8U avut patru pori, iar celulele vîrfurilor de ră

dăcini au posedat în metafază 48 de crom.ozomi. Aceste plante sînt di
ploide (2n=2x) după numărul de doroplaste şi numărul porilor de pe
grăunciorii de polen şi tetraploide (2n=4x), după numărul de cromozomi
deterlninaţi la diviziunea celulară din virfurile de rădăcini.

Un grup de plante reprezentat prin planta 3 au avut 11 cloroplaste
în celulele stomatke, 60% din grăunciorii de polen cu patru pori şi 24.
24 de cromozomi în celulele vîrfurilor de rădădni. Valorile celor trei
teste indică că lacest grup de plante ar fi diploid după numărul de cloro
plaste, tetraploid după numărul de pori de pe grăuIlJciorii de polen şi

diploid după numărul de cromozomi ai celulelor din vîrfurile de rădăcini.

Planta 4 reprezintă un grup de indivizi diploizi după numărul de
cloroplaste în celulele stomatice (12) teltraploid după numărul de grăun

ciori de polen au patru pori (800/ 0) şi tetr,a:plo~d după numărul de 01'0

mozOlni din vîrfurile de rădăcini.

Planta 5 avînd în medie celule stomatice cu 21 de cloroplaste este
tetraploidă, iar după procentul de grăunciori de polen cu patru pori
(10%) şi după numărul de cromozomi în celulele vîrfurilor de rădăcini

este diploidă.

Planta 6 este tetraploidă dacă estle diagnosticată după numărul de
cloroplaste (22) şi după numărul de cromozomi din celulele vîrfurilor de
rădăcini (48) şi este diploidă dacă se ia în considerare procentul de gră

unciori de polen cu patru pori (100/0)'
Planta 7 este tetraploidă cînd se ia în considerare diagnoza după

numărul de cloroplaste (20) şi procentul de grăundori de polen cu patru



56 LUCr:t; ST., LC.C,S., CAH'I;'OFUL, 1075, .~!O~. V.

pori (7o%}, dar este diploidă dacă diagnosticarea gra<lului de ploidie se
face după numărul de cromozomi din celulele vîrfurilor de rădăcini.

Plecînd de la originea hisţogenă a celor trei organe analizate:
""-;- originea exogenă a epidermei la care, s-a determinat numărul

de c1oropaste al celulelor stomatice ;
- origineamezogenă a ţesuturilor generatoare de gameţi din care

s-au analizat grăunciorii de polen ;

Fig. 4 Caracterizarea principalelor tipuri de himere periclinale apărute

prin tratarea cu colchicină a colţilor.

Main types of peric1inal chimeras ocurred by sprouts co1chicinization.

- originea endogenă a rădăcinilor la care s-a determinat nUlnărul

de cromozomi, se poate afirma că aceste plante cu diagnoze contradictorii
sînt hi1nere periclinale de diferite tipuri, aşa cum au fost ordonate în fie
diferit de ploidie a celor trei ţesuturi analizate, îndreptăţeşte ipoteza de
gura 4. Această serie cOlnple.tă, 2 L = 23 = 8, de c01nbinare a gradului
existenţă în vîrful de creştere la cartof a unui con de creştere format
din trei celule iniţiale, generatoare de ţesuturi histogene independente
(F r an d s e n 1967) şi anume:

- la exterior stratul LI din care se formează epiderma şi alte ţe

suturi exogene ;
- la mijloc stratul L 2 care formează ţesuturi mezogene printre care

şi meristemele generatoare de gameţi ;
- la bază sau la interior stratul L 3, din care se formează ţesuturi

endogene cum ar fi cilindrul centraL care dă naştere rădăcinilor priInare.
Procesul diviziunii mitotice a acestor celule iniţiale este afectat in

mod diferit şi independent de către acţiunea statmocinetică a colchicineL
Ca urmare, prin diviziune, ele formează organisme cu gr~de diferite de
ploidie în cele trei învelişuri histogene ale plantei, apărînd în acest fel
himere periclinale de structură diferită.

Utilizarea himerelor în lucrările de ameliorare prezintă importanţă

în măsura în care formează gameţi cu gradul de ploidie dorit. In acest
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context sînt· 'utile himerele care au afectat ţesutul lnezogenic (H T T ~

T T H şi H T H). Din aceste tipuri se pot obţine forme complet tetra
ploidizate prin înmulţire sexuală.

Din himerele cu structură teitraploidă a ţesuturilor endogene de
tipul HHT şi HTT, Ase e va (1928) a obţinut fonne cOlTIplet tetraploide
prin extirparea profundă a ochilor şi regenerarea vîrfului de creştere din
ţesuturi endogene. Hin1erele periclinale poliploidizate în ţesuturile exo
gene de tipul THH, se comportă în reproducerea sexuală ca şi formele
dihaploide iniţiale astfel că, lintr-un progrmn de lucru pe bază de poli
ploidizare, sint practic fără importanţă.

ca urmare a modificării gradului de ploidie
: - stînga-forma dihaploidă, mijloc şi dreapta

forme poli ploidizate.
Plant habitu~ change as a result of ploidy level modification at the dihaploid done

60.2871/172: dihaploid form (left), polyploid forms (middle and right).

Formele dihaploide poliploidiza:te prin tratare cu colchicină îşi

schimbă manife'starea fenotipică a principalelor caractere lTIorfologice,
prezentînd un habitus tipic tetraploid (figura 5), plantele fiind mai mari,
111al viguroase şi cu foliolele frunzelor mai late (tabelul 2).

Indicele foliar al formelor tetraploide resintetizate a fost de 1,98,
diferenţiindu-se selnnificativ de formele dihaploide iniţiale care au avut
o valoare medie a indicelui foEar de 1,35. Această meltamorfoză liniară

R. morfologiei în direcţia schimbării gradului de ploidie a mai fost sem
nalată în sens invers (T ~ H) de Rothacker şi Schăfer (1961),
G ore a (1968, 1973) şi atribuită corelaţiei stinse dintre unele caractere
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Tabelul 2

Valoarea indicelui foliolei terminale la forme cu grad diferit de
ploidie ale aceluiaşi genotip

I
Valoarea indicelui foliar la forme

Genotipul

Idiploide tetraploidc

68.7054/2 1,54 1,26
68.7056/8 2,32 1,50
66.7033/1 1,86 1,13
68.7054/12 2,18 1,51
64.701l/3f 2,01 1,34

Valoarea medie 1,98 1,35

Testul t DL 5% 0,38
DL 1% 0,64
DL 0,1 % 1,20

şi nivelul ploidic. Această corelaţie dovedindu-se tot atît de strînsă ŞI In
direcţia H ~ T, confirmă ipoteza dependenţei dintre numărul de garni
turi cromozomale şi manifestarea fenotipică a unor caractere determinate
cantitativ
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Paralel cu schimbarea habitusului se schimbă şi unele însuşiri de
producţie. Astfel în prima generaţie vegetativă după tratarea ICU lcolchi
cină, producţia"medie de tuberculi la cuib, la formele tetraploidizate, a
fost semnificativ mai mare (541 gr respectiv 592 gr) faţă de formele ini
ţiale dihaploide (300 gr). Numărul mediu de tuberculi la cuib nu a în
registrat însă schimbări semnificative (figura 6).

In generaţia a II-a de înmulţire vegeta\tivă, diferenţele de pro
ducţie dintre genotipurile cu grad de ploidie diferit a acelor~i done
dihaploide, au fost mult mai mari. Formele tetraploide au dat producţii

de tuberculi care au depăşit de 2-3 ori pe homologii lor diploizi (figura 7).
Numărul de tuberculi a înregistrat şi în această generaţie o creştere ne
însemnată.

00
Fiă. 7 Compararea producţiei de tuberculi la formele tetraploidizate prin tratare
cu colchicină, cu formele dihaploide iniţiale la 2 done din familia Apta în ge

neraţia a II-a vegetativă după tratament
Tuber yield of tetraploid forms by colchicine treatment in comparisfon with that
of original dihaploid forms, at two dihaploid dones from Apta family (in the

second vegetative generation aHer treatment).

Această deosebire mare a capacităţii de producţie din gener,aţia a
I-a şi a II-a vegetativă, se poate atribui restabilirii la nivel optim a echi
librului între citoplasmă şi nucleu, eehilibru care în prima generaţie a
fost deranjat prin dubLarea cantităţii de substanţă cromatkă din celule.
Ro w e (1967) atribuie lipsa de performanţă în lcreşterea şi producţia for
melor poliploide din primul an după tratament, acţiunii inhibitoare a col
chidnei, implicînd însă şi un efect al dezeehilibrului între citoplasmă

şi nucleu, dezechilibru ce acţionează în mai multe generaţii vegetative.



60 LUCR.~ ŞT·., I.G.C.;5." CARTOFUL, 1975, ,VOL. V.

CONC~U~II

1. Comporltarea cartofului la tratamentele' cu colchicină are spec.ifi
citate genotipkă, concentraţiile şi durata tratamentului care asigură ma
ximum de meristeme poliploidizate fiind de 0,2-0,50/0 timp de :48-72
de ore.

2. Prin tratarea ochilor stimulaţi în creştere, se realizează un pro
cent mai ridicat de forme poliploidizate decît prin tratarea rneristeme
lor axilare de pe tulpini.

3. In urma tr,atamentului apar fOr1TIe complet poliploidizate şi hi
nîere de diferite tipuri. Prezenţa tuturor combinaţiilor posibile a celor
trei categorii de ţesuturi diploide sau tetraploide indică prezenţa în vîr
ful de creşteJ.'e a trei celule iniţiale histogene indepenJdeD'te~aJfeatarbeîn
Inod diferit de acţiunea statmocineticăa colchicinei.

4. Fiecare din cele trei metode de diagnoză dau indicaţii asupra
gradului de ploidie a unui singur ţesut histogen şi numai toate înîpreună

asupra întregului organism.
5. Paralel cu schimbarea gradului de ploidie se schimbă şi manifes

tarea fenotipkă a unor caractere lTIorfologice cum ar fi habitusul şi in
dicele foliar, formele dihaploide poliploidizate recăpătîndu-şi habitusul
iniţial, tipic tetraploid.

6. Prin resinteza mitotică a treptei tetraploide pe calea colchicini
zării, genotipurile îşi măresc producţia de tuberculi prin mărirea tuber
culilor şi foarte puţin sau deloc prin creşterea numărului acestora.

7. Din cauza acţiunii inhibitoare a colchicinei şi mai ales din cauza
dezechilibrului dintre citoplasmă şi cantitatea de substanţă cromatică

dublată, generaţia I-a după tratament este stînjenită în creştere şi dez
voltare, de aceea diferenţele de producţie fiind mai mici. Acţiunea inhi
bitoare dispare şi echilibrul se reface după o ~nmulţire vegetativă sau
mai ales, după o înmulţire generativă.
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RESYNTHESIS OF TETRAiPIJOID STAGE OF DIHAPLOl1D POTATO FORMS
CREAiTED BY STIMULAT\E!D HAPLOPARTHENOGENESIS

SUMMARY

Certain aspeets concerning tetraploidization of dihaploid potato forms by
col,chici:ne treat:men.t were studied. From me'thodologk poimt of wiew it was esta
blished that sprouttreatment resulted in a higher numheil' of polyploide growing
tips as compared to the 'tre.a::mlent ofaxiilary meit"listems. Maximum polyploidiza
tion effect w,as obtai:neid wi'th a colchircine soluibio:n of. 0.2-0.5 alPplied for
42-72 hours as 'el fUI1Iction ofgenertical stru:eture of genotype. Besides ,the tetra
ploird forms, the co.lchidne tr{:~atment ireSiulted in ,a 'compilete sedes of peridinal
chdmaera (2 n = 23 = 8). Polyploidization iresulted in the modificaition of mai!;!
morphalog.itCial char.aders of diihalpiloid forms whose aSlped belc'ame tipicalJy te
traiploJd; tuber yield i:nc~eased very much on ,account of t'Uibe:r sine inlare:lse
maiilllly in the second vegetative igenera1tion. Numheil" of tuibers was affected in '3
smallerextent by the mod,ifkationl of ploidY leivpl.

DIE NtEiUSY:NiTBlErT,ISIERUNG DER TETRAiPLOIDEN 'STUFE DER
DIHAPLOIDF1N KARTOFFLELFORMEN DlLE DURCH SIMULIERTE

HA,PLOPARTHOGEiNESE GESCHAFFEN WURDEN

ZUSAMlVIE..~FA:SSUNG

Es wurden einige As;pek-te rde:r Tetrap[oidierun.g cler dihaplolden Ka!'toffel
fornnen dureh \Behandlu:ng mirt KoJlcnizin, experime:ntiert.

Vom methodologisahen Sta:nidpu:nrktauis wurde es feiStgeste[ilt dass di:e Be
htandlung der Keimlinge einegrossere Zahl pOilYipllo!ildi,zierten Ve.getationsp-unMe
als di·e Behanld[uiil;g deT axiUaren Biilidunigsgewebeergi:bt. Der hochste Effekt der
- 0,5 wăhre:nd 42 - 72 Stuntlen, in Verhăltnîs zur genetisdhen StrrukJtlur des Geno
typus,erzielt. Infolge der Behan!d.lun,g erschie.nen ausser den voll tetralp[oiidisier-
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ten Formen, eineganze Reihe. Per:iIlill·iiI'l:a[chilmăren on == 2 3 = 8). DUl"ch diePo
lypoidisierung haiben sich die moriPhoiogischen HaulPtunerkmale verăndert unid
haben einen tYlpischen Halbi:tUiS ailigenaITUuen; die Knol'l€il1Jpro',drukrt:io.n hat sehr
stark aui KOlSten der Knnl[elIligrosse, hlalulp'tsăchllich in .cler II-en vege'tatiiven Ge
ne~ation, zugenommen. Die KnoJ.lenzahl wur:de weniger durich die Aniderung des
Ploidiegrades beein1f·lus's t.

CHHTE3 BHOBb TETPAI1J10H,UHOfO YPOBH51 ,lJ}1J1AI1J10I1,llHbIX <DOP1\:\ KAP
TO<DEJ151 AKTI1POBAHbIM fAI1J10I1APTEHOfEHE30M

PE3IOME

3KcrrepHMeHTHpOBaJIH HeCKOJ1bKO acrreKTOB ,ll.nrarr.10H,Zl.HbIX qJOpM KapToepe.'lefI MeTO,ll.OM 06pa

60TKH C KO.nXHUHHOM. C MeTO,ll.OJIOrH4eCKH TOllKH 3peHHH 6bI.10 yCTaHOBJIeHHO, lITO o6pa

60TKa pacTKoB ,ll.aeT 60JIbliie lIHCJIO rro.;mrrJIOH,Zl.HbIX KonycoB HapaCT3HlI5I, l.IeM 06pa60TKoH aK

CII.TIa pHoro MepHcHcTeMa MaKCHMaJIbHbIH 3epepeKT rrOJ1lHIJIOn,ll.II3aUHH rrOJlyllIlJlH npII KOHueHT

paUHII pacTBopa KOJIXnUHHbI 0,2-0,5 B TetIeHHII 42-72 'IaCOB, B saBHCHMOCTII OT reHeTIIlIeCKoii

CTpyKTypbI reHOTHrra. I10CJIe o6pa60TKH rrOHBH.J1HCb KpOMe rrOJIlIOTeTparrJIOH,ll.Hble epOpMbI,

rrOJIHyID cepnID rrepIIKJIHIIaJIbHblX XHl\lep (2n = 23 =8). TIomHvIOII,Zl.H3aunelI, ,ll.nrarrJIOH,lJ.Hble

epOpMbI 113MeHIIJIn rJIaBHble MOplpOJIOrntIeCKIIe xapaKTepbI, H1\leH ra6HTyc TIInHlmo TeTpanJIOII

,ll.HT~eCKH, a npO,lJ.yKUH5I KJIy6Heii CHJlbHO Bbrpoc.na, 6JlarO)~apH BeJ1l14Il HbI K.TIy6HeiI, oc06eHHO

BO BTOpoii BereTaTIIBHoH reHepaUlUI.



1. FOnOR, Selecţia pentru forme cu amidon.

SE-LECŢ" IN POPULAŢIILEHIBRIDE LA CARTOF PENT'RU
OREAREA DE FOBMEBOGATE IN AMIDON

1. FonOR

63

In perioada 1968-1970 s-au efecrtualt cercetări sistematice în
ve4erea iden,tificădi de populaţii hihri'de pentru conţinutu[ bogat
în amidon,. Din aoelS't studiu 10 combinaţii hibride s-au eviden
ţiat printr-un procent ridicat (54-92,6010) de genotipuri cu con
ţinut în amiCion egail lSau mai mare delC ilt [imiita de selecţie sta
bilită la 200/0 procent amidon. In majorita:tea acestor comibinaţii

soLul Hochppozen!tige este unul din partenerii parenta[i. Ca ge
nitori buni pentru conţinut ridica1t în amidon se mai pot reco
comanda soiuriile: Kaptah, O["a, OapeUa şi Mar,itta. Recoitarea
înainte de maturitatea fiziologică 'la populaţ-iHe generahve şi

chiar vlelgeltaltiiVe nu per:rruie o selecţie pentru cOil1ţill'urtml în amidon
deoarece plantele nu-şi pot vaJlorifioa pîrlă la data recoltării po
tenţialu'l biologic pentru acumularea de aiillidon. Pentru oaracte
rizarea pOp'ula:ţili1or din pund de vedere al conţinutului în ami
don prin metoda Î'lotării în soluţie de CIlorură de natriu, este
""ufiden:t a se analiza din fieca['e genotip al populaţiei 'Cite un
singur tubereul de mărime măjlode. Analiza conţinutuJui în ami
don numai după, tuibercuH maiTi sau după tu:terculii m'ai mici nu
poate 'Ca~a:Citeriza şi Idif'e:renţia popul:aţ.iHe din acest P'lKllct de
vedere.

In ameliorarela cartoful:ui, în linii generale există două procese de
sele~ţie şi anume: alegerea părinţHor, adică ia partenerilor de încrulCi
şareşi selecţia genotilpiurilor ~n cadrul desoendenţeloracestora

După cum afirmă S c h i k şi Hop f e (1962), E n gel (1964),
H rus k a şi Zia din a (1965) Mă 1 le r (1965), primul plrolces de se
lecţie are cea imai lnare importanţă, deoarece seJelaţi1a în iPoiP'u:aţiHe hi
brîde are efelC't numai dacă prin reeomibin.area factorilor fOlrmelor pa
rent.ale există o oarecare şansă de apadţie a genntiiP'urilor dorite. Suc
cesul se:ecţiei va fi eu a,tiît mai m,are eu cît în POlpu~aţiile create geno
tipurile ur:m,ărite alU :O frecvenţ'ă mai il1a,re.

Selecţia genitori:lOil~ care să transmită în descen!denţe conţinut n1are
de amidon şi deci identHicarea de populatii hibride specifice pentru se
lecţia forme'lor bogate în aU1idon se poate face prin studiul "iPopu~aţiilor

tes,t" sau ."probe de sondaj" formate din număr limitat de plante
(100-200), unde fielcare 'reprezintă un genotip al popul,aţiei respectivp.
(Z adi n a 1965, ]\il ă 1'J e r, 1965).

Alegerea genotipurilor hibride din aceste pOiPu[~aţii nu necesită

eforturi prea Imari şi DiiCÎ aplicarea de metode co.mplexe, întrucît idio
tipul aJes teste s:t.abi'lizat datorită înlllulţirii vegetative.

Deteru1inarea conţinutului în amidon la cartof în mod obişnuit sP.
face densimetric cu bai:anţa PoEkeit, ,amHo,mewu sau soluţie de CINa
( M o 'lI e r, 1965). Se indică ca selecţia genotipuril1or dorite să înceapă

cît !Inai deiVDeme pentru a elimina farmeCe llIecorespunză,toare în scopul
reduoerii volumului de muncă si cheltui€lHlor inutÎi1e.

In tehn()llogia pTOlceSluliui 'de ameliorare la ca~tof în primele vp
rigi (popuJ,aţii generative, popu:aţii vegetati:ve, descendenţa 1 şi II-a),
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se impune reoolltarea înainte de maturitatea fiziologkă, pentru a men
ţine materialul de seleioţie ffntr-o stare Htosanitară Git mai bună. Se
naşte întrebarea dacă sel:ecţia pentru formele boga,te în amVdon se poate
efectua în aceste condiţii.

De asemenea est'e cunoscut faptul 'că în eadr:ul acelei.aşi plante
conţinutul în amidon al tuberculUor variază în limite destUiI de 1.argi
şi în acest !Caz, se pune întrebarea: dţi tJUhel'icu:i trebuiesc an.alizaţi din
fiecare genotip pentDu ea,ralcterizarea unei popul;aţii hibride.

IÎn ~eferatuJ de faţă se prezintă rezu'ltatele obţinute la Institutul
de Cercetări pentru Cultura Cartofu:ui şi Sfedei Bra:şo:v pentru a răs

punde 'la prohlemele de mai sus.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pentru identificarea de ,combinaţii specIale destiDoa,te selecţIei formelor bo
gate îr, .am.idon, în perioada 1968-1970 s-au studiat 48 combinaţii hibride diferite,
format-e din 120-200 genotipud fiecare.

în anul 1968 s-.au testat cu privire l'a conţinutul în amidon, ,pakru ·}:upulaţii

hibrlde genera1tive cultiva,te în ghiveee, în răsadniţe reci şi recoltate inainte de
maturitate. COiffiportarea lor ea populaţii vegetati've cultivate an cîmp şi recol
ta'te la m.aturita,:e, s-a examinat în anii 1969-1970. S-a studiat apoi îri anii
1968-1970 comportarea în desoendenţă vegeta'tivă, a populaţiilor recoltate inainte
de luaturita,te cu o selecţie a lor pe două grupe de Iprecoc.ita.:e: (A) populaţie

fo.rmată din regruparea genotipurilor 'timpurii-semiitîrzii şi (B) populaţie formată

din regruparea genotipurilor semitîrzii-tîrzii. în anul 1968 populaţiile s-au recoltat
înainte de ma;i;urita.te, i,a:r în anii 1969 şi 1970, recoltarea s-a ,efeatuat l'a
matuntate.

Influenţa mărimii şi numărului de tuberculi analizaţi din fiecare genotip
asupra siguranţei testării popul'a.ţiilor privind conţinutul în am,idan s-a făcut

în anul 1968 la trei populaţii ,cu conţinut [n amidon mlc, mijlociu şi mare în
următoar'ele 6 variante: ,(VI) TubeTculi de ,mărim'e mijlocie (60-70 gr), (V'2) Tu
berculi mai mari de 70 gr., (V:l ) Tuber.culi mai mici de 60 gr., (V,,) M,edia '(1 3
tuberauli, (Vi) M,edia a 5 tuberculi, şi (V() Media Ituturor tuberculilor din genotIp.

Păstrarea integrită.ţii populaţiilor s-a făcut prin reţinerea şi în:mulţirea an
de an dte un tuberc:ul din fiecare genotip 2J populaţiilor.

Conţinutul în amidon s-a determinat prin metoda flotării (M (511 e iT, 1965),
potrivit 'căreia deJllsirt,a:tea s\pecifi-că firecă:rui tuber,cul se deteranină în soliuţii de
CINa de ,conoentraţii diferite. Densitatea specifkă a unui tubercul cu un anumit
conţinut in amidon corespunde densităţii soluţiei în care tuberculul respectiv
pluteşte.

Valorificarea datelor experimentale s-a făiC.ut prin an,aliza statistică calcu
lindu-se media populaţiilor (x), diferenţa între medii şi semn.ificaţia dif-erenţei

prin testul t.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Din cele 48 de populaţii studiate, 10 pot fi recomandate pentru
selecţia fonmelor bogate în amidon. CaracteriZ!area aloestor populaţii este
p::--ezentr:ttă în tabelul 1. La 7 din aceste 'Combinaţ1i UI11L1\l din părinţi este
soiul Hochprozentige, soi bogat in amidon (20-220/0) care se pare a fi
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Tabelul 1

Caracterizarea populaţiilor hibride pentru selecţia de forme bogate În amidon

POpu!:lţia

87, G7,9

G3, I 54,6

G4,1 "

Capella >~ Kaptah

20,7 8--26

21,0 8-26

20,9 8-26

19,9 8--26

18,9
I

8--24

hOITIOzigot pentru acest caracter (IVI ă Il e r, 1965), Numai 3 populaţii

hibride au o altă bază genetică în care sînt im:p1icate soiurile Ora, Ca
pela şi Apta.

Aceste popuLaţii se caracterizează printr-'un conţinut mediu de
amidon cuprins între 18,9% şi 23,40/0, cu Emite de vari,aţie foarte mari
(de Ia 8 pînă Ia 26) şi o ampl1tudine de 16 procente.

Pentru selecţia genotipurilor bogate în amidon interesează însă

numai acele care au procent de amidon ega[ sau mai mare decît limita
de se:ecţie. In condiţiBe de la Braşov această limită este de 200/0 conţi

nut în amidon. In aceste zece populaţii s-a identificalt o frecvenţă foarte
111are ,a genoti:purilor care din punct de vedere aI conţinutu'lui în amidon
s-au ridicat peste liimirta de selecţie (de la 54 :pînă Ja 92,60/ 0 din totalul
genoti:puritlor analizate).

ÎnasUel de pop'Ulaţii, reproduse Ia un volum eorespunzătoiI' segre
gării un ui caracter polif:actOiri:ail pe treaptă tetraploidă sînt şanse m,ari
de identificarea uno:r idiotilPuri cu conţinut mare de a.midon.

In itabelul 2 sînt prezentate rezultatele obţinute cu privire la com
portarea pop:u:1a,ţiilor generative şi vegetative privind testarea conţinu

tului de amidon. Ex,amiÎnin:d oonţinutul în an1idon la populaţii genera
tive obţinute în răsadniţeşi rerooltate înainte de maturitatea fizio\logică

a plantelo:r s-a evidenţi.at în mod deosebi,t populaţia Amyla x Hochpro
zentige (1) a cărei medie a procentului de amidon depăşeşte semnifica
tiv şi :foatrte s,emnifireativ toat'e cetlelaUe populaţii. Diferenţe semniiIiea-



66 I~UCR> ST., r.C.C.S., CARTOFUL, 1975, VOL. V.

Tabelul 2

C)mpararea populaţiilor hibride· În descendente generative şi vegetative privind conţinutul

În amidon

Populaţii generative 1968*) Populaţii vegetative 1967-70**)

N,_1 1 I 2 I 3 I 4 Nr '1 1 I 2 I 3 I 4Nr. Populaţia

X n 200 200 200 200 X n 141 449 115 172

Semnificaţia test! t X Semnificaţia testul t

1 Amyla X 17,1 +++ ++ +++ 21,6 00
Hochpro-

- zentige ---------- ---- -----
2 Kaptah X

Hochpro-
.1-++ ±±:tzentige 14,9 2,0 + 23,2 -1,6

---- -- --
3 Hochprozen-

tige X
Amyla 15,9 1,5 -0,7 +++ 20,8 0,8 2,4

2.---------- .e.---------
5 Hochprozen-

l:: c:
(J) ~1-<

tige X 13,9 ~ 3,2 1,0 1,7 20,7 ~ 0,9 2,5 0,1
Dekama el el

*) Populaţii generative cultivate din seminţe în ghivece în răsadniţe şi recoltate înainte
de maturitate.

**) Populaţii vegetative cultivate în cîmp şi recoltate la maturitate.

tiiVe s-au mai [01eregistrat şi între populaţiile 2 şi 4 şi între popu:a,ţiile 3
şi 4. Exan1În.[nJd conţinutul în amidon la alceleaşi popu:1aţJii î01 generaţia

I-a vegetaltivă cultivate în cîmp şi recoltate la maturitate, comportarea
a fost diferită. Populaţiia KalP'tah x Hooh!prozentige s-a dorvedit superi
oară celor1alte prin media procentului de amidon. Diferenţele faţă de
ee1ei1a:te pOlpulaţii sînt dirstinct şi fo:arte semrrifilca:tive. Intre cel:ela~tp

populaţii diJfeerenţelie meJdiilor sî:ilItmid şi neselmlIlifieatiiVe. Alceste rezul··
tate duc la conc\l'Uizia !că selleeţia pelIltvu conţiiTIutul în amiidon n:u se
poate face ,la pOlpulaţiile generatirve cuil:tiiVate în ,ghivelce şi reooltatp
înainte de maturitate.

Comportare diferenţialtă s-a ,constatat şi în Icazul cînd la populaţia

vegetativă s-a efectuat recoltarea Înainte de maturitate ICU o selecţie pe
două grupe de precocitate. RezuHatele sînt prezentate în tabelul 3.
Astfel în anu~ 1968 lia ceQe două pOjpluQaţii stu\dia1te, la variamta A for
mată din gemotilP'uri timpurii - seunitlîrzii s-a constatat o medie a con
ţinutului Îln amidon mai mare şi ou diferenţă distinlot semrnifkaltivă faţă

de populaţia tard1vă. în an:ii 1969-:1970 urrrnărimd ode două grupe dp
precocitate, delCÎ variantele A şi B, dar cu o r,eclQiltare ~a maturitate.
rezultatele obţinute privind eonţilDJutu[ în amidon au fost tocmai inrversE>.



Tabrlul 3

Conţinutul în amidon la două populaţii hibride de cartof formate din genotipuri regrupate după precocitate, cultivate în trei ani la
rînd, recoltate prin distrugerea vrej ilor şi la maturitate fiziologică

Populaţia 2 Populaţia 1

Nr. Auul
Vari- Ne. I 1 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 Nr. I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6
anta X -n-200 2001-17-1-1182185l3O X -n-l200 200 ~173152127

Semnificaţia prin testul t Semnificaţia prin testul t

1 A 16,3 +++ _0_/+++ 16,3 +++ +++ +++ +++ ++
2 1968*) ---- -- -- -- ------------

B 14,4 1,9 00 000 +++ 00 14,1 2,2 +++ +++-- -- -- --
A 16,0

CI:l 0,3 -1,6 +++ 12,6 CI:l 3,7 1,5 +++3 s:r 00 15' 000 000
4 1969**) ---- Q) -------------- Q) ------------

1-< 1-<

B 17,3 ~ -1,0 -2,9 -1,3 +++ ++ 14,0 ~ 2,3 0,1 -1,4 +++
O -- O -- --

A 12,7 3,6 1,7 3,3 4,6 000 10,6 5,7 3,5 2,0 3,6 000
5 1970**) -- -- ------------__o ---------- --
6 B 15,6 0,7 -1,2 0,4 1,7 -2,9 14,8 1,5 -0,7 -4,2 -0,8 -4,2

A = Populaţia genotipuri timpurii - semitimpurii
B = Populaţie genotipuri semitîrzii - tîrzii
*) = Recoltare înainte de maturitate

**) - Recoltare la maturitate

r"

t:rj
O
t::l
O
,?;l
fi)

(P..
('1)

~
iil"
't:l
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t:l
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l::
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!3
~
?
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La ambele populaţii în aceşti ani varianta B a realizat un conţinut di'>
amidon superior variantei A. Diferenţele slnt distinct şi foarte semni
ficative. Cu alte cuvinte populaţiile fonnate din genotiptu~i tinlpurii
semitîrzii reco;ltate în.ainte de maturitate, pot realiza conţinut de an1i
donm,ai mare decît popu:.aţiile formate din genctipuri semitîrzii-tîrzii,
recoltate la aceeaşi dată. Faptul se expdcă prin întreruperea vegeta.ţiei

şi punerea în imposibilitate a genotipurHor Inai tîrzii de a-şi va~orific.a

la n1aximum capacitatea ele .acumulare a amidonului.
Aceste rezultate arată că o selecţie pentru conţinutul în amidon

în popuLaţii recoltate înainte de maturitate poate duce ta erori l11ari.

Tabelul 4

Influenţa mărimii şi numărului de tuberculi analizaţi din fiecare genotip, asupra
siguranţei testării populaţiilor privind conţinutul În amidon

Var.

11 201

6

209

13.5

)<

Boch prozcntige

Lu. 5G 207/1001
0,8 1,1

0,31~3, 22

3 14,3

Horsa

Or3

Amyla
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Reeoltarea înainte de maturitate pe două grupe de precocitate, aşa cum
se explică in procesul de crearea de soiuri noi, impune la ana:iza COl1

ţinutuJui de amidon limite diferi te de selecţie. În ~azU!: cînd reco'l tarea
înainte de lnaturitate nu se face pe două grupe de precocitate, iar se
le·aţia se fa~'e după o singură limită, a procentului de amidon, eroarea
este foarte graiVă deoarece se e'1imină genotipuriJecare în general sînt
cele mai boga,te în amiidon, dar rc:a:re pînă la data reooltării nu şi-au ma
nifestat adevăratul potenţial de acum:u:are a amidonului.

Din 'testarea celor trei combinaţii pentru determinarea influenţei

măriimii şi numărului de tubereuU analizaţi din fiecare genotip, se pot
constata următoarele (tabelul 4): varianta 1 la care s-a testat un tu
bereul de mărime mijlocie a dat rezultate praictic egale cu variantele
4, 5 şi 6 adică cu variantele la care s-au testat 3, 5 sau toţi tubeTtCulii
din fiecare genotip, indiferent de procentu: mediu al acelor trei popu
laţii. Diferenţele sînt atît de n1id încît sînt cuprinse în limite:e erorilor
experimentale. Variantele 2 şi 3 la care s-a testat tot cîte un tubercul
dar mai mare sau mai mic decit mărimea mijlocie al variantei 1, au
indicat diferenţe. Diferenţele acestor două variante sînt cu atit lnai ll1ari
şi mai semnificative cu cît procentul de amidon al populaţiei este mai
mare.

Între variantele 4, 5 şi 6 nu s-au constatat diferenţe semnificative
ceea ce indică rezu:tate practic egale.

Din aceste rezultate se poate constata că o popu:aţie poate fi ca
racterizată cu pri!Vire la conţinutu: în amidon prin analiza unui singur
tubercul din fiecare genotip, dar să fie de mărÎlne mijlocie. Testarea
tuberculi:lormai m,ari indică un procent mai s!2ăzut de amidon, iar ana
liza tuberculilor il.11ai 111ÎlCi indică un procent de mnidon luai ridicat.
Aceste diferenţe nu reprezintă erori sistematice în toate populaţiile ei
ele sînt mai mari cu cît popu:laţia are un procent 111ediu de amidon 111ai
ridi:cat. Această diferenţă nu este numai între cele două variante (2 si
3) ci se manifestă în a:celaşi sens işi faţă de variantele 1, 4, 5 şi 6. Tes
tarea tu berculi~or de mărimi diferite de la genotip la genotip, a tuber
cUi~Hor lnari, s,au num.ai a tubelicullHor mai mici, nu poate c.ara:ct€riza şi

diferenţia popuJaţiile hibricle în mod corect şi s€lnnifieativ.

CONCLUZII

1. Prin studiul "populaţiilor test" formate din nUimăr lÎlnitat de
genotipuri (120-200) se poate aprecia valoarea ereditară a părinţilor şi

a,otituclinea lor de combinare în realizarea unor genotipuri cu conţinut
malI'e de amidon.

2. Pe baza studiului preliminar al populaţii>lor test, se pot identi
fiea şi reoomanda combinaţii specifice pentru ameliorarea formelor bo
gate în amidon.

3. Dintre soiurile studia,te se recomandă ca buni genitori pentru
transmiterea conţinutului în amidon soiuriJle: Hochprozentige, Ka;ptah.
CapeLla, Ora, Maritta.
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4. Selecţia pentru oonţinutul în amidon nu se poate efectuaân
porpulaţii:1e gener,ati!\Te recolta'te înainte de· maturi'tatea fiziologkă,

5. Rezultate nesatisfăcătoare se obţin la papLli:aţiiJ.~ vegetative rf'
coltateînainte de maturita!te.

6. Dacă la populaţile vegetative se aplică o recoltare înainte de
m,arburitatea pCJalnt:elor, cu o lSe!lecţie .pe grupe. de precocitate, nivelul de
sele:cţie pentru Iconrţinutul în :amidon trebuie să fie diferit.

7. Pentru caraetedzarea populaţiilor din punct de vedere al conţi

nutului în amidon 'elste sUifÎICient să se ail1ial:izeze un singur tufbereul de
mărime mijlode, din fiecarie genOltiip.
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SELECTION CONDUCTED IN HYIBRI\D POTiATO POPULATIONS FOR
CR:EA,TION OF SIT!ARJGH-RTCH FORMS

smvrlVLARY

Systematilc researehes were .col1lducteid d:t1lrinig 1968-1970 in order to identify
the hibrid POpuklltiroIliS w~th hi,gh sta:rch conltell1lt. The sltiUdies e'vliidenlCeid a number of
10 hybrid combiiilartions with a h:ilgh perloenrt:age (54-92.60/0) of genotypes exhi
biting an equail or higher amount of sta['lch 'as cO'mp.al~ed to sele1otion Urnit i.e.
200/0 starch. In the ma1joirity of camibinations Hochprozentige va:rie1ty was used as
one of the lPareUits,. Kaipit1aJh, Olfla, Ka\P'e1Qa laiD.d Mcuri'titJa va:r:i:eities :may be recomall1ided
as goad gen!Î.'toJ:'s for the high s'ba[',c:h coniten:t. Harrvesting of genlLto~s 01' vegeta,tiiVe
popuilaltionlS b!etfo~e their physilOilogl.c maJ1mlri!ty does not aIlil.ow a selectil()n for the
stareh cont'ent berc:ausethe pilants are not alble to Uise effildently the:i.r biologic
poteutiaI or s'tlarcrh alculffiu18ltlion befo.re the haiI'lVeStin:g dalte.

CharalCite:riz.art:ion of lPopuilationls fTom the pOi,u1t vi€w of their starch con
tent, by the mebhod of immersion in slaH solution ffi'aY be done OiD.:ly on the basis
of a sinigi1e, mrildrdle siize .ltluiber I3Ina:lysi:s in. oase of eaJoh lPopulratil{)iU's genotype.
Sta['lchconlterrit anla:lysison the basis of big ,turbers OI' Sl1;l>a:ller tuhers .cannot .be
used for charalCteriza,tion aud Idirfferen:tialtion of popu~ationiSfrom this point of
vi,€w. .
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SELEKT'lON IN HYBRIDEN KARTOFFELPOPULATTONEN FUR DIE
SCHAFFUNG VON STARKEREICHEN FORMEN

ZUSAMMENFASSUNG

Im Ze'itraum 1968 - 1970 wurden sys·tematisehe Forsehungen dUf,chgefLihrt
um hibri'de Pqpruilla'tionen in Anib:et,r,3.ioht ihres reiche!Il Stărkegehal'tes fes'tz:ustel:len.

Als Folge dieses S'_udiurms h8lben sl:ch 10 hybride KomJhinaitionen dur:ch
einen hohen Genotypenprozentsartz (54 - 92,60/0) die einen g1:eitehen odeI' hohe:ren
Starkeprozentsaltz als die festgese'tz(e SeIektionsg,renze von 200/0 Stărke hewiesen,
ausgezeichnet.

In der Kombin.altrioneillmehrzahl war die Art Hochprozenrti,ge eineT delf Gat
tungspartlllern. Als gute Erzeuger fur hohen Stărkegeha:lt werden auch die Arten:
K8Iptah, Ora, Kaipella und M'a.!ritta eII1\Ptfoh1en. Die Ernte ,die vor dem pbysiolo
gisehen Reif'ewemden sowhl bei generatirven alls auch vegetati:ven Popula,tionen
vorgenomrrnen wird, gest,attet nicht eine Selektion in AnrbetnC1'cht des Stărkegehal

tes, da die Pilianizen nkht die Măglii.,ehkei:t hatite ihr biologQsrches Potelllti'].)1 bis zur
Erntezeit, fur die Stăirkeans.a:mmlung, zu verwerten.

Fi-i.r die Charakterisierung de:r PopullartQonen, vom Standpunkt des Stărke

gehail:tes aus, duroh die Methoide doer Flotaltion in €Iiner N:81triumchloritdlOsun.g,
genugt es von jediem Genotylpu:s der POIpul,a;Uon eine einzi,ge KnoQile miott[eTer
Gr6sse zu anarlysi1eren. Die Analyse des Sh~.rke'gehaTtes nul' auf Grund der grOissen
odeI' kleineren Knollen genugt nicht um die Po!pulationen in dieser Hinsicht cha
rak.'tedsieren und Idifferenzieren zu kănnen.

CEJ1EKIl)15I B rH13PH)1HOYI COBOKYTIHOCTH KAPTO<I>EJ15I )1J151 C03l1AHI15I
130rATbIX B KPAXMAJ1E cvOPMOB

PE3IOME

B nep110)J,e 1968-1970 rrpoH3Bo)J.HJIH CHCTeMaTH4eCKHe HCC.1e)J.OBaHH5I C ueJIblO H)J.eHTH<pHKaUHH

rHGpll)],HbIX cOBoKyrmocTeH )],JI5I CoraTo1'o co)],ep)KaHH5I B KpaXMaJIe. 113 3T01'O HCCJIe)J.OBaHH5I

10 n1C~pIUI.HbIX KOM6HHaUHH BbI5IBHJIHCb, HMe51 BbICOKHfl npoueHT (54-92,6%) 1'eHonmOB C

p<lBHbIM llJIH 60JIbWHM co)],ep)KaHHeM I<paXl'vI3JIa, B cpaBHeHHH C rrpe)],eJIOM CeJIeKUHH, KO

TapoH yCTaHOB.'I51eTC5I Ha 20% rrpOuel-ITa KpaxM3/Ia. B GOJIbWHHCTBe 3THX KOMOHHaUH}I, COpT

Hochprozenti ge 51BJI5IeTC5I O)],HHM 113 1'eHeTlJlleCKHX rrapnlepoB. TaK1Ke, B CMbICJIe xopo

IJJHX rerHITOpOB C BbICOKllM co,rr,epJKaHl1eM I{paxMa.1a MO)KHO peKoMeHlioBaTb COpTLI: Rapt ax,

Ora, KapelJa, M2fita.

YCopKa rrpelK,ll,e <pH3Ho.'IOrH4ecKoţI 3peJIOCTH rrpH 1'eHepaTllBHbIMH, a )],alKe BereTaTHBHbIMH

cOBoKynHOCT5IMll, He rr03BOv1lIT CeJIeKLIHlO ,rr,JI5I co)],ep)K3m-I5I B KpaXM3JIe, nOToMy tITO 6HOJIO

rHLlecKHI~i nOTeHUHa.1 paCTel-ll1i'I ,rr,mI 3I{KyMyJI5IUH5I B KpaXMaJIe He MOlKeT ocymeCTBJI5ITbC5I )],0

lJ,aTbI yCOpKH.

)1.151 xapaI<TepIl30BaHH5I COBOI{ymIocTeI~1 c T04KH 3peHH5I CO)J.eplKaHH5I B KpaXMaJIe, lVleTO)],OM

<pJIOTaum-I B paCTBope XJIOpnCTOro HaTpn5l, )J.OCTaT04HO paCCMaTpHBaTb no O)J.HOMy I<.ny6H5I

cpe,rr,Hei'I Ee.1B'-II1HbI H3 KalK,lJ,OrO reHOTl1f1a cOBoKynHoCTH. AHaJIH3 co)],eplKaHH5I I<paXMaJIa

TOJIbKO C T04KII 3peml51 COJIbWHX llJIH Ma.1eHbKHX K.1y6Hei'I He l'vIOJKeT xapaKTepH30BaTb II .ll,H

epepepeHUHpOBaTb COBOI<ymlocTH C 3TOii T04KH 3peIH15l.
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COMPORTAREA LA VATĂlVIĂRI MECANICE A TUBERCULILOR
DIN SOIURILE DE CARTOF ADMISE LA ÎNMULŢIRE

S. MUREŞAN

Cercetările întreprinse timp de doi ani pentru stabilirea rezis
tentei la vă\tăma;ri mecanice, prin indicele de el,astidtate a tu
berculilor. la soiurile admise la înmulţire, a permis dasificarea
acestora în următoarele grupe: Soiuri rezistente: Bintje, Eba,
Ora, Merkur, Jaerla, Bra,şovean şi Ostara. Soiuri mijlocii de re
ziistente: Măgura, Urgenta, Desiree şi Spartaan. Soiuri puţin

rezistent:e: Resy, Flisak, Epoka, Colina, Uran. Indicele dee'lastid
tate a tuberculilor variază în funcţie de clirnăşi sol. Pe soIu
rile brun...;poc1zolite ICU drenaj !slab 'de tipul celor de la Şercaia 
F ăgă:raş, indicele de elasticitate este mai mic decît pe solurile
aluviale şi cernoziomice levigate.

Odată cu intensificarea l11ecanizării culturii cartofului. s-au extins
şi cercetările asupra rezistenţei la vătă,mare. Gradul de vătămare influ
enţează starea sănătăţii cartofului. O rănire cît de mică constituie o por
tiţă de pătrundere a bolilor de putrezire, cu repercusiuni negative asu
pra producţiei şi calităţii ei.

Stabi:irea gradului de vătămare .a constituit o preocupare a cerce
tărilor în ultimii 10 ani (H o P k ins 1953; S pe c 11 t 1961; Sc hol z
şi Vogel 1965; J\1osin şi Tolopilov 1967; Hechelman 1968;
H u n ni u s 1970). Iniţial investigaţii,le întreprinse au căutat să stabi
lească gradul de vătăniare prin exam-inarea adîncilnii rănilor produse
în timpul lucrărilor lnecanice. Stabilirea leziunilor puţin vllizibile cu
ocbiul liber s-au pus în evidenţă :prin reacţii chimice de colorare a ami
cJcHlului pus în libertate prin vătămare. Astfel Rob e r t s o n (1961) fo
~oseşte pentru testare o soluţie de paraicresol, iar D i ,a;c e :I1 k o (1966)
iodura de potasiu. Aceste metode sînt însă afectate uneori de erori
prin trecerea amidonului liber în timpul .ana~izC'lor de pe tubereulii vă··

tăI11aţi pe cei nevătămaţi. Alţi cercetători (D a nI b r o t h 1967; G a Il
şi colab. 1967) determină rezistenţa a vătămări lnccanice prin l11etode
indirecte de laborator. Au fost concepute şi construite aparate bazate pe
legi ale fizicii. Vnele aparate se bazează pe principiul staticii. In acest
caz tuberculii sînt înţepaţi cu ajutorul unui ac (penetronletru) care exer
cită asupra tuberculului o presiune uniformă şi crescînda (V 1r i c h
1966; H u n n i u s 1970; K i Il i c k 1972). Altele bazate pe principiul
dinamicii, lasă se cadă asupra tuberculului de la o înălţime constantă un
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dispozitiv gravitaţional, sau pendul, care provoacă vătămarea lor
( D a fi b r o t h 1967 ; G a 11 1967), ceea ce prezintă aivantajul că după o
anumită perioadă de păstrare se poate urmării în dinamică efectul le
ziuni~or provocate.

NI o h s e n i n (1965), Mei n 1 şi E f f e 111 e r t (1966) arată că re
zistenţa la vătămare a tuhereulilor este un caracter de soi. P ă t z o 1d
(1970) stuJdiază această însuşire în funcţie de condiţiile de climă şi sol,
constatînd variaţii mari.

Cer~~e'tări cu privire la rezistenţa soiurilor de cartof la vătămări

mecanice, în contliţiKe noastre de ,cultură, nu se cunosiC Prezenta lu
crare tratează unele aspecte de deterlninarea vătămărilor tuberculilor
bazate pe principiul dinamicii, care poate contribul în lucrările de ame
liorare, precum şi în practica agricolă la repartiţia diferenţiată a soiu
ri:or de cartof pe teritoriul ţării.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

l'retabihtatea la recoHarea mecan!izaită a cadofuluJi depinde de un complex
de iactori ca: forma şi mărimea tube["K~u[Hor, 'cuie ului, vrejilor (H u n il i u s, 1970).
Efectuarea unor cercetări de acest fel necesită timp, fonduri şi mult personal.
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Fig. 1 Schiţa aparatului pentru determinarea elasticităţii tuberculilor de cartof.
- Tester of potato tubers resilience.
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G a Il (l967) amtă că este poslibilă eXiaminarea aoes1tei însuşiri. prin efeotuarea
anor cereetări de laborator asuplra elasti:cităţii rturberculi'lor, înlSu:şi:re Icorelată po
zitiv cu rezistenţa l'a mecanizare.

Bazaţi pe aceste cerc:eltări s-a oonstruiit 'la 1.C.C.S. Bra~ov un apaTat pentru
deter,minalrea elastidtăţii tuibelr·oulilor (figura 1). Cu :ajutorul acestui aparat s-a
d~terminat în anii ,1968-:1972 indice[e de e[astilcita,te a t.uberouli:lor de oartoif.

Apa:rartu[ este compus dintr-un suport (1) un lăcaş de aşezare (2) a tuiber
culu'lui de analizati; ţinut fix de o .tijă (3) Clare faiCe ,corp Icomu:n cu ,altă tijă pe
car.e se s'prijină două conkagreUltă,ţi (4). Un ax principal (5) de c-are este prins
dil<:pozitivuJ. de 'lorvke (6) aiCiuil. in!die:a;tor (7) şi un sector graidat (8).

PentTu starbiHrea indicelui de elastiiCitate a tuberc:ulilor s-a foJosit formul'3. :

Xl +X'IJW1;'
le = . 1i

2
în care: Xl va,loarea medie de recul înregistrată la prima lovitură.

·Xmax . valoarea ,medie ,a recului maxim.
Ti numărul me'diu de lovilturi date pînă la rănirea tuberculului.

lndkele de elastkitate s-a stuk:Uat la un material de la Braşov pentru a
stabili variaţia între soiuri şi la trei soiuri test cultivate în locaHtăţile: Sercaia,
Tg,. Mureş şi Suceava pentru a stabili variabiHtatea a,cestui IcaraeteT în funcţie

de 'condiţiile de cultură.

REZULTATE OBŢINUTE

In tabelul 1 se prezintă indkele de elasticitate a tuberculilorc.le
radof la soiurHe admise ;pentru inmulţire în ţara noastră. Se constată

o variaţie ,a aroestui indk'e de la 20,,0 (soiul Epoka) la 36,6 (soiul Ora).

Tabelul 1
Indicele de dasticitate a tuberculilor la soiurile de cartof admise pentru înmulţire cultivate

în condiţiile de la ICCS Brasov

1nd ice de elastici tate Indice de eJasiicitate I
Soiul 19i1

I
1972 Valori medii

-

I Val. abs. I
1

Val. abs. Dif. Dif. abs. 0-'
/u

Ostara 34,2 4,7 30,6 1,7 32,4 110,9
Sirtema 31,9 2,4 25,2 3,7 28,5 97,6
Bintje 34,4 4,9* 39,0 10,1* 36,7 125,6
Braşovean 29,2 -0,3 36,4 7,5* 32,8 112,3
Urgenta 32,3 2,8 25,6 --3,3 28,9 98,9
J aerla 36,0 6,5** 31,0 2,1 33,5 114,7
Resy 24,4 5,1 27,7 -1,2 26,0 89,0
Desiree 25,4 -4,1 31,4 2,5 28,4 97,2 I

Colina 23,0 6,5 19,0 -9,9° 21,0 71,9
Măgura 31,6 2,1 31,0 2,1 31,3 107,1
Spartaan 28,5 -1,0 23,9 -5,0 26,2 89,7
Epoka 20,0 9,5°° 23,4 -'5,5 21,7 74,3
Ora 36,6 7,1** 33,8 4,9 35,2 120,5
Eba 34,8 5,3* 40,3 11,4** 37,5 128,4
Merkur 35,0 5,fi* 32,2 3,3 33,6 115,0
Flisak 21,3 - 8,200 23,2 -5,7 22,2 76,0
Uran 23,0 -6,5°° 18,5 -10.4° 20,7 70,8

Media 29,5 - 28,9 -- 29,2 100

DL 5%= 4,8 8,6
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Faţă de valoarea medie a indieelui de elasticitate de 29,5 în 3111'1];1

197:1, la soiudle Ora, Ja.e:r1.a:, Eba, Binrtje şi l'vlerkur s-au obţinut dife
renţe poziti'Ve semni'fica'ti'Ve şi di~tinlct semniHcative. Diferenţe distinct
semni:fica:ti1Ve eu v,ai:OIare negati\vă, s-au înregistrat la soiurile Epoka,
r,'lisak, Ur.an, C:oiHrua şi Resy.

În anul 1972, difel~enţe pozHirve faţă ele media indicelui de elasti
citate a soiuriilor, s-'a obţinut ]a Eba, Bintj::, şi Braşove.an, iar negative
la Ur.an şi COJlina.

Faţă de media inidi'celui de elastiiCitate pe cei doi ani (29,2), cea
lTIHi mare valoare relati:vă S-i8: înregistr.ait 1a soiul Eha, de 128,40/0' urmat
de soiul Bint,je cu 125,6% şi Ora: cu 120,50/0

în figura 2 se prezintă media rezistenţei la :ovituri mecanice a
tuiberculilor de cartof din soiurile admLse ;]a înmulţire şi indicele de
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Fig. 2 Relaţia dintre indicele de elasticitate şi valoarea medie a rezistenţei mecanice
a tuberculilor.

- Resilience index in relatiol1 with the average val ue of mechanical resistance of
the tubers.
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elastkitate ale acestora, calculat după fonnula dată. Se constată o co
relaţie strînsă între cele două elemente (0,989) *** ; deci irrdice,le de elas
ticitate eXlpdmă fidel gradul de vătămare.

.In alt dclu experilmental, s-a urmărit variaţia indicelui de elasti
citate la trei soiuri telS,t (Bintje, Măg:ura şi Ora) timp de trei ani în
patru localităţi: pe un snl humko-semigJeic de ta Br,aşov, brun podzo
Iit la Şercaia, aluvial la Tg. Mureş şi cernozi'Om levigat la Suceava. Din
datele cuprinse în tabelul 2 privind analiza variantei, se constată că

există diferenţe semnifkaUve atît între soiuri cît şi între localităţi. Di
ferenţe:le între ani sînt nesemni:fkative.

Tabelul 2

Variaţia indicelui de elasticitate În funcţie de soi şi condiţiile de cultură

1968-1970
Tabelul variantei

Sursa variaţiei SPA 1 S2 F

Total 394,84 35 -
Soiuri .52,07 2 26,03 6,24***
Localitatea 151,64 3 50,54 12,11***
Ani 13,00 2 6,50 1,55
Soiuri X localit. 20,46 6 3,41 0,81
Soiuri X ani 30,64 4 7,66 1,83*
Localit. X ani 78,90 6 13,15 3,15**

Analizînd acţiunHe directe ale fa:ctorl lor (tabe=ul 3), se poate con
statacă în condiţiile solului de la Şercaia s-a înregitsrat cel mai soăzut

indiice de elast~citate de 21,5. ProoabH această influenţă asupra indicelui
de el.a:sti:ci:tate ·se da,torează UlITei 8iera~ii reduse a solullui, drenajului s,laib
şi regimului de precipitaţii bogat. Cel mai mare indke de e,lastidtate a
tuberculi10r de 27,2 s-au în~registrat la Su1cea:va pe un sol cernoziom
le;vigat.

,În ceea ce priveşte rezistenţa soiurilor, numai la soiul Ora s-a
constatat o vatloare mai mică a indicelui de e:las:ticitate, diferenţa faţă

de medie fiinld de 1,9 semnifieathTă.

AnaHzffnd inteareţiuniile dintre faotori (tabelul 4) s-a constatat că

în anul 1968 la Suceava se depăşeşte valoarea medie a inrlilcelui de elas
ticitate eu diferenţă semniHeativă, în 1969 la Şercaia valorile sînt sub
medie, i,ar în anul 1970 valorile sînt practic egale cu n1edia experienţei

fin toate looa:1ităţi;le.

Soiurile testate în cele paku localităţi s-au comportat diferit. Cea
mai mare di:ferenţă Între soiuri s-a înregi'strat la Sueea;va.

In toate loealiităţile, valorile indicelui de elasticitate ale soiurilor
Bintje şi Măgura sînt apropiate.

Soiul Ora cultivat în condi:ţiile de la Şercaia a realizat o valoare
mai mică a indicelui de elastidtate (19,8), diferenţa faţă de medie fiind
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Tabelul 3

Variaţia indicelui de elasticitate În funcţie de localităţi, ani si soi

Influenţe directe (acţiuni)

Factorii graduării
Indice de

Dif, Semnif.elasticitate

l. 1nfluenfa localităţii

A 1 (Braşov) 25,1 0,6
A 2 (Şercaia) 21,5 -3,0 O
A 3 (Ig. Mureş) 24,3 -0,2
A 4 (Suceava) 27,2 2,7 X

Media 24,5 -

DL 5%=c2,41

2. Influenfa anilor

B 1 (1968) 24,0 -0,5
B 2 (1969) 24,3 -0,2
B 3 (1970) 25,4 0,9

Media 24,5 -, -

DL 5%==2,27

3. Influenţa soiurilor

C 1 (Bintje) 25,3 0,8
C 2 (Măgura) 25,5 1,0
C 3 (Ora) 22,8 -1,9 °
Media 24,5 -

.
DL 5%-=1,80

asigurată, iar soiul Bintje eultivatîn zona Suceava are cel mai marE"
indke de e:astilcitate de 29,2.

Din eele prezentate re'Zu~tă calnsuşirea de Eilastidtate a tubercu
IHor de cartof variază În funcţie de condiţiile de cultură. Astfel pe so
Iurile brun podzolite, cu drenaj slab de tipul celor de la Şercaia,

jud. Făgăraş, rezistenţa la vătămare a tuhereuU,:or judecată prin prisma
e1.astidtăţii, eSite mai mică decit la tuberculii obţinuţi pe celelalte tipuri
de sol. Soiurile cernoziormice JeiVigete de la SuceaiVa asigură. obţinerea

unor tubereuli de carto.f cu indice dreeilastkitate n1are.
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Tabelul 4
Variaţia indicelui de elasticitate în funcţie de ani X .localităţi si soi X localităţi

Influenţe indirecte (interacţiuni)

Factorii studiaţi
Indicele de

Diferenţă I Semni ficaţieelasticitate

1. Influenţa anilor în diferite localităţi

A (Bv) b 24,0 0,5

Ib 26,1 1,6

b 25,2 0,7

A (Sc) b 21,7 -2,8

b 19,6 -4,9 o
b 23,3 -1,2

A (TM) b 21,1 -3,4

b 25,6 1,1

b 26,3 1,8

A (Sv) a 29,1 4,6 *
a 25,9 1,4

a 26,7 2,2

MEdia 24,5

DL 5%==3,6

2. Influenţa soiului în localităţi diferite

A c 26,5 2,0

c 25,8 1,3

c 23,1 '-1,4

A c 21,8 -2,7

c 23,0 -1,5

c 19,8 -4,7 o

A c 23,7 -0,8

c 25,3

I
0,8

c 23,9 -0,6

A c I 29,2 , 4,7 , *
c 27,9 3,4

c 24,7 0,2

MEdia 24,5 I
DL 5%=4,6
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Tabelul 5

Estimarea rezistenţei la vătămări mecanice, prin indicele de elasticitate la soiurile de cartof
admise pentru înmulţire

IInd"e de I Calificativ
I

SoiulNota elasticitate

_11 peste 38 foarte rezistente -

3 32-38 rezistente Bintje, Eba, Ora Merkur, J aerla Bra-
şovean, Ostara

5 26-32 mijlociu de rezistente Măgura, Urgenta Desiree, Sirtema
Spartaan

7 20-26 puţin rezistente Resy, Flisak, Epoka, Colina, Uran

9 sub 20 foarte puţin rezistente -

CONCLUZII

1. Oercetările 'Întreprinse timp de doi ani pentru stabilirea indi
'0e~ui de eCJais!tidrtaJt:e la tuiberlclUIlii de oarltJof din slQ~u:ri1e admise penJtru
înmu~ţirre, dau POiSlibill'i1taitea ]IlJoadrării lor ,În ur,mă:toare le grupe: (ta
belul 5) :

A. Soiuri rezistente a că~or indice de elasticitate variază de la
32,0-38,0, notarte în scara noastiră cu 3, în care sînt cuprinse: Bintje,
Eba, Ora, Me["kmr, Jaerla" BraşolVean, Ostare.

B. Soiuri mijlociu de rezistente cu indkele de elasticitate 'cuprins
între 26-32 notate eu 5, în care sffnt cuprinse: Măgura, Urgenta, Df'
siree şi Spartaan.

c. SalUTi PiU~iill I"Iezilstenite cu inJdiicele de ela!S\tilcitate oU!pdns între
20-26 notate cu 7, în care sînt cUlPrinse, Resy, Frlisak, Epoka, Colina şi

Uran.
2. Să se studieze heritarbilitatea aeestui ,caraC'ter la soiurile Eba,

Merkur, Binrtje şi Ora în vederela folosirii lor ea parteneri la îner:ueişare.

3. In selecţia materialului de ameliorare să se folosească metoda
de determinare a indicelui de eLastidtate, bazate pe principiul dina
mieii.

4. Pentru efe~ltuarea unei judicioase repartizări a soiurilor pe te
riuorhl1l ţării, este necesar ea pe lîngă aTte criterii să se ţină seama' de
rezistenţa la vă.tămări l1l!eiCanilCe a tubercul1i:lor.
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REACTION TO MECHANICAL DAM,ACE OF BOTATa TUBERS BELONGING
TO VARIETIES APROVED TO BE CROPPED IN MULTIPLTCATION

iPLOTS

SUMMARY

Resear,ches conduc,ted on il period of two years in order ta establish the
resistan.ce to meohani!cal damage by help of tuher elastidty inidex of varieties
for multipJieation plo'bs, permitted their cl.assiikation iin the foHowin,g groups:
resistant varieUes, Le. Bin~je, Eba, Ora. Merkur" Jaeda, Braşovean amd Ostlara;
varieties showing middle resiSitanlce Le. Măgura, Urgenta, Desiree and S!paT'tan;
and varieties showing a low resist,allJce Le. Resy, Flisak, Epoka, Colin1a and Uran.
Elasticity index exhibited variations als a function ofclimate and soi1. On the
Şeroaia - Făigă!I'aş brown lPodzol'ized, weakly draineid soils, the el'Clisticity index of
potato tubers proved to be smaUer as compared to the value obtained on allu
vi8J soil and leaehed chernozemes.

DAS VERHAIJTEN DER KNOLLEN GEGENtiBER MECHANISCHE
BESCHĂDIGUNGENDER FUR DIE VERMEHRUNG ZUGELASSENEN

K ARTOFFELARTEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die wăhrend zwei Jahren vorgenommenen Forschunigen fiiI' die Feststellung
der Widerstandsfahigkeit gegenuber mechanische Beschădigungen durch die Elas
tizit1itsz,ahl der Knollen der fur die Venmehrung zuge:lassenen Kcwtoffeladen, ges
tattete die Klassifizierung der jeinigen in folgenden Artengruppen: Widerst~indige
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A:rten: Bintje, E1Ya, Ora, M€"J."k~, Jae.rle, Braşovean nnd Ostar.a:; mittelw.iJde~S'tăn

dige Aflten: Mălgura, Urgenta, Desiree unICi Spartaan; weni,g wiiderstanidige Ariten:
Resy, I"rl1S1ak, Epoka, Colirua, UralIl. Dte IDastitZitiirtszahl der Knollen V>E~dinidertt sich
im Verhăltnis zum Boden und Kilima. In b~aUn-lpodlsd.li,eten Boden der Type derer
von Serrcaia..Făgă:raş, ist die Elastizitatszahl geringer laIs aui Auenhoden odeI'
tschernosem.artige, ausgew'aschene, Boden.

nOBELLEHHE HA MEXAHH4ECKHE TIOBPE)I\1lEHH5I KJ1YBHEYI H3COPTOB
KAPTOepE.n5I }:LOTIYllI,EHHbIX K PA3MHO)1\EHHIO

PE3IOME

TIpoBe.leHHhle IiCCJle.1013alll15I 13 nepHo).l,e ).I,ByX JleT, C ueJlhlO yCTaHOBJleHH5I conpOTU13JleHU5I Ha
MexalHtLleCKHe nOBpe>K).I,eHH5I npll nOMOll.l,ll nOKa3aTe.H5I ynpyrocTll KapToepeJl5I H3 COpTOB ).1,0

nYH~eHHbIX K pa3MHO>KeIH1I0, n03BOJlliJlH KJJ3CCHepHUHp013aTh COpThl B CJle).l,ylOlllJlX rpynax :TIpOl.J
Hble COpTbl: Bintje, Eba, Ora, Merkur, Jaerla, Braşovean li Ostara. Cpe).l,HHe npOl.JHhle
COpThl: Măgura, Urgenta, Desiree li Spartaan. MaJlOnpot.IHble OCpThI: Resy, Flisak, Epoka
Col ina, Uran.
IloKa3aTeJlh ynpyrocTll }<.Tly6HefI nepeMeluleT B 3a13llCHMOCTH OT KJlHMaTa II nOt.IBbI, Ha 6ypo
n0.D:30.J1HCTOii nOllBe C CJla6bIM ,ll.peHaJKeM Tuna Tex OT Sercaia-Făgăraş, nOKa3aTe.'"lb ypyroCT
MeHbwe IleM Ha IlaHoclloi'I IjepH03eMHoţI nOt.IBe.
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COMPARAREA METODELOR DE DETERMINARE IN CONDIŢII DE
LABORATOR A REZISTENŢEI LA VATĂMĂRIMECANICE A

TUBERCULILOR DE CARTOF

RODICA GHLMIBAŞAN*)

In lUlcrare se prezinltă rezuJtate[e testări.'Jor privind rezistenţa la
vă.tăm,ăTi meeanilce a tuiberrcuili!lor la un sorrt:iment de 411 de soiuri,
din colecţia 10CS BI'Ialşov. Au fost analizate companaltilV trei J.ue
tode şi anume determinlClJrea el:asHdtăţii tuberculiilor, determinarea
rezisitenţei oojii şi determinarea rezislt:enţei maxime 113 vătămări

meeani:ce. Testădle privind eilasticitatea, scot în evidenţ[t varia
bilitatea proll'unţaită a arcesbeia, in sortimentul analizat, avînd va
lori cuprinse mltre 12,9 şi 75,1. Cel'e mai bune soiuri s-au dovedit
a fi RohUls1ta, Quin,ta, Ruta cu un indice de elasticitate cuprins
înltre 62.,,5-116,1, iar cele mai slabe \Vekaragis (12,,9), }-'lora (1'3,8)
şi Da,tur.a (14,5). Rezistenţa cojii a vari.alt între limitele 1,4-5,3.
Coefieientul de co[',ea.aţie r = 0,950 *** indi·că 'O corelaţie foarte
strînsă între elastidtate şi rezistenţa cojii. Mai eonlC1tuden:tă se
pare pentru pra.ctică d€lter!minarea rezistenţei maxime la vătă

măd mecanice a tubereuJilor de cartof. In a·celSt sens, s-.a cakulat
indicele de rezistenţă maximă la vă:tămări mecanice, în sorti
mentul testat, a,ces,ta avînd valori0uprinse Între 15,5 şi 88,2. Ca
raderizarea soiurilor din punct de vedere al .pre!tabilirtă,ţii pentru
~€Icoltarea mecanizată ar trebui efectuată du;pă rezistenţa maximă

la vătămări mecanice.

În ameliorarea c.aribofu[ui, PQna In ulti'mele decenii, nu s-a pus un
ac'cent deosebit pe se/lecţia de soiuri reziistente la vătămări mecanice.
Prin extinderea comibinelor de re.co:tat şi a n1.aîşinilor de sortat, vătă

mările suferite de tubel~c:uJii de ear:to!f devin o problemă importantă

pentru eapadtatea de păstrare şi aspelCtul c'Omel"'lcia1.
Cercetările efectua:te au scos în evidenţă faptul că rezistenţa la

vătămări melcan:ilce ar fi un caraioter de soi (VoI b rac h t 1952:
Lampe 1959). Ulrich 196t2, Specht 1968 şi Gall şi colah. 1967
au .arătat că există deosebiri maTlOante între soiurHe de cartof, în ceea
ce priveşte 'C'aiP,acita:tea lOT de rezisten,ţă la vătămărimeeani:ce. I''''''E'I:ul şi

proporţiile vătămădlor depind, pe Lîngă însuşirile ,mecanice ale maşi

nHor specifice, de condiţionarea genetică şi variaţia mediului de cultură

*) De la Universitatea din Braşov.
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(Johnsoltl şiWil'Son 1969; Hu.nnius ?i F:~e.l: 1970).. În aceste
condiţii în ameHODare, .. apaire necesl1taitea elVldenţlerll. aleeSUUI rearacter.
S ehi le'k 1966 'a propus efectuarea de cercetări în amtelli1Orare, pentrtu
mă[.lrea oCllPalCitălţii de' rezistenţă la vătă,mări mecanice (dmit de H u n 
n i ilS si Fure h s 1970).

1~ scopul stabHirii variahilităţii cara:cte\l'UJ:ui de rezistenţă la vă
tămări meeanioe, începînd din anUJ1. 1970 la Institutul de tcetI'oe:tări pen
tru cultura oartofului si sfeclei de zahăr - Braşov, s-a testat un sor
timent de soiuri de ea;~tof p['in >trei metode bazate pe aeellJaş pa.~'inciipiu
fizi/e, în vederea comparării valorii 1otI' şi staibiErii oelei mai bune metode
de evidenţierea fo['me~or rezistente la .vătămăd ImeiCan3ce.

MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU

Testărri1e s-au efectUialt pe tuheJrculiri. a 41 soiuri de cadof (t,ahelul 1), repre
zentative Ipentru 'cele trei gru!pe de precO'citJate - timpurii '/şi serpitim:puTii (1'4),
semiitînzii 1(13) şi tÎirzii (14). TulbereuQii 'au provenit \dintr-o ,cuiltură normală cu o
fu1:glI"ăşlare miiillerală medie. R:ecoltJarea 'S-a efectuat la maturitatea fiziologică fu
funcţie de perioaJda de vegetaţie a soiurilor.

Investilga:ţiHe, S-I8!U fălCuit pe un număr de 25 '!;uihereuli uni-formi, din fieicare
soi, j,ar pe tulber.oull s-aru dellilITlli.italt şi anali2:at patru selOtOiare şi anume: dorsal,
venlUral, aJpd:ool !şi biaza:1. ReziuWtwtJelle au fost din'1JeIIiPlI"ertra,te, pa:'in şiruri de Vla'liiaţie,

iar pentru stabilro:-ea Isemnifioarţiei diferenţe[or. s-a utiilzi:a!t metoda diferenţelor

l1m[ltă.

TuJberoulii destinaţi te'Stăir:ii au fost depozri.taţi la .tempera,tura camerei şi

UlThiformlizJalţi 'timlP de 1-2 zile, aJpoi s-lau Hn:a1llliZia.!t pJr;i!n IUlI"mă-tOlarrele m'eiode:
..!. Determinurea elasticităţii tuberculilor, cu a,j.utOl"al1 pendruhll1ui desoris în

literatura noastră de M ,u r e şa J1 1;975. M'etoda dalskă oa:racterizează elastiiOiltaltea
prin reculul injţia\l şi fina[ a>radus de stI'lucturra modoanatomiiCă specitfilcă a tuber
C'ulului.

Elasti:dtaitea es,te daltă de indicele de elasticitate (le) eaUiculat după relatia:

Xi + X max .-----·n
2

în calre: Xi retou1luJ. j,ni,ţial;

Xmax . = r€lcuilul final;
'ii = lll'Umă!I'ul de lo:virtuJri efectuate în acelaşi loc pînă la ruperea

coji!ii tubelI"i(~uJ.UJ1ui.

- Determinarea rezistenţei cojii tuberculului, G a,11 1971. Metoda inlÎ.ţială

iniVI€lSlt~~helaJZă nrumălrul :Lovituri e'Xiprlimaite în p.rocen1oo, efleetruJalte de un pendul
simplu, sUjporta:t de tulber:c.uJluJ. pînă l'a ruperea cojjj,. Nrulmă:ruJ. de lovituri (in, su·
portat de tUibeTIcu[, pină [a I'IUp'etrea. cojdj !În alcewa~i loc, a fost expdmat prin media
Il'uma-icâ a aceluiaşi num:ă1r de tuibercudi, ca şi :la metoda anterioară'. In evaJlruă[",i

s-a. utHizat alCelalŞ pendul.
- Determinarea indicelui de rezistenţă maximă, F u 'c h s 1971. EiI expcirnă

acest indice pitin vallOlalrea PWZ. A'cealStJa rezultă din IlIUImăIrUiI de lovituLt"i ('ri), su
portait de tUib€lflC'Uil pînăân momenltmJl in 'care 'coada nu a fas,t vătălmată, multiplioat
ou valoarea maJxim.ă a reculuu.ui (Xmax). EXlp~esi'a vallorkă a i:ndilceQui de rezistenţă
maximă fi'ind ;

Irm;J; = fi· Xma,v

n numărul de lovirtoci .efectuate in aloolaşi Joc pînă la ru,pe,reacojii.
X max = reculul final.
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Rezultatele e~rimate îngT'ude au fost ealculate prin acelea,şi metQde sta
tlsti'ce.

. Pentru stabiUrea diferenţelor între metodele de testave folosite s-au efectuat
corelaţii in cadrul soiurHorşi pe fiecare soL De asemenea pentru toa!te metodele
s-a analizat variabilitatea car,acterului în cadrul fiecărui soi.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Analizînd comparativ indicii testării rezistenţei tubercu:i1or la vă

tămărimecanke (tabelul 1) luînd ca standard soiul Desiree, se constată

că variabilitatea indicilor analizaţi osd:Jează în acelaşi sens.
Gradul de variabilitaite al elasticităţii, este diferit, funcţie de geno

tip. Analiza Icoerficientului de variabilitate a~atăcă aceasta v,ariază între
14,90/ 0 la soiul Desin~e şi 65,40/ 0 la soiul Carla. De la plus variante:e
Robusta, Quinta şi Ruta cu o valoare a indicelui de elasticitate cuprins
între 62,5 la 72,1, exprimat în gr.ade, majoritatea soiurilor se încadrează

în grupa valorilor medii ,a indicelui de elasti:eitate. O serie de soiuri ca
\Vekaragis, Flora şi Datura manifestă un indice de eilasticitate foarte
scăzut (12,9; 13)8 şi 14,5). Diferell1Jţele negative, foarte semnificative,
obţinute princai1cul confirn1ă acest fapt.

In sinteză, indicii prin eare s-a testat rezistenţa la vătămări me
canice, statistk. grupează semnHi:caţia pozitivă şi neg.ativă !pentru indi·
cele ele elastidtate 'şi indi:ce:e de rezistenţa cojii ca t.-'gale. Pentru indi
cele de rezistenţă ll1Hximă siguranţa diferenţelo,r este mai mică, :Il1ai
ales în domeniul plus v,arianteJor. Se poate presupune că soiurile Ora,
Canpatin şi Colina cu un indice de eilasticitate mediu, au o rezistenţă

mare a eojii statistic asigurată, datorită structurii morfoanatomiee a
acesteia.

In urma grupării soiurilor pe precocităţi şi a evaluării corelaţiei

între indicele de elastidtate şi rezistenţ.a cojii tuberculHor (tabelul 2),
se constată că la majoritatea soiurilor :coerfidentul de corelaţie p-ste
foarte semnificativ, excepţie fădnd soiul Spekula) Nlaritta şi Kennehek.
Aceste soiuri din punct de vedere al rezistenţei Ja vătălnări n1eeanice
se si,tuează ~n domeniul minus v,ariantelo:r. Se poate presupune că 1;:1
valori scăzute ale indicilor anali'za,ţi aeeastă corelaţie este Ja limita
inferioară a semnificaţiei. De fapt l1i!CÎ între grupele de maturitate a
aceloraşi soiuri analizate (tabelul 2) nu există diferenţe asigurate statis
tic privind indicele de erJ.alStidtate (tabel~ul 3).

in scopul staibiHrii varlabilîtăţii rezistenţei la vătămări mecanice,
ca valoare de coeficient şi exprimare, s-au con1parat statlstk evaluările

prin cele trei metode. Se constată in general 'O corelaţie strînsă între
metode.

Analizînd corelaţia dintre elasticitate şi rezistenţa cojii (figura 1)
se constată Ică aceastJa este foarte strînsă, r = 0,950***. Coeficientul de
co~elaţie strîns se manifestă şi LÎntre rezistenţa cojii şi indicele de re
~i:stenţămaximă (figura 2) în care dispersi.a v,alorilor indilViduale este
diferită f,aţă de cea din figura 1. Corelaţia cea mal strînsă se manifestă

intre elastidtate şi indicele de rezistenţă 1l11axirnă la vătămări mecanice
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Tabelul 1

Variabi litatea indicilor comparativi pentru testarea rezistenţei tuberculilor la vătămări mecanice
-

Rezistenţa cojii Indicele de rezistenţă

Indicele de cJasticitate maximă la văU.iIIlGrituberculilor mecanice
Soiul

I I
j e

"Sd" şi

"nH I ..Sa" ş;
IrJn:c

.,Se"şi
semnificaţia semnificaţia semnificaţia
di ferenţelor diferenţelor diferenţelor

Robusta 75,1 5,7* ** 5,3 0,4*** 88,2 3,2***
Quinta 72,7 5,1 *** 4,7 0,2*** 88,3 5,6***
Ruta 62,5 8,4*** 5,3 0,5*** 106,5 4,2***
01ev 37,3 2,6:;:~'* 2,5 0,1 *:;: * 27,7 3,0
CarIa ~36,2 5,2* 2,8 0,3* 43,8 7,7
Adwira 35,6 2,5*** 2,9 0,1 *** 39,4 2,9**
Bintje 35,5 3,2** 3,1 0,2*** 37,9 3,8*
Măgura 34,1 2,9** 3,0 0,2*** 38,7 3,7*
Gallo 33,6 2,6** 2,9 0,1 *** 36,2 6,1 :;:
Ostara 32,5 2,5** 2,4 0,1*** 34,9 6,1*
Urgenta 32,2 3,1 :;: 2,8 0,1 *** 34,2 3,3Cobra 31,9 3,6 2,3 0,2 36,5 4,4
Braşovean 30,5 2,3** 2,7 0,1*** 34,3 2,8
Dekama 29,7 2,9* 2,2 0,1 30,7 3,0
Gemma 29,3 2,6* 2,4 0,2 34,3 4,6
Terena 29,3 3,1 2,1 0,1 32,8 3,5
Eva 28,7 4,1 2,3 0,1 32,4 3,4
Ora 28,6 2,5 2,5 0,1*** 33,4 2,9
Carpatin 27,9 2,6 2,4 0,1 * 30,6 3,0
Colina 27,4 2,4 2,3 0,1 ** 32,4 2,8
Susana 24,5 3,2 2,1 0,2 28,0 4,1
Desiree (Mt.) 23,8 2,0 - 28,7
Katahdin 23,7 2,6 1,6 0,1°0 25,4 3,3
Atlanta 23,5 2,6 2,1 0,10 24,5 3,1
Vertifolia 23,2 2,9 1,8 0,1 00 24,5 3,3
Spekula 21,4 2,6 1,7 0,1 23,7 3,0
Amsel 20,8 2,2 1,9 0,1 23,9 2,6
Mirka 19,7 3,0 1,8 0,1000 22,0 3,5
Apta 18,6 2,2° 1,5 0,100 19,6 3,0"0
Tasso 18,2 2,70 1,6 0,1 00 19,7 3,70
Nina 17,9 2,9 1,6 0,1 000 19,7 3,50
Primabel 17,7 2,80 1,5 0,1 000 18,7 3,2°0
Erendira 16,8 2,400

1,4 0,1°00 18,3 2,9°0
Heideniere 15,6 2,5°0 1,2 0,1 000 16,5 3,0°°
Maritta 15,4 2,4°0 1,4 0,1 000 16,4 2,9°00
Jubel 14,9 2,5cO 1,4 0,2°00 15,0 3,0°(:0
Kenebec 14,8 2,700 1,5 O 1°°0 17,2 3,3°°
Lod 14,6 2,6°° 1,4 0,1°00 15,9 3,2000
Datura 14,5 2,40 ao 1,4 0,1 000 15,5 2,9000
Flora 13,8 2,4 ')00 1,3 0,1°00 14,7 2,8°00
Wekaragis 12,9 2,5000

1,4 0,1 000 15,5 3,0000



Corelaţia privind indicele de elasticitate şi rezistenţa cojii pe grupe de soiuri

Tabelul 2

eo
~

Timpurii-semitimpurii

I
Semitîrzii

I
Tîrzii

----
Soiul Ecuaţia y = r 2 Soiul Ecuaţia y = r2 Soiul Ecuaţia y= r 2

Amsel -4,00+ 12,39.x*** 97,0 Katahdin -4,37+ 15,75. x*** 97,0 Spekula -12,25+20,18.x** 138,4

Bintje -3,22+12,07.x*** 98,8 Colina -2,68+12,63.x*** 94,6 Robusta - 4,10+15,07.x*** 94,6

Braşovean -7,16+ 13,BO.x*** 96,4 Desiree -7,64+ 14, 17. x*** 86,1 Vertifolia - 3,42+ 15,27.x*** 82,1

-

Carpatin - 1,01+ 11 ,36. x*** 93,5 Măgura -7,60+ 13,73. x*** 94,6 Ora - 7,46+ 14, 13.x*** 82,8

CarIa -5,84+ 15,37 .x*** 99,0 Kenebec -36,11+52,41.x*d 21,4 Maritta -14,27+0,29.x* 54,7

Ostara -2,70+14,85.x*** 78,6 Mirka - 5,06+ 14,32. x**** 97,4 Flora - 3,22+12,95.x*** 96,0

Urgenta -°,59+ 11 ,65. x*** 96,8 Dekama -13,88+ 19,56.x** 61,4 Wekaragis - 6,97+15,22.x*** 78,8

I
--

Primabel -7,62+16,66. x*** 97,6 Cobra - 5,44+ 15,94.x*** 96,2 Eva - 3,79+14,16.x*** 96'6

8
~
r.n
~
H

h
h
fi
()

~
o
"'j
q
~
;..
<CI
-1
,?l

<or
~
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Tabelul 3

Comparaţii multiple privind indicele de elasticitate între diferite grupe de maturitate a soiuriIor

Diferenţa faţă de varianta

Grupe Îe
de pe locul

III I II

Timpurii-semitimpurii 28,757 3,4010 0 ,10) 1,286(8,824)

Semitîrzii 27,471 2,116(8,824) -

Tîrzii 25,356 - -

'" /} II

r=Q950 St-Ifo*

y .. QSt!3+(J.06 X

1,0

!---,...--..-----.---..-----.---..---.....,..---..,.-----/e
10 ;'0 JO ~O 60 60 70 80

DO'sllC/X9/ea lu/Jerculuh/
Fig. 1 Corelaţia dintre elasticitate şi rezistenţa cojii.

Correlation between resilience and skin mechanical resistance.

(1' = 0,956 ***). Din figura 3 se obs,ervăcă valorile individuale corelante
se diislP'un prtQIPoxţiona,l de o parte şi de alta a dreptei.

AViînd în vedere că în execuţia practieă a dete~minării e:astkităţii

tuberoulului, rezistenţei cojii, şi a ind.iJoeltui de rezistenţămaxirnă se fo
loseşte aoee1aşi apar:atură de labora:tor, diferenţierHe consrbau în modul
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r =(J, 9<t.!I * ~ It

Y : a6<5 +(J.Ol;fJ X

I...-.--,.----.------r---,..---.,..----,------,r---,.--.- /rmX
10 25 40 55 10 100 115

Fig. 2 Corelaţia dintre rezistenţa maximă la vătămări mecanice şi rezistenţa cojii
Correlation between maximum resistance of tubers to mechanical damages and skin

r(sistance

lor de Interpretare. Elastieitatea eSlte un caracter principal care deter
mină rezistenţa la vătămări mecanice oa rezultantă a structu:rii morfo
anatomice diferită a tuberculului. în oe priveşte rezistenţa cojii, de ase
menea' determinată genetk (M ei nI şi E f f m e 1'1 t 1966), se obse:rvă că

prezintă o variabilitate pronunţată (tabe::ul 1). Testarea rezistenţei C'ojii
şi earaoterizarea soiurilor după acest crit'...'riu pare a fi în general neadec
vată întrucît este foarte greu de precizat, ce propOlrţie din şoc preia
coaja şi cît pulpa, întrucît nu există o posibilitate de testare directă a
rezistenţei cojii, care anatOluic formează corp comun cu pulpa.

În exprimarea indioelui de rezistenţă maximă 11a vătămări meca
nice, intră în calcul atH rezistenţa cojii cît şi o parte din elasticitate
dată de recuiui final, care este de fapt partea cea mai importantă a de
terminării el.astid1tăţii şi care influenţează mărimea acesteia. Se consi
deră că tube1'lcu:ul este eu atît mai rezistent ou cît reculu'l este n1ai
mare. Aeest indiee pare a exprima mai fidel reaiCţia tuberculului la şocu

rile meeaniice provocate în urma reiCO':tării cu combina. Se poate spune
că rezistenţa la vă!tămări ,meoanke este determinată atît de rezis,tenţa

cojii cît .şi de elastidta!te.
În eonduzie, ear.8icterizarea s:oiurilor pentru pretabilitatea la 1'e

coltareameoanizată, prin metode de labora1tor, trebuie erfeetuată şi in-
terpretată după indicele de rezistenţă maximă la vătăm,gximecanice.
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100

t=Q956 **/Ii'

yc:1268+47X

.. ..

Fiă. 3 CoreJaţia dintre eJasticitate şi rezistenţa maximă la vătămările mecanice.
Correlation between resilience ancl maximum resistance of tubers ta mechanical damages.
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COMPARATIVE EVALUAiTION OF METHODS FOR ESTtA'BL3:SHING
THE RESISTANCE OF POTATO TUBERS TO MECHANICAL DAMAGE UNDER

LABOR.i\.TORY CONDITIONS

SUMMA.,RY

R,esuilts of the tes,tlS on th:e l"1esis!tanoe ,to mechani'Cal damalge of pot8.lto tUJbelrs
of a numiber of 41 vaTieties belonging to the collection of the Research In:s:titulte
for Potato ,and Beet Growing, B!r1alŞov, are presente1d. Three methods were evalu...
ated, Le.: determination of tuberelastieity, evaluation of peel resistance and
eVlaluation of maximal resistance to mechanilcal daJmage. Elasticity tes1Js eviidencetl
the hi!glh vlarilabiiity of this index in the studied variety ,assortment, Le. values
Danging between 1!2.9 anld 75.1. RobUlstla, Quinrta anid Ruta proved to be the best
vareties showing an eJ.astilCity index ralligi'ng hetween612.5-71.5, whHe Weka,rag.iJs
il2..9), FlOTa (113.!8) >aIlJd Datura (14.5) evidenceld tihe smaHest values. PeeI resist,a'l1ce
varied between 1.4-5.3. Correl1ation iCoeffident r = 0.950*** inldicates a strong
relatiollishLp betweentuiber ellasticity anti peru resistance. Evaluation of maximal
resilS'tall'Ce of potato tU/bem to mechankal dramage seems mor,e cond.:usiiVe for pI'lac
tke. In vi:ew of thiiS fact, maximal ,resilSta'l1ICe index of poiato tuberls ta mec'hanical
damage Wlas ,e'valUiated in the tested variety laSisor1Jment; the establisheid values
raJllged between 15.5-8:8.2. Characterization of potato vla;rieties from the point 0:11
vi,ew of theilr suitabi:l,ity for mechankall ha~vesing shoU1ld be conduced on the bas[s
of their max1'mal resilsl1:iance ta meooanilcal d~mage.

DAS VEHHAUr'EN DER ERMI'DTLUNGSMiETHODEN DER
WI:DElRSTAlNDSFĂHIGKEIT GEGENUBER MECHAN,JSCHE
iBESOHĂDIGUNGENDER KARTIOFFELKNOLLEN, UNTER

LAJBORBE!DINGUNGEN

ZUSA:MMEiNlFASSUNG

Es wuriden d'i'e Tatsalchen bezug1kh der WiderstandsfahigkeH gegenu:ber
mechanische KnoBenibelSchădi:giungen bei einen 4,1 Alftensortiment dea:- Sammlun,g
des Forsehungiill\Slti'turtes fur RuheiIlbau raus Br'aJşO'V, darges,tellt. Es wurden ver
g1edJchsma:Sisilg d~ei Methodren alllla'lys'i'elf1t nahmJkh die Ermă.,tltlung der KnoHelIle
las1tizi,tUrat, die EifmittluiIlg deif HautfelStiig~ei,t und die Ermiittlung des Hochstwi
derstanides gelg'euber mechanische Beschadinguugen. Die Teste bezuglich der
Ela'stizitat zeiigen die betraohtlic:he Velraniderliehkeit deifjeni,gen im analysierten
Sortiment; di1e W'eTite liegen zwisehen 12,9 nnd 75,1. Als hes1Je Arten bewies.en
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sich Robusta, Quinta, Rute, mit einer Ela:stizHatszahl zwischen 62,5-75,1, und die
schw** a,chsten walI"en Wekarargis (12,9), Film'a (13,8) und Datura (14,5). DiE;! HauJt
fes.tigkeit variier,te 'in den Grenzen von 1,4-5,,3. Der Karrelationskoeffizient
r = 0,950 gitt eine sehr enge Korrelaltioill zwi!sohen der Elastizitat und der Haut
fesbigkeit. an. FUr die Praxis scheint dile E,rmittlung des Hochstwid<enstoo'des der
Kartoff.elknol1en gegenuber mechanische Besehădigungen sch[u:ssigeT zu sein. In
dem SinEe wU,dde die Hochs,twiiderstandzahl gegenuber II1JelchalrlisJCIhe BeSlc:hădigiUngem.

des gepruften Sortimenites be:rechnet, dessen Werte zwiischen 15,5 und 88,2 lielgen.
Die CharakteriisielI"uulg der Arten in Anbetrarcht ihrer Făhigkeit sich iu,I' die mecha
nisehc Ernte zu eiignen, soUte im Verhăltnis zum Ho·chstwiders,t:and gegefluber
meohaiIliS'che Bes.chădigungen fe:stges1tellt werden.

CPABHEHI1E METo.UOB OTIPE,UEJ1EHl15I COTIPOTI1BJ1EHB5I KJ1YEHEYl HA ME
XAHl14ECKl1E TIOBPElK,UEHI15I B J1AEOPATOPHbIE YCJ10BI15I

PE3IOME

B pa60Te rrpe)I.CTaBJHUOTC5I pe3yJIbTaTbI rrpo6 rro corrpOTHBJIeHHlO Ha MexaHlilleCKHe rrOBpeLK)I.e

HH5I, 41 COpTOB KJIy6HeH H3 KOJIJIeKUHH ICCS -EpallIoB. EbIJIH cpaBHHTeJIbHO aHaJIH3H
pOBaHHbI TpH MeTO)I.a: orrpe)I.eJIeHHe conpOTHBJIeHH5I KOLKypbI H orrpe)I.eJIeHHe MaKCHMaJIbHOrO
conpOTHBJIeHH5I Ha MeXaHHl.IeCKHe rrOBpe:JK)I.eHH5I. TIP06bI no 3JIaCTHl.IHOCTH Bbl5IBJI5IeT orrpe)I.e

JIeHHbIH XapaI{Tep nepeMeHHOCTH 3TOH, B aHamI3HpOBaHHOM copTHMeHTe, HMe5I 3Hal.IeHH5I Me:JK)I.y
12,9 H 75,1. J1yl.IllIHe COpTbI 6bIJIH B 3TOM cJIyl.Iae, Robusta, Quinta, Ruta C nOKa3aTeJIeM
3JIaCTHl.IHOCTH MeLK)I.y 62,5-75,1, a caMble CJIy6ble 6bIJIH Wekaisrag (12,9), Flora (13,8) H

Datrua (14,5). CorrpOTHBJIeHHe KOLKypbI MeH5IJIOCb Me}K)I.y 1,4-5,3. K03cfJ<PHUHeHT KOppeJI5I

UHH r = 0,950*** rrOKa3blBaeT TecHylO KOppeJI5IUHlO MeLKAY 3JIaCTHl-IHOCTbIO H corrpOTHBJIeHHeM
KOLKypbI. EOJIee )I.OKa3aTeJIbHbIM c rrpaKTHl.IeCKH TOtIKH 3peHH5I, 5IBJI5IeTC5I orrpe)I.eJIeHHe MaK
CHMaJIbHOrO conpOTHBJIeHH5I KJIYOHeH Ha MeXaHHl.IeCKHe rrOBpe)K)I.eHH5I. B 3TOM CMbICJIe pacc
l.IHTbIBaJIH rrOKa3aTeJIb MaKCHMaJIbHOrO conpOTHBJIeHH5I Ha MeXaHHl.IeCKHe nOBpeLK)I.eHH5I B orr

p060BaHHOM accopTHMeHTe, HMe5I SHal.IeHH51 MeLK)I.y 15,5 li 88,2 . XapaKTepHcTHKa COpTOB, c

TOl.IKH SpeHH5I MeXaHHl.IeCKOH y60pKH, Hy:JKHO yCTaHOBJI5ITb no MaKCHMaJIbHoMy conpOTHBJIeHHIO

Ha MeXaHHl.IeCKHe nOBpelK)I.eHH5I.
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REZULTATE PRIVIND UTILIZAREA METODEI DE CERCETARE
"FĂRĂ INTERVENŢIE" PENTRU ANALIZA ~ACTORILOR CARE

DETERMINĂPRODUCŢIADE OARTOF (Comunicarea II)

H. BREDT .şi M. PAICTT

,In anii 1968-1970 a fost executată de către Institutul de
Cencetări pentru CuJlt'UJI'a Ca:rtofu1u:i. şi Sfeclei Braşov, în culturile
mari de oaJJ:'Itof din Depresiunea Bî:rsei, o ce'J:'Icetare "fără inter
venţie", cuprinzînd 215 mctan c!3JuzaJi (eu ill = 3100) care de
termină cantitatea şi calitatea tprodUloţiei de tuber,culi (29 efecte
finale). Incomunkarea a II-a cu laJceastă temă, se prezintă re
zul,ta,be obţinute in continuare prin analiza factorilor de bază

care au fost identificaţi în prima etapă de calclul, în sisteme
cauzale polifadoriale. Se obţin răspunsuri foairte+ numeroase la
5ntrebă:rile: Care sînt cauzele care au dete:rminat influenţa po
zitivă sau negaitivă a unor falcbori gălsiţi de bază? Care sînt
cauzele care favorizează sau inhibă manifestairea unei boli sau
unui dăUiIlător? Oare sînt fac:torid eaTe determină anumiJbe oali
tăţi ale piroducţiei? Care sînt verigUe (fa'etorii) prin intermediUl
cărora se manifestă acţiunea unor fadori de bază? eto. "Baillca
de date primare" acumulată se oonfiiI"'măca o sursă aproape ine
puizabilă şi iefHnă de informaţii foarte vailoroaiSe 'pentru conti
nua îmbunătăţire a tehnologiiloT de cultivare a eartofului. în
etapa urmă,toare de p0eJucrare a d.a1telor, legăiurÎ1e 'cauzale găsite

în 'Cadrul sis.temelor secundaiI'€ de factori, vor fi apJ:'lofundate prin
întoemirea şi ,calcularea de modele de acţiune polifadorială.

Ca'ra:cterul tot mai complex al producţiei agrieo':e vegetale, tmpune
aprofundare-a şi perfecţionarea cOilitinuă a eercetăriloiI' agricole şi găsi-,

rea de noi căi de investigaţie. În acest sens la Le.C.S. Br,aşorv, au fo~t

făcute priimeCe încer'cări de eXltindere a cercetărilor la lnai mulţi factori
şi de apropierea lor de condiţiile reale din producţie, prin folosirea me
todei de cercetare "fără intervenţie" (B re d t şi Pai ,c u, 197~)

In prima etapă de prelucy,are a volumului mare de date culese
pentru această oeroetare direet din oulturimari de ,cartof în condiţii dp
producţie (215 :fa:ctori cauzal:i şi 29 efecte finale), a fost stabilită ('ion

tribuţia tutUJ.~or aeestor falctori la realizarea producţiei şi identifieaţi

faotorii de bază sau determinanţi ai producţiei (comuniearea 1).
PreZell1'ta cQ.1TIunicare cuprinde unele rezultate obţinute în et.apa

Il-a, prin analiza factorilO'T de bază în sisteme eauzale poCifaetoriale, ur-
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mînld ca constituire.a, calcularea şi interpretarea ".modelelor de acţiune

polifactorială" pentru aprofunJdarea şi dirijarea re'1aţiilor găsite, să cons
Utuie etapa III-a de ceroetarf'.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Datele primar.e din faza .de cîmp care sta.u la b'alZa acestei c.el'cetări, sint
prezentate schema1tk în fi,gura 1. Se a:nalizeză deci 215 factori cauZ'aH (variabile
iDJd~pendente, x) .car,e peit exp1:Îlca un numă:r de 29 efeote finale (wIIrJahLle depen
derlte, Y), bazat pe un numă!r de 30.0 observnţii. Aloeste date IprimaIre pr:ov~n din
Depresiunea Bîrsei, fiind culese in aiIl'ii 1968, 1969 (seiull Merkur) şi 1970 (soiul
Braşovean), ani favorabHi pentru cultura cartefului.

Efectele finale şi fadorii cauz'ali sînt prezentaţi în tabelul nI'. 1.

Tabelul 1

Situaţia numerică a factorilor determinati, pe grupe de factori

I
Numărul

I
Codificarea J

Grupele de factori de factorilor
factori

Efecte finale: 29

1 Producţia globală (tuberculi şi vreji) 2 1, 218
---

2 Calitatea fizică a producţiei 3 2-4---
3 Calitatea chimică a productiei 5 5-9

4 Însuşirile culinare ale tuberculilor 11 10-20---
5 Starea fitosanitară a producţiei 8 21-28

Factori cauzali: 215

1 Factori privind tehnologia culturii cartofului 29 101-129
---

2 Factori legaţi de plantă: fenologie, morfologie, chimia
plantei 19 201-219

3 Boli şi dăunători 14 301-314

4 Regimul hidric al solului 31 401-431

5 Fizica solului 28 501-528
--

6 Chimia solului 20 601-620--
7 Factori meteorologiei 74 701-922
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Pentru identifiearea factorilor limitativi ai producţiei a fost folosit programul
corrl(plex de calcul al ,,:componentelor determinaţiei", datorat specialI ,pentru pre
1uor,area l$i'ITI!uiHană a :aicesuui nUlmăr mare de f'actori (BlI"edt şi Pai-cu. 1973).
Alături de componentele determinaţiei «(3 r), acest calcul a determinat pentru
fiecare factor coefieienţii de regresie normal (b) şi standard (~). care exprimă

foaTte 'concret inHuenţa cantitaHvă a fiecărui fador "in C'3idrul intregului sistem".
!In etapa de prellUicrare uTmă:to3tre s-a contiuluat 'prin aprofun'darea oercetă

iHor asupra factorilor găsiţi esenţialli, în spcdal a celor greu de inf1;uenţ'at direct,
prin mijlo3tce:le l.a indemina 'cul'tiJVîa!toI"UIlui. Toţi a:ceşti f.ao:ori a că'ror cauzabilitate
interesează mai îndeaproape, au fost consideraţi în continuare vaiTiahile depen
deu\te (Y), constituiudu-se [n jurul lor noi sisteme secundarre din acei faetoricare
s-a prresupUlS, în baza ,ounoştinţe1or actuale, că :pot fi in:J.,e,gtiturăcauzailă.

,In studiul acestor sisteme secundCllre caracteristice etapei II de prelucl'are
a datelor (comunicarea II-a), cu 25-35 vad.ahile independente, ne-a preocupat n'
zolv,arl6a anate,ma,tică a două aspeoue mai imlPoI"tante (figura 2).

a) Analiz'd fadorială a acestor sisteme, pentru identifUcarea din nou a factori
lor determinanţi penku e:Deetul situdiat {H--a}.

b) StabHinca legăturilor cauzale pentru factorii găsiţi determinanţr în cadrul
sistemului secunda;r, deci a interacţiunilor principale prin care se realizează efec
tul stu.diat (II-b).

Pentru rezolvarea primului aspect (a), s-a folosit cu rezlllta~e bune "calculul
regresiei rrmHiplecu eliminarea sl.lccesivă a va,riaibilelor in:dependente" (L e n
g au e r, 1965), descris deja in comunicarea r (B re dt şi Pai e u, 1973). Acest
program calculează deci iniţial o ecuaţie multiplă cu n variabile independente (x),
determinînd ncoefidenţi de regresie (b) şi un ooeficient de determinaţie to'ală (Dt).
Apoi stabileşte suocesiv contribuţia fiecă,fui factor în icadrul sis,temuluL prin repe
tarea calculului de regresie muHiplă fără 'Participarea fadorului în cauză şi deter
minarea în aoes,t fel a n determinanţii reduse (Dr). Di;ferenţele Dt-Drj, Dt-Dr2'"
Dt-Dr n reprezintă toomai inHuenţa rea!lă a factorilor eliminaţi 'asupra variabilei
dependente y, prin sistemul în icardiruil căruia au fost in,terpretaţi.

Pentru stabili'rea ilegăitIUTilo:t' cauzale dintre f'adorii determin,anţi 'ai sistemuhli
(aspectul b), s-a folosit "metoda idifereniţJellor dintre coe:ridenţii de regresie sban
daTd (p)" care apar în caileulul regresiei muHiple cu eliminarea succesivă a varia
bilelor (figura 3). Aceşti ,coeiidenţi sînt ca[,ciUl:aţi l,a început pentru toţi cei n fac
tori analizaţi în sistem şi apoirecalculaţi la eliminar'ea pe Tund a variatilelor.
pentru fiiecare f,alC'toT în 'paTItle. Diferentele mai mari dintre oaefilCi,enţii B iniţiali şi

oei rreookUilaţi, ind:kă tocmai fCl!otorÎ'i delpendenţi de cel elimÎ!Il'3't , :precum şi sensul
legăturilor existente (+ sau -).

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Procedînd în modul descris, din datele deJa înregistrate la calcl]
lator, s-au putut obţine informaţii privindcauzalitate.a şi m'Odul de ac
ţiune a factorilor în aicumu:area produc.ţiei astfel:

1. Cauzele care au determinat influenţa po
z iti v ă sau neg ati v ă a u nor fac tor i d eba z Fi.

1.1. Deficitul de saturaţie al solului "T-S" (tabelul 2), o valoare
eare s-a corelat constant pozitiv cu producţia de tuberculi, între limitele
0,7 şi 7,5 lne, cu un coeficient general de regresie +7,26 q/ha.

Un nU1l1ăr de 25 factori analizaţi, explică variaţia valorii T-S Între
0,7 şi 7,5 me în propor'ţie de 70,160/0' Diferenţele de determilla:ţie la eli
minarea fiecărui factor exprimă intensitatea factorului respectiv, chiar
şi în 0/O, iar coeficienţii de regresie b şi B exprimă cantitativ influenţa

n1anifestată.



Tabelul 2 te
o:>

Analiza unui sistem cauzat care a determinat "Deficitul de saturatie T-S"
Limitele 0,7-7,5 me, media 3,37 me

Determinatia totală (Dt)=70,16%

Nr.
de

ard.
Factorii V.M. Extremele

(n=300)

Deter
minaţia

redusă
(Dr)

Dt-Dr %

Coef. de regresie

b (ID') I ~

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Proporţia de nisip a solului
Conduetivitateahidraulică a subsolului
Îngrăşăminte chimice aplicate
Conduetivitatea hidraulică a solului
Conţinutul de humus al solului
Capacitatea de apă capilară

Epoca de executare a arăturii
Buruieni înainte de înflorirea cartofului
Greutatea volumetrică a solului
Valoarea pH al solului
Raportul C/N al solului
Buruieni după înfloritul cartofului
Aprovizionarea solului cu N-total
Aprovizionarea solul ui cu K O
Rezistenţa la penetrare a su])solului
Ingrăşămintele organice aplicate
Apa din sol în mai
Apa din sol în iulie
Proporţia de argilă a solului
Apa din sol în septembrie
Rezistenţa la penetrare a subsolului
Conţinutul de Ca al solului
Greutatea volumetrică în subsol
Aprovizionarea solului cu P.z..O~
Apa de rezervă a solului prImavara

TOT A L:

b=7,26 q/ha

%
10 cm/s

kg/ha NPK
10 cm/s
%
%

zile/dec.
kg/ha s.u.

g
i
i

kg/ha s.u.
mg
mg

kg/cm2

t/ha
m3/ha
m3/ha

%
m3/ha
kg/cm2

me
gr
mg
%

x

1-41
0-4509
0-362
0-2410

0,80-3,40
26,1-53,6

0-105
10-1230

1,37-1,84
4,6-7,7
2,5-2,7
160-1720

0,10- 0,51
6-29

18-52
0-45

535-1496
129-1553
15-42

500-1281
2,6-15

5-94
1,44-186

1-30
13-45

x

61,96
63,96
65,88
67,76
68,25
68,61
69,47
69,52
69,71
69,78
69,81
69,89
69,91
69,96
70,01
70,02
70,05
70,06
70,09
70,10
70,12
70,13
70,13
70,14
70,14

x

8,20
6,20
4,28
2,40
1,91
1,55
0,69
0,64
0,45
0,38
0,35
0,27
0,25
0,20
0,15
0,14
0,11
0,10
0,07
0,06
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02

28,44

20,19
15,12
10,55
5,91
4,71
3,82
1,70
1,57
1,11
0,92
0,87
0,66
0,63
0,49
0,39
0,35
0,27
0,25
0,17
0,14
0,10
0,07
0,07
0,05
0,05

70,16

-0,154
-0,040

0,003
-0,034
-0,001
-0,040

0,044
-0,001

0,044
-0,001

0,000
-0,001

0,001
-0,003

0,029
0,001

-0,018
-0,009

0,008
-0,011

0,088
-0,000

0,001
0,002
0,000

x

1,058
-0,368

0,456
-0,425
-0,179
-0,625

0,242
-0,117

0,140
-0,092

0,117
-0,122

0,108
-0,085

0,118
0,126

-0,326
-0,124

0,145
-0,091

0,099
-0,036

0,028
0,122
0,025

x
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Rezultatele demonstrează, că factorul T-S de'vine limitativ în cul
tura cartofului, datorită faprtulu~ că valoarea sa scade pe soIurile
uşoare (proporţia de nisip, b = -0,154), bine drenate (conductivitatea
hidraulică a subsolului şi soilwui b = -0,040 şi -0,034) şi bine struc
turate (capaciitatea de apă eapilară, b = -0,040), pe care tocmai se am
plasează cultuna cartofului. Dar tot între' factorii importanţi, au fost
scoşi în evidenţă unii, prin care deficitul de saturaţie poarte fi mărit prin
măsuri tehnologice ca: îngrăşăminte chimice (100 kg NPK = +0,3 me) ;
arătura de toamnă mai timpurie (10 zile = + 0,44 m'e); combaterea
eficientă a buruienilor (-1 to buruieni = +1,0 me).

,1.2. - 1.3. Conţinutul de P205 şi de K20 în frunze (tabelul 3).
Ace:şti factori au influenţat puternic negativ producţia de tuberculi)
situîndu-se pe locurile 9 şi 16 între cei 215 facrtori, cu coeLfidenţii de
regresie de -27,1 şi respectiv 4,4,1 q tuberculi la ha.

Variaţia conţinutului de P205 şi K20 în frunze este explicată în
foarte mică măsură prin influenţa a cite 30 variabile în fiecare siste'm:
în proporţie de num.ai 45,36 şi respecltiv 56,940/0' ceea ce denotă ori un
carekter foarte complex, ori influen'tJa de natură biochimică. care nu au
fosij cuprinse în acest studiu.

Cauzele principale care determină excedentul dăunător de P20 5
sau' K20 lin frunze, a rezultat că sînt de natură chimică: în primul rînd,
cu .0 influenţă de 17-27%, desechilibrul între elementele NPK din
plantă (aliniatele 1-2); apoi reacţia solului (b = 0,327 şi 0,251); va
loan::a T-S a solului (b = - 0,087 şi -0,044). Efeetul negati,v a fost
rnu~t dilninuat de soIurile cu conţinut mai mare de nisip (b = - 0,026
şi --,- 0,196). P~actic se poate interveni pentru reglementarea conţinutului

de P'J.05 în frunze prin aplicarea dirijată a îngrăşămintelor chimice
(5,13%) şi mai puţin organice (0,49). Conţinutul de P20 5 şi K20 în frunze
este diminuat printr-un plantat mai tîrziu şi mai adînc, ceea' nu se re
cOlnandă în practică.

1.4. Durata fenofazei înflorit - maturitate - s-a confirmat în co
relaţie pozitivă cu nivelul producţiei, situîndu-se pe locul 33 între cei
215 factori, cu b = 0,12 q/ha

Analizînd durata acestei fenofaze mai departe într-un sistem cau
7,al cu 31 factori (tabelul 4), a rezultat că variaţia ei între 53 şi 91 zile
a fost determina~ă :

a) fenologic - invers proporţional cu flenofazeJe preeedente: ră

sărit-înflorit (b = -0,90) şi plantat-răsărit (b = -0,71).
b) chimic - precum se cunoaşte, invers proporţional cu conţinutul

de P 20 5 (b = -29,62) şi direct proporţional cu conţinutul de N proteic
din frunze (b = 1,30).

c) fiziologic - invers proporţional cu numărul de tulpini la cuib
(b , 2,41) şi pozitiv cu vigoarea plantei exprimată prin diametrul m.ediu
şi înălţimea medie a tulpinilor (b = 0,38 şi 0,25), element,e în sitrînsă

dependenţă inversă cu desimea de cuiburi în lan (b = 3,56).
Alţi factori care au determinat încă semnifi,cativ durata fenofazPl

înflbrit-maturitate sînt: greutatea volumetrică a solului (b = 25,48),



Analiza unor sisteme cauzale care au determinat:
Tabelul 8 1-10

o
o

Nr. Cioefic ienţ i i

de Factorii D.lv\.
Extremele

Dt·Dr O{.
de regresie

ard. (n=-"'=300)

b(%) I (3

1. "Conţinutul de P20" în frunze" Determinaţia totală (Dt)
Limitele 0,49-0,91 %, media 0,69%/s.u . 45,36%

1
I

Conţinutul de K20 în frunze
I %/5.0. I 1,4--7,7 1,771 I 9,32 - '0,347 --1,982

:2 S~onţinutul de N proteic în frunze (!Io/s.u. 20---41 1,570 8,26 0,102 1,997
3 I Ingrăşămintele chimice aplicate kg/ha NPK °--362 0,975 5,13 0,004 --1,453
4

1
Proporţi3 de nisip din sol (!o 1 41 0,560 2,94 0,026 --1,136

S I Indicele pH 31 SOlului i 4,6 7,7 0,437 2,29 0,327 1,262
()

I Adîncimea de plantare ml11 40 89 0,309 1,63 0,017 --0,976
i I Infecţia de viroze determinată re "C-

I getaţie % ° 49 0,296 1,56 0,177 0,688
8 Valoarea 1-S a solului l11e 0,7--7.5 0,252 1,33 0,OS7 -0,739
9 pata planUîrii zile 1 33 0,239 1,26 0,144 0,758

10 rllgră~amintele organice aplicate tolha I 045 0,094 0,49 0,480 -0,367
11--30 Alţi factori div. eliv. 2,120 11,15 0,265 -0,130

-1 ._-_._-
8,623 1-45,36 I

I
Tobl: x x x x

--------~

2. "Continutul de 1(20 în frunze" Determinaţia totală (Dt)
Limitele 1,4-7,7%, media 4,02°0/S.II. 56,941~O

I
-

11 Conţinutul de P20" în frunze oi) /S.II. 0,49 0,91 1,903 15,91 3,821 -- 2,731
2 Conţinutul de N proteic în frunze %/s.u. 20 41 1,336 11,17 I 0,192 1,839
:3 lv\asa de buruieni înainte de înflori t kg/ha s.u. 10 1230 0,G50 5,43 0,080 1,018
4 Proporţia de nisip a solului o' I 41 0,336 2,81 0,196 0,869iO

5 Adîncimea de plantare mm 40-89 0,325 2,72 --0,002 1,002
6 Indicele pH al solului i 4,6-"7,7 0,277 2,32 0,251 0,984
7 Aprovizionarea sol L11 L1i cu K20 mg 6---29 0,177 1,48 -'0,012 -- 0,836
8 Epoca de executare a arăturii zile/clec. 0-105 0,152 1,27 0,013 -0,519
9 Data plantării zile/apr. I 33 0,117 0,98 -0,098 -0,428

10 Valoarea 1-S a solului me 0,7-7,5 0,066 0,55 - 0,044 ---0,394
11-30 Alţi factori: div. cliv. 1,472 12,30 -0,983 -0,131

--1 Total: I x x I 6,811 56,94 x x
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Tabelul 4
Analiza unui sistem cauzal care il determinat "Durata tenofa~ei înflorit-maturitate"

Limitele 53..-- 91 zile, media 74 zile, Determinaţia totală (Dt)=87, 11 %

N,. I I I
Extremele

I I I
Coeficientul de regresie

de ord. Factori! U.M. (n=300) Dt-Dr (J
o

Ib(zile) ()

1 Desimea cuiburilor la înflorit mii/ha 18-47 2,036 11,10 3,56 -- 0,274
2 Fenofaza răsărit-înflorit zile 30---47 2,036 11,10 --- 0,90 -0,177
3 Conţinutul de P20 5 în frunze %/s.u. 0,49---0,91 1,853 10,10 29,62 -0,296
4 Conţinutul de N proteic în frunze OI I 20---41 1,613 8,79 1,30 0,192iO/S.U.

5 Fenofaza plantat - rasarit zile 20-- 46 1,483 8,08 --0,71 -0,226
6 Greutatea volumetrica ~ solului g 1,37--1,84 0,854 4,66 --25,48 -0,145
7 Aprovizionarea solului cu K20 mg 6--20 0,810 4,42 0,88 -0192
8 Diametrul mediu al tulpinii cm 5-10 0,705 3,84 0,38 0,136
9 Numarul tulpinilor la cuib nr. 2,7--7,2 0,524 2,85 2,41 0,113

10 Aprovizionarea solului cu P20 5 mg 1 30 0,468 2,55 1,75 --0,090
11 înălţimea medie a tulpinii cm 21 70 0,452 2,46 0,25 0,141
12 Apa din sol în iunie ma/ha 434--- 1275 0,402 2,19 0,09 0,134
13 Indicele pH al solului i 4,6--7,7 0,365 1,99 1,88 --0,113
14 Masa de buruieni înainte de înflorire kg/ha s.u. 180--- 2310 0,309 1,69 - -0,04 ---0,076
15 Îngrăşămintele chimice aplicate kg/ha NPK 0-362 0,299 1,63 0,03 0,033
16 Conduetivitate hidraulică a subsolului 10 cm/s 0-- 4509 0,296 1,62 0,02 --0,097
17 Rezistenţa Ia penetrare Ia recoItare l<g/cm2 0,7 -- 32 0,264 1,44 -0,02 0,094
18 Proporţia de argilă din sol 0/ 15---42 0,257 1,40 0,50 --0,084;0

19 Numărul de frunze la cuib nL 20--190 0,252 1,37 0,40 0,079
20 Inftecţia de viroze pe plante o; 0-49 0,132 0,72 0,72 0,043/0

21 Masa de buruieni după înflorit kg/ha s.u. 160--1720 0,116 0,63 0,01 -0,054
22 Proporţia de nisi p fin ~-o 14--64 0,093 0,50 0,93 0,051
23 Aprovizionarea sol ul ui cu N mg 0,1--0,51 0,089 0,49 17,60 0,036
24 Proporţia de nisip grosier (l/ 1,6--37 0,056 0,32 0,72 0,048iO

25 Conduetivitatea hidraulica a solul ui 10 cm/s 0--2410 0,045 0,24 0,01 0,038
26 Conţinutul de K20 în frunze o' / 1,4 7,7 0,044 0,24 - 0,01 0,034/0 I S. LI.

27 {\pa din sol în august m3/ha 374-1666 0,044 0,24 0,02 0,030
28 Ingrăşămintele organice aplicate t-ha 0-45 0,032 0,17 0,19 0,022
29 Atacul gîndacului Colorado % 0-138 0,024 0,13 0,06 0,016
30 Apa din sol în iulie m3/ha 129-1553 0,015 0,08 0,02 0,028
31 Continutul de Ca în sol me 9--54 0,013 0,07 0,16 0,016

Tot <; 1: x x 15,982 I 87,11 x x

Locul 33, 0,67%, b==0,12 q/ha
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102 LUCR.( ST., I.C.C.S., CARTOFUL, 1975, vqr.,. V.

aprOVIZIOnarea solului cu K 20 '(ib- 0,88), indÎiCele pH al solului
(h ~1,88), masa de buruieni înainte de înflorit (ib=-0,0i4) .şi după

[nflorit(b=-O,Ol) şi alţii.

Legătura cauzală dintre aceşti factori poate fi reliefată şi caracte
rizată mult mai precis folosind metoda diferenţelo'!' dintre coeficienţii de
regresie standard (B). In cadrul acestui sistem, s-au putut stabili pentru
factorii mai importanţi (desimea cuiburilor la înflorit, conţinutul de
P205 în frunze şi conţinutul de azot proteic în frunze) schemele de legă

tură redate în tabelul 5. La eliminarea din calculul regresiei lTIultiple a
factorului desimea cuiburiloir, diferenţele ~~{3' cele mai mari au fost
în ordine 73, 55, 38 şi 28 de unde se poate deduce că factorul desime a
influenţat în principal prin aceşti 4 factori.

La factorii: conţinutul de P20 5 şi respectiv azot proteic în frUnze,
tot în baza diferenţelorl3-~,' maxime găsite după eliminarea acestor
factori din calculul de regresie multiplă, au putut fi iden~ifi!caţi atît fac
torii oauzali mai importanţi, dt şi acei factori prin care îşi manifestă

acţiunea negativă conţinutul de azot proteic în frunze. Intensitatea rela
ţiilor dată de diferenţeleB-~,' este însă cu totul orienftativă.

1.5. Durata fenofazei răsărit-înflorit (tabelul 6). Această fenofază s-a
dovedit corelată repetat negativ cu nivelul producţiei de tuberculi.
Coeficientul de regresie final a fost b = -0,36 q/ha, pentru limitele
30-47 zile.

Sistemul de 31 fac~ori analizat în acest sens, explkă aproape com
plet variaţia fenofazei răsărit-Înflorit (Dt = 92,41 0/ 0), Principalii factori
tehnologici prin oare poate fi dirijată această fenofază, au fost: data
plantării (b= -1,25), mărÎ1nea tuberculilor plantaţi (b=-0,88), calitatea
pregătirii terenului (b = -0,08), îngrăşămintele chimice (b = 0,28); adîn
cimea de plantare (b = 1,44), !ingrăşămintele organice (b = 0,80) etc.

Alţi factori în strînsă legătură cu fenofaza răsărit-înfloritmai sînt:
conţinutul de N proteic în frunze (b = 0,80), numărul de tulpini la cuib
(b = -1,39), greutat1ea volumetrkă a solului (b = -16,31), conductivi
tatea hidraulică a subsolului (b = -0,04), indicele pH al solului
(b = 2,30) şi alţii.

1.6. Raportul C/N al solului - a rezuHat ca un al,t eielnent im
po.ntant pentru producţia de tube!reuli, în corelaţie negativă, în speCial
în condiţiile climatiee deosebite din anul 1968 (secetă urmată de timp
UlTIed şi răeOlros). . .

Tabelul 7 redă analiza cauzalăa v:ariaţiei acestui factor între limi
tele 2,25 şi 27,2, pe baza a 24 variabile independente.

Interesează în mod special factorii prin care indicele C/N al solu
lui poate fi redus. Asemerue,a factori sînt: conţinutul de N total al solu
lui (b = -8,84), îngrăşămintele organice şi chimice aplicate (b =~O,80
-0,012), executarea cît mai timpurie a arătării de bază (b = -0,042),
indioelepH al solului (b = -1,646), combaterea buruienilor (b = 0,009),
afînarea solului (parazitat-ela, b = -0,338) etc.

,Factorii oare măresc valoarea raportului C/N al solului· sînt rezis
tenţa: la penetr:are a solului primăvară (b = 0,211), conţinutul de Ca al



Tabelul 5

S.:heme de legături stabilite folosind coeficientul ,,~", în sistemul factorului "durata fenofazei înflorit- maturitate"

Conţinutul de N-pro·te- Rezistenţa la penetrare
ic în frunze (170) primăvara - (125)

Cauze X Data plantării + (l47) Îngrăşămintele organi-
ce date cartofu1ui +(120)

Îngrăşămintele chimice Conţinutul de N-total
aplicate (- (l42 al cartofului +(l07)

Indicele pH al solului (l1O) Conţinutul de K ° în
frunze LJ - ( 95)

Adîncimea de plan-
tare -- ( 90)

~ ~
Efect-cauză Desimea de cuiburi Conţinutul de P20" în frunze Conţinutul de N-prot. în frunze

b=-3,56 b=-0,90 b=I,30

~ ~ ~

Efecte Diametrul mediu al Diametrul mediu al Fenofaza răsărit-înflo-

tulpinilor (73) tulpinilor - (210) rit - (l17)

Aprovizionarea solului Conţinutul de K20 în Conţinutul de P20n în
cu K20 - (55) frunze (l32) frunze - ( 98)

Înălţimea medie a Fenofaza răsărit-înflo- Înălţimea medie a tul-
tulpinilor - (38) rit --- (105) pinilor +( 72)

Conţinutul de K20 nî Atacul de Colorado - ( 55)
frunze +(28)

~

td
~
t:l
8
1!l

~
"'d
~
(')

~

~
~
o
o.
Il)

o.
ro
~
ro
'"l
~
ro
~
'1
ro

I-xj
!l)l
'"l
Il)<

ăro
'"l
<:ro.g
~

Notă:CHre-le în paranţeze.indică diferenţele.~ - Wiar semnele sau sensul legăturilor cu cei 3 factori.

j-..&

o
w



Analiza unui sistem cauzal care a determinat "durata fcnofazei râsărit-înflorit"
Limitele 30- 47 zile, media 39 zile Determinaţia totală (Dt)=92,41?iJ

Coeficientul de regresie

Tabelul 6

Nr. de I
ard. Factorii u.:\\. Extremele

(1I=cc300) Dl~Dr 0/
10

b '';;

~

o
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~
C/J

.~

3
3

I

,071 18,67 1,30 0,357
,315 12,21 0,80 0,289
,17:3 11,68 1,25 -0,482
,430 8,95 0,88 --0,277
,115 7,79 1,39 -0,229
,592 5,86 ··0,08 0,172
,230 4,-53 0,03 0,232
,079 3,97 16,31 -0,140
,852 3.14 0,28 0,148
,802 I 2,95 1,44 0,226
,571 2,10 0,04 0,151
,487 1,79 1,40 0,115
,381 1,40 0,80 0,076
,370 1,36 0,41 0,093
,368 1,35 0,39 0,101
,254 I 0,94 0,05 0,078
,188 0,(,9 2,30 0,080
,184 0,G8 0,86 0,078
,IG2 0,60 9,24 0,050
.143 0,53 0,01

I

0,054
,098

I

0,3G 0,94 0,051
,0(i9 0,2G 2,72 0,041
,044 0,16 0,92 0,033
,033 0,12 19,22 0,042
,028 0,10 0,03 0,029
,021 0,08 0,07 0,0:9
,020 0,06 ~~- 0,01 -0,023
,015 0,06 -- 0,01 --0,022
,002 0,01 0,02

r

0,005
,001 0,01 0,06 -0,005
,000 0,00 0,002 I 0,003

5,098 I 92,41 I x I x

°

2x

20-~ 4G
20-41

I 33
36--4-5
2,7~7,2

G,3 45
21 70

1,37· 184°····3G2
40-89
O~- 4509
5 10
0- 45
1 13

22 [l3
20 90

4,G-7,7
1 30

0,1 0,51
535 1496

1 41
1,4 7,7
15 42

a,G 6:3
434 1275

9-~29

0-- 2410
180~-~ 2310

0-138
5--94
10~-1230

x

zile
0/ /o/s.u.

zi le/apr.
mm
nr.

nr/m2

cm
g

kg/ha
mm

10 cms
cm

Uha
kg.crn 2

mii c./ha
nf.
i

rng
rng

m:lh3
,~o

gis.u.
%
mg

nl:·l!h~a

gs.u.

kg/ha/s.u.
0/
/0

mI
kg/ha

Tot al:

b= - 0,36 q/ha

Fenofaza plantat răsărit

Conţinutul de N proteic în frul1Ze
Data plantării

t"\ărimea tuberculilor plantaţi
Numilrul tulpini lor la cuib
Calitatea pregătirii terenului
Înălţimea medie a tulpini/or
Cireutatea volumetrică a solului
Îngrăşămintele chimice aplicate
Adîncimea de plantare
Conduetivitatea hidraulieă a subsolului
Diametrul mediu al tu/pinilor
Îngră~ămintele organice aplicate
Pezistenta /a penetrare a sa/ului
Desimea de cuiburi la plantare
Numărul de frunze /a cuib
Indicele pH a/ solului
Aprovizionarea solului cu P20 ;;
Aprovizionarea solului Cli N
c\pa elin sol în rmiÎ
Proporţia ele nisip din sol
Continutul de 1\20 în frunze
Proporţia ele ilrgilil elin sol
Conţinutul cle P:,O., în frunze
Apa din sol în iulie
Aprovizionarea solului cu K2()

Conduetivitatea hidraulică a solului
Masa de buruieni
Atacul gîndacului Colorado
Conţinutul de Ca în sol
Ma'3 de buruieni înainte de Înflorit

2
3
4
f)

U
7
8
9

10
11
12
13
14
15
lG
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Tabelul 7
Analiza unui sistem cauzat care a determinat "Raportul C/N al solului"

Limitele 2,25-27,2, media 8,41 Determinaţia totală (Dt) ":c= 72,45

N,. de I
I I

Extremele

I
I I Coeficientul de regresie

ord. Factorii U.M. (n=300) Dt·Dr %
I II I b (3

1 Conţinutul de N-total în sol mg 0,10-0,51 5,826 20,87 8,844 -0,290
2 Ingrăşămintele organice ap lica te to/ha 0-35 4,289 15,36 0,180 --0,003
3 Rezistenţa la penetrare primăvara kg/cm2 17--35 2,317 8,30 0,211 0,588
4 Epoca de executare a arăturii de bază zile/dec. 0-105 2,154 7,72 --0,042 --0,102
5 .Masa de buruieni înainte de înflorit kg/ha s.u. 0-250 1,379 4,94 0,009 0,280
6 Indicele pH al solului i 4,15-6,75 1,117 4,00 1,646 -0,247
7 Conţinutul de Ca în sol mg ()- 45 0,688 2,46 0,195 0,031
8 Capacitatea de apă capilară 0/ 26-43 0,412 1,48 0,147 0,146/0

9 Conduetivitatea hidraulică a solului 10 /cm/s 30-2300 0,327 1,17 0,001 0,073
10 Porozitatea solului % 30-45 0,312 1,12 0,338 --0,175
Il Greutatea volumetrică a subsolului g 1,50-1,85 0,294 1,06 1,079 0,097
12 Conduetivitatea hidraulică a subsolul ui 10 emis 20-4300 0,267 0,96 0,001 0,042
13 .Masa de buruieni după înflorire kg/ha s.u . 69--952 0,229 0,82 0,002 0,157
14 îngrăşăminte chimice aplicate kg/ha NPK 32---172 0,187 0,67 --0,012 -0,048
15 Apa din sol iunie iulie m /ha 400--950 0,107 0,38 0,003 0,020
16 Valoare T-5 al solului me 1 4,5 0,078 0,28 0,050 0,117
17 Rezistenţa la penetrare primăvara

0-30 em kg/cm2 1 20 0,056 0,20 0,009 0,271
18 Apa din sol primăvara 0-- 30 cm m3/ha 700-1200 0,055 0,20 0,114 0,154
19 Conţinutul de C total în sol mg 1,5--3,0 0,039 0,14 0,006 0,134
20 Proporţia de argilă în sol ?'o 15-38 0,037 0,13 0,019 0,202
21 Proportia de nisip grosier şi fin ~o 24---54 0,026 0,09 -0,083 -- 0,107
22 Apa din sol în aprilie mai m3/ha 700- 1300 0,013 0,05 0,006 0,028
23 Apa din sol în august - septembrie m3/ha 600--1300 0,010 0,03 0,001 0,011
24 Greutatea volumetrică a solului g 1,50-1,80 0,005 0,02 0,880 0,263-, Tot al;

I
x

I
x 20,224

I
72,45 x
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solului (b = 0,195), capacitatea de apă oapilară (b = 0,147), greutatea
volumetrică în subsol (b = 1,079) şi alţi factori.

Conţinutul de carbon al solului s-a c01nportat luult mai constant
încomparaţei cu azotul din sol, c1asîndu-se pe locul 19, cu b ~ 0,006,
lntre 1,5-3,0 mg carbon total în sol.

2. C auz ele car efa v O' r i z e a ză sau i n h i b ă m ani f e 18

.t are a Iti n e i bol is a 'li u n li i dăunător.
2.1. Atacul gîndacului din Colorado (tabelul 8). A fost situat pe

locul 43 între cei 215 factori, notat între limitele °şi 134% "frecvenţă X
intensitate" (media 59), cu un coeficient b = 0,08 q/ha.

Factorii mai importanţi care pot contribui la reducerea pagubelor
cauzate de gîndacul din Colorado sînt: o plantare mai timpurie (b = 1,58)
şi parcurgerea primelor fenofaze într-un timp mai scurit (b = 3,30 şi

5,16)" conţinutul mic de azot şi mare de fosfor în frunze (b = 0,83 şi res
pectiv -5,16), utilizarea îngrăşămintelor în doze mari (b = -0,90),
plantarea superficială (b = 2,56 plante viguroase cu dimuetrul tulpinilor,
mare. (b = 6,35) etc. Atacul a fost mai mare pe soIurile cu humus mult
(b = 12,01) şi nisip puţin (b = -1,58), cu greutatea volumetrică luică

(b = -34,18) şi raportul C/N al solului, mare (b = 3,60). Toate aceste
influenţe sînt însă mici (determinaţia totală nUluai 32,47% ),

2.2. Gradul de infecţie cu viroze la cartof (tabelul 9), cu limitele
1,3-26,90/0' a fost explicat de asemeni în proporţie luică (Dt = 57,170/ c),
,de un număr de 27 factori cauzali analizaţi, fiind un efect foarte complex.

La gradul de infecţie cu viroze a cartofulJui a contribuit infecţia

iniţială a luaterialului plantat în proporţie de. 160/0' data pl.antării

(b = 1,093), gradul de îmburienare înainte de înflorit (b = 0,048) etc.
,Ca fElctori importanţi au mai rezultat îngrăşămintele minerale şi orga
'nice date la cartof (b = -0,284 şi respectiv -0,191), valoarea T-S a
;solului (b - -4,037) şi o creştere mai viguroasă a plantelor exprimată
prin înălţimea medie a tulpini10r (b = -0,451), care pot influenţa lins;:l
:numai toleranţa plantelor faţă de viroze, nu gradul de infecţie cu viroze.

Numărul de treceri mecanice prin cul:turi s-a situat pe locul 1/1
:(b = 1,084).

Infecţia a fost mai mică pe soIurile nisipoase şi luai luare pe soIu
rile bogate în argilă (b -:- -0,030 şi 0,040).

3. Fac:t ori i 'C are de te r mi n ă an u ro i t e ca.1 it ă ţi al e
,p rod u c ţie i.
i 3.1. Indicele calităţii culinare (tabelul 10). Este un indice sintetic,
repref:entînd 11 calităţi culinare diferite ale tuberculilor, între care:
:gustul, consistenţa, sfărîmarea la fierbere, făinozitaiea, aspectul, etc.
!Variaţia acestui indice foarte complex între 2,22 şi 3,41, a fost explicată
în proporţie de numai 53,420/0' Din 'cei 31 factori oauzali analizaţi au
iinfluenţat pozitiv următorii: creşterea viguroasă a tufelor, fenofaza răsă

irit-înflorit lungă şi înflorit-maturitate mai scurltă (invers capentrb pro-
ducţii cantitatv mad), soIurile cu mai puţin nisip şi mai mult ).1U1UUS

şi chiar argilă, .cu greutate volumetrică mai mare, bine aprovizion:ate cu
apă în iulie şi mai uscate înainte de recoltare, iar negativ îngrăşărnintele



--- -TCibeiiiis
Analiza unui sistem cauzat care a determinat "Intensitatea atacului gîndacului din colorado H

Limitele 0-134, media 59 unităţi I X FDeterminaţia tota1ă-(Dt)=32,47%

N,. de I
I I

Extremele

I I I
Coeficientul de regresie

ard. Factorii D.M. (n=300) Dt-Dr %
Ib (j

1 Fenofaza plantat - răsărit zile 20-46 6,5721 6,75 3,30 7,024
2 Fenofaza răsărit - înflorit zile 30-47 6,2372 6,40 5,16 3,255
3 Data plantării zile apr. 1-33 5,8173 5,97 1,58 6,305
4 Conţinutul de N-proteic în frunze %/s.u. 20-41 2,1952 2,25 0,83 2,308
5 Conţinutul. de. P20ij în frunze %/s.u. 0,6-6,3 2,1650 2,22 -5,16 -0,353
6 Numărul tulpinilor la cuib nr. 2,7-7,2 1,6027 1,64 16,58 -2,012
7 8:dîncimea de p1antare mm 40-89 1,4122 1,45 2,56 2,074
8 Ingrăşăminte chimice date la cartof kg/ha NPK 0-362 0,9779 1,00 -'-:0,27 -1,567
9 piametrul mediu al tulpinilor mm 5-10 0,8076 0,83 -6,35 -1,494

10 Ingrăşăminte organice date la cartof tolha 0-45 0,6392 0,66 -0,90 -0,963
Il Mărimea tuherculi10r plantaţi mm 36-45 0,6084 0,62 1,61 1,261
12 Infecţia cu viroze. a p1antelor % 0-7,2 0,5201 0,53 3,23 1,203
13 Proporţia de nisip din sol % 1-41 0,3753 0,39 --1,58 -0,957
14 Conţinutul de humus în sol % 0,80-3,40 0,3374 0,36 12,01 0,792
15 Haportul CIN al solului r 2,5-2,7 0,2910 0,30 --3,60 -0,764
16 Greutatea volumetrică a solului gr 1,37-1,84 0,2731 0,28 34,18 -0,714
17 Numărul de frunze pc tufă nr. 20-190 0,2148 0,22 0,40 0,711
18 Conţinutul de Ca in sol me 5-94 0,1403 0,15 --0,59 --- 0,585
19 Proporţia de argilă elin sol (Yo 15--42 0,090G 0,09 1,24 0,489
20 Masa de buruieni înainte de înflorit kg/ha 10-1230 0,0806 0,08 0,02 0,381
21 {\pa din sol in perioada de vegetaţie 0/ 605-1209 0,0757 0,08 --0,06 0,609/0

22 Jnăltlmea medie a tulpinilor em 21---70 0,0686 0,07 0,68 --0,552
23 Aprovizionarea solului cu P205 mg 1 30 0,0684 0,07 0,47 0,480
24 Indicele pH al solului i 4,6---7,7 0,0210 0,02 I 5,08 0,280
25 Aprovizionarea solul ui cu N mg 0,1--0,51 0,0114 0,01 26,22 0,148
26 Conţinutul de 1(20 în frunze ~o /0,. U. 1,4--7,7 0,0044 0,00 I 1,30 0,104
27 Valoare T-5 a solului me 1 9 0,0001 0,00

I
--0,16 --1,019

28 Apa de re:eervă a solul ui prim3vara 0/ 13--45 0,0001 0,00 -0,06 --0,01910

29 Aprovizionarea sol ul ui cu Kl) mg 6-29 0,0000 0,00 I 0,05 --0,118

Total: x I
x I 31,6323 I 31,47 I x x

Locul 43, 0,44%, b= -- 0,08 g
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Analiza unui sistem cauzal care a determinat "Gradul de infectie cu viroze la cartof"
Limitele 1,33- 26,9%, media 10,0% D'eterminaţia totală (Dt)=57,17%

Tabelul 9 !--'
o
O::>

I I
-

I
I

I
N,. del Extremele

Coeifcientul de regresie

IFactorii V.M. Dt-Dr o'
ard. (n=300) 10 II b(%) (j

1 Infecţia iniţială cu viroz)e la plantare % 0-7,2 7,0290 15,99 2,385 0,381
2 rn~făşămintele minerale date la cartof kg/ha NPK 0-362 2,8521 6,49 --0,284 -0,309
3 Da a plantării zile apr. 1---33 2,8990 5,32 1,093 0,228
4 Valoarea T-S a solului me 1 9 1,8402 4,19 -4,037 --0,192
5 Buruieni înainte de înflorit kg/ha S.u. 10-- 1230 1,6272 3,70 0,048 0,296
6 îngrăşăminte organice date la cartof to/ha 0,45 1,1560 2,62 -0,191 0,188
7 Conţinutul de P20 S în frunze %/s.u. 0,6-63 1,0663 2,42 --1,343 -0,141
8 Proporţia de nisip din sol % 1-41 0,8980 2,04 -0,030 -0,101
9 Adîncimea de plantare mm 40-89 0,8506 1,94 0,079 0,112

10 Humusul din sol % 0,80-3,40 0,7338 1,67 0,353 0,116
11 Fenofaza Înflorit - maturitate zile 0,7757 1,56 0,288 0,135
12 Aprovizionarea solului cu P20 5 mg 1-30 0,6720 1,53 0,269 0,143
13 Numărul de tulpini la cuib nr. 2,7-7,2 0,4109 0,93 0,555 0,889
14 Numărul de treceri mecanice prin

cultură nr. 5-12 0,3219 0,73 1,084 0,105
15 Inălţimea medie a tulpinilor cm 21-70 0,2567 0,58 -0,451 -0,654
16 Valoarea pH a solului i 4,6-7,7 0,1670 0,38 1,343 0,097
17 Conţinutul de KzO În frunză g/s.u. 1,4-7,7 0,1184 0,27 0,158 0,063
18· Conţinutul de Ca ai solului me 9-54 0,0956 0,22 -0,041 -0,056
19 Aprovizionarea soluIiu cu K20 mg 6-20 0,0929 0,21 0,854 0,051
20 Proporţia de argilă din sol % 15-42 0,0887 0,20 0,040 0,058
21 Conţinutul de N în frunză mg 20-41 0,0747 0,17 -0,041 -0,046
22 Mărimea tuberculilor de sămînţă mm 36-45 0,0687 0,16 -0,072 --0,043

23 Apa din sol în perioada de vegetaţie % 605-1209 0,0134 0,03 0,001 0,018

24 R.aportul CIN al solului V 2,5-2,7 0,0062 0,01 --0,010 -0,012

25 Desimea cuiburilor la Înflorit mii/ha 18--47 0,0005 0,00 ---0,034 -0,004

26 Aprovizionarea solului cu N mg 0,1-0,51 0,0003 0,00 0,003 0,003

27 Fenofaza răsărit - înflorit zile 30--47 0,0003 0,00 0,009 -0,003

--
Tot al: x x 25,132 57,17 x x
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Tabelul 10 lI:
AnaliZa unui sistem cauzat care a determinat,,!ndicele calităţii culinare" ~

Limitele 2,22-3,41, media 2,62 Determinatia totală (Dt)=53,42% ~. ~

N d
1 I I

E t 1

I I I
Coeifcientul de regresie t;

r. e . . x reme e ~
ord. Fac tor 1 1 U.M. (n=300) Dt-Dr % I -'CIJb (3 ....

~

1 Înălţimea medie a tulpinilor em 24-- 92 1,806 6,25 0,027 0,281 ~
2 Apa din sol în iulie m3/ha 129-1553 1,498 5,19 0,001 0,260 ~

. 3 Fenofaza răsărit - înflorit zile 30-47 1,263 4,37 0,052 0,153 8
1, 4 Proporţia de nisip în sol % 1-41 1,167 4,04 -0,021 -0,165 ~

5 I 9reutatea volumetrică a solului g 1,37-1,84 1,104 3,82 1,382 0,170 ~

I
6 I Ingrăşă.minte1e chimice aplicate kg/ha NPK 0-362 1,096 3,80. -0,002 -0,151 S
7 Conţinutul de Ca în sol me 5--94 1,087 3,76 -0,014 --0,170 e-

Ii 8 Apa din sol în septembrie m3/ha 500-1281 0,882 3,05 -0,001 -0,127 p.

9 Fenofaza înflorit - maturitate zile 52-98 0,880 3,05 -0,027 -0,355 (Il

10 Aprovizionarea solului cu K20 la în- ~
_ f10rit mg 9-- 29 0,724 2,51 0,015 0, 182 ~

11 Inălţimea bilonului la recoltare mm 72-194 0,700 2,42 --0,006 -0,117 ,
12 Conţinutul de N total în sol mg 0,1-0,51 0,657 2,28 1,576 0,113 @
13 Valoarea T-S a solului me 1 9 0,402 1,39 --0,067 -0,101 ~

. 14 Conţinutul de humus în sol % 0,80-3,40 0,385 1,33 0,183 0,084 ~,

I

15 Porozitatea solului % 33-- 51 0,298 1,03 -0,020 -0,079 ;i,
16 Data plantării zile/apr. 1 33 0,292 1,02 -0,009 -0,087 5'
17 Numărul de frunze pe tufă nr. 20--190 0,2.22 0,77 -0,003 -0,065 ~
18 Aprovizionarea solului cu P20" mg 1 30 0,199 0,69 0,010 -- 0,060 ~
19 Aprovizionarea solului cu K20 primă- .g

vara mg 6--29 0,140 0,48 0,015 -0,048 ~
20 I Conţinutul de K20 în frunze %/s.l1. 1,4-7,7 0,125 0,44 0,056 0,057
21 piametrul mediu al tulpinilor em 5-10 0,093 0,32 0,044 0,051
22 Ingrăşămintele organice aplicate to/ha 0- 45 0,079 0,27 -0,004 -0,034
23 Adîncimea cuibului de tuberculi cm 6--19 0,078 0,27 0,024 0,072

1

, 24 Conţinutul de N proteic în frunze %/s.u. 20-41 0,067 0,23 0,013 0,046
25 Proporţia de argilă din sol % 15--42 0,067 0,23 0,009 0,050
26 Indicele pH al solului i 4,6-7,7 0,050 0,17 --0,075 -0,052

I
27 Raportul CIN al solului r 2,0- 2,7 0,031 0, Il 0,009 0,025
28 Desimea medie de cuiburi mii/ha 22-53 0,021 0,08 --0,004 -0,023
29 Masa de buruieni - media kg/ha/s.u. 180-2310 0,011 0,05 ° 0,017

1

, 30 Conţinutul de P20 5 în frunze %/s.u. 0,6-6,3 0,001 0,00 -0,029 -0,004
31 Apa din sol în mai m3/ha 535-1496 0,000 0,00 ° -0,0001

Tot al: x x I 15,425 53,42 x x I g
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chimice şi organke, calciul din soJ şi deficitul de saturaţie T-5 al,
solului.

3.2. Proporţia de tuberculi mari (tabelul 11). Intre limite largi de
16 şi 800/0' această însuşire a fost explkată în proporţie de 72,950/0. Prin~
cipalii factori cauzali au fost: desimea de cuiburi (b = -1,03), mărimea

tuberculului plantat mai mică (b = -1,24), numărul de tulpini la cuib
(b..:..- -4,73), data plemtării tiimpurie (b = -0,58), dur;ata feno:fazei în
florit-maturirtate şi răsărit-înflorit (b = 0,94, respectiv -0,90), gradul de
îmburuienare (b = -0,010/0), gradul de afînare a bilonului la recoltare
(b = -0,260/0), infeeţia cu virusuri (b = -0,420/0), etc.

Tabloul legăturilor principale dintre factori poate fi completat In
fiecare caz valoros folosind metoda diferenţelor dintre coefi:eienţii ~I în
calculul regresiilor multiple cu eliminarea suecesivă a variabilelor. In
tabelul 12 sînt trecUite spre exemplificare două scheme sau ipoteze de
morlele care au r:ezultat pe această oale pentru cei 2 factori c1asaţi pe
primele locuri sub aspe,ctul proporţiei mari de tuberculi: conţinutul de
P20 5 în frunze şi desimea cuiburilor la reeoltare. Pentru verificarea şi

definitivarea prin calcul a acestor ipoteze sau modele orientative, se va
folosi în etapa la III-a de prelucrare a dartelor, metoda coeficientului
"path" (F e r r.a r i, 1964).

3.3. Proporţia de tuberculi mici (tabelul 13). Intre limiitele 11 şi

630/0 tuberculi mki, această însuşire a fost determinată în proporţie de
75-67% , Principalii factori cauzali au fost: adîncimea cuibului
(b = 0,90), aprovizionarea solului cu azot (b = -0,73) conţinutul de hu
mus (b = -0,19), greutatea volumetrică (b = 5,00), o plantare tîrzie
(b = 0,78), de:silmea de cuiburi (b = 0,25), etc.

4. F a ,c tor i ,c auz ali pe n t r ual t e ele fi e n te caT e
in te r e s e a z ă 'c ere e t are a salU p r 'O dure ţ i a, p r ivi n d cu 1
tura 'cartofului.

4.1. Adîncimea maximă a cuibului de tuberculi la recoltare (tabelul
14). Intr-un sistem cu 31 variabile independente, determinaţia totală pen
tru limitele de variaţie 6-19 cm, a fost de 67,37 %. Se poate constata
că .înainte de o serie de factori fizici oaJre contribuie de regulă la mări

rea adîncimii cuibuluicum sînt o conductivitate hidraulică mare a solu
lui, adîncimeaarăturiişi a solului mare, un bilon m,are la reeoltaJre, .adin
Cimea de p1antare şi alţii, adîncimea cuibului este dete.I"lllinatămai pu
telt'nic biologic. Factorii legaţi dire'ct de planta de cartof, cum sînt o,
plantare timpurie, fenofazele plantat-răsărit şi răsărit-înflorit mai lungi,
desimea mai mare la cuiburilor şi tuberculi de sămînţă mari, despre care
se cunoaşte că favorizează creşterea sistemului I"adiowaJr, au determinat
o adîncime mai mkă a cuibului, deci o ereştere mai redusă a stolonilor.

Adîncimea de plHntare s-a situat pe locul 9 între cei 31 factori ana
lizaţi, la fiecare mm adîncime în plus, revenind 0,82 mm pentru adîn
cimea maximă acuibului.

Numărul de tulpini la cuib şi diametrul mediu al tulpinilor au fost
corelaţi negativ cu adîncimea cuibului, în timp ce conţinutul de calciu
şi de K20 în sol au contribuit la mărirea adîncimE cuibului de tuberculi.



Tabelul 11

Analiza unui sistem cauzat care a determinat "Proportia de tuberculi mari"
Limitele 16- 80%, media 63% Determinaţia totală (Dt)=72,95%

N,. d, I
I I

Extremele

I I I
Coeficientul de regresie

ard. Factorii DoM. (n=300) Dt-Dr % Ib(%) ~

1 Conţinutul de P20 S în frunze %/sou. 0,6-6,3 3,756 10,09 -2,64 -0,532
2 Desimea de cuiburi mii c./ha 18-47 3,066 8,24 -1,03 -0,334
3 Numărul de tulpini la cuib nr. 2,5-7,2 2,541 6,83 -4,73 -0,244
4 Data plantării zile apr. 1-33 2,247 6,04 -0,58 -0,245
5 Mărimea tuberculilor plantaţi mm 36-45 2,191 5,89 -1,24 -0,251
6 Fenofaza inflorit - maturitate zile 52-98 2,127 5,71 0,94 0,594
7 Masa de buruieni - media kg/ha sou. 180- 2310 1,907 5,12 -0,01 -0,249
8 Rezistenţa la penetrare la recoltare Lg/cm 0,7-32 1,447 3,89 -0,26 -0,223
9 Cantitatea de Ca în sol me 5-94 1,256 3,37 -0,32 -0,166

10 Aprovizionarea sol ul ui cu K20 mg 9-29 1,218 3,27 0,44 0,226
11 Infecţia cu viroze pe plante % 0-49 0,888 2,39 -0,42 0,121
12 Fenofaza răsărit -- înflorit zile 30-47 0,885 2,38. -0,90 -0,127
13 Numărul de frunze la cui b nr. 20-190 0,655 1,76 0, Il 0,104
14 Aprovizionarea solului cu P20 S mg 1-30 0,594 1,60 0,40 0,103
15 Proporţia de nisip în sol % 1-41 0,456 1,23 0,30 0,108
16 Conţinutul de N total în sol mg 0,1-0,51 0,438 1,18 22,83 0,078
17 Adîncimea cuibu1ui de tuberculi cm 6-19 0,224 0,60 -0,97 -0,129
18 Rezistenţa la penetrare primăvara k~/cm 1-13 0,207 0,56 0,41 0,063
19 Conţinutul de N proteic în frunze % s.u. 20-41 0,192 0,52 0,49 0,080
20 Indicele pH al solului i 4,6-7,7 0,186 0,50 1,57 0,077
21 Masa de vreji kg/ha sou. 132-1396 0,171 0,50 0,01 0,053
22 Conţinutul de humus în sol % 0,80-3,40 0,133 0,36 2,32 0,048
23 Conduetivitatea hidraulică a solului 10 cm/s 0-2414 0,121 0,32 0,02 -0,048
24 Înălţimea bilonului la recoltare mm 72-994 0,110 0,29 0,06 0,048
25 Greutatea volumetrică a solului g 1,37-1,84 0,050 0,12 -5,86 -0,032
26 Proporţia de argilă în sol % 15-42 0,045 0,11 -0,15 -0,035
27 Conţinutul de K 20 în frunze %/s.u. 1,4-7,7 0,020 0,04 -0,46 -0,021
28 Apa din sol în mai mc/ha 535-1496 0,009 0,01 0,02 0,014
29 Adîncimea de plantare mm 40-89 0,008 0,02 -0,01 -0,010
30 Apa' din sol în iulie m Iha 129-1553 0,004 0,01 0,008 0,014
31 Apa din sol în septembrie m Iha 500-1281 0,001 0,00 0,006 0,004

To taI: x x 27,153 72,95 x x
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Vr.(OJ;no,' Tabehl 12
S.:heme de legături stabilite coeficientul ,,(3", în sistemul factorului

"Proporţia de tuberculi mari"

Data plantării +(225)
Conţinutul de humus în

sol +(188)
Conţinutul de calciu în sol- ( 52)

Cauze

Aprovizionarea solului cu
P20n

Apa din sol în iulie
Mărimea tuberculilor

plantaţi

Masa medie de buruieni

(516)
--(413)

+(340) I
-i- (290)

Desimea de cuiburi la plan
tare

Proporţia de argilă în sol
Fenofaza plantat-răsărit

Mărimea tuberculilor plan-
taţi -1-(280)

Data plantării +(120)

Efect-cauză Conţinutul de P2 0 S în frunze
boc== 2,64%

Desimea cuiburilor la recoltare
b=== 1,03%

(933)

~-- (750)

Aprovizionarea solului cu
P20 n +(167)

Continutul de P 20 5 în
frunze (445)

Masa de buruieni - (285)

Numărul de tulpini la cuib -- (276)
Efecte

Fenofaza înflorit~-maturi

tate
Conţinutul de K20 în

frunze
Conţinutul de N-proteic în

frunze - (516)
Infecţia cu viroze pe plante

+(356)
Adîncimea maximă a cui-

bului +(252)

Rezistenţa la penetrare la
recoltare

Fenofaza răsărit~-înflorit
(239)

+(220)

Notă: Cifrele în paranteze indică diferenţele (3-(3' , iar semnele
turilor cu cei 2 factori.

sau --- sensul legă

4.2. Rezistenţa la penetrare a solului determinată la recoltaTe (ta
belul 15), la rezultat de asemeni ca un factor cOlnplex, cu o determ.inaţie

totală de numai 50,760/ 0 în cadrul unui sistem de 24 factori cauzali. Con
tribuţia cea mai mare au avut-o, compactarea iniţială a solului primă

vara (11,50/ 0), conductivitatea hidraulică mare a subsolului (15,70/ 0), un
conţinut lTIic de calciu în sol (5,60/ 0), conţinutul de argilă al solului
(2,40/0), etc. Numărul de lucrări mecanice efectuate s-a plasat pe locul
12, cu runcoeficient de regresie de 0,739 kg/cm2.

Pe lîngă stabilirea unor cauze sau legături cauzale pentru anumiţi

factori care interesează mai mult, este posibil şi invers, stabilirea efec
telor unor cauze oarecare : de exemplu efectul pe care îl are epoca de
executal"'e a arăturii de bază, asupra producţiei de Itubercu1i. In condiţile

din Depresiunea Bîrsei în care s-a lucrat acest factor s-a clasat pe locul
întîi, cu un coeficient de regresie de -0,97 q !in cazul întîrzierii arăturii

de bază între 1 septembrie şi 15 decembrie.
Pentru această analiză s-a folosit metoda diferenţelor dintre \,a10

rile ~'. într-un sistem cauzal calculat. pentru efectul final "producţia de
tuberculi'" cu 31 variabile. Acestea s-au considerat ipotetic că pot fi în



Tabelul 13

Analiza unui sistem cauzat care a determinat "Propor/ia de tuberculi mici"
Limitele 11- 63%, media 28% Determinaţia totală (Dt)=75,67%

Nr.

I I I
Extremele

I I I
Coeficientul de regresie

de Factorii U.M. Dt-Dr OI
(n=300) lO Iard. b(%) {3

1 Adîncimea cuibului de tuberculi mm 7-19 1,434 9,64 0,9() 0,208
2 Aprovizionarea solului cu N mg 0,1--0,51 1,128 7,58 -0,73 -0,154
3 Conţinutul de humus în sol OI 0,80-3,40 1,112 7,47 -0,19 -0,155/0

4 Conţinutul de K20 în frunze %/s.u 0,6-63 0,742 4,99 -0,01 -0,113
5 Conţinutul de Ca în sol me 9-54 0,724 4,87 -0,22 -0,168
6 Adîncimea de plantare mm. 40-89 0,702 4,72 0,23 0,154
7 Greutatea volumetrică a solului gr 1,37-1,84 0,614 4,13 5,00 0,112
8 Apa din sol -- iulie mS/ha 129-1553 0,560 3,76 0,21 0,096
9 Data plantării zile/apr. }-33 0,456 3,07 0,78 0,114

10 Valoarea pH a solului i 4,6-7,7 0,442 2,97 -2,94 -0,119
11 Proporţia de nisip în sol Oi }-41 0,396 2,66 -0,30 -0,077/0
12 Rezistenţa la penetrare primăvara kg/em2 1-13 0,376 2,53 0,30 0,098
13 Apa din sol în mai m3/ha 535-1496 0,373 2,51 0,01 0,109
14 Rezistenţa la penetrare la reeoltare Lg/em 0,7-32 0,356 2,40 1,34 0,078
15 Desimea medie la recoltare mii/ha 18-47 0,314 2,11 0,25 0,102
16 Apa din sol -- septembrie m/ha 500-1281 0,263 1,77 -0,01 -0,079
17 Masa de vreji kg/ha 132-1396 0,214 1,44 -0,63 -0,128
18 Conţinutul de B. 05" în frunze %/s.u 0,6-63 0,185 1,25 1,92 0,056
19 Conţinutul de N în frunze %/s.u 20-41 0,177 1,19 -1,43 -0,049
20 Aprovizionarea solului cu K20 mg 6--20 0,144 0,97 -0,11 -0,048
21 Numărul de tulpini la cuib nr. 2,7-7,2 0,140 0,94 0,91 0,058
22 Numărul de frunze la cuib nr. 20-90 0,134 0,90 -0,02 -0,044
23 Masa de buruieni M kg/ha/s.u. 180-2310 0,117 0,79 0,03 0,081
24 Jnălţimea bilonului la recoltare cm 5,4-16 0,066 0,45 -0,01 -0,028
25 Mărimea tuberculilor plantaţi mm 36-45 0,044 0,29 0,12 0,034
26 Total viroze pe vegetaţie % 0-49 0,013 0,09 0,24 0,016
27 Fenofaza înflorit - maturitate zile 52-98 0,010 0,06 -0,04 -0,037
28 Aprovizionarea solului cu P20ij mg 1-30 0,008 0,05 -0,04 -0,017
29 Conduetivitatea hidraulică a solului 10 emis 0-2410 0,007 0,05 0,00 0,011
30 Fenofaza răsărit - înflorit zile 30-47 0,002 0,01 0,03 0,006
31 Proporţia de argilă în sol % 15-42 0,001 0,00 0,01 0,004

Tot al: x I x x 75,67 x x
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Analiza unui sistem cauzat care a determinat "Adîncimea maximă a cuibuluide tuberculi"
Limitele 6-19 cm, media 13,0 cm Determinaţia totală (Dt)=67,37%

Tilotilu'[ 14 ~
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L.ocul 15, 1,70%, b= -1 ,24 q

I

-

I
w·1 I I

Extremele

I
Coeficientul de regresie

de Factorii U.M. Dt-Dr OI

ard. (n=300) /0
b(mm) I (3I

'1 Fenofaza plantat - răsărit zile 20-46 6,7i3 12,08 -2,20 -0,726
-2 Data plantării zile/apr. 1-33 4,018 7,19 ] ,00 0,565
3 Desimea cuiburilor Ia înflorit mii ha 25-53 3,286 6,40 -0,93 -0,317
4 Mărimea tuberculilor plantaţi mm 36-45 2,780 5,42 -1,12 ~0;301

5 Fenofaza răsărit - înflorit zile 30-47 2,746 5,35 -'- 1,22 -0,215
6 Conduetivitatea hidraulică a subsolului 10- 6cm/sec. 0-4509 2,714 5,29 0,07 0,255
7 Adîncimea arăturii de bază C111 22-30 2,433 4,44 1,74 0,196
8 Înălţimea bilonului la recoltare mm 72-194 2,052 4,00 0,18 0,207
9 Adîncimea de plantare mm 40-89 1,908 3,72 0,82 0,240

10 Conţinutul de Ca în sol me 5-94 1,330 2,59 0,22 0,162
11 Aprovizionarea solului cu K O mg 6-29 1,288 2,51 1,70 0,153
12 Numărul de tulpini la cuib J.J nr. 2,7-7,2 0,974 1,90 -7,25 -0,157
13 Greutatea volumetrică a solului g 1,07-1,84 0,546 1,06 0,22 -0,186
14 Diametrul mediu al tulpinii cm 5-10 0,413 0,80 -1,53 -0,107
15 proporţia de argilă din sol (l/ 15-42 0,315 0,61 -,0,32 -0,098/0
16 Ingrăşămintele chimice aplicate ş.a. kg/ha 0-362 0,311 0,60 0~01 0,079
17 {\.pa din sol în septembrie mc/ha 500-1281 0,309 0,60 0.,01 0,077
18 Ingrăşămintele organice aplicate to/ha 0~45 0,272 0,53 0,08 0,066
19 Apa de rezervă a solului primăvara % 13-45 0,225 0,44 -0,34 -0,081
20 Masa de buruieni - media/j;er. verJ. kg/ha/s.u. 180- 2310 0,210 0,41 -0,03 -0,079
21 Aprovizionarea solului cu P 0

5
<':> mg 1 30 0,132 0,26 0,13 0,047

22 Apa din sol în iulie <- mc/ha 129-1553 0,132 0,26 -0,01 -0,076
23 ~onţinutul de humus din sol (l/ 0,80-3,40 0,130 0,25 1,69 0,047/0
24 Inălţimea medie a tulpini lor C!TI 21 70 0,084 0,16 -0,09 -0,056
25 Rezistenţa 1a penetrare primăvara kg/cm2 1-·13 0,076 0,]5 -0,22 -0,042
26 Rezistenţa la penetrare la recoltare kg/cm2 0,37-32 0,059 0,11 -0,11 -0,043
27 Apa din sol în mai mc/ha 537-1496 0,055 0,10 0,01 0,035
28 Proporţia de nisip în sol 0/ 1 41 0,029 0,06 0,06 0,029,o
29 Aprovizionarea solului cu azot total mg 0,1-- 0,51 0,016 0,03 3,46 0,015
30 Porozitatea solului % 33-51 0,014 0,03

I
0,07 D,OIB

31 Greutatea v"l v a subsoluJui g 1,44-1,86 0,010 0,02 . , -2,34 -0,018

TOTAL x x 34,580 1> 67,37 I x I x
----



'-Terbelut" 15

,Analiza unui sistem cauzalcare a determinat "Rezistenţa la penetrare a solulu( determinată la reco{tareO- 2.0 cn;·;

Limitele 2,4-17,6 kg/cm , media 7,5 kg/cm Determinaţia totală (Dt)=50,76%

I
------------

I I I I I
Ne. I Extremele

Coeficienţii de regresie

de Factorii V.M. (n=300) Dt-Dr % Iard. b(kg) (3

1 Conduetivitatea hidraulică în subsol 1O-6cm/sec 22- 530 7,291 15,73 0,005 0,34
2 Rezistenţa la penetrare primăvara _kg/cm 1,0-12,1 5,319 11,48 0,484 6,38
3 Conţinutul de calciu al solului

~fm
6-94 2,584 5,59 -0,043 -0,21

4 Apa din sol în august - septembrie 516-1127 2,101 4,53 -0,005 -2,25
5 Proporţia de argilă din sol % 15-40 1,085 2,35 0,135 0,22
6 8-pa din rezervă a solului primăvara % 11 28 0,911 1,99 -0,174 -0,15
7 Ingrăşăminte minerale aplicate kg NPK/ha 26-296 0,777 1,68 0,007 0,15
8 Masa de vreji q/ha s.u. 11-17 0,723 1,55 --0,179 -0,08
9 Apa din sol în iunie - iulie m3/ha 524-1198 0,432 0,93 0,005 0,18

10 Masa de buruieni după înflorit kg/ha s.u. 122-1070 0,381 0,82 0,001 -0,04

11 Coeficientul de higroscopicitate a solu-
lui c 2,2-7,9 0,362 0,78 -0,050 -0,20

12 Numărul de treceri mecanice prin cul-
tură nr. 3-6 0,315 0,69 0,739 0;24

13 Proporţia de nisip în sol % 15-35 0,222 0,47 . -0,093 --0,12.

14 Proporţia de mîl din sol % 5,4-i 7,2 0,193 0";41 0,123 0,"09

15 Data plantării zile/apr. 16-33 0,184 0,39 0,041 0,96

16 Înălţimea bilonului la recoltare mm 57-230 0,160 0,35 0,002 0,09

17 Masa de buruieni înainte de înflorit kg/ha s.u. 357-2425 0,166 0,35 0,004 0,05'

18 Greutatea volumetrică a solului g 1,34-1,76 0,114 0,26 2,674 0,08

19 . Apa din sol în aprilie mai m3/ha 546-1318 0,094 0,19 0,002 0,06

20 Îngrăşăminte organice aplicate t/ha 0--38 0,052 0,12 0,009 0,04

21 Capacitatea de apă capilară mm 21-41 0,031 0,06 0,031 0,04

22 Raportul C/N al solului raport 1,9-27,2 0,011 0,02 0,012 O,OL

23 Epoca de executare a arăturii zile/clec. 0-105 0,e07 0,02 0,001 --0,01

24 Conduetivitatea hidraulică a solului 1O- 6cm/dec 29-720 0,001 0,00 0,005 0,002

+ T-ota.l: x I x 23,506 50,76 x x:

Locul 28, 0,84%, b= - 0,29 q/ha
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Tabelul 16
Stabilirea reţelei de legături pentru factorul "Epoca de executare a ariiturii de bază

U cu ajutorul
coeficientului de regresie standard

Regresie multip Iă cu 31 variabile independente, n=300 Determinaţia totaIă==78.74%

Ne de
Valoarea coeficientului de regresieorel.

după: (x I 0 4 ).

Dt-I
Factorii Dt-Dr

Pentru S-a eliminat faet. 3

Dr ,B-W toate 31

I
var. indep. W B-W

3 I Epoca de executare a arăturii de bază"') 15i2 - --

1. Efecte pozitive: 1.1. Se măreşte efectul pozitiv al factori 1or :

2 1 Fenofaza înflori t maturitate 1,465 4391 5328 937
13 2 Fenofaza răsărit înflorit 0,294 659 919 260

1 3 Masa de vreji 3,374 2483 2715 232
7 4 Numărul de tulpini la cuib 0,581 100 1222 220

25 5 Conţinutul de N-total în sol 0,034 219 364 145
17 6 Conţinutul de N-proteic În

frunze 0,201 810 955 145
9 7 Înălţimea medie a tulpini lor 0,548 1420 1522 102
6 8 Aprovizionarea solului cu P20"

primăvara 0,629 1352 1405 53
8 9 Diametrul mediu al tulpinilor 0,571 1261 1289 28.
Il 10 Apa din sol în iulie 0,378 1248 1254 Il

-;1 x Suma 1.1 8,075 I x I x 2130

1.2. Se diminuiază efectul negativ al factorilor:

22\
I

83
1

1 Conţinutul de P205 în frunze 0,057 GIO -527
19 2 Capacitatea de apă capilară a

solului 0,115 566 247 319
14 3 Fenofaza plantat -- răsărit 0,290 937 792 145
26 4 Apa din sol în septem brie 0,010 131 79 S 52--

x x S uma 1.2 0,472 x x 1043

14 factori TataI efecte poz. 8,547 x x 3173

2. J-'{ccte negative: 2.1. Se măreşte efectul negativ al factorilor:
I

I
31 1 Infecţia cu viroze pe vegetaţie 0'001 7 -- 418 411
28 2 Rezistenţa la penetrare a solului

primăvara 0,007 137 462 325
4 3 Masa de buruieni media 1,274 --1891 2039 148

24 4 Greutatea voI umetrică a sol u-
lui 0,049 338 -- 465 127

15 5 Atacul gîndacului de Colorado 0,256 537 654 117
30 G Aprovizionarea solului cu K20

primăvara 0,003 -- 78 193 115
12 I 7 Rezistenţa la penetrare în subsol

20 I primăvara 0,299 981 1087 106
8 Conţinutul de Ca în sol primă-

vara 0,112

I

499 -- 589 90
21 9 Indicele pH al solului primăvara 0,070 548 616 68
23 10 Apa din sol în mai 0,054 -- 353 405 52----
x x Suma 2.1 2,125 1 x x 1559
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Tabelul i6 (continuare)

Nr. de
Valoarea coeficientului de regresieord.

după: (xI04 ).

i',;·I~-w
Factorii Dt-Dr

Pentru S-a eliminat fact. 3
toate 31

I
var. inclep. (3' [3-[3'

3 I - Epoca de executare a arăt urii de bază*) 1572

2.2. Se diminuiază efectul pozitiv al factorilor:
I

29 1 Desimea cuiburilor la înflorit O,OOG 113 165 S 278
27 2 Conţinutul de K20 în frunze 0,010 135 108 S 243
16 3 Apa de rezervă din sol primă-

vara 0,252 879 727 - 152
18 4 Conţinutul de humus al solului 0,122 450 316 134
5 5 Deficitul de saturaţie T---S 0,873 1324 1230 - 94

10 6 CaIi tatea pregătirii patul ui ger-
minativ 0,498 855 831 - 24

-
x x S um a 2.2 1,761 x x 925
--
16 factori Total efecte negative: 3,886 x x 2484

*) Cifrat sub formă de zile faţă de 15 decembrie: O (= 15 decembrie) - 105
(= 1 septembrie)

relaţie directă sau indirectă cu producţia de tuberculi şi cu mOlnentul de
executare a arăturii de bază (tabelul 16).

Arătura timpurie de toamnă a exercitat indirect efecte pozitive sau
negative asupra producţiei de CaTtof.

C1Rsarea acestor efecte se poate face 'cu precizie după semnul +
sau - al coefieienţilor de regresie standard ~I calculaţi cu toţi factorii
din sistem pentru producţia de tub~rculi şi apoi după tendinţa de creş

tere sau scădere a valorii acestora ([3.') după eliminarea factorului "epoca
de executare a arăturii de bază" (tabelul 16 coloanele 5-7). Mărimea

ar.estor efecte o redau orientativ diferenţele ~I- f3' în ultima coloană a
tabelului 16, cu semnul lor: + = mărire, iar - = diminuare.

De la înoeput rezultă oaracterul foarte complex al efectului pe care
îl exeroită arătrn~a de bază. Influenţa salU acţiunea ei asupra produc
ţiei de tJuberreuli se lnanifestă Printr-un număr mare de factori agro
chimiei" agrofitotehnici, tehnologiei, erbc. foarte importanţi, între care:
oonţinutul de azot în sol, conţinutul de humus al solului, rezerva de
apă din sol primăvara, maSia de buruieni, aprovizionarea solului cu
P12o.5 şi K20, capaeitatea de apă eapilară a solului, etc., deci factori
esenţiali în pri:mul rînd pentru fertilitatea naturală a solului. Pentru un
sistem cauzal de 311 factori, derterlninalţia totală a fost de numai 78,740/ 0 ,

O arătură de baiZă executată toamna de timpuriu exercită, după

cum rezultă. atît efecte pozitive cît şi efecte negative. Efectele pozitive
predomină totuşi în final ca urmare a influenţei pozitive a unei nriHuri
de bază timpurie, care se manifestă asupra faotorilor cu pondere mare
în realizarea producţiei de tuberculi, ceea ce este concretizat în valorile
Dt-Dr, a căror sumă este mult mai mare în cazul efectelor pozitive
(8,547 faţă de numai 3,886).
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DISCUŢII

Numarul de observaţii care se pot obţine prin aeeastă metodă de
cercetare ba~ată pe "fişiere de daţe prilnare" pentru lnali multe efecte
finale şi dit mai mulţi factori eauzali, este extrem de mare. Au rezultat
pînă acum lactorii importanţi pentru producţia de tuberculi si. alte
efecte, şi legăturile cauzale sau interacţiunile dintre ei, care permit inţe..:.

legerea şi cunoaşterea unor fenomene care participă la realizarea pro
ducţiei de tuberculi.

De asemenea pot fi subliniate unele constatări valoroase privind
metoda de lucru. S-a confirmat în pdmul rînd sursa aproape inepuiza
bilă de informaţii a unor asemenea fişiere de date fiind posibile extrem
de multe combinări ale factorilor în alte sisteme secundare de acţiune,

Din numărul total de 215 factori determinaţi, au rămas relaitiv puţini

care să nu fi fost "solicitaţi" pînă acum.
Inform.aţiile se obţin repede şi mai ales ieftin, după ce întregma-r

terialul cifric codificat este înregistrat de la început pe benzi şi respec
tiv în memoria calculatorului, fără a fi nevoie de multe operaţii ultp..:.
rioare de grupare, transcriere, recodifi:eare, etc.

Lucrînd în acest fel "fără intervenţie" şi în condiţii foarte diferite,
cu o variabilitate mare pentru majoritatea factorilor, rezultatele sînt des
tillde sigure pentru limitele între care s-a lucrat şi, ceea ce este foarte
important, au putut fi studiaţi factori care în condiţii obişnuite nu pot
fi g11aduaţi,cum sînt conţinutul de humus al solului, gradul de saturaţie

T-8 al solului, raportul C/N din sol, atacul de boli şi dăunători, durata
fenofazelor, etc.

Toţi flalctorii sînt studiaţi mereu în stTînsa lor depende'nţă şi con
diţionare reciprocă, aşa cum se petrec fenomenele în natură şi cum o
cere cercetarea modernă în sisteme multidimensinale (N i col a li, 1971).

Rezultatele astfel obţinute conturează obiectivele care trebuie urmă
rite prin tehnologia de cultivare ,a cartofului şi indică principalele căi sau
principalele decizii care trebuie luate şi respectate de cultivator, în ve
derea asigurării şi dirijării producţiei în mod ştiinţific.
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H. BREDT şi colab:, Tehnologia de pregătire a terenului.

RESEARCHES OF THE APPLiICAiTION OF "NO IINTERVENTiION"
M'ETHOD IN THE ANALYSIS OF FAOTORS DETERMIINING TIUBER

Y:I'LED IN POTiATO (pARI' IiI)

ISUMMARY

i\ "no i,11It-erven:tion" study w;als eOIliduded during 1968-1970 atthe Relseard1
Insti,bute far Potata an!d Beet Growin.g, Br,alŞov, in the J:all'ge potato craps grown
in Bîrse:i deiP'res:sion; the stUldy corrwr:i:sed 2,15 oaUrs,aJ. fadom (wi,th n = 3iOO) deter
mirl'in,g the amount <anld qUlaUty of tuhe,r yields (29 fililial eeEfe'cts). The second p'ad
of 'the work on thils s,uibjeot presents the reiSults obta!i\nl8d by the anallysis of :rnajor
fadars-ide:n.tifierd in the fimt siJage of eakulation - illTIJplieid in polyfalotoriaG. C'alU:sal
sYSltemlS. A gre'alt Il1lumber of ,an,swers w,as obtainleid, cOiilIcer:ning the fa'110wing qu:e
seions: the re'aison:s determining a pos1tive ar negative ilI1flUience 'Of eert'ain f.adors
whkh proved to be mlajor [,a.otors, the fador:s stimullalting or inhihi<tt:in;g :the appe.a
.ranloe of a disoase or pe,st, ,the flactoris ideibermiining ce.rtl8.iÎ.n quraliJties of the yieJd,
the fadafs eding a:s inltermediairies in evidenC'În,g the alction of others, 'major
fa,ctors, etc. The acculTIul.a ed "pd!rI1Iary da,ta ban'k" proved to be a near:ly inexhau
stihIe and che.ap source of V'a:luahle inioTimations for con;tinluoUis iimprorvement of

teehnologies. The ca<us:ail ,relationshiips found wilthin the se.condary
will be subjeC'~ed to a detailed s,tuidy in the next 'siua>ge, by eaa

eoa:ation and calcula60n ofpolyfaCitoriail ac,tion ilTIodels.

ERGEBNlSSE IN BEZUG AUF DIE FORSCHUNGSMETHODE
"EINGRIFFSLOS" FUR DIE ANALYSE DER KARTOFFELPRODUKTION

BESTIMMENDEN FAKi'DOREN (II-eI' BERTCHT)

ZUSAMMENFASSUNG

'iNăhr€nd den Jahren 1968~1970 Wlurde seltenis dem Forschungsinstitut fUr
Kartotfe:l- und Rubenhau Braşov, in grossen Kar<tOiffelkultUiren des Bîrsei-Tieflandes
eine "Elngriff'sllOise"FofischlUng idie2'15 K!ausalfaktoren {mit n = 300) umlfasst wek'he
die Menge und QuaJ.ităt der K,alfitoffeiJ.produkJtiion bestilffi:Iuen (29 Endeffekte), var
genommen. Im II-en Berkht !cler dieis1els Tlhe,ma betdfft werden die weiteren Er
gebnisse, d'ie dm:·,ch die Analyse der Grundfak.toren die in der erisben HeCl1enle1tappe
in polyfakorielle Systeme ermHte1t wurden, dalf'ges:te[lit. Es wurden sehr viele
Antworten au[ die Fra:gen : Welkhe Unsachen bestdma:nen dern. [pOlsitirven oder nega
tiven EinflulSiS derjenigen?; wekhe Unsaichen begunsUgen ader hemmen die
ĂUlss,erung ei,ner Krankheiit odeI' eines Schă.d:1ings?; rrui'tlte:ls welcher GHeder
(Faktaren) ăusseTit sich die WirkJung gewisser GrlUlIlddJaktoren?; UI.IS.W., eI'halten.

Die an:gehăufte "Primărd:a':enhank" wird als eine fast unelfsohopmliiche, sehr
billige und wef'tvolle Inform:ationsqueUe fur die stăndig,e Verbessef'un,g der Ka'ftaf
felbautechnoJogien, be:s1tăUigt. In der nă,chsten Dalten;ver,arbei.t'lUngset,a!ppe wer:den
die Kaus'allbeziehungen im R:ahmen der Ka~io['ensy,ste:rne gefundien nnd werden
durch AufsteHung urud Bea:-€Ichnnu,g von ,polyfaktorieHen WirkUJwgemodelle, velrlt:ief't.

PE3YJ1bTATbI YIlOTPEEJ1EHH7I HCCJ1EllOBATEJ1bCKOrO METOllA "EE3 BME·
UlATEJ1bCTBA? JlJ15I AHAJ1H3A. <pAKTOPOB, OIlPE,UEJ15HOmHX

IlPOJlYKTHBHOCTb KAPTO<pEJ17I (C005mEHHE II)

PE3IOME

B rrepHO,lJ, 1968-1970 HCCJle,lJ,OBaTeJlbCI<Hil HHCTHTyT Ky.rlbTyp CBeK.rra H KapToepeJl5I rrpOH3BO,lJ,HJl

Ha 60JlbUHIX KyJlbTypax KapToq;eJl5I, KOTopble HaXO,lJ,5ITC5I B JlerrpecHyH5I 13blpceil, Hay'IHOeI1CC-

.TJ:e,lJ,OBaIme "oes BMeIllaTe.rlbCTBa", KOTopoe OXBaTHJIO 215 Kays3JIbHbIX epaKTopoB (c =H
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= 300), orrpe)J.eJISIloIII.HX Ka4eCTBO H KOJm4eCTBO rrpo)J.yKUHH KJIy6Hei'r (29 KOHe4Hbtx 3rprpeK'

TOB). Bo BTOpOH COBeIII.aHllH rro 3TOH TeMe npe)J.CTaB.l1SIlOT rrOJIy4eHHble B )J.aJlbHeHWeM, pe3yJIb

TaTbl rrpH rrOMOIII.H aHaJIH3a OCHOBHbIX epaKTopOB, KOTOpbIX 6bIJIII II)J.eHTHepHUHpOBaHI-IbI B rrep

BOM 3Tane paC4eTa, B Kay3aJIbHbIX MHoroepaKTOpHbtX CHCTeMax. TIOJly4HJIH MHor04JJ:CJleHHble

OTBeTbI Ha BorrpOCbl: KaKHe rrpWHIHbl orrpe)J.eJI5IIOT IIOJIO:lKIlTeJIbHOe HJIH OTpHUI.aTeJIbHOe BJl

mme OCHOBHbIX epaI{TOpOB? KaKHe npH4HHbI rr03BOJl5IIOT HJlH yrHeTaIOT rrp05IBJIelIHe 60JlS3H

HJIH Bpe)J.\iTeJl5I? KaKHe epaKTopbl0rrpe)J.eJI5IIOT OT)J.eJIbHble Ka4eCTBa rrpO)J.yKUHI1? KaKHMH 5IB

Jl5IIOTC5I epaI{TOpbI rrpH rrOMOIII.H KOtbpblX npO~BJl5IeT )J.eHCTBue OCHOBHbIX epaKTopOB? Il T.)J.. Ha
KOrrJIeHHblH ,,6aHK rrepBH4HbIX )J.aHHbIX? 5IBJT5IeTC5I )J.eweBI-IbIMH rr04TII HeUC4eprrae\[bl:d BCTOlJ

HHKOM ueHHblX IlH<popMaUHii, I.JTo6bI rrpOJlOmKHTb yJly411IeHHe TeXHO.non!i1: Ky.TIbTypbI KapTO

epeJI5I. B CJle)lylOluer,1 3Tane oCpa60TKH )laHllbIX, Kay33,lbHbre CI151311 , Hai'IJleiiflble parvlldi
BTOpWIHbIX CHCTeM epaKTopOB, Oy,'l.yT H3y'WTb rrlJu nOl\IOllill COCTOBJTelHiH II paClleTa l\lO)~e,nee

rrpoepllJlaKTHtleCKOro JleikTBIIH.
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CERCETĂRI PRIVIND OBŢINEREA DE PRODUCŢII RIDICATE
LA CARTOF CU INDICI DE CALITATE PRESTABILIŢI

PRINTR-O ÎNGRĂŞARE DIRIJATĂ

\V. COPONY şi GH. PAMFIL

Se prezintă o ecuaţie multidimensională pentru 18 factori
de vegetaţie de tipul ecuaţiHor de regresie pătra'tice cu 51 de
ter:meni,care s-a obţi:n:urt prin p;rel'U!(~'[la['ea date[or experimenrt:ale
din peste 1 000 rparoele ou în:gr.ă:şăuni:nte repartizate în principalele
zone de eulbura oa;rtofiU~lui din ţ.aIT',ă,. OaerfLidentul de detelI'minlaţie

multiplă es'le peste 800/0. Pentr:u a demonstra POS['hiJ:i.'tălţile mul
tiple pe care le oferă o alselmenea formu[ă, s-au exelcuta:t pe
această eC'uaţie si:muIă,ri in vederea Sitabiliriioombinlaţiilor de
Îngrăşăminte şi a solului pentru producţiile de 500-570 q. ţiha

tiUberculi pe o tarIa car,aiCterizată prin indici ag,rochimici şi cli
matici. impunînd prod'U:c:ţiei şi anumHe restricţii de calitate pri
vi:ld conţinutul de amidon şi !proteină ail truJberculilor. Perutru
toa:te n:ivelele de producţie, soiiUl ieu 140 zile de vegetaţie şi azotul
cu2:I0 kg/ha N sînt factorii determinati. ·Fosforul variază [nitre
30 kg/ha P:P5 cînd se obţine un procent de amidon s:::ăzut şi

60 kg/ha conespunzăltOrr peil1JUru miUllit ia'miidon. Potasiull cu gunoiul
se pot substitui reciproc in limilte foarte largi pentru acelaşi

nivel de producţie (0-20'0 kg/ha K 20 50-0 Uha gunoi), obţi

nîndu-se un procent ridicat de proteină pentru dozelle mari de
gunoi şi mici de potasiu. Influenţa faotorilor ecou.ogici asupra
efica:cirtăţii în,grăşăminte:locr poate fi Uir:i:nă:rlită tot pr'in intermediul
ecuaţiei muHidimenlsiom1u.e, cakiUlindu-se suprafeţele de răspuns

pentru efectul îngrăşămin/telor în orice ,contexlt al faiCltorilor eco
logici.

Cerinţele actuale ale agrkulturii practke, impun cerlcetării agricole
să găsească posibiliităţi şi lnetode de prognoză din ce în ce mai eficiente
şi mai apropiate de realitate. Acest lucru însă nu este posibil dacă

menţinem sisten1ul de experia.nentare şi interpretare uzual încerlcetarea
agricolă, deoarelce nu vom putea prevedea efectul unor măsuri luate în
praotica agricolă, atî'ta timp cît nu se cunosc principalii factori, care
acţionează şi care de,termină realizarea producţiei.

IÎn fizică şi chimie se stabilesc aşa numitele "ecuaţii de stare" pen
tru anumite sisteme închise, prin care se descriu cantitativ sistemele,
făcînd posibilă urmărirea evo1uţiei lor în orice împrejurare şi sub influ
enţa orkărui factor extern.



122 LUCR. (ST.,I.C.C.S., CARTOFUL,· 1975ţ"'VOL~ V.

Şi în agricultură, ar trebui să tindem spre stabilirea unor astfel
de "ecuaţii de stare" a unei plante de exemplu unde prin simulări

executate cu ajutorul unui model care descrie cantitativ comportarea
plantei, să putem afla evoluţia ei în odce condiţie ecologică şi sub
influenţa oricărui con1plex de factori agrotehnici. Spre deosebire de
fizică sau de chin1ie însă, unde o ecuaţie de stare a unui sisten1 poaie
fi stabilită prin experimentare într-un laborator bine utilat, care poate
fi situat în orice colţ al lumii, în agronomie, stabilirea "ecuaţiei de
stare"> necesită "un laborator", care este cu atît nlai valoros, cu cit
cuprinde un areal mai mare deoarece numai în felul acesta avem. posi
bilitatea de a stabili relaţii valabile pentru limite cît mai largi şi A con_
stelaţii cît mai variate a factorilor care intervin.

Principiul care stă la baza recomandărilor din lucrarea de faţă

este acela al substituirilor reciproce a îngrăşămintelar în acţiunile lor
CH factori de vegetaţie (nu ca factori fiziologici). Acest principiu se
cunoaşte de mult: Ha e d y şi calab. (1961), BeI' ind ei (1972), Gî lc ă

(1970) i-a denumit factori care se pot substitui. Acest principiu spune
că erfe'ctul unui îngrăşămînt asupra producţiei sau unui indice decali
tate poate fi substitui't în anumite limite de efeotul altui îngrăşălnînt.

Limitele depind de condiţiile ecologke, de nivelul producţiei şi de numă

rul restrkţiilor introduse pentru calitate, stare fitosanitară, etc. A'ceastă

substituire nU trebuie înţeleasă ca un efect fiziologic, deoarece se ştie

că pentru o dezrvoltare norimală, planta are nevoie de toate macro şi

mic'fo-elementele cunoscuibe în fizi'ologie în anumite rapoarte şi cantităţi.

Substituirea unui îngrăşămînt prin altul trebuie înţeleasă ca un efeet
al îngrăşăm,întului asupra solului, unde prin prezenţa sau creşterea dozei
unui m,acroelemenrt aplioat, altul din sol poate fi mobilizat sau inhibat,
astfel îndt planta prin aplicarea dozelor crescînde de azot de exemplu.
poarte gă\si în sol şi doze mărite de fosfor şi eventual mieşorate de
potasiu.

Tot din fiziologie se ştIe însă că la o ofertă mai bogată a unui
element în sol, alcesta se acumulează în proporţie mai mare în plantă

şi poate influenţa sintetizarea mai abundentă a unor substanţe în dauna
altora.

'În agrotehnilcă se cunoaşte de mult faptul că la experienţele cu
îngrălşăminte se poate rea'liza aceeaşi producţie cu un număr mai mare
de variante de îngrăşare. Lucrările din literatura de spedalitate din
ţară şi străină demonstrează cu prisosinţ.ă aceste aspe!cte. Ceea ce se
cunoaşte însă poate mai puţin este faptul ,că acee,aşi producţie realizată

cu diferite variante de îngrăşare prezintă indici ealitativi diferiţi, (raportul
dintre cartofi mari şi mici, dintre proteină şi amidon sau pretabilitate
diferită pentru prelucrări industriale, etrc.). Studierea acestor aspeote şi

posibHitatea prevederii lor necesară practidi agricole constituie scopul
acestei lucrări.

Valoarea deosebită pe care le oferă asemenea sisteme multidimen
sionale constă în includerea unui material informaţional foarte vas.t şi

bogat atît din punct de vedere cantitativ (foarte multe date) cît şi din
punct de vedere calitativ (relaţiile, împletirile şi dependenţele reciproce
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între factori) într-o formulare foarte condsă care oferă posibilitatea de
a o"ţJţirie ră'Spun:suri la cele mai variate probleme riidkate de pnacHcă şi

ştiinţă îln ,ceea ,ce priveşte îngrăşămintele.

_ ,_ Pen'tru praetiica agricolă se pot da recomandări mai precise şi m,ai
'concrete, ţinînld Icont de condiţiile e1cologiice în care se va cultiva planta.
Un astfel de model de recomandări se prezintă şi în prezenta lucrare.

Pentru cerlcetarea agricolă există posibHitatea urmăririi şi inter
pretării cantitative a interacţiuniLor dintre factorii de mediu, de tehno
logie şi îngrăşăminte.

Ambele laturi ale problemei discutate în prezenta lucrare trebuie
privite ca modele, deoareice ecuaţia care s-a obţinut şi care stă la baza
_interpretărilor este o primă încencare de acest gen, care pe parrcur6
'va putea fi ITIult îmbunătăţită ea formă şi Ica conţinut.

METODA DE CERCETARE

Dintr-un număr mare de experienţe ou Î1l1grăşămin\te l'a cartof s-au prelucrat
'rezul:t:atele a peste 1.000 parlOele după metoda ~egresiilor pă,tratice multiple, stabi
dindu,..,sf> relaţiilE" cantitative pentru producţie, procent de amidon şi procent de
proteină, funcţie de îngrăşămintele aphoate, unii fradori ,agrotehnici şi de mediu,
':Dipul de ecuaţie folosit este redalt în tabelul 1, iar medi,a şi limita de variaţie

Tabelul 1
Tipul de ecuaţie folosit

Nr.
crt.

Factor ii luaţi în studiu I-__P_ăt_ra_t_e_ş_i_in_t_er-..,a,-ct_i u_n_i_î'7nt_re_fa_c_to_r_i__

Denumirea factorilor I Si mbol Nr. I 1 Nr. I

1 1Perioada de vegetaţie pv 19 G2 35 P X P 20 5
2 Doza de gunoi G 20 N2 36 P X Ca
3 Doza de azot N 21 p2 37 P X T-S
4 Doza de fosfor P 55 (T - S)2 38 P X Ct
5 Doza de potasiu K 56 Ct 39 P X C4

6 Fosforul solubil (Al) din sol P20 5 22 NXP 40 P X P4
7 Potasiul solubil (Al) din sol K20 23 NXK 41 P X P5
8 Calciul solubil (Al) din sol Ca 24 N X P20 5 42 P X P6
9 Hidrogenul schimbabi! din

sol T-S 25 N X Ca 43 P X P7
10 Carbonul total din sol Ct 26 N X T-S 44 P X PI0-3---
II Suma gradelor calorice aprilie C4 27 N X Cl 45 K X K20
12 Suma gradelor calorice sep-

tembrie C9 28 N X C4 46 K X T~S

13 Suma precipitaţiilor aprilie P4 29 N X P4 47 K X P5

14 tSuma precipitaţiilor mai P5 30 N X P5 48 pv X N
15 Suma precipitaţiilor iunie P6 31 N X P6 49 pv X P5
16 Suma precipitaţiilor iulie P7 32 N X P7 50 pv X PI0-3

17 Suma precipitaţiilor august P8 33 N X P8 51 P20 5 X Ca
18 Suma precipitaţiilor octom-

brie-martie PIO-3 34 N X PIO-3

Al soluţia extractivă de laetat acetat de amoniu pentru P20 5 , K20 şi Ca din sol.
-Suma gradelor calorice = temperatura medie zilnică X numărul de zile din lună.



124 LUCR.\ ST., LC.C.S., CARTOFUL, 1975, VOL. 'v.

pentru factorii luati în studiu în tabelul 2. Limita de variatie rezultă în tabelul 2
din abaterea standard 'care indică pentru fiecare fador ,abaterea ± faţă de mediC"
a 680/0 din v'a'lorille studiate. De exemplu: 68010 din dozele de azot adminisitrate
în parce[ele studiate au variat între 64 şi 170 kg N /ha.

Determinarea multiplă obţinută pentru aceste ecuaţii este de peste 80%. ceea
ce ne-a permis să executăm simulări pe aceste ecuaţii pentru urmărirea variaţiei

efe:ctului îngrăşămintelor funcţie de condiţiile djferite de sol şi climă precum şi

stabilirea unui model de prognoză.

Tabelul 2

Media şi abaterea standard a factorilor luaţi În studiu la cartof

Nr.
Factorul Media

Abaterea
crt. standard

1 Perioada de vegetaţie 107 zile 17
2 Doza de gunoi 17 T/ha 16
3 Doza de azot N 117 kg/ha 53
4 Doza de fosfor - P20 5 85 kg/ha 32
5 Doza de potasi li 1<:.20 54 kg/ha 49
6 Fosforul solubil în Al 9,4 mg P20 5 /IOO g sol 7
7 Potasiul solubil în Al 18,2 mg 1(2°/100 g sol 6,8
8 Calciul solubil în Al 21 me Ca/IOO g sol 11,7
9 Hidrogenul schimbabil 3,5 me H/IOO g sol 2,6

10 Carbonul total din sol 1,3~1l C 0,8
Suma gradelor calorice

11 Luna aprilie 2900 cal orice 50
12 Luna septembrie 4320 calorice 48

Suma precipitaţiilor

13 Luna aprilie 48 mm apă 18
14 Luna mai 114 mm apă 73
15 Luna iunie 99 mm apă 36
16 Luna iunie 129 mm apă 41
17 Luna august 62 mm apă 26
18 Lunile octombrie-martie 269 mm apă 102

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢIA LOR

Problema de recomandare a îngrăşămintelor la nivel de tarla în
seamnă aplicarea diferenţiată a îngrăşămintelor funcţie de condiţiile de
s'O1 şi !Climă pentru realizare·a unor efecte optime (producţie maximă,

spor maxim, venit maxiln ek.). Această problemă poate fi rezolvată

cu ajutorul ecuaţiilor obţinute, în felul următor: fermierul formulează

pentru tarlalele lui, caracterizate prin indicii agrochimid şi climatici
(tahelul 3) re:stdcţii prrivind nivelul producţiei .şi indici de ,calitate pe
care doreşte să-i realizeze. La fel se pot introduce şi restricţii privind
unii factori agrotehnici ca soi, gunoi şi îngrăşăminte. Restricţiile acestea
se referă la limita în 'care se doreşte să varieze factorii respectivi pre
cum şi precizia cu care se doreşte să varieze factorii în r,e:comandările

care se dau. În tabelul 3 s-au fonnulat următoarele restricţii: producţia

de tuberculi să fie în lilnitele 500-570 qJha, procentul de amidon să

varieze între 50-620/ 0 cu pasul (gradaţiile) de unu, procentul de pro-
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Model de prezentare a restricţii10r şi condiţiilor

Restricţii

i25

Tabelul 3

îngrăşăm. minerale
kg S.A./ha

Limita inferioară

Limita superioară

Pasul

Tuberculi
q/ha

500

570

Amidon
0/
10

50

62

Prote
ină
0/
/0

6

8

Soi Gunoi
zile T /ha 1---,----:----1

N I P20 S I K.l!O

80 __0_1__0_ O O

140 50 210 210 210
~1-0---1-0- --;-I~~

Condiţii agronomice

Localitate

I
P20~ (AI) I 1(20 (Al)

I
Ca (Al) I T-S

I
Cl

TarIa -
mg/lOO g sol mellOO g sol %

1
I

12
I

16 I 18
I

5,3
I

2,5

Condiţii climatice (media multi anuală)
-

I I
Lo'alitateaI Clima

I
IV V VI I VIl I VIII I IX Ix

Suma gradelor calorice 255 409 480 552 533 405

1 ----------
Suma precipitaţiilor în

mm 59 89 125 101 87 63

-III

224

teină să varieze în limita 6-80/ 0 tot cu pasul de unu (procentul de
amidon şi proteină se exprimă în procente la substanţă uscată). In
privinţa soiului, a gunoiului şi îngrăşămintelor lninerale, lilnitele sînt
cele din tabel, iar pasul de variaţie pentru fiecare din ele 10-30.

;În baza acestor restricţii folosind pachetul de progralne pentru
prognoză se obţin rec01uanJdările din tabelul 4. Pentru fiecare nhliel
de producţie din tabel există mai multe c01nbinaţii de îngrăşăminte

cu Icare se poate realiza producţia respectivă. Se poate remarca faptul
că factorii hotărîtori pentru aceste producţii ridkate sînt perioada de
vegetaţie - 140 zile şi doza de 210 kg Njha. Alceste valori se regăsesc

pentru toate nivelele de producţie. Doza de fosfor este de 30 kg P 20 5
pentru producţiile de 500-547 q/ha şi de 60 kg P20 5 pentru produc
ţiile de 547-570 q/ha. Doza de potasiu şi de gunoi pot varia de la
O la 210 kg K 20 şi 0-50 tlha gunoi, aceste două îngrăşălninte prezintă
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Tabelul 4
R.ecomandări de îngrăşare pentru nivelele de 500- 570q tub.!ha

Producţia

I
Amidon I Proteină

I
Soi

I
Gunoi

I
N \ P20 5 I I(20

q/ha % din S.U. zile T/ha K:g/ha

soa 54 7 140 ~o '
I

210 30 30
501 54 7 140 10 210 30 90
501 53 7 140 O 210 30 150
508 54 7 140 30 210 30 30
t08 54 7 140 20 210 30 90
508 54 7 140 10 210 30 150' ;
508 53 7 140 O 210 30 210
519 55 8 140 50 210 30 O
520 54 7 140 40 ;210 30 60
520 54 7 140 30 210 30 120
520 54 7 140 20 210 30 180
531 55 7 140 50 210 30 90
531 54 7 140 40 210 30 150
531 54 7 140 30 210 30 210
547 55 7 140 50 210 30 180
547 55 7 140 50 210 30 210
,547 61 8 140 O 210 60 30
547 61 7 140 O 210 60 60
558 62 8 140 20 210 60 30
559 61 7 140 10 210 60 90
559 61 7 140 O 210 60 150
570 62 8 140 30 210 60 60
570 62 7 140 20 210 60 120

I
570 62 7 140 10 210 60 180

posibilitatea de suhs'tituire reciprocă foarte mare Între ele. Se poate:
:observa la anumită producţie, că pe măsura creşterii dozei de potasil~

Slcade cea de gun1oi. Cu creşterea nivelului producţiilor cresc şi dozele!
'de K 20 şi gunoi. Oînd int,e~vill1e şi creşterea fosforului de la 30 la 60:
'kg P 20 5, dozele de K20 şi gunoi scad brUSic. Toate exemplele acestp.a)
indică modul în care sistemul ţine cont de efectul de interacţiune într~:

îngră:şă,mirrte.

Se mai poate observa că procentul de 80/0 proteină se realizează

înitotdeauna cu doza mică de potasiu" combinat cu doza mare de gunoj.
CreseÎnd potasiul, proteina scade. Procentul ridicat de amidon este leg,at
de doza de fosfor ridileată ceea ce se poate urmări foarte bine pentru
producţia de 547 q/ha.

Acest model de recomandare permHe ier:mierului să-şi aleagă Vq,:"

rianta de îngrăşare după pretenţiile pe care le are iaţă de cultu,ră,

preCU1TI şi funrcţie de îngră;şămintele care îi stau la dispoziţie.

'În locul restrkţiilor pentru proteill1ă şi ,amidon pot fi incluse 'ŞI

altele privin/ci alte aspecte de calitate (tuherculi luari, pretabilitate pen,..
truchips, etc.). Conidiţia care se impune €Iste stabilirea ecuaţiei peritrl;J.
aceşti, inldid. ,

tinele aspecte de cericetare. privind îngrăşăminrtele·'care p;ot fi reiol....
va1teeu aS!tfelde ecuaţii, sînt redate îrl. figurile Lşi 2. Prin simularea
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i-ig. 1 Variaţia efeetului NP la cartof sub influenţa oscilaţiilor hidrogenului schim
babil din sol, a cantităţii căldurii din aprilie şi a precipitaţiilor din iarnă.

NP aetion an potato crap under the influence of variation of soil chngeable hydrogen,
of warmth in April and of rainfalls in winter.

anumitor ,condiţii a factorilor de sol şi climă, se poate vedea lTIodul în
care :îngrăşămintele îşi schhnbă efectul. A,cest efect al îng,răşămintelor

se redă prin suprafeţele de răspuns în sistelTIul de axe N-P-producţie

Suprafeţele de răspuns sînt ICOlnbinaţii de curbe pentru azot şi fosfor,
care pern1it urmărirea efectului unuia din îngrăşăminte pe nivelele ce
luilalt şi invers.

În figura 1 se redă această variaţie pentru anumite constelaţii de
factodconstanţi şi vari,abili. Faetorii constanţi sînt: 1010 Ci, 2 Ing P205/
100 g sol, 15 Ing K'20/IIOO g sol, 18 me % Ca, 40 mm apă în luna
aprilie, 85 lnID în lYlai, 80 nun în iunie, 110 m.m în iulie şi 50 Inffi în
august. Factorii variabili sînt: hiidrogenul ,schimbabil din sol, temperatura
din luna aprilie şi predpitaţiile din iarnă (ootomhrie-martie). După alura
suprafeţelor se v'ede că efectul azotului şi fosforului depinde foarte IUUlt
de con'~inutul de hildrogen schi:mhabil din sol. La 1 me % H efectul
azotuluieste mk pentru cantitatea de 200 mm. ,apă în iarnă şi 250 calorii
grade În aprilie. Efectul azotului creşte însă foarte mult cînd predpita
ţiile din ia'fnă sînt de 300 mm iri loc de 200. În aceste condiţii se obţine
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Ct =I Y.; H =I me %

X -/II =200; 1'1/ .... 110 jv=.85;
'V ;80, VII =f{O,. VII/" 50

25'0 320

320

j3J

ilO 160
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Fig. 2 Variaţia efeetului NP la cartof sub influenţa oscilaţiilor

conţinutului de fosfor din sol şi a cantităţiilor de căldură din
aprilie.

NP aetion on potato crop under the influence of variat ion of soil
phosphorus content and of warmth in April.

un spor de 130 q/ha pentru 240 kg N, în loc de nUlnai 20 q pentru
aceeaşi doză Ide azot, cînd precipitaţiile din iarnă însumează numai
200 mm. Pentru acest nivel redus de apă din iarnă, temperatura din
aprilie fiind de 320 calorii grade, efectul azotului este şi mai mic. Apli
CÎ'nidu-se doze 'crescînde de azot, pe nivele din ce în ce mai mari de fosfor
în aceste 'condiţii efectul azotului se reduce pe măsura creşterii cantităţii

de fosfor aplicată.

Efectul fosforului este mic în aceste condiţii şi creşte invers faţă

de azot, cu variaţiile precipitaţiilor din iarnă adică este mai lnare pentru
iernile mai secetoase şi mai mic pentru cele unlede. In aceste .condiţii
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Însă, se realizează sporuri numai pînă la aplicarea a 80-100 kg P205. La
doze luai mari producţiile slcaid mult pentru orke constelaţie a factorilor
dis'cutaţi.

Cînd conţinutul de hidrogen schimbabil din sol creşte de la 1 la
5 me 0/O, efectul azotului şi al fosfoTului este cu totul schimbat. Azotul
este foarte ~fi'CÎen't pentru ori:ce combinaţie a predpitaţiilor din iarnă

şia temperaturilor din aprilie, chiar şi în prezenţa dozelor mari şi foarte
luari de fosfor. Se poate constata şi penku aceste soIuri un efect mai
JTIlare al azotului cînd predpitaţiile sînt mai abundente în iarnă.

La acest nivel de hidrogen sichim!babil, orÎ!Ce doză de fosfor apE
cată este ineficientă şi producţia scade pentru orice combiniaţie de azot
cu care s-ar apliJca, inJdiferent de ~con;&telaţia factorilor climatid.

Jude~c:înid după aceste explicaţii alum celor şase suprafaţe din fi
gura 1, ne puteim da seama, cît de eXlplidt şi cît de simplu este un
astfel de sistem de prezentare a ef€lctului combinaţiilor de azot şi fosfor,
pentru cele mai diferite constelaţii a factorilor de sol şi climă.

In figura 2 se poate urmări in!fluenţa fosforului solubil în la:ctat
acetat de aminou din sol şi a căldurii din aprilie asupra efi:cienţei azo
tului şi fosforului. Nivelul producţiilor este mai riidkat cînd tempera!tura
din aprilie este mai luare. Eficienţa azotului sc~de cu creşterea temrpera
turii din alceastă lună şi creşte cu creşterea fosforului din sol. Eficienţa

fosforului scade cu 'creşterea temperaturii din aprilie şi cneşte mult cu
cresterea fosforului solubil din sol.

, Toate aceste c011Jcluzii sînt valabile pentru limita de vari'aţie a
factorilor din tabelul 2.
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RESEARCHms CON1CERNING THE POSSIlBILITY OF OBTAINING HIGH POTATO
Y.IELDS "VVITH PRE-ESTABLISHED QUALITY INDEXES, BY AiPPLIOA~ION OF

A CONTROLLED FIER,TIIL,I:ZATION

'Si;UMMARY

A polydimensional equration of the quadrati'c regression equa.tions' type wirth
51 ter:mis for 18 growth fadors is presented: the equation was obtained by thl::
prooes,s'ing of experimentl:ll data from 1,000 fertilized p1lats, beilonging to the main
potlato growing ,areaiS of the country. Multiple diertermination coefficient prOiveid ta
'Cx,ceed 80%. A1iming ta demons'trarte the multiple possibi1ities resulting fram the
applieaHon of a formu[a of this kind, ,a numiber la simulat'ions was performed in
view to esrtablish lthe ferrtilizer combination and soil, suitahle far obtaining a tuber
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yield of 500-570 q/iha on a plotcharac:terized by certainagrochemk and clirn:atic
facrtJors; certa'in quallirty restrictions ,concern'ing the stareh and protein content of
tubers wlere conlsidered lconrcerninrg potato yietlds. The determinant fadors, prorved
to be, in case ofa]l yelld ilevels, the (potato variety wi'th a growin\g periold of ,140 days
aud nitrogen leveI of 210 ~g/th:a<; phospthorus exhi'bited variations ranging between
30 ~g LP20 5 ha, iru aalse of a ]JOiW lsuairlch peroent aJIld 6:0 l~gjfhia in IcaiSe oi a hJi~h

stalrreh pelfloeiIl't tin the tulbelris. For .the same yie~\d '1erve1 IPO,uassilUITll anid manlure
may be reciprocallly substituted in 'very large ran:ges Le. 0-200 kg K 20/ha, 50-:-0 t
m:anure/tha; la h:iJgh proltein content i8 oibtaiuerl in case of high manlUre levels antl
small pot1assium 1eve[is. Influen:ce of eoologiJc factors on fertiiIrizer etfftciency mlây
be a~ISO studie!d by help of polydimens'ionral equa1tion, ithe reaction iC:rrears being
caiLcula:ted for rthe effelc.t of fertiJizers in everysituation ofeco[ogi'oal faiCtors.

FORSiCHUNGEN BETRlEFFEND DER ElRZEUGUNG HOHER KARTOFFEL
PRODUKTIION EN MI:T VORBESl1Il\1JMTEN QUAIJITĂ'l1SZIAHLEN DURCH

GESI'EURIT'E DUNGUNG

ZUSAMMENFAiSSUNG

Es wirtl ei:ne multiidim:en:sionale qua1dma'tis:c!he Reg:relSslOill1S,gll:eichung fUr 18
Fa'l{lborlen roilt M G!1i€ideriU drarlgeste[ilt. Die Gleich:U1n:g wUlrde :a:us den Erg:ehniSStefi
von uber 10100 VersUrchsp1alI'zeUen 'elrlI'echn€'t, Idi:e 'alutf d:i:e wilctilg'siJelIl KartlOff'e1bau
wllIern Ider R.S.Rt 'VelrrteH:t w,a['en. Das Vlileliiaicl.1e Bes1t:i:mmtheti.usmass der GleÎiC~hUil1Jg

bet!rlug 800/0. D!U["iC!h Eins:etz:en der alg,rochellnilsiChen K:en:nwertbe von bestimmlten
Schlag1en Ulnd der da:zulge!hă:ri:gen Kli:ma\da:t,elIl (vi:eljahirilg1es ,Mt.ttel) in diese G1ei
chuUlg, wuriden sortenlbeldimi/5'te Dungerkomibinlaitdonlen €['['echine1t, Imi:t denen lTIJa'Il

quailitătsbedinig1te (v1QlI'gel'egte Hachstwe:rrte fur Sttarke - lUind PlrotetingehaLt) Ertdie
von 500-570 d:tz/hra auf di,esen Sc!hlaig]€IIl ielrzieilen kralnn. Die besrti,mmenld'eln Fakto
lien fUlr al:1e EiI~t.raigStslbu:fen wa't'en Soden von 140 Tla,geiil V:ege:tationsperiode rUJIld
210 kg iN/ha. Fur geiI'in:gle Stark'egeihrailte b€lwulg die bre'neclhinerte Phosphormenge
30 kig/ha, fUlr hohe Stărkegeihalte60 k,gvha,. KaUrum Ulnd Staill\dung,elr kO'il'nen sich
geg;enseHig sUlbstitlud'€Ten (0-:200 kJg:/iha KiO enrbspiJ:·echem :50-0 tibia. Staillidung:e,r). Fik
hohe Stla,UdulIlge:r - und nireld't'ilge Kall~lUmgaiben erhălt man eim.,en hoiheln PToooin
gehalit delr KlIloHen. Mit Hi\lfe dielr Glei1oh:unlg kanrn unaJIl 'aJUich den Einf'luss derr
ăkO'logis:chen Fak,toren aui den WLrkUlil!gSgfl3.id de[" DUITIlgemil1Jtel velI'follglen, indem
man c1u:rcn igrra:phiiSd1e Da~sltrelHuniglem (zwei..,OIder dI"iedtdime:n:s.iJOinlal), di'e aus del:"
Gl1eilchun:g bE~echinet weTlden, den PiI"odukJtionsver1a:ulf vlQln besim1mm:ten DUHigeOC'
kombinationen fUr bestimmte okologische Faktorenkombinationen darstellt.

I1CCJlEllOBAHI15I TIO TIOJlY4EHHI:O TIOBbIlliEHHbIX TIPOllYKUHVI KAPTOcI>EJ15I
C KA4ECTBEHHbIMH TIOKA3ATEJl5IMH DPEllODPE,UEJlEHbIMI1 DPI1 TIOMOillJ1

HATIPABJlEHOrO Yl105PEHI15I

PE3IOME

TIpeJl.CTaBJUleTC5I MHoroMepHoe ypaBHeIIHe Jl..n5I 18 qJaKTopoB BereTal.l,HH, nma KBaJl.paTHqlIOfO

ypaBHeHH5I perpecHH C 51 q.neHbI, KOTopoe no.nyqH.nOCb rrpH rrOl'vIOI..Il,H o6pa6oTKH 3KcrrepuMeH

Ta.nbHblX Jl.aHHbIX 6o.nee 1000 YJl.o6peHHblx yqaCTKOB Ky.nbTypbI I(apTo<ţe.n5I us CTpaHbI. K03

epepUl.l,HeHT MHOrOqHc.neHIIOro orrpeJl.e.neHH5I 6o.nee 80%. 4TOCbI Jl.eMoHCTpHpoBaTb MHOrOqHC

.neHHble BOSMOiKHOCTH, KOTopble cnoco6cTBylOT TaKyIO qJOpMy.ny, Ha .3TO ypaBHeI-IHe npOBOJl.HJIH

CHMy.n5Il.l,HH C l.l,e.nblO yCTaHOB.neHH5I KOM6HHal.l,HH YJl.06peHHH H COpTOB Jl..n5I npOJl.yKTHBHOCTH
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500-570 uira KJlyoHeH Ha yl.IaCT)].yKUHH OT)].eJlbHble Kat.IeCTBeHHble OrpaHHt.IeI-lHH C TOqhH

TeJI SI MH , KOTopble 3aCTaBJlSIlOT npOl1Ha KJlyoHeiL JlJlH Bcex ypoBHeH npO)].yKI.l.HH COpT C 140
BpeI-lHSI COCTaBa KpaXrvlaJla H npOTe SIBJlSIlOTCSI onpe,neJleHHbIMH <t>aKTopaMH, <t>Oc<jJop MeH5IeT

,ll.HeH BereTaUHH H a30T C 210 KriraSI I-lH3KHH npOI.l.eHT KpaXMaJla H 60 Krira COOTBeTCTBeHHO

Me)l{)].y 30 Krira P O II nOJlyqaeTcl:Ii-'i MO)l(110 B3aHMHO 3aMeI-lSITb C HaB030M B Ot.IeHb IllHpOKHe

60JlblllOMy cocTaBy KpaXMaJla. HaTp)].yKTHBI-lOXTH (0-200 hrira K20, 50 - O Tira HaBOBa),

nOJly1.JaSI BbICOKHH ypoBeHb npOTeHHa )].JlSI OOJlblllHX )].03 HaB03a II MaJleHbKHX-I-laTpHSI. BJIHHHlle

3KOJlOm1.JeCKHX epaKTopOB Ha 3ep<peKTSIHBHOCTb y)l.06peHHII MO)KHO CJle)].HTb TO)Ke npH nOMoIlJ,1I

MHorOMepHoro ypaBHeI-lIUI, paCqHTbIBa nOBepxHoCTH OTBeTa )].JI5I 3<pepeKTHBI-lOCTH y)l.06peHIlli

BO BCSIKHX CJlyqaSIX 3KOJlOrHqeCKHX <t>aKTopOB.
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IiNTERPRETAREA UNEI EXPERIENŢE·CUîNGRĂŞĂMINTE
LA CARTOF !PRIN METODA SUPRAFEŢELORDE RĂSPUNS

W. COPONY şi M. TOFAN

Pentru o experienţă cu 64 variante de ,îngrăşare 4N X4P X 4K
s-a cakulat o funcţie de producţie pentru 'trei falCtori !CIU 9 ter
meni. Pentru această funcţie s-au tmsat suprafeţele de răspuns

triidimensiona,le privin!d sporul de Iproducţie funcţie de cîte două

îngr,ăşămiulte pe anumi,te nivele constante ale 'celui de al ,treilea,
precum şi combinaţiile N P K pentru trei izopro:ducţU după ecua
ţiile izoproducţiHor deduse din funcţia de producţie. Din aceste
reprezentări graf'ce se pot deduce: eombinlaţiile NP, NK şi PK
cele mai eficace cu care tSoe Telalizează sportUl max iim de producţie,

efectul de intera'cţiUlneîntreîngrăşăminte fiind qptim; toa,te COffi

wnaiţiiiLe N PiK posiibiJe în zona de su:bSitituiJre Icomplimenta..ră a
elementelor pentru orice nivel de producţie realizabil; dozele
minime necesare (dozele limită) fără car,e un lanumit nivel de
producţie nu poate fi realizat; sporul de producţie suplimentar
!I'ealizat pentru unitatea de ,substanţă adiv'ă a unui îngrăIŞămînt

în orke combinaţie cu alte [n~,răşăminte.

Introducerea metodei analizei variaţiei în cencetările agricole a
constituit un pas înainte în îmbunătăţirea informaţiei pentru agricultură.

Dar metoda analizei variaţiei reuşeşte să dea doar un răspuns calitativ.
Ca urmare a crizei acute de timp se pune problem,a de a pune la înde
mîna fermierului nu nişte recomandări generale ci re'comandări concrete
sau chiar soluţiile cele mai adecvate condiţiilor existente din unitatea
lui. Pentru aceasta a apărut necesitatea interpretării cauzale a rezul
tatelor, a interacţiunii factorilor urmăriţi, deci necesitatea introducerii
altor metode de cercetare şi de interpretare a rezultatelor obţinute. Una
din aceste metode considerată în prezent ca eficace, o reprezintă metoda
funcţiilor de producţie. Despre această metodă şi aplicaţiile ei au comu
nicat S c h m e t t e r r e r (1965), H e a d y şi colab. (1965), Se h i l
le r (1965), Fer [" ari (1965), C o P o rn y şi !colab. (1969) Gî 1e ă şi

colab. (1970), B eri n d e i şicolab. (1972). Această metodă se aplică cu
deosebită eficacitate în cercetările cu privire la folosirea raţională a în
grăşămintelor.

Modul de interpretare cauzal reuşeşte să explice înainte de toate,
efectele de interacţiune dintre îngrăşăminte, fapt care în prezent repre-
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zintă una din pffrghiile principale de dirijare a producţiei, de lnenţinerea

şi îmbunătăţirea,calităţii şi sănătăţii plantelor, precum şi a propri~tăţilor.

tehnologice.

MATERIALUl.. ŞI METODA DE CERCETARE

Pe baza unei experienţe ou îngrăşăminte la cartof, executată timp de trei
am în vase de vegebaţie, s-Ia [niCeriCat să se demonstreze avantcjele metodei de
folosire a sUlprafeţelor de răspun'S. In prezen1ta 'lucrare metoda se aplică' pentru
scopul de prodUicţ,ie realizat 'şi 1rei nivele de izoproducţii. Experienţa a fost de
tipul 4'3 folosindu-se ,îngrăşămintele cu azot, fosfor şi potasiu fiecare 'la niiVellele
1, 5, 10 şi 15 mg. 'substanţă aiCtivă lla 100 ,g sol. iIn felul aces.ta s-au realizalt
64 variante de îngrăş.are (tabelul 1). Pe baiza rezullrtatelor experimentale S-Ia caQcu
lat () fun!cţie de :tip pătratidi pentru cele trei îngrăşăminte folosite" 'in'duzînd pe

Tabelul 1

Variantele experimentate şi rezultatele de producţie (media pe 3 ani)

rog. substanţ3 activă I mg. substanţă activă IVari- la 100 g sol g. tuber-
Varianta

I

la 100 g sol g. tuber-
anta cuii/vas. cuii/vas.

N
\ P20 5 I K 20 N I P20 5 I K 20

I

I
i1 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 10 1 10 645
4 1 1 15 457 36 10 1 15 668
5 1 5 1 475 37 10 5 1 645
G 1 5 5 525 38 10 5 5 659
7 1 5 10 506 39 10 .5 10 686
8 I 1 5 15 525 40 10 5 15 690
9 1 10 1 479 41 10 10 1 I 614

10 1 10 5 518 42 10 10 5 711
Il 1 10 10 485 43 10 10 10 I 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 10 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 1 5 613
19 5 1 10 543 51 15 1 10 623
20 5 1 15 551 52 15 1 15 649 I

21 5 5 1 545 53 15 5 1 644
122 5 5 5 605 54 15 5 5 723

23 5 5 10 628 55 15 5 15 804

I
24 5 5 15 604 56 15 5 15 735
25 5 10 1 526 57 15 10 1 631
26 5 la 5 621 58 15 la 5 757
27 5 10 la 668 59 15 la 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 64 15 15 15 784
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lîngă temlenii la puterea întâia şi puterea a doua, şi termenii de interacţiune de
Orldinul iÎrutîi. Funreţi;a ,calculată ere astfel nouă termeni. În funcţie de producţie,

termenii se suC'ced după ponderea lor asupra vadaţiei producţiei. Pe primul [ac
se aNă termenul cu ponderea maximă care expHcă cel mai mult din variaţiile

lnregiistra1Jt: în experienţă. Urmeiază [n continuare termenii cu pondere descresdndă.

Măsura pentru ponldel'ea ,termenilor din ecuaţie o reprezintă coefidentUil de de1er
minaţi,emulltiIPlăcare s...,a Icar1cuiltat pentru fie'care ecuaţie nOUlă care ia pezuJtat prin
intr'Olducerea succesivă a cîte unui termen în ecu:aţie. Primulcoefiden!t de delter
mina Dt, reidâ IÎn pr!Dcente in:filuenţa primului termen din ecuaţie - termenul
de efkienţă maximă. AII doillea coeficient de determ'in1aţie D2 aflată ponderea pd
milor doi termeni ,împreună, D3 a primilor trei rtermeni etc. Ultimul coeficient {D!})
indică lim'ita de precizie a eicuaţi:ei caillculate.

Aceasltă funcţie de producţie permi'te tmsarea unor seoţiuni plane (suprafeţe

de răispuns), ,care per!mit urmă,rirea variaţiei de producţie funcţie de dozelle de
îngră!şămi:n!te apUcate. Din fun1cţia obţinută se ca1mt:lează ecuaţiiLe izoproellUJcţiiftor,

ecuaţii cu ajutorul cărora se dedUiCcombinaiţile N P K,cu care un anumit nivel
de prodUicţie poate fi reailizat. Prin deriv,are parţială ,se deduc tot din această

funicţieecuaţilitle produicţiilor ma'rginaie, adică a sporului ele producţie pentru un
mg de suibsîJanţă aCitivă aplicat.

Toate :c.alculeile s-au efectualt prin folosirea calculatoar:elor electronice, deoa
rece C'alI'culcle sînt foarte laborioase (pradic ecuaţiile cu 9 ;termeni nu pot fi
~xecU'tate cu ma~inile meieanice de birou).

R,EZULTATE OBŢINUTE

Funcţia de producţie. Producţia de tuber:culi la cele 64 de variante
de îngrăşare a -v.ariat de la 440 la H13 q/vas (tabelul 1). Din aceste
variante €xperiimentale s-'a cakulat fun\cţia de producţie reda'tă în ta
belul2.

Tabelul 2

Funcţia de producţie obţinută din 64 variante de îngrăşare

Coeficientul de
Coeficientul de

Factorii în or- determinaţie

dinea ponderii regresie în gr. multiplă D in
tub/vas. %.

N +25,741 62,1
PI( + 0,177 80,8
N2 0,962 85,2
NP + 0,215 86,3
NI( -- 0,330 88,4
K2 -- 0,762 88,7
I( +13,981 91,2
P +14,559 91,6

I
P2 -- 0,714 94,1

Din această €euaţi:e Lr,ezultă ,că azotul are ponlderea cea mai maa.~e

asupra producţiei, influenţa lui fiinid d.e 620/0. Factorul uro:nător este
produsul dintre fosfor şi potasiu (PK) adică interaleţiuniea iostor-potasiu
a cărei influenţă î1mpreună eu a azotului, ridkă determinaţia asupra
producţiei pînă la 80,80/ 0• De remancat este faptul că interacţiunea fos-
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for-potasiu se află pe 10cul doi in ordinea importanţei factorilor ceea
ee pune în evidenţă faptul ,că nu atît influenţa fosforului sau a potasiului
în parte este importantă, rei interacţiunea :alcestor două elelmente pe care
o vom scoate în e:videnţă la discutarea grafitcelor. Pe locul trei în or
dinea importanţei se situează N2 adilcă termenul care indkă curba supra
feţei de răspuns pentru azot şi ,carle ddkă determin'aţia pînă la 85,.20/0'
Restul termenilor prezintă fiecare în parte influenţe mlai mici de 20/0'
Variaţia producţiei de rtubenculi ân limitele 440-813 gjvas, din această

experienţă, este redată prin funrcţiia de producţie ,calculată cu o eroare
de + 6% (coefircientul de determinaţie .multiplă fiinld de 94,10/ 0), In
tabelul 3 se prezin'tă producţiile de tubeliculi cal\cu'late cu ajutorul func
ţiei de producţie comparativ cu cele realizate în experienţă, pentru 10
variante expedmentale. După CUim se vede diferenţJele dintre producţia

caLculată şi 'cea realizată sînt în jur de + 50/ 0, De aiiCÎ rezultă pregnant
siguranţa metodei.

Tabelul 3

Prooucţia de tuberculi din 10 variante, calculată cu ajutorul funcţiei de producţie comparativ
cu cea realizată în experienţă

Q)

.; ~ ...z '" ~ .; .;
~

.~ ~ ..z ~
Varianta

o.~
r;;: ~ ~ 0..: p.;- ~ ~ 0.: o:

Z iO Z Z- Z Z Z- Z- i: Z

grame tubercu Iia vas

Calculat 418,2 594,31 737,2 794,2 552,4 I 551,0 610,1 815,0 694,0 365,0

Realizat în expe- 440 605 759 784 506 551 645 757 711 -
rienţă

--------------------
Diferenţe în procen-

-5% -4% -j-3%te faţă de reali- 2% 1% 0% -5% +7% -3% -
zat = 100%

--

Din ecuaţie se lTIai poate d~dUJce că atît fosforul cît şi potasiul
sporesc producţia p[nă la o Hnumită doz,ă, ,care depinde de combinaţia şi

de nivelul celorlalte îng,răşăminte asociate,aidi'că de efectul de interac
ţiune -cu cele'lalte îngrăşăn1irrte.

Suprafeţe de răspuns. Funcţia ,cakulată nu poate fi reprezentaiă

printr-o singură supraftaţă de răspuns deoarece ar necesita un spaţiu ,cu
patru dimensiuni. In spaţiul tridimensional se pot reprezenta trei feluri
de suprafeţe şi anume: variaţia producţiei de tuberlculi sau numai a
sporului de producţie funicţie de: (1) dozele N-P pe anumite nivele de
K, (2) dozele N-K pe anumite nivele de P şi (3) dozelie P-K pe anumite
nivele de N.

in prezenta lucrere VOlTI reprezenta num1ai variaţia sporului de pro
ducţie care se calculează din funcţia de producţie s'căzlînd valoarea con-
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stantei din ecuaţie (365) aceasta reprezentînd producţia de tuber,culi fără

adluinistrare de îngrăşăminte (tabelul 3).
J:n figurile 1, 2, 3, 4, sînt redate suprafeţele de răspuns în planul

N-P pentru nivelele K 20 de O; 5; 10 şi 15 mgl100 g sol Din aceste
suprafeţe rezu'ltă Ică efidenţa azo'tului a fost de 1,8 pînă la 2,4 ori mai.

~~~r..-..,.o~:.;/J

~~~H~,J .,J.
~f-JII&-~'-rf'

, ()t~
1"t:i1""-;:;~'-7~Yltu..:~'f--..d~ ~ \'1-

~~
ltq~~ţ:.~~~c6~'
~.f1~('; 'tI N ~ 7 6" .. , ..
"""",....I~~) ~I\)

'CI mrg /fI/ow,.-

Fig. 1 Planul NP ;ni velul de potasiu o mg K 0/100 g sol
NP pattern; K O level O mg/loa g soi!.

mare decît cea a fosforului în intervalul dozelor folosite (1-15 Ing
s.a./100 g sol). De exemplu: pe nivelul K = O, sporul de producţie a
crescut cu doza de fosfor pînă la 74 g tub/vas; sporul s-a realizat cu
11 mg PiOs. Dozele mai luari de fosfor au scăzut producţia. Cu creşte

rea dozei de N, cantitatea de fosfor dată fiind 0, s-a realizat sporul
InaxilTI de 172 g cu 13 mg N ; dozele luai mari de N au scăzut de ase
menea producţia. In aceste ,condiţii efidenţa azotului a fost deci de
ori mai mare în comparaţie cu cea a fosfofului. Pe nivelul Ks, K IO şi

K15 la 'COlTIpararea producţiilor maxhTIe în aceleaşi condiţiuni, eficienţa

azotului a fost de 1,8 ori mai mare ca aceea a fosforului.
Aplkarea c01TIbinată a azotului cu fosforul a sporit considerabil

producţia în comparaţie cu aplicarea singulară a ,celor două îngrăşăminţe.

In tabelul 4 sînt cuprinse sporurile luaxime care s-au realizat cu dozele
NP indkate în tabel pe cele 4 nivele de potasiu din experienţă.

Efectul de interacţiune azot-fosfor se 111anifestă la această expe
rienţă prin mărirea sau n1kşorarea eficienţei celor două îngră.şăminte
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Fig. 2 Suprafaţa de răspuns privind sporul de producţie

pentru planul NP la un nivel de 5 mg K20/lOO g sol.
Answer area concerning yield increase in NP pattern at a

level of 5 mg K 20 in 100 g soi!.

Tabelul 4

Combinaţiile NP corespunzătoare sporurilor maxime
de producţie pe diferite nivele de potasiu

137

mg/l00
g. sol.

O
15
13

5
15
13

10

1

15
17 17
15 15

1-------------- --- _.-- ---

Spor maxim
g. tub ./vas.

281 368 419 435

în cazul aplkării lor cOlnbinate faţă de suma efectelor singulare. Din
tabelul 5 în care s-a icakulat acest efect de interalcţiune rezultă că pe
nivelul K 20 = o s-au obţinut sporuri suplimentare de la 3 la 39 g.
tub/vas, oînd doza de îngrăşăminte aplicate cOlnbinat a variat de la
3 rog N şi 5 mg P 20 5 la 15 mg N şi 13 mg P 20 5 . Pe nivelele K 20 de
5 şi 10 Ing/IOD g sol s-au obţinut depresiuni de producţie în cazul :COln-
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Tabelu l 5

Efectul de interacţiune calculat din sporurile de producţie pe elemente, cele Însumate şi cele
pentru combinaţii de NP

I N;ve! I Varianta

potasiu element aplicat IN P205! N P 20. IN P 20 5 1 N P 20 5

mg Ia 100 g sol 3 51 6
7 13 11 15 13

~
pe element 69 67 172 74 173 69b1l 55105

O
l::</J Însumat*) 124 172 246 242, .... CI:!

1

> combinaţia NP**) 127 180 277 281
1-. ____

0,..0 efect de interacţiune +3 -f-8 +31 +39o..;::l
</J .....

mg la 100 g sol 3 5 5 6 15 11 15 13

5iJ pe element 125 111 164 124 245 135 245 132

5
l::</J însumat*) 236 288 380 377<_ CI:!

> combinaţia NP**) 188 245 365 368I-.~-

0,..0 efect de interacţiune -48 --43 25 11o..;::l
</J .....

mg Ia 100 g sol 3 5 5 7 15 11 17 15

I ~
pe element 142 128 185 143 281 157 279 149b1l

10
l::</J însumat*) 270 328 438 428<_ C\l

> combinaţia NP**) 209 272 I 412 419
1-. ____

I

0,..0 ~fect de interacţiune -61 -56 26 -9o..;::l
</J .....

mg Ia 100 g sol 3 5 5 7 17 13 17 15

1
~

pe element 122 107 168 124 282 142 282 137b1l

I
15

..... </J însumat*) 229 292 424 419<::: ;;:
combinaţia NP**) 193 261 433 4351-.----

0,..0 efect de interacţiune -36 -31 -1-9 +16o..;::l
</J .....

*) sporul de producţie realizat prin însumarea sporurilor individuale pe element
Exemplu: N=69 g; P=55 g; N+P=124 g tub./vas.

**) sporul d'e producţie realizat printr-o anumită combinaţie NP. Exemplu: N P =
127 g tub./vas. Diferenţa de 3 g în favoarea combinaţiei indică efectul de inter

acţiurte pozitivă pentru cazul aplicării împreună a celor două îngrăşăminte com
parativ cu suma sporurilor pentru cele două elemente singulare (N + P == 124 g)

binaţiei azotuluicu fosforul, COlnparaUv cu efe!ctul însumat. DepresiunHe
producţiei au Slcăzut cu creşterea dozei de îngră:şăminte apJi;cate, de la 48
la 11 g pentru nivelul de 5 Jng K20 şi de la 61 la 9 g tub/vas pentru
nivelul de 10 mg K20. Pe nivelul 15 mg K20 în cazul apEcării dozelor
mid de NP s-au obţinut depresiuni de producţie, iar pentru dozele mari
s-au realizat sporuri suplhnentare. Al doilea efect al interacţiunii NP
este creşterea 1Î'mitei de folosire raţională a oelor două îngrăşăminte cu
mărirea doz'ei folosite. Astfel pe nivelul KoNo (figura 1) eficienţa maxinlă

a f,osforului (ViÎ'rful ,curbei de producţie) s-a atins ,cu 11 mg P20 5/100 g
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; dozele mai mari au scăzut producţia. Pe nivelul KoN15 efkienţa

maximă se atinge ICU 13 mg P205!i100 g deici limita de folosire raţională

se măreşte cu 2 mg P205' Acelaşi lucru se înregistrează şi pentru azot
Pe nivelul KoPo producţia n1axirnă se realizează ,cu 13mg N jar nivelul

cu 15 mg N.

(N,,;() ;V fi 9

'"9#""/I/11III dlBliI--_

Fig. .'3 Suprafaţa de răspuns privind sporul de producţie

pentru planul NP la un nivel de 10 rug K 20/100 g sol.
Answer area concerning yield increase in NP pattern at

a level of 10 rug K O in 100 g saU.

Extiniderea dozei raţionale de folosire a îng'ră.şămintelor cu creş

terea canatităţii de îngrăşăminte apli:cate, este un fenomen general va
pentru toate plantelle şi îngrăJşămintele, şi se verifică şi în această

eXlperienţă.

Suprafeţele de răispuns pel1mit să se găsească combinaţia optimă

de ingrăşă!minte eare corespund unui anumit nivel dorit de producţie.

Astfel în cazul unui ex!celdent de azot şi lipsei de fosfor conform rezul
tatelor experienţei care se inJ17erpretează, se pot utiliza combinaţiile de
ingrăişăminte indkate de linia groasă din suprafaţa de bază PN care
porneşte de la P ON15 şi ajunge la P13N1S, pentru nivelele K20 de O şi

5 rug (figura 2) sau de la P ON15, la PisN17, pentru nivelele K 20 de 10 şi

15 Jng (figurile 3 şi 4). Producţii foarte asemănătoare pot fi realizate şi
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cu .alte combinaţii de îngrăşăminte. in eazul unui excedent de fosJ3or
şi lipsei de azot se vor Hplka comibinaţiHede ffngrăşăminteinidicate.de
linia NOP11 - N15P13 din figura 1 şi 2 sau NOP13 - N17P15 din figut~ile

3 şi 4. Producţiile corespunzătoare acestor două serii de Icombinaţii NP
sînt lrldicate de cele două linii groase din suprafeţele de răspuns.

Fig. 4 Suprafaţa de răspuns privind sporul de producţie

pentru planul NP la un nivel de 15 rng K 20/100 g sol.
Af1s\ver area concerning yield increase in NP pattern at a

Ievel of 15 rng K20 in 100 g soil.

Figura 5 reprezintă suprafaţa de răspuns pentru sporurile de
ducţie ,în planul NK pentru nivelul P205 din 11 'rog/IOO g sol, doza de
fosfor cu eficienţă optimă. Aliura acestei suprafeţe este <foarte asemă

nătoare cu cele din figurile 1-4 In funcţie de producţie, coefidenţii

pentru K şi K2 sînt foarte apropiaţi de cei pentru P şi p2, ceea ee inJdkă

o acţiune foarte asemănătoare a potasiului cu a fosforului. Eficienţa azo
tului faţă de potasiu la nivelul de 11 Ing P 20 5!:100 g sol este de 1,iHori
mai lnare. Sporul maxim realizabil la aplkarea concomitentă a azotului
şi potasiului este de 426 g tub!lvas şi se poate- obţine cu 17 mgN şi

15 mg K 20/IOO g sol. Interacţiunea NK asupra Isporului de producţie se



LUCR.\ ST., r.C.C.S., CARTOFUL, 1975, VOL. V. 141

manifestă printr-o diminuare de -73 g pentru ,combinaţia 1 nlg N şi

la K20. Diniinuar,ea sporului deslcrelŞte cu mărirea dozei ajunglînd la o
pent'ru combinaţia 15mg N şi 12 mg K 20, iar pentru combinaţia. 17 mg N
şi 17 mg K 20 se realizează un spor suplimentar de interacţiune de 21 g
tub/rvas.

r. MNf;Q7g'

~~~~
~N~Jb'''''''---

Fig. 5 Planul NK; nivelul de fosfor - 11 mg P20 5 /100 g sol.
NP pattern; P20 i level = II mg/IOO g soi!.

lIn figura 6 se reprezintă suprafaţa de ră\spuns pentru planul PK,
nivelul azotului fiind de 15 rog N/ilOO g sol !~doza optimă de azot). Spre
deosebire de situaţia din celelalte figuri, în acea!stă suprafaţă de răspuns

v1ariaţia sporului este mai milcă, deoarelce nu depinde decî't de fosfor şi

de potasiu. Efectele maxime aJ!e fosforului sau potasiului aplicate singure
pe aceist nivel de azo1t s:înt pr,aictilc egale: 287 g pentru P OK13 şi 281 g
pentru NOP13. Sporul maxim de 429 g se realizează cu <combinaţia

Pi5K15. De remaroat este faptul că efectul de interacţiune PK este mult
,mai H1C!centuat decît cel NP sau NK, depresiuni1e de producţie fiind de
două pînă la cinci ori mai mare dedtcele corespunzătoarepentru inte-
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Fig. 6 Planul PK; nivelul de azot = 15 mg N/lOO g sol.
PK pattern; N Ievel 15 mg/lOO g soil

racţiunea NK (tahelul 6). Aicest fapt se expli1că prin ilmportanţa ca varia
bilă a interacţiunii PK. Ea ocupă în funcţia de producţie locul
cantribuinld la variaţia proidUlcţiei cu 18,70/ 0 (pe locul întîi se află

cu 6'2,10/0)'

Tabelul 6
Efectul de interacţiune PK şi NK privind depresiunea sau sporul suplimentar de producţie

I
Fosfor-potasiu, respectiv azot-potasiu

rug s.a./100 g sol.

I I I I I1+1 5+5 9+9 15+15 17+17

Depresiunea (-) sau spo- gr. tuberculi/vas

rul suplimentar (+) pen- PK -170 -165 155 -130 119

tru combinaţia:
NK - 73 - 66 - 47 O - 21

I
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Liniile pentru combinaţiile optime de fosfor şi de potasiu cu care
se pot realiza sporurile maxime pornesc de la P OK13 ajungînd la P15K15t
sau de la P17Ko p[nă la P15K17'

Producţii marginale. Prin producţie ma~ginală se înţelege sporul
de producţie ce se realizează cu unltatlea de substanţă activă a unui ele
lnent, în anumite condiţii de doză a aceluiaşi element sau în combinaţii

cu alte elemente.
,In tabelul 7 sînt trecute ecuaţiile pentru producţiile marginale de

duse prin derivare din funcţia de producţie. Cu ajutorul acestor ecuaţii

Tabelul 7
Ecuaţiile producţiilor marginale

~ = g tuberculi/mg N=-1,924 N+O,215 P+O,330 K+25,741
d N
d ydP = g tuberculi/mg P20 5 =-1,428 P+O,215 N + 0,177 K+14,589

dd ~ = g tuberculi/mg K20= -1 ,522 K+O,330 N+O,l77 P+ 13,981

Spor pe
N

I
Spor pe

P20 & I
Spor pe

:1\.20Nivel de element element element
îngr ăşare

g tuberculi la vas peutru 1 mg susbtanţă activă

0-1 25,7
I

14,6 14,0
5-6 14,1 +0,21 pt 1 mg 6,0 +0,21 pL 1 mg 4,8 :::L~O,33 pL 1 mg

P2°l) N N
9,1 8,2 1,6 0,0

10,2 6,1 +0,33 pL 1 mg 0,0 +0,18 pL 1 mg -4,5 +0,18pt. 1 mg
K20 K20 P20 5

13,3 0,0 -4,4 -6,3
16-17 -7,1 -9,7 12,0

Producţia 801 g 17,6 14,6
I

14,7
maximă

se poate calicula sporul de producţie la unitatea de substanţă activă

administrată la diferite nivele de îngrăşă,m'înt. După cum se ştie, acest
spor slcade pe mălsura ce creşte doza de îngrăiŞăJnlînt aplkat. Pentru ca
zul aplkării numai a unui singur îngrăşămînt, producţia marginală

maximă se înregistrează cînd se adaugă 1 rog substanţă alctivă la nivelul
0, adilcă pentru primul m,g de s.a. aplilcată. In cazul acestei experienţe

s-au realizat următoarele sporuri pentru pritmul rug substanţă activă:

2!5,7 g tub/vas pentru azot, 14,6 pentru fosfor şi 14,0 pentru potasiu.
Prin creşterea treptată a dozei aplilOate se ajunge la producţia mangi
nală o, adi/că la lim'ita raţională de folosire a îngrăişămîntului din pun1ct
de vedere tehnÎIC. De la alcelste nivele în sus aJdăugareacanti:tăţilorsupli
lnentare de îngrăşăm.întproduce Sică!deri de producţie. Pentru azot această

limită este de 13,3 mg N, pentru fosfor de 10,2 mg P20S, pentru potasiu
de 9,1 mg K20. Toate aceste valori sînt valabile pentru cazul aplicării

a numai unuia din Icele trei îngrăşăminte. Pel1!tru folosirea combinată a
lor, sporul pentru azot se obţine prin adăugarea Ia valoarea sporului
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din tabelul 7, a cîte 0,21 g tuberculi pentru 1 rog P 20 5 şi respectiva
cîte 0,33 g tub/N"as pentru 1 mg K20. De exemplu: în cazul folosirii
numai a azotulu~ se obţin 14,1 g tub pentru 1 Ing azot care se adaugă

în mod supliInentar la o îngrăşare iniţială de 5 mg N (N5) ; dacă acest
Ing de azot se adaugă pe un n'ivel de N5P5KS atunci sporul va fi de
16,9 g tub/Vla'S; această valoare se obţine prin introducerea valorilor de
NtiP5KS în prilna rel,aţie din tabel după cum ur,mează: - 1,924 X 5 +
+ 0,215 X 5 + 0,330 X 5 + 25,741 = 16,9 g tub/vas. Se vede deci
că producţia margiiDJală pentru un îngrăşă'mînt depinde pe lîngă doza
folosită şi de ,combinaţia de îngrăşăminte apUcate. Cu cele trei formu1e
se poate cakula pentru orice combinaţie de îngrăşămînt producţia mar
ginală care se realizează pentru fiecare element în parte. Astfel doza
raţională maximă dislcutată mai sus de 13,3 mg N s.au 10,2 mg P 20[)

sau 9,1 mg K 20, variabilă pentru cazul cînid se foloseşte numai un
singur element la îngrăşare, se deplasează pentru cazul folosirii com
binate a ,celor trei elemente la 17,6 mg N, 14,6 mg P 20 5 şi 14,6 Ing
K20. Cu această conlbinaţie se poate realiza producţia maxi!lnă de 801 g
tub/vas (producţie calculată).

Menţionă,m faptul că pentru cazul interpretării experienţelor de
cimp producţia maximă realizată din punct de vedere tehnk nu cores
pundecu producţia optimă din pun!cit de veder1e, economic, deoarece
ultimele doze de îngrăşăminte folosite aduc pe unitatea de substanţă

activă un spor foarte mic, neeconomic în comparaţie cu preţul îngrăşă

mintelor.
Izoproducţiile. Din practica îndelungată a experimentăriicu îngră

şăminte se cunoaşte faptul că aceeaşi producţie se poate realiza cu .mai
multe combinaţii de îngrăşăn1inte. Acest fapt se apUcă prin posibilitatea
substituirii redproce a acţiunii îngrăşămintelor - în anumite limite de
sigur - pentru realizarea unui anumit nivel de producţie. Studiile efec
tuate de Mit s,c h e r 1 i c h, S P i e 1 'm a n, C ou u b, Do u g 1a s (citaţi

după H ea d y şi colab., 1965) despre funcţiile matematice privinld pro
ducţia agrkolă, fundamentează problema şi pe ,cale ,matematică.

Funcţia matematică de tipul unui polinOIn pătratic cakulată pentru
această experienţă, oferă posibilitatea de a ,calcula ecuaţiile izoproduc
ţiilor oa['le se obţin prin găsilrea['ădăcinilor pentru cele 3 variabile N, P, K,
care satisfl8'c polinomul. Cu ajutorul acestor ecuaţii a izoproducţiilor,

se pot găsi toate combinaţiile posibile de N, P, K cu care o anumită pro
ducţie poate fi realizată. A~este producţii, pentru care există deci mai
Inulte posibilităţi de realizare practică prin aplicarea combinată de NPK
se numesc i,zoproducţii.

gcuaţia pentru găsirea dozelor de azot necesare care trebuiesc apli
cate cu anumite combinaţii P K în vederea realizării unui anumit nivel
de producţie pentru cazul experienţei de faţă este:

N = 25,74 +0,22P +0,33K ± Y(25,74 + 0,21P + 0,33K)2 - 3,85 (g/vas 14,59P

1,92
13,98 K + 0,71 p2 + 0,76 K2 - 0,18 K - 365,65)_ •

1,92
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Cu ajutorul acestei ecuaţii s-aucakulat suprafeţele de răspuns

pentru combinaţiile N, P, K (în limitele de doză 0-20 mg pentru fiecare
element), ,cu care se pot realizaproiducţiile 575 g, 65'8 şi 740 g tub/rvas
şi care, corespunld la 70, 80, 900/0 din produoţia maxi'mă realizată (figu
rile 7, ş, 9). In sistemul de axe rectangulare folosit în figuri cele trei
axe corespund dozelor de P, K (planul de bază) .şi N (perpendi'culară

pe planul de bază). Fiecare punct din suprafaţa desenată corespunde unei
combinaţii N, P, K, cu care izo!prodUlcţia respectivă poate fi realizată.

In cazul izoproducţiei 575 g tub/lvas (figura 7) dozele de P 20 5 pot
varia de la °la 20, cele de K 20 de la °la 15 şi de azot de la 1,7'5 la
10,76 mgllOO g sol. Dacă urmărim curha acestei izoproducţii pe nivelul

t22
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Fig. 7 Combinaţiile NPK posibile pentru producţia de 575 g tubercu-

li/vas. 70% din producţie maximă.

Possible NPK combinations for 575 g tubers yield in a poL It is 70%
of maximum yield.

= 0, conlStatălTI că pdma eomibinaţie posibilă pe acest nivel de
potasiu este de P 3N 10'47' Pe Imă'surăce doza de P 'creşte, Icea de azot
scade. Pentru 11 ImgP20 5 doza core'spunzătoarede ,azot este 6,1,8 mg N.

cazul creşterii în !continuare a dozelor de fosifor peste ,Il rug P205
să crească de acum şi dozele de azot ,astfel încît pentru 20 rug P 20 5

doza azot necesar,ă este de 9,92mg N. Curbele izoproducţiilorse îm-
deci în două părţi. Cînd se înregistrează în combinaţiile de îngră

şă'minte pentru crelşterea unui elen1ent o scădere a eeluilalt, vorbim de
o substituire c01npli1nentară a acestor două îngrăşă1minte (partea A D

curbă). Cînd pentru creşterela unni element se înregiistrează o creş

tere :şi a celuilalt, ,vorbim de o substituire supli1nentară (partea de la D
în continuare). Pentru practka agricolă sînt interesante numai sUlbsti
tuidle complimentare (creşte unul scade celălalt) deoarece ele 'Corespund

ascendente a 'curbelor de producţie. Domeniul substituirilor su-
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plimentare corespund părţilor descendente a rOurbelor de producţie, adică

a acelei zone cînd s-a trecut de punctul tlnaxim .al curbei şi deci pentru
un adaus de îngrăişămî,nt se înregistrează deja scă;deri de producţie. Pen
tru aervita această scădere este neceiS,ar să se :mărească si doza
de al doilea înJgT,ălşăcrnînt. '

Ur:mărind în această figură substituirea dozelor de potasiu cu cele
de azot de data aceasta pe nivelul P 20 5 = O,constatămcă substituirea
complimentară a azotului cu potasiu se realizează în limitele corespuri
zătoare co'mibinaţiilor N Sd , K s - N{;'lK12. Peste doza de 12 rog K 20
su:bstituirea N K este suplhnentară.

COlnbinaţiiIe de îngrăşăJminte cu dozele minilme de azot se găseslC

pe linia DC sau Be corespun!d cOHlhinaţiUor: N= 6,1, P 20 S = 11,
K 20 = O mg (punctul D), sau N = 1,5, P205 = 12, K 20 = 11,5 (punJc
tul C), sau N =6,1, P;Z05 = O,K20 = 12 mg/lOO g sol.

Partea din suprafaţa limită de punctele A, B, e, D, cuprinde COffi

binaţine interesante deoarerce în alceastă zonă a suprafeţei, tre!cerea de
la un punC't la altul 'corespunde unor substituiri cOffi'Plimerrtare (pentru
creştereia dozei la un element se înregistrează o scădere a altuia sau
chiar a altor două). Pentru restul suprafeţJei în afara zonei A, B, e, D,
substituiriJe sfînt suplimentare şi neinteresante.

Din curba suprafeţei se mai poate constata că în cazul reducerii
dozei de fosfor sau de potasiu (ajung:înJdu-se pînă la o mg. s.a.), nece-

firi

hIf ~O5'/~JP ~ ,..
Fig. 8 Combinaţiile NPK posibile pentru producţia de 658 g tuberculi/vas. 80%

din producţia maximă.

Possible NPK combinations for 658 g tubers yield in a pol. It is 80% of maxi
mum yield.
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saru] de azot creşte lTIUlt în cazul substituirii NP sau NK, faţă de do
1.TIeniul dozelor ITIedii sau m:ari de P şi K unde pentru acelaşi interval
de fosfor sau de potasiu variaţia azotului este mult mai lTIkă. De exem
plu : la trecerea de la cOlTIbinaţia P1K sN 71'5 la PoK sN s,l1, pentru srcoaterea
unui mg de P20 5 dincomhinaţie, doza de azot trelbuie să crească cu
0,6 rog N, în cazul tTeeerii de la P l1KsN2,n la PJoKsN2,so, lTIicşO:;:'ării dozei
de fosfor tot cu 1 mg P20.s îi corespunlde o compensare de azot de numai
0,03 Ing N.

Suprafaţa de răspuns a izoprodUicţiilor ne permite să gaSIm dozele
minin1e necesare din fiecare îngrăşă:mînt (doza lirmită) fără care pro
ducţia în cauză nu se poate realiza oridt de mari ar fi dozele celorlalte
elemente. În cazul experienţei de faţă izoproducţia de 575 g tub/vas nu
poate fi realizată ICU o doză mai mi:că de 1,5 mg N;:lOO g sol (purrctul C),
orkît fosfor sau potasiu s-ar administra.

În figurile 8 şi 9 se reprezintă suprafeţele de răspuns pentru izo
producţiile de 65,8 :şi 740 g tub/Iv/as. Se observă 'că suprafaţa, aJdkă nu
mărul de combinaţii N P K posibile cu care se pot realiza producţiile

respective, se reduce pe măsura creşterii niivelului de 'Producţie. În ace
laşi timp supr1afaţ,a ABCD, aldircă parite:a Idin suprafaţă in... omre sufbstitukea
elementelor se face complimentar, se deplasează spre domeniul dozelor
mai mari de îngrăşăminte.

r

~ ~ ~5 .0
m91~/HN,.kII ~

Fig. 9 Combinaţiile NPK posibile pentru producţia de 740 tuber
culi/vas 95% din producţia maxim{1.

Possible NPK combinations for 740 tubers yield in a opt. It is 95%
of maximum yield.
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Tabelul 8

Dozele minime limită de azot, fosfor şi potasiu nece
sare pentru izoproducţiile de 575,658 şi 740 g tuber

cuIi/vas

mg substanţă activă!lOO g sol

1,75 4,80 9,56
016
O 5 10

N
PO

K 0*)

575 658 740

*) În cazul dozelor de K20 nu s-au calculat valo
rile intermediare între 0,5 şi 10 mg K20

Dozele lninime liInită de N, P şi K fără care o anumită izoproducţie

nu poate fi realizată, crestc ICU creşterea nivelului de producţie (tabelul 8).
Pentru elementele fosfor şi potasiu există desigur zone lilnită care

depind de combinaţia P şi K, aceste dou2t elemente putîn/du-se substitui
reciproc foarte bine şi aproape la echivalenţă.

DISCIlJŢH

Folosirea suprafeţelor de răspuns la interpretarea rezultatelor ex
perimentale, pentru care s-au oalculat funcţii matemaltice, reprezinrtă o
lnetodă foarte efkace şi sugestivă de urmă'rirea evoluţiei fenomenelor
descrise prin funcţie. O suprafaţă de răspuns permite să se unnărească

.curbele de producţie pentru un element pe toate nivelele ale altui ele
ment (ex: curbele de producţie ale fosforului pe oricare nivel de aZDt
respectiv, curbele de producţie ale azotului pe orkare nivel de fosfor).
In felul acesta influenţa N P asupra producţiei este reprezentată într-un
singur grafic şi permite obţinerea soluţiilor optime pentru aceste două

elemente. In figurile prezentate sînt rnar,cate prin linii groase pe supra
faţa de răspuns producţiile maxime realizabile 'cu un anumit îngrăşămînt,

pe nivelul optim al celuilalt. Dozele corespunzătoare soluţiilor optime
sînt indkate şi ele prin linii groase în suprafaţa de bază.

Funcţia de produicţie calculată pentru trei variabile permite tra
sarea unui nurnăr foarte mare de suprafeţe de răspuns. In planul de
bază există întotdeauna 2 variabile, suprafeţele icakulîndu-se pentru un
anumit nivel constant al celei de a treia variabile. Cele 6 figuri din
prezenta lucrare ne dau totuşi o im.agine destul de genenală a evoluţiei

producţiei sub influenţa ,celor trei îngrăşăminte. Variantele optime
(N P K) se înşiruie clar de-a lungul liniilor groase.

Din aceste suprafeţe rezultă că acelaşi nivel de producţie are mai
multe soluţii de realizare (variante de îngrăşare). Aceste suprafeţe de
răspuns ne mai indică domeniile în care îngrăşămintele încep să aIbă
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efect negativ pre:cum şi domeniile în care interacţiunea între ele,mente
este nefavorabilă.

Figurile 7-9 reprezintă suprafeţele de răspuns pentru izoproducţii

corespunzînd :la 7'O-9iOO/O din producţia ,maximă pos~bilă în condiţiile în
care s-a expe,rimentat. In aceste figuri pot fi unrnărite toate combinaţiile

N P K pos'ibdle, cu caire unul din cele trei nivele de producţie poate fi
realizat. Eouaţiile izop['oducţiilor pot fi dedus€' ele avîl1Jd drept rădăcini

Xl, X2 şi X3 care satilsfac funcţia de producţie.

'!În problemHI izocuante10lr l(izoprold!U!cţiHor), fenomenul cel mai inte
resant îl re'priezintă posibilitatea de subSitituire ~edprocă a elementelor.
Limita în care această substituireeste posibilă este indi1cată de aceste su
prafeţe. Indinaţia supr:acEeţei în diferite puncte, indi.că raportul de sub
stituire. Cînd suprafaţa este puternic înclinată faţă de planul de bază, în
zona res'pectivă rata de substituire a unui element cu celălalt este luare si
invers cînd înclinaţia este miică. '

Substituirea redprocă a elementelor prezintă două aspecte. Vonbhn
de o substituire ,cOllnplilnentară cinld prin creşterea dozei unui elemelIlt,
celelalte doze Sicad. Zona în care suibstituirea se fHice în mod complimen
taI' este mărginită în cele trei diagrallne de pUnJctele A.B.C.D. Această

parte a supr'acEeţei conţine con1ibinaţiile N P K interesante, deoarece în
orice direcţie am înainta se va înregilstra Întotdeauna o substituire COln
plimentară. In afara acestei zone, subistituirea se face în mod supHmentar
adkă, dnd trelce de la o variantă de îngrăşare la alta pentru creşterea

dozei a unui e:lement se înregistrează o creştere paralelă :şi altUl element.
Partea suprafeţei din af<3ra zonei mărgimite de literele A.B.C.D. prezintă

pentru oriee diI'le!cţie de înaintare în suprafaţă, o su'bstituire suplimen
tară. In cazul unor eXJperienţe deciî:Inp pentru praet1ca agricolă este
interesată numai zona substituirilor complimerrtare.

lIn figurHe 7, 8, 9 se poate urmări m'ilcşorarea suprafeţelor de răs

puns cu creşterea nivelului de prodUlcţie. Aceasta Înseamnă o relducere
a nUlnă'r'ului de variante N P K posiblle, cu creşiJere!a ni'velulud de pro
ducţie. Pe lîngă această reducere a posibilităţilor, se mai înregistrează

şi o deplasare a variantelor îlIl domeniul dozelor mari de îngrăşăminte.

Toate aceste fenomene sînt normale, materializarea lor cantitativă însă

se poate face de albia pe această cale.
Funcţia de producţie permite şi deducereaecuaţiilorprivind sporul

de producţie pentru unitatea de substanţă activă, apli:cată, denumite
ecuaţiile producţiHor marginale. Rezolvarea sistemului format din cele
trei ecuaţii (pentru N, P !şi K)ne duce 1<3 soluţia care corespunde pro
ducţiei max'ime şi care teoretilc poate fi reaEzată num,ai cu o singu'r'ă

combinaţie de îngrăşăminte (este vorba de maXiiimul tehn'ilc realizabil
pentru care există un singur raport N : P : K posibil). Produoţii mai milCÎ
pot fi realizate cu mai multe ,combinaţii de Îngrăşăim,inte şi deci cu
rapoarte diferite N: P : K (numărul combinaţiilor posibile fiinld cu atît
lnai mare ,cu ca nivelul producţiei urlrnărite este mai scăzut).

Sporurile pe unitatea de suhstanţă activă descresc şi ating valoarea
"O" în punctul maxim al,cur'belor respective. Aoest punct maxi'ffi pentru
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un îngrăşămînt depinde de combinaţia celorlalte îHlgrărşăminte cu care se
apliJcă. In cazul experienţei de faţă, dozele raţionale maxilne pentru un
îngră;şămint, sînt l1.1ai mari cînd îngră:şăiln\întul se apli/că în comibinaţie

cu alte îngrăşăminte decît în rcazul folosirii sirrgul,are a îngrăşămintelor

(de exemplu: doza raţiolnală maxi:mă pentru azotul folosit stingul' este
13,3 N/'100 g sol, dar limita poate creşte plînă la 17,6 mg N în combinaţie

cu 14,6 Ing P205 şi 14,7 mg KiO/100 g sol. Situaţii si:milare se observă

şi pentru fosfor şi pentru potasiu (tabelul 7).
Interrpretarea experienţei de faţă priÎn metoda suprafeţelor de răs

puns care· s-a Icakulat dintlr-o funcţie cu 9 tef!meni Ipentru trei îngră

şălminte, slcoate în evidenţă avantajeJe mari ale acestei lnetode. Pe această

cale se poate da o interpretare cauzală a fenomenelor înregistrate şi se
pot obţine răspunsuri cantitative la: o serie întreagă de probleme e'a:
(1) Stabi1ilrea combinaţiilor N P K, corespunzătoare producţiilor optime
(in aceste combinaţii efeletul de interacţiune între îngrăşăminte este op
tim) ; (2) Stabilirea liimitelor pentru cele trei îngrălşăminte în care substi
tuirea reciprocă este complimentară; (3) StabilJTe'a dozelor raţionale

maxime pentru un îngră:şămînt în o!rice con'diţie de aplircare; (4) Calcu
larea sporului pe unitate de substanţă activă pentru orice doză şi com
binaţie de îngră:şă,minte.

Cuno:sCÎndu-lse aceste aspeicte cantitabive există posibilitatea de a
stabili dozele optime din punct de vedere economic.
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INTERPRE,TArDION OF A FEiRTILIIZER EXPERIMENT CONDUC!TED
ON POTAlTOES iBY TRE REACTION-AREA METHOD

SUMMARY

An yicld function with 3 farC'tors and 9 terms was caJcul:ated for an expe
riment eollisting of 64 fertilizer vaifiants, Le. 4NX 4P X 4K. The tridimensional
reacttion-are:als of this funotions were plotted couiCerning both yield increase as a
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function of various vertilizer combim:lftions consisting of two variabl'e and onc
constant fertiHzer iervel, and NPK iCombination!s resuHing in the same yi,e1ds ICliccord
ing :to equivalent-yield equations inferre:cl from the yield funotion. AH theabove
menrtioned plottings allowed to establish the most efficientcombina,tions of NP,
NK laud PK, resuilting in maximum yield. i11lcrease as a iConsequenoe of optima,l
interadion between fertiiEze,rs. An iPossiible NPK combinations Df the cOlTI[)le:men
tary suhstitution region of the elements for ea-ah possiible yield le:vel were tested.
T1he minimal neceS'saTy levels (lirmiti11lg [evels) may be deflined as bein'g the neces
sary levels for a ,certain yie1d leveL SUiPiPlementary yi,eld level wa:s obtained f\)1'
ealch adive in'creidient unityof a ferUlizer in every possible iCombination with other
fertili:zers.

DIE AUSLEGUNG EINES EXPER'IMENTES MIT DtJNGEMITTEL IM
KARTOFFELBAU DURCH DIE METHODE DER BEANTWORTUNGS

FLĂCHEN

ZUS~~NFASSUNG

Fur eiTI ExpeTiment mit 64 Di.inlgunsgvariaten 4 N X 4 P X 4 K wunde eine
PrOidUJfutiOlllisrfunktiion belI''€lchnet. Fur die\se FUlllk:tion "ViulI'idien dI"'eidhnensiona:le
Belantwortungs:flăchien in Bezug iCl.1..l[ d'ie ProduMionszun:ahme als Funktion von
zwei Di.ingemitteln auf zweisităndige Nhreaus des dritten sowie taluch clie Kombi
'nationen N P K fi.ir cirei IsoproduktionJ€n gemăss den Isoproduktionsgilei chungen
die alUs der Produktionsfunktion abgeleirtet wurden, festgelegt. AJus idiesen gra
phischen Darstellungen kănnen derart ahgeleitet werden: die wirksamsten Kombi
n.a;tionen N P, N K, P K, durch Wlelche die hăchste Produkrtionszunahme erzie~t

werden kann, indem der WelChselwirlrungseffekt zwischen den Di.ingemitteln als
optima[ erscheiult; sămtliche N P K - Kombinationen im komplementăren Erset
zu,ngsbereileh der E"lemente fUr j:eiden erzielharen Produktionsniveau; clie kleinsten
erforder'lichen Dosen (die Grun:ddosen) ohne denen ein bestimmrter Produktions
nLveau ni'cht erreÎiC:ht we'l1den kann; die zusat2ilioh e1'z€ugte Produktionszunanme
je WirtstoHeinhei:t eines Di.ingemit1tels in je\dwelcher Kombinati!On mit anrderen
Dungemitte~u.

nOH5Hl1E 3KCTIEPl1MEHTA C Y,UOBPEHI151MI1 HA KAPTOcPEJIb, METO,UOM TIO-
, BEPXHOCTEB OTBETA

PE3lOME

)lJl5I .3CrrepHMeHTa C 64 BapHaHT y,rr.oopneHH5I 4NX 4P X 4K paCqHTbmaJlH <pyHKIUUO pacqn
ThIBaJln <pyHKlUuo rrpo,rr.YKl~ ,rr.JI5I Tpex epaTopa C 9 qJIeHOB. LLJI5I .3TOH epyHKunn OblJIH orrpe
,rr.eJH~HHbI TpexMepHble rroBepxHocTH OTBera rro rrpHpocTy rrpo,rr.yKUHH B 3aBHCHMOCTH OT ,n:ByX
y)J,06peHH5I B OT,rr.eJIbHbrX nOCT05IHHbIX ypOBH5IX TpeTbero, a TaKlKe H KOMoHHaUHH NPK ,rr.JI5I
Tpex H30rrpo,rr.yKuHH rro ypaBHeHH5IM H30rrpo,rr.yKuHH orrpe,rr.eJIeHHbIM H3 epyHKUHH rrpo,rr.yKUHH.
113 8THX rpaepHlleCKHX H306palKeHHH MOlKHO 3aKJIIO'-IaTb caMble 8epepeKTHBHble KOM6HHaUHH
NP, NK, PK C nOMOmhIO KOTOphIX ocyru.eCTBJI5IeTC5I MaKCHMaJIhHhIH rrpHpOCT rrpo,rr.yKuHH, C
011THMaJIhHhIM 3epepeKTOM B3aHMo,rr.eHCTBH5I Me)l{,rr.y y,rr.oopeHHH:. Bce KOMOHHaUHH NPK 5IBJI5IIO
TC5I B03MolKHhrMH B 30He KOMnJIeMeHTapHOH cyoCnITyUHH .3JIeMeHTOB ,rr.JI5I BC5IKOrO ocymecTB
JlHeBOrO ypOBH5I npo,rr.yKUHH. MHHHMaJIbHhle He06xo,rr.HMhle ,rr.03bI (rrpe,rr.eJIHble ,rr.03hI) 6e3 KO
TOpbIX orrpe,rr.eJI€HHh1I1 ypoBeHh rrpo,rr.yKuHH HeB03MOlKHO ocymeCTBJl5ITh. ,UonOJ1HHTe.TIbHhIH ocy
m.eKTBJIeHHblfI npHpOCT rrpo,rr.yKUHH ,rr.JI5I e,rr.HHHII.bI aKTHBHoro BemeCTBa y,rr.o6peHH5I BO BCKOM
KOM6HHaII.HHC ,rr.pyrHMH y,rr.oopeHH5IMH.
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INFLUENŢA MICROELEMENTELOR ASUPRA CALITAŢII

ŞI PRODUCŢIEIDE ,CARTOF

DRAGA SCHĂCHTER', W. COPONY. GH. PAMFIL şi H. BREDT

Se prezintă rezultate obţinute în studiul efectului microele
men,telor asupra producţiei şi calităţii tuberculilor de cartof, pe
principalele tipuri de sol pe care se cultivă cm·tofi în R.S.iR.
Se evidenţi1ază faptu[ că fiadorul hotărîtor în determinarea pro
ducţiei şi ealiltăţii Icar'tofului este sorul, Ciara:eterizat prin indi!c ii
agrochimiei specifid. Numai proteina din tubercul poate fi influ
enţată de dozele de mangan .aplicate, dar şi aceasta [n inlter
acţiune iCU indicii iagrochimidai i soluJn i

Creşterea considerabilă a producţiei agricole, urmată de sarădrea

permanentă a solurilor în elemente nutritive, prBcum şi slaba lor recu
perare odată cu îngrăşămintele apUcate, conduc la scăiderea trleptată în
sol a cantităţii de m'icroelemente şi la apariţia diferitelor carenţe. In
funcţie de gradul în care microelementele lipsesc din sol, apar c'arenţe

cu simptome patologice vizibile, Isau :insufieienţe, fără manifestări ex,te
rioare, dar care ar putea dUlce la scăderea producţiei. Carenţa în milcro
elemente este determinată pe de o parte de originea solurilor şi pe de
altă parte de factorii fizico-ch:\mid care condiţionează disponibilitatea
microelelTIentelor pentru plantă, cum ar fi gradul de saturaţie, defidtul
de saturaţie, pH-ul. etc. (B a r beI', 1962, Li e b i g după D a vid e s IC il

şi colab., 1968, R u ban o v şi colab., 1970, A dam S, 1971, Să n d u
1 a c h e şi colab., 1970).

lIn prezenta lucrare, s-a întreprins un studiu asupra influenţei

microelementelor pe prindpalele tipuri de sol din R.iS.R., în scopul de a
depista lTIomentul în care o aplicare a mkroelementelor ar fi justifieată

pentru a influenţa producţia şi calitatea tube~culilor de cartof.

MATERIAL ŞI METODĂ

Pentru a urman efectul a 6 mkroelemente asupra producţiei şi Icalităţii

eartofu1ui, s-a exeoutat o experienţă în vase de vegetaţie Miteherli:ch cu 18 tipuri
de sol.

Schema experienţei a :fost: 18 tipuri de sol X 3 fonduri de macroelemente X
6 mkroelemente X 3 doze pentro fiecare mieroelement.



LUCR. ST., LC.C.S., CA.RTOFUL, 1975, VOL. V. 153

M'icroe[emenitele s-au aplicat pe cele trei fonduri de macroe~emen:te NP; NPK
şi NPK Oa (tabeiull 1). Penrtru fielcare mi:croelement s-Iau sta1btlit 3 doze şi anume:
zero, jumătate de doză şi doză întreagă. La stabilirea acestor doze s-au folosit
informaţiile din liter'lEl'tura de specliaHtate. Microe~ementele au fo:staklministrate sub
formă de so[uţie de: MgS04; MnSOr.; CuS0r.; ZnS04; Na2iBr.07·10HzO; (NH4)"
M<a70Z4·4HzO (tabelul 2).

Tabelul 1
Nivele de microelemente pe cele trei fonduri urmărite

~mentl mg/100 gr sol

Nivelul . _..."'...... N \ p I K I Ca

1 4 8 O O

2 4 8 8 O

3 4 8 8 *)

*) S-a aplicat cantitatea corespunzătoare neutralizării complete
a acidităţii.

Tabelul 2

Microelelementele şi dozele studiate

Nr.

I I
Doze mg/1 kg sol

crt. Microelemente

I IO 1/2 1

1 Sulfat de magneziu O
I

300,0 600,0

2 Sulfat de mangan H O O I 6,0 12,0

3 Sulfat de cupru 5.H O O 4,0 8,0

4 Sulfat de zinc 7.H O O 3,3 6,6

5 Borax O 7,7 15,4

6 Molibdat de amoniu O 1,8 3,6

S-a lucrat cu soiul de cartof Braşovean, .în fiecare valS plantîndu-se d,te 3
colţi uniformi şi sănătoşi. Experienţa s""a executat un singur an. (Rezultatele obţi~

nute nu au jusrtifkat Icontim.l!area experimentuilui).
Cele 18 tilpuri de sol foJosi,te se oaraderizează fieicare prin indicii Jor agro

chimiJc'i, inldilCi foarte diferiţi după ,cum rezultă din tabelull 3.
Pentru a pu.tea urmări infllUen~a mÎiCroelementelor asupra producţiei de tu

berculi, procentului de amidon, proteină brută şi de fosfor, s-a prelucnat toată

experienţa prin metoda eeuaţiilor de regresie muHiplă [n trepte, unde s-au introdus
fialctorii cuprinşi în tabelul 4. După cum se vede din datele cuprinse [n iabelu[ 4
pe ,lîngă dozele de macro şi microelemente s-,au in:tIlodus în ea/leul şi 5' indici
agrochimici precum şi inrteracţiuni între aceşti indici şi microelemente, CIU scopul
de a găsi o dependenţă ,a influenţei miicroelemenitelor funcţie de aceşti indici (ll

solului.
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Tabelul 8

Caracteristicele celor 18 tipuri de sol

Indici agrochimici

crt. Tipul de sol şi localitatea I Pol K O I CoNr. de unde a fost luat
pH I T-S
HO me% mg P O / mg K 01 m~ Ca!

100 g sol 100 g sol 100 g sol

1 Cernoziom-Valul Traian 6,3 2,9
I

11,0 26,0 18,5
2 Cluj-NAPOCA 7,0 0,8 31,0 42,5 45,0
3 Cernoziom lev.-Sf. Gheorghe 5,8 0,6 I 10,5 10,5 9,5
4 Cernoziom levigat-Suceava 5,4 4,1 3,6 18,5 14,5
5 Brun de pădure-Lăzarea 5,4 5,5 13,2 18,0 13,5
6 Brun de pădure-Secuieni 5,7 3,8 2,7 18,0 16,8
7 Brun de pădure-Rădăuţi 6,9 4,9 12,6 15,0 30,5
8 Brun de pădure-Catalina 5,7 4,8 3,7 25,5 10,5

1
16

Brun mediu podzolit-Livada 6,8 1,1 7,6 10,0 20,0
Brun podzol-Livada 4,5 7,8 8,5 20,0 3,5

11 Făgăraş-podzol 5,1 5,3 5,6 12,0 5,5
12 Aluviune-Argeş 6,8 3,2 13,1 14,0 24,6
13 Al uvi une- Geoagi u 6,4 2,6 10,2 10,0 9,0 I
14 Aluviune-Braşov 7,1 :3,1 17,0 8,5 22,1
15 Humico-semigleic-Braşov 6,6 4,3 13,5 18,5 21,5
16 Branciog-Prejmer 6,6 0,8 5,2 23,0 16,5
17 Nisip interdună-Urziceni 5,7 5,3 7,5 26,5 4,5
18 Nisip-Braşov 6,1 0,4 0,0 1,5 1,0

Tabelul 4

Tip de ecuaţie patratică multiplă calculată pentru parametrii: producţie, amidon, proteină

brută, fosfor din cartof

I Ne. I I
Interacţiunea factorilor

~.
Factor i i st udiaţ i Nr. I I Nr. Icrt. cri.

I
Potasiu doze I Mg >< .2 39 Mg ><

1

1 21
2 Calciu doze 22 Mn X

U)
40 Mn X

O)

'" 0)'-

3 Magneziu doze 23 Cu X -O 41 Cu X "Ve
o... "V;::l

4 Mangan doze 24 Zn X '''' 42 Zn X ce ........,
'--l CV

5 Cupru doze 25 B X N 43 B >~ oU)o
6 Zinc doze 26 Mo X a 44 Mo X
7 Bor doze 27 Mg X ;:1

I
45 MgX

8 Molibden doze 28 MnX 'u 46 MnX .... ~
9 pH HO 29 Cu X ~ 47 Zn X

o-
u ~::::10 Deficit de saturaţie 30 Zn X '''' 48 B X 0..0

11 Calciu solubil (Al) 31 B X N 49 MoX
r.r...;::l

o o12 Grad de saturaţie 32 MoX a 50 Mgx U)
13 Fosfor solubil (Al) 33 MgX 51 MnX ~14 Potasiu solubil (Al) 34 MnX Q) Q) 52 Cu X ;::l-
15 Mg ~:.;::.

35 Cu X ..... '" 53 Zn X U) ........
16 Mn ::9 ~

",''-<

36 Zn X 54 B X
..... ..o

CU
O;::l

17 37 B
...........

55 Mo 0.. 0Q)C\l

18 Zn aU) U)
19 B 38 MoX

20 Mo
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REZULTATE OBŢINUTEŞI DISCUŢII

Din elcuaţia de regresie pentru producţia de tubeIiculi, (tabelu.l 5),
rezultă că variaţia producţiei în această experienţă poate fi explicată

de iJnididi anaJizaţi în proporţie de 37,8%, Variaţia de 62,20/0 a fost
:cauzată de alţi inidid ai solului (dlimid şi fizid), care nu au fost urmă

riţiiil această expeirienţă.

Tabelul 5
il

Coeficientul de regresie şi determinaţie parţială a ecuaţiei pătratice pentru producţia de
tuberculi

I I ICoe! de IN'.\ Coef. de determi- Influenţa

cr(. Termenii ecuaţiei regresie naţie relativă a
g tub/vas parţială % factorilor %

1 .. Fosfor solubil Al I 14,03 8,0 21,0
2 Calciu solubil Al --12,84 9,0 24,0
3 ' Grad de saturaţie 6,18 3,7 10,0
4 Deficit de saturaţie 38,50 9,6 25,0
5 . Calciu doze --0,55 3,0 8,0
6 . Potasiu solubil Al 2,00 1,4 3,7
7' Potasi u doze 14,72 0,9 2,4
8' Deficit de saturaţie X mangan doze -2,48 0,4 1,0
9 Gradul de saturaţie X zinc doze 0,70 0,4 1,0

10 Patasiu doze X zinc doze -9,42 0,3 0,8
11 pH apă -10,85 0,2 0,5
12 Potasi u doze X bar doze 10,10 0,1 0,25
13 Potasiu solubil Al X bar doze 1,32 0,1 0,25
14 Fosfor solubil Al X pH H20 1,14 0,1 0,25
15 Fosfor solubil Al X molibden doze 0,82 0,1 0,25
16 Calciu doze X cupru doze 0,17 0,1 0,25
17 Zinc doze -34,37 0,1 I 0,25
18 Gradul de saturaţie X mangan doze 0,06 0,1 0,25
19 Calciu doze X bar doze -0,14 0,1 0,25
20 Bar doze 9,64 0,1 0,25
21 Gradul de saturaţie X molibden doze 1,23 0,0 0,0
i22 Molibden doze -92,54 0,0 0,0

Din propor1ţia de 37,80/ 0 ·re!vin solurilor diferite, caracterizate prin
lor agr'O'chimid 31,90/0' dozei de calciu 30/ 0, iar dozei de K 0,90/0'

Heistul de 2% reprezintă influenţa microelementelor asupra variaţiei pro
pucţiei. După cum se poate observa din ecuaţia prezentată, această

~nfluenţă a microelemenlelor s-a m·anifestat mai ales pr:intr-o serie În
tr~agă deinteracţiun'i dintre micrOielemente şi in:didi agrochimici aţ solu-

fupt ce scoate în evidenţă influen~a diferită a microelementelor pe
rHversele tipuri de sol. Nu vom analiza deioît trei interacţiuni care au o
pondere de cel mult 0,10/0 asupra variaţiei producţiei.

I I Interacţiunea doză mangan x deficit de satur1aţie, (tabelul 5), are
!Un coefkient de determiÎnaţie de 0,40/0 şi un coefident de regir€sie nega-

> de -2,480/0, aceasta arată că dozele de Mn scad producţia cu atît
mult cu cît soIurile sînt mai acide. Influenţa zincului reiese pe de
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Tabelul 6

Coeficienţii de regresie şi de determinaţie parţială a ecuaţiei patratice multiple pentrilll
conţinutul în amidon

t,

Coeficientul
Coeficien- Influenţa

tul de deter- relativăNr. crt. Termenii ecuaţiei de regresie 102 g minaţie a factorilortubercu li/vas parţială % %

1 Ca1ciul solubil Al 0,41 3,8 12,0
2 Deficit de saturaţie 88,3 2,9 9,0
3 Gradul de saturaţie 10,2 8,8 2'7,0
4 Deficit de saturaţie X bar doză -26,7 1,9 5,9
5 Deficit de saturaţie X molibden doze ---79,4 2,2 6,8
6 Gradul de saturaţie X zinc doze - 3,0 1,9 5,9
7 Potasiu solubil în Al X magneziu doze - 0,0 1,5 4,6
8 Potasiu solubil în Al - 7,6 1,1 3,4
9 pH în apă -34,9 0,6 1,9

10 Mangan doze la pătrat - 4,2 0,4 1,2
11 Gradul de saturaţie X cupru doze 4,2 0,4 1,2
12 Cupru doze 383,8 0,7 2,2
13 Calciu doze X bar doze 0,5 0,3 0,9
14 Bar doze 1,1 0,3 0,9
15 Potasiu solubil Al X mangan doze 2,6 0,2 0,6
16 Cupru doze la pătrat -38,9 0,3 0,9
17 Potasiu solubil Al X cupru doză 3,8 0,3 0,9
18 Potasiu solubil Al X bar doză 3,9 0,3 0,9
19 Defici t de sat uraţie X magneziu doză 1,5 0,3 0,9
20 Doză magneziu 15,9 0,2 0,6
21 Gradul de saturaţie >< magneziu doză - 0,1 0,9 2,8
22 Deficit de saturaţie X cupru doză 21,7 0,3 0,9
23 Fosfor solubil Al X mangan doză 2,3 0,2 0,6
24 Fosfor solubil Al 2,8 0,3 0,9
25 Potasiu solubii Al >< zinc doză 2,5 0,1 0,3
26 Deficit de saturaţie X zinc doză -21,8 0,2 0,6
27 Doză zinc 151,9 0,2 0,6
28 Potasiu solubil Al X molibden doză 4,3 0,1 0,3
29 Grad de saturaţie X molibden doză - 5,5 0,1 0,3
30 Doză molibden 508,2 0,6 1,9
31 Grad de saturaţie X bar doza - 1,0 0,2 0,6
32 Doză potasiu X doză magneziu - 0,6 0,1 0,3
33 Doză calciu X doză magneziu - 0,01 0,1 0,3
34 Doză calciu - 0,1 0,1 0,3
35 Doză calci u X doză zinc 9,2 0,1 0,3
36 Doză mangan -101,8 0,1 0,3
37 Doză potasiu X doză mangan 4,7 0,1 0,3
38 Doză zinc la pătrat 19,6 0,1 0,3
39 Gradul de saturaţie X doză mangan 0,7 0,0 0,0
40 Deficit de saturaţie X doză mangan 5,8 0,1 0,3
41 Doză bar la pătrat 16,8 0,0 0,0
42 Fosfor solubil Al X molibden doză - 1,0 0,0 0,0
43 Potasiu solubil Al X molibden doză -20,7 0,0 0,0
44 Doză magneziu la pătrat - 0,01 0,0 0,1
45 Calciu doză X mangan doză - 0,08 0,0 0,0
46 Potasiu doză X bar doză - 8,62 0,0 0,0
47 Potasiu doză 6,3 0,0 0,0
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Tabelul 6 (continuare)

. . coefiCien-! Influenta I
iNr ert. Termenii ecuaţiei

Coeftcl~ntul tul de deter- relativă
de regresl~ l02g minaţie a factorilor

I

tubercult/vas ,parţială %I %

48 Calciu doză X cupru doză - 0,1 0,0 0,0
49 Fosfor solubil Al >< bor doză 0,7 0,0 0,0
50 Fosfor solubil Al X magneziu doză 0,02 0,0 0,0
51 Calciu doză X molibden doză 0,2 0,0 0,0
52 Fosfor solubil Al X zinc doză 0,5 0,0 0,0
53 Molibden doză la pătrat 21,1 0,0 0,0
54 Calciu doză X zinc doză - 0,06 0,0 0,0
55 Potasiu doză X cupru doză 0,04 0,0 0,0

I I 32,4

o din interacţiunea zincului cu gradul de saturaţie în b:aze, la care
s-a obţinut un coeficient de regresie pozitiv de 0,70 şi de determinaţie

de 0,4%, Valorile obţinute delnonstrează că aceiaşi cantitate de zinc are
un efect ,cu atît mai ridicat, cu dt soIurile sînt mai saturate în baze.
Pe de altă parte, influenţa zinicului reiese şi din interacţiunea dintre
doza de ziÎnc şi doza de potasiu, cu un ,coeficient de reg;resie negativ de

şi un coeficient de deterilninaţie parţială de 0,30/0' Această inter
relevă faptul că îngrăşă'mintele ,cu zinc au un efect cu atit lnai

cu cît doza de potasiuaplkată con'eomitent cu cea de zinc este
nlB,i mare. Această conduzie mai poate fii formulată şi astfel: pe soIurile
ce prezintă aspect de carenţă a zi:l1\cului, aplkarea îngrăşămintelor cu

, este cu atît mai indicată, cu cît doza de potasiu aplicată este mai
ri,di'eată. Restul de interl8lcţiuni av:Înd fiecare în parte o proporţie de cel
muJt 0,1% privind variaţia producţiei, nu prezintă interes.

S-a studiat şi influenţa '1nÎ!CroeJlementelor asupra procentului de
arnild.on. In ceea ce priveşte conţinutul de aiIl1iidon se constată că indicii
studiaţi explică doar 32,40/0 din laceastă variaţie (tabelul 6). Indicilor
agrochiJnici le revin 17,5% , iar restul de 14,90/0 din variaţia mnJdonului
se datoreşte dozelor de miicroelemente apHcate. Conlsiderînd variaţia expli
Certă. = 100% , rezultă că indÎiCtIor de sol le revin 58% iar restul de

a fost determinată de inHuenţa mÎiCroelelnentelor. Fiecărei inter
îi revine o ponide.re relaHv llli,că. Vom discuta numai acele inter
ce deterlm,ină o influenţă m'ai mare iasupra variaţiei amidonului.

Inte'ralcţiunea dintre doza de molibiden şi defkitui de saturaţie explică

0,8% din variaţia procentului de amidon. Dozele de molibden
au efect negativ asupra prOloentului de amidon cu atît mai ridicat,
cu deHdtul de saturaţie este mai mHre, adkă cu cît soIurile sînt
mai acide. Interaoţiunii bo.r - defilCit de saturaţie, i se atribuie 5,90/ u
din Variaţia procentului de amidon. Dozele de bol' sead procentul de
amid'on cu atît mai mult, cu cît sînt aplileate pe soIuri mai acide.
V 1asi n k, 1968, arată că in:sufiicienţa nutll~.iţiei cu b.:w se manifestă mai
frecvent pe soIurile cu reacţie bazică, pe cele nisipoase şI pe cele cu

scăzut în lnaterie organkă, şi mai puţin pe cele acide.
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Tabelul

Coeficienţii de regresie şi de determinaţie parţială a ecuaţiei pătratice multiple pentru conţhlllU1hlll.

În proteină

Coeficientul
Coeficien-

tul de deter-
Nr. cri. Termenii C'cuaţiei de regres ie 102 g minaţie a

tuberculi/vas parţială % ('l~}1' ; ,

1 Deficit de saturaţie 65,6 3,2
2 Potasiu solubil (Al) - 3,0 1,6
3 Fosfor solubil (Al) X doză mangan 5,1 1,2
4 Doză potasi u X doză mangan 54,3 1,7
5 Grad de saturaţie X doză mangan 2,8 1,4
6 Fosfor solubil (AI) 14,2 0,8 1-

,)

7 Potasiu solubil (AI) X doză mangan 4,5 0,9
8 Deficit de saturaţie >< doză mangan 19,6 0,5
9 Grad de saturatie 7,6 0,3 2

10 Calciu solubil (AI) 11,3 1,7 li
11 Mangan doză --222,7 0,4
12 Doză mangan ridicată Ia pătrat 14,0 0,1
13 Fosfor solubil (Al) X doză magneziu 0,07 0,1
14 Doză potasi u X doză magnezi u 0,10 0,1
15 Doză calciu X doză magneziu 0,0 0,1
16 Deficit de saturaţie X doză cupru -26,8 0,1
17 Doză cupru ridicată Ia pătrat 52,7 0,2
18 Grad de saturaţie X doză cupru 1,9 0,1
19 Doză potasiu >< doză cupru 37,0 0,0
20 Doză potasiu ridicată Ia pătrat -41,8 0,1
21 Doză calciu 0,5 0,1
22 Doză magnezi u 9,3 0,0
23 Deficit de saturaţie X doză magneziu 0,5 0,1
24 Grad de saturaţie X doză magneziu 0,0 0,2
25 Fosfor solubil (AI) X doză zinc 1,2 0,0
26 Doză potasiu X doză zinc 17,6 0,0
27 Doză potasi u >< doză mal ibden 43,4 0,0
28 Deficit de saturaţie X doză moIibden --33,3 0,0
29 Potasiu solubil (AI) X doză moIibden 0,9 0,0
30 Doză magneziu ridicată Ia pătrat 0,0 0,0
31 pH în apă 11,1 0,0
32 Deficit de saturaţie X doză zinc 10,4 0,0
33 Potasiu solubil X doză cupru 0,2 0,0
34 Doză calciu X doză bar -- 0,2 0,0
35 Doză potasiu X doză bar 7,6 0,0
36 Potasiu solubil (AI) X doză bar 2,0 0,0
37 Doză bar ridicată la pătrat 14,0 0,1
38 Doză calciu X doză cupru 0,2 0,0
39 Potasiu solubil (Al) X doză zinc 0,8 0,0
40 Doză zinc ridicată la pătrat 17,7 0,0
41 Doză calciu X doză molibden 0,2 0,0
42 Fosfor solubil (Al) X doză molibden 0,4 0,0
43 Fosfor solubil (Al) X doză bar - 0,4 0,0
44 Doză bar 163,4 0,0
45 Deficit de saturaţie X doză bar --12,6 0,0
46 Grad de saturaţie X doză bor 1,3 0,0
47 Doză cupru 91,2 0,0
48 Grad de saturaţie X doză zinc - 0,8 0,0
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Tabelul 7 (continuare)

. . CoeficiE'n- Influenta I
CoefIcl.entul tul de deter- relativii

dpregresl~ 102 g minatie a factorilor
tubercull/vas parţială % % \

Termenii ecuaţiei

Doză zinc
Doză molibden
Grad de saturaţie X doză molibden
Doză calciu X doză mangan
Doză calciu X doză zinc
Potasiu solubil (AI) X doză magneziu
Doză molibden ridicată la pătrat

Nr. crt.

I 8:8 1:
75,1 0,0

229,8 0,0
2,1 0,0 0,0 I
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0,
2,0 0,0 ~_I,

15,5-_-.:....._-------------------'------

49 1
50
51
52
53

1

54
55

Interacţiunea magneziu - potasiu solubil din sol, determină o
variaţie a procentului de amiidon de 4,60/°' Procentul de amidon, va fi
cu atît lnai mk, cu cît doza de lTIolibden aplicată concomItent cu K
este mai n1are. Lan g h lin (1966), a executat experienţe în cîn1p apli
cînd potas.iu sub formă de KCl şi K 2S04, iar magneziu sub formă de
MgS04 şi ,constată că o fertildzaire cu magneziu duce la o aCUlnulare
mai intensă a amidionului. Urmărind în felul acesta tabelul 6, ne putem
da seaima !de efectul pozitiv sau negatLv al intera!cţiuniimieroelemente

lor, cu indicii diferiţi ai solului sau cu dozele de K şi Ca aplioate, inter
acţiuni ce determină influenţe relativ miiCÎ şi asupra acumulării amido
nului (14,9% din variaţia totală), aplicarea îngrăşălmintelor ce conţin

mkroeleimente nefiind în acest sicop nercesaIră.

Dintre toţi parametri de producţie studiaţi, procentul de proteină

poate fi expHcat în Inăsura cea lnai miică de inlfluen:ţJa mieroelementelor.
Doar 15,5'0/0 din variaţiile înregistrate se datoresc factorilor u['Jnă

riţi (tabelul 7). Şi în cazul proteinei peste 50% din variaţii se datoresc
indicilor agrochilnici precum şi dozelor de potasiu şi calciu, restul de
50% din variaţia explkată revin microelementelor, variaţii ce se repar
tizează pe lTIulte procente lnid. Interacţiunea dintre doza de mangan ŞI

fosforul solubil din sol are o determinaţie de 1,20/0' Mkroelementul cel
lnai important pentru. proteină este manganul, care în di,verse inter
acţiuni determină 370/0 din vaniaţia produsă de alcest in!diice. Pentru o
anumită doză de In'Ungan, procentul de proteină creşte cu creşterea fosfo
rului solubil din sol, precum şi cu creşterea gradului de saturaţie în
baze şi a hidrogenului s:chiu1'babil, şi scade cu creşterea dozelo,r de po
tasiu apUcate con1comitent cu man@anul.

Din studiul efectuat privind influenţa mÎiCroelementelor asupra
conţinutului de P205 reies următoarele: Variaţia acestui parametru este
e):Jpliicată de inid~cii studiaţi în proporţie de 40,40/0, indi!cilor agroehimic1.
studiaţi, precum şi dozelor de potasiu şi caliciu le revin 37,70/0 rezultffnd
că nmnai 2,7% din variaţie este datorat microelementelor. Este de re
mar:cat faptul că i1mportanţa eea mai luare pentru variaţia procentului
de fosfor îl are potasiul solubil din sol, căruia îi revin 39,80/0 din variaţia

produsă, iar fosforului solubil din sol doar 2,20/0' Pentru acest parametru
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nu sint alte interacţiuni interesante ce ar putea explica conţinutul de
fosfor din plantă. Se poate observa că influenţa microelementelor asu
pra producţiei conţinutului de amidon, proteină şi fosfor din tubencul,

-este foarte mică şi nu iîntreee nici un parametru 150/0 din variaţia

totală. (tabelul 8). in acest tabel este redată de asemenea influenţa gru
pelor de factori pentru cei 4 parametrii urmăriţi. După CUln rezultă din

Tabelul 8

Variaţia indicilor explicată de factorii studiaţi

Indice al producţiei
Toti factorii Factorii

Doza de K+Ca
Microelel.+

sludiJ ti agrochimici interact·

gr tuberculi/vas 37,8 31,9 3,9 2,0

% amidon din tuberculi 32,4 17,5 - 14,9

0/ proteină din tubercu1i 15,5 7,6 7,910

0/ fosfor în tuberculi 40,4 37,5 0,4 2,5li)

date, factorul hotărîtor a fost solul care a determinat la toţi parmnetrii
în proporţia cea mai mare variaţiile înregistrate. S-a evidenţiat faptul
că proteina din tuberrcul poate fi influenţată de dozele de lTIangan apli
cate. La acest element este foarte important a ţine cont de influenţa

indicilor agrochimici asupra conţinutului de 111angan care poate stilnula
sau împieideca efeiCtul pozitiv al manganului asupra procentului de pro
teină. Pe baza rezultatelor experimentale obţinute, microelementele nu
prezintă o problemă pentru diferitele tipuri de sol studiate în ceea ce
priveşte realizarea producţiei şi calităţii cartofului pentru etapa actuală.

BIBLIOGRAFIE

]. ADAMS F., 1971, Ionic concentrations ancl activities in soH sOlutions. SaU. Sc.i.,
Soc. A:m1en. Piroe., voI, 35, rl'1!. 3.

2. BARBER S. A., 1962, A diffusion ancl mass flow concept of saH nutrient avaiba
bility, Sail. Sei., val. 83,

3. DAVIDESCU D., BORLAN Z., 1968, Interpretations thermodinamiques de fac
teurs chimiques de la fertili.te du sol. Coloque FIDanco-Romain, Buearest.
Redacţia revistelor agrieole.

4. LANGHLiIN W. M., 1966, Effect of soil aplications of potasum, magnesium
sulfate and magnesium suljate spray 012 patata yield camposition and nutrient
uptake. Amer. Potato J. 43 (11).

5. RUBANOV V. S., VOITOVA A. S., 1970, Himia v selskom hozeaistve. Val. 8,
nI'. 6.

6. SANDUL'.ACHE' R., VINES T., CARAMETE C., 1970, Nutriţia cu microelemente
a plantelor şi modul ei de cercetare. Sinteza iNr. 34.

7. VLASNIC P. A., 1968, Rol micl'oelementov in jizni rastenia. Podrescennea vro
jaino:: ti S. gospod. KultuI'.



LUCR. ST., T.C.C.S .• CARTOFUL, 1975, VOL. V.

INFLUENC'E OF MIC:ROELEM'ENrr'S ON POT:A,TO YIELD A!ND QUALITV

SUMMARY

161

ReSJu1ts obtained in the study of mkroelement effeat an the yield and quality
of potato tubers cropped an the maijor BoB types l1.l.:S€d for potato cropping in
Romania are presented. The soil, charalCterized by its specific agrachemioal indexes
prov<eid to be the major factor determining yield and qillJality of potato tubers.
Protein is infilueuced onlly by the applied Mn levels and by their interartion
with ,the agrochemical inidexes of the soiI.

DIE WIRKUNG DER MIKROELEMENTE AUF DIE KAJRTOFFELQUA\LITĂ'l'

UND PiRJODUKTIJON

ZUSAL~MENFASSUNG

Es werden die Ergebnisse des StlUdiums eler WirklUng der Mikroelemente
aU!f die QUlalităt und die Produkrtion der Kartoffelknollen, im Verhăltnis zu den
Hauptbodentypen 'alUf denen die Kartoffeln in de'!' S.R. Rumănien hebaut werden,
Gargestellt. Es wird die T,atsache kilargesteHt dass der dlUrch spezifische agrochemische
Kennziffern ,gekennzekhnete lJ30den (leI" Hauptfaktor fur die [Bestimmung der Kar
tdffelqualitM .nnd ProdlUMion ist. Nur dier Pr,oteingehalt kann dlUI'ch die angew,andten
Mtan:gandosen beein:fll'ilsst werden, doch auich dieser in Wechtselwirkung mit dem
agrochem1Sichen Kennziffern des Bodens.

BnM~HME MMKP03nEMEHTOB HA KA4ECTBO M TIPOnYKTMBHOCTb KAPTO
<I>En~

PE3IOME

npe,U,CTaBJI5IlOTC5I pe3yJIbTaTbI rrOJIyt:IeHHble B H3yt:IeHHH 3epepeKTa MHKp03JIeMeHTOB Ha rrpO,U,yK

'J'HBHOCTb H Kat:IeCTBO KJIy6Hei'r KapToepeJI5I, Ha rJIaBHbIX BH)].ax rrOt:IBbI. BbI5IBJI5IeTC5I epaKT, t:ITa

pellialOrn.l1M epaKTopOM B orrpe)].eJIeHl1H rrpO)].yKTHBHOCTH H Kat:IeCTBa KapTOBeJI5I 5IBJI5IeTC5I rrOt:IBO

c y)].eJIbHbIMH arpOXHMHt:IeCKHMH rrOKa3aTeJI5IMH. TOJlbKO rrpOTeHH H3 KJIy6H5I MO,KeT 6bITb no)].
13 JIH5IHHeM )].03 MaHraHa, HO II 3TO B B3aHMo)].e~ICTBHH C arpOXHMHt:IeCKHMH rrOKa3aTeJI5IMH rrOt:IBbI.
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CERCETĂRI PRIVIND POSIBILITATEA STABILIRII DOZELOR
DE ÎNGRĂŞĂMINTE leHIMICE PENTnU UN u'\NUMIT NIVEL

DE RECOUTĂ ÎN FUNCŢIEDE, REZERVELE DE N P K DIN SOL

V. VEIJICAN, r. BRErI'AJN, r. SIMIONESCU

S-au calculat şi a:dmini!str:at dozele de îngrăşăminte chimice
necesare penltr:u a obţine pr:oducţii de 200-500 q/ha la cartof'
în funcţie de rezerveilie de azot, fosfor şi potasiu din sol. Pe
această Ica[e s-a reuşit să se reaJlizeze producţiile planificate de
300-400 qjha. Nu s-a obţinut prodlllJcţia de 500 q/ha din cauza
elementelor rnerteorolog~ce şi a sOiurilor, care au limitat va:lori
ficarea rezerve[or exÎs,ten'te in sol. S-au obţinut producţii mai
mFlri decit cele planifilcate prin c.alcul (180-200 qjha) la varian
tele marrbor şi N20P 20 datorită mobilizării rezervelor potenţiale ale
soluaui oa urmare a ,aplkării unor lucrări raţionale în caldrul
unui asolament. Pentru s,tabiJirea dozelor de îngrăşăminte pentru
car,tof trebuie lua1tă în considerare rezerva de ellemente nutritive
din sol, potenţiaLul de producţie a soiurilrur şi \condiţiile dimatke.

Laboratoarele de agro.chimie au efectuat cartarea agrochimkă a
terenurilor unităţilor agricole socialiste din ţara noastră, lucrare care
se va repeta per/iotdk, cu srcopul de a pune la dispoziţia specialiştilor

din UJnită,ţi hărţi agroohimke, în vederea stabihrii reţetelor de fertilizare
în fun1cţie de rezervele existente în sol. Unităţile agdcole îşi planifkă

în fiecare an să obţină o anumită cantitate de recoltă. Se pune problema
stabilirii unor relaţii între producţi1a planificată, rezerva de substanţe

nutrJtive din sol şi îngrăşămintele necesare pentru realizarea planului.
Din rezer:vele de substanţe nutritive asimilabile din sol determi

nate pe calea analizelor de laborator şi din îngrăşămintele aplicate, se
apreciază că p1antele folosesc 50-700/0 din azot, 25-300/0 din fosfor şi

40-700/0 din potasiu.
Pentru a stabili necesarul de îngrăşăminte chi!lniee pe un sol brun

de pădure slab podzolit de la Cluj, pentru g;r!îu, porumb şi cartof, în
vederea obţinerii unor recolte planifilcate, s-au calculat pe b'aza consu
mului specific, cantităţile de elemente nutritive folosite de cele trei
plante pentru a realiza anumite ni,vele de re,'Coltă. Din acestea s-a s:căzut

existentul din sol obţinut prin analize şi diferenţa s-a administrat sub
formă de îngrăşăminte chimioe, ţinînid seama de procentul de utilizarE'
a elementelor de către diferite plante. AJStfel se poate stabili în ce
mă:sură se pot realiza recoltele planifi.cate.
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Rezultatele obţinute la gr1îu şi porumb au fost pubJiicate de VeI i
c 'a n şi colab. (1970 şi 197,0 a) iar cele obţinute la oartof fac obiectul
acestei lucrări.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experien,ţeae au fost amplasate Într-un asoliament de patrtl ani cu rot1aţia

"boI"ceag, grîu de toamnă, cartof şi porumb. Pe soIa iCiU bonceag nu s-au ap[kat
îngrăşăminte. Pentnu celelalte pQante s-au realizat şase viariante cu niiVele di!fertte
de feritiJ'izare 'cu recoltepll,anificate de 3.000-5.000 kg, boabe grîu la hectar, 3.000
6.000 kig boahe porUimib la hectar işi cu 17-60 tone ICar-toi la hectar. Din fiecare soM
s~au IUK1Jt probe de sol de pe adîncimeia de 20 cm, la care s-a' deiterminat conţi

nutul în azot, fosfor şi port:asiuasimilabi[ cu metodele folosite în labora,toarele de
agrochimie. La începutul experimentării, solul destinat pentru cartof conţinea

4,6 mg N hidro!liza1bi[' la 100 g 801,3,6 mg P 20 S mobil şi 17,9 mg K 20 mobil la
100 g'sol.

În orlzon:tul A pînă la adîncimea de 35 cm, solul avea o textură lutoasă
(hy 2,48-2,71) şi luto-argiloasă sub 35 cm, pH 6,8-7 şi conţinutul înhumus
1,97-3,37%.

Anul 1967 a fost mai secetos înregistrînd 276,5 mm precipirbaţii în perioada
aprilie-octombrie faţă de anul 1968 în care s-au înregistrat 474,5 mm în a:ceiaşi

perioadă. În anii 1969 şi 1970 excesUiI de umidi,tate în lunile de Vlară a influenţat

negativ producţiia de cartof, obţinîndu-se date neconcludente. Cele mai favorabide
valori ale principalelor elemente meteorologice s-au înregisltrat în anul 1971, cînd
s-au obţinut cele mai mari recolte, de c.artof. In an'ii 1966 şi 1972 temperaturile
şi precipitaţiile s-,au apropiat de nofl\f!nala zonei.

S-a experimentat .cu isoiul Merkur în anii 1966-1968 şi cu soiul Măgura şi

Desiree în anii 1971-1972.
Pe baza rezerrvei de substanţe asi1milabille 'şi în iun1cţie de cantitatea medie

de substanţe ll'utriti,ve extrase de ,oafitof o'dată ou recolt1a, avînd în vedere şi

coeficientul de folosire a elementelor, de 700/0 pentru azot, 250/0 pentru fosfor şi

40% pentru potasiu, s-au stabi'lit mai muHe nivele de fertilizare pentru recolte
aproximative de 20, 30, 40 şi 50 t tulbeDculi la hectar conform datelor în~crise

în tabelHI L

Tabelul 1

Cantitatea de îngrăşăminte chimice administrate la cartof pentru obţinerea unor producţii

planificate

Îngrăşăminte administrate, kg/ha

Producţia de B rut e Substanţă activă

Varianta tuberculi
planificată

I I K.O Iq/ha Aw'" ISliP"-1 S"e I N P20S Totalde, fosfat p~- v Total
amomu taslca

VI 170 Neîngrăşat - - - -
V2 200 70 100 O 170 20 20 O 40
V3 300 350 400 O 750 110 70 O 180
V4 300 350 400 300 1050 110 70 120 300
Vs 400 600 700 300 1600 190 130 120 440
V6 500 900 1100 600 2600 290 200 240 730
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REZULTATELE OBŢINUTE

Pe baza rezervelor existente în sol s-a stabilit prin ca:l:cul că mar
torul {VJ) neîngrăşat poate realiza o producţie de 180 q/ha. in anul
1966 s-a realizat într-adevăr producţia planificată la martor cu soiul
Merkur (tabelul 2).

Tabelul 2

Producţia soiului Merkur În anii 1966-1968 pe diferite nivele de fertilizare la Cluj-Napoca

I
1 9 6 6

I
1 9 6 i

I
1 9 6 8

I
Media 1966 - 1968

I
%Varianta

q/ha I % q/ha 1 % q/ha I % q/ha I d I %
Amidon

VI 1 183 100 260 100 291 100 245 - 100 14,6
V2 201 110 270 104 329 113* 267 22 109 14,7
V3 218 119** 325 125** 376 129*** 306 61 ** 125 14,6
V4 234 128*** 355 136*** 383 131 ** * 324 79*** 132 14,7
Va 262 143*** 350 135*** 386 132* ** 333 88*** 136 14,5
V6 328 180*** 400 154*** 386 132* ** 371 126*** 151 13,7

DL 5% 25 13 40 15 29,7 10 34 14
1% 33 18 54 21 40,5 14 48 20

0,1% 45 25 73
1

28 54,6 19 70 29

rÎn anii 1967 şi 1968 acelaş martor neîngrăşat a dat producţii lnult
mai 'mari de 260-291 q/ha, în anul 1971 soiul Măgura a produs 274 q/ha
(tabelul 3) iar soiul Desiree 257 q/'ha (t~elul 4). Creşterea producţiei

variantei martoif în anii 1967 şi 1968 respectiv 1971 şi 1972 comparativ
cu anul 1966, cînd s-au efectuat analizele de sol, demonstrează că pe
măsură ce s-a îmbunătăţit agrotehnka în cadrul asolamentului, s-au mo
bilizat rezerve mai mari de substanţe nutritive, eV1idenţiin:du-se astfel
fertilitatea potenţială ridkată a acestui sol.

iIn primul cidu expedmenţ'al, soiul Merkur a realizat în medie pe
trei ani producţiile planificate în varianta N UOP 07 şi N110P70K120'

Tabelul 3

Producţia soiu!ui Măgura În anii 1971-1972 pe diferite nivele de fertilizare la Cluj-Napoca

1 9 i 1 1 9 i 2 Media 19i1 - 19i2
%

Varianta
q/ha I I % q/ha 1 I % q/ha I

I

tuberculi gr. un
peste tubcrcul

% ami- % ami- d % 55 gr.
don don

VI 274 100 17,7 217 100 17,4 245 - 100 85 94
V2 283 103 17,3 203 94 17,2 243 -2 99 84 92
V3 330 120* 16,6 241 111 18,0 285 40 116 88 96
V4 360 lii1 *** 14,3 247 114* 17,4 304 59* 124 87 96
V5 384 140*** 14,3 263 121 *** 17,9 323 78** 132 89 101
V6 364 133*** 14,6 304 140*** 16,3 334 89** 136 90 115

DL 5% 46 17 32 15 48 19
1% 62 23 44 20 75 30

0,1% 85 31 59 27 128 52
I
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Tabelul 4

Producţia soiului Desiree în anii 1971-1972 pe diferite nivele de fertilizare la Cluj-Napoca

1 9 7 1 1 9 7 2 Media 1971 - 1972
%

Varianta
q/h, I I % q/h, I I % q/ha I I

tuberculi gr. un
peste tubercul

% ami- % ami- d % 55 gr.
dan dan

-

VI 257 100 17,4 201 100 18,4 229 - 100 75 79
V2 316 123* 16,7 193 96 18,2 255 26 111 76 77
V3 386 150*** 16,0 220 110 18,4 303 74 132 74 81
V4 418 162*** 15,8 251 125** 18,1 334 105* 146 80 89
Vs 453 176*** 15,7 255 127** 18,4 354 125* 154 79 83
V6 479 186*** 15,6 287 143*** 17,4 383 154** 167 82 87

DL 5% 51 20 32 16 83
1% 69 27 44 22 141

0,1% 94 37 59 29

In anul 196'8 s-a apropiat de producţia planificată N190P130K120 fără

să fie depăşită de varianta N290P2ooK240 la c'are producţia s-a plafonat la
400 q/ha în anul 1967, datorită soiului şi condiţiilor c1imatiee (tabelul 2).

Ua soiul Măgura S-iH reaLizat de asemenea producţiile planificate
în variantele NHOP 70 şi N110P70K120, fără să se atingă parametrii calculaţi

în variantele N190P130K120 şi N290P2ooK240' Producţi'a variantelor martor
şi N20P20 a fost .mai ,mare dedbcea pl!anifiicată (tabelul 3).

La soiul Desiree în anul 1971 pr'Olducţia obţinută la variantele
N:290P200K240 s-a apropiat de cea planificată, datorită unor eondiţii di
lU'atÎiCe optime, dar în anul următor producţia realizată în toate variantele
a fost 111ai milcă, faţă de 197J ceea ce demonstrează <că elementele c1ittnei
constituie factorii importanţi în obiţinerea de produeţii mari de cartof.
Celelalte var-iante au depăşit prodUJcţia p1anifkată în anul 1971, iar în
anul 197'2 numai variantele martor şi N20P20 au realiz'at producţiile pla
nificate, pe cînd celel:alte vanilante, n-au valorificat îng:răişălluintele la
nivelul scontat (tabelul 4).

Procentul de amidon arată o tendinţă de s.căldere pe măsura cre~

terii dozelor de îngrăIŞăminte, mai pronunţată în anul 1971 la soiurile
Măgura şi Desiree.

Procentul de tuberlculi mari şi greutatea medie a unui tuibeircul
au crescut odată cu mărirea dozelor de îngrăişălminte (tabelele 3 şi 4).

CONCLUZII :

1. Rezerva de substanţă nutritivă din sol, din hă,rţile agrochimiee,
trebuie IHată în considerare la stabHirea dozelor de îng,ră,şăminte pen
tru cartof.

2. Consilderiînld evoluţia normală a condiţiilor climatilce, aces'te doze
pot fi calculate pentru anumite niv,ele de reiColte, ţinînd seama de paten
ţialu~ de producţie al soiurHor, şi de rezervele de substanţe nutritirve
din sol. Pe această c'ale s-au realizat la cartof producţii planificate de
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300-400 q/ha, dar nu s-a reuşit să se obţină 500 q/lha din cauza soiu
rilor şi a elementelor 111eteorologice, care au limitat valorifkarea rezer
velor din soL

3. S-au obţinut prodUJcţii mai mari dedt cele planificate prin cal
cul, la \Tariante.Le martor şi N20P 20, prin mobilizarea reze,rve'lor potenţiale

ale' s'olului, în urma aplicării unor lucrări raţionale în cadrul unui aso'"
lament.
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RESEARCHES ON THE POSSliBILITY TO ESTAJBLISH THE FERTILIZER
LEVELS NECESSARY FOR A CERT!A[N YIELD LEVEL AS A FUNCTION

OF N, P, K SUPiPLY OF THE SOH.

SUMMA.RY

Ferrtilizer le;vels necessary in ardeI' rto obtain potato yields of 200..;...-500 q/ha
as a fun'C'tion of nitrogen, plhosphorus and potassium soi:! supply were eva'lUiated and
applied. AntiiCipaited yields of 300-400 q/ha were obtained with fertilizer apiplka
tions. The meiteorologic conditions as well as the ,cropped varieties proved ta be
hmitting f.acrtors in the utilization of soH supp1y, Le. clid not d110W ta obtain yie1ds
as high as ·500 q potata tuhersjha. Yields exceeding the lervels anti!Ciparbed in our
ev,allUa;J;ions (Le. 180-200 qj'ha) were obtained in case of N20P 20 and control variants
owirug to a moreeffident utiilizartion of soi[ potential nutrient swrage following
the appUcation of certain saH preparation works in a crop ratation. The soH supply
af different n:uitrients, yielding 'capacity of the potHta V1arieties as well as dimatic
conditions have to be taken inta aocount for establishing fertmizer levels to be
applied an potatoes.

FORSCHUNiGEN BETREiFF'ElND DIE MOGUCHKEIT DER FESTSTELLUNG
DER DOSEN CHEM'ISCHER DUNGEM,ITTEL FUR EIN ESTTMMTEN:
ERNTENIVE'AU IM VERHĂLTNIS ZU DEN N, P, K - RESERVEN

DES !BODENS

ZUSAMME:N'FASSUNG

Es werden die Dosen chemischer Dungemittel berechnet 'Dnd angewallldt, die
erforrlerlich sind, fUm eine KaritoffelproduMion von 200-500 q/ha, im Verha:Ltnis
zu den Stkk:s,toff-, Phosphor- und Kaliumreser;ven des Bodellls, zu erzeugeil1.

Es ist derart măgHch gewesen die gep[ante Produktion von 300-400 qjha
zu erzielen. Die Produktion von 500 q/ha wurde nicht erreicht, und dies wegen
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den meteorologischen Verhaltnissen und der Arten wekhe die Verwertung der
Bodenreserven begrenzt haben. Es wurden hei den Vlarianten der Zeugen und
N:WP20 eine hahere Produktion erzieltals die, die ~e.chnJerisch geplant gewesen
(180-200 q/ha) waren und dies ,als Folge der Mobilisierung der potenrtieHen
Bodenreserven die durch rationelle Arbeiten im Rahmen eines Fruchtswechsels.
bewirkt wurde.

HCCHEJlOBAHH~ TIO B03MO)KHOCTH YCTAHOBflEHH~ Jl03 XHMH4ECKHX
YJl05PEHHl1 Jlfl~ OflPEJlEflEHHOrO YPOBH5I YPO:>KA5I, B 3ABHCI1MOCTH

OT PE3EIJ,BOB P, K B TI04BE

PE3IOME

bblJHI paclIHTaHbI ,lI,03bI XH!v1HlJeCKHX y,lI,06peHl,dt, HeOaXO,lI,HMbI ,lI,JI5I rrOJIy4eHHH rrpO,lI,yKUHII

200 - 500 uira KapToepeJI5I; B 3aBHCHMOCTH 01' pesepBoB a301'a, <pocepopa II I<aJIH5I B rrOl,IBe,
3THM Me1'O,lI,OM 6bI.Tm ocymeC1'BJIeHbI rrJIaHHpOBaHHble IIpO,lI,yKUHH 300-400 uira. He 6bI.JIH

ocymeC1'BJIeHbI IIpO,lI,yKUHH 500 uira H33a MeTeOpOv'IOm"leCKHX 3JIeMeH1'OB H COpTOB, KOTopbIe
oql3HH4HJIH HCIIOJIb30BaHHe cymecTBylOmHx B nO"lBe pe3epBOB. TIOJIyqHJIH rrpO,lI,yKl.um 60J1ee
'Tex, paC"lIlTaHblx (180 - 200 uira) ,lI,JIH BapI-IaIITOB-CBll,lI,eTeJIb, a TaK)Ke N 20P20 6JIarO,lI,apH

:wio611JIH3aUI1H B03MO)KHbIX pe3epBoB II04BbI npn nOMOmlI npllMeHeHIIH ueJIec006pasHblx pa60T
B paMKe ceBo060pOT3. 4ToabI yCTaHoBHTb ,lI,OSbI y,lI,06peHm~r ,lI,JI5I KapToepe.rI5I, HylKHO yqH
'TbiB3Tb pe3epB IIHT3Te.rIbBbIX 3JIeMeHTOB B n01.JBe, rTOTeHUHa.rr npO,lI,yKTHBHoCTH COpTOB li Ium
M3TlltIeCKHe yCJ10BH5L



168 L. REICHBUCH şi colab., Efectul ingrăşămintelor cu potasiu la cartof.

CERCETĂRI PRIVIND EFECTUL ÎNGRĂŞAMINTELORCU POTASIU
LA CARTOF îNTR-O :ROTAŢIEGRÎU-CARTOF

L. REICHBUCH, W. COPONY ŞI CR. HERA

Intre anii 1968-1972 în podişul Sucevei s-a executHt o expe
rienţă pe un sol cernoziomoid levigat, cu potasiul apJicat singur
sau pe fond de N, P /şi NP. Au fost administrate acelem~i doze
de îngrăşăminte N P.K, la ambele plante ,în rot,aţie grîu şi cartof.

11ngrăşămintele cu potasiu aplicate la cartof, şi efectul l'f>

manent al acestora apUcate la grîu, au determinat obţinerea unor
spo~uri de producţie mari şi semnificative. Efectul îngrăşăminte

lor cu potasiu a fost m'ai mare cînd acestea ,au fost aplicaJte
împreună cu N100, sporul fiind maxim pe fond de N100P l00 dnd
s-a 'aplicat doza de 100-150 kg s.a.jha. Aplicarea ,anua!lă a canti
tăţii de P iOO, atît la grîu cît şi la cartof, a determinat o acumu
lare a acestui element în sol. Pe măsura creşterii dozei de pota
siu aplicate la ambele plante din rotaţie, au avut loc acumulări

mai mari în acest element în sol. Prin aplicarea azotului în doză

de N100• ,au avut loc acumulări de proteină în tuber!culii de cartof.
Oele mai mari 'Valori de proteină s..,au realizat cînd az'O'tuil a fost
aplicat împreună cu potasiul sau cu fosfor şi pot:asiu. Cele mai
mari valori de potasiu din tuberculi s-au realizat 'la variantele
la care acest element a fost aplicat singur sau pe fond de .fosfor

Rezultatele experimentale obţinute pe diferite tipuri de 'Sol elin
ţara noastră au scos în evidenţă că pe soIurile bine aprovizionatecu
potasiu nu este ne,cesară administrarea acestui element la grîu sau pa·
rumb, deoarece sporurile realizate sînt mici şi nesemnifkative (T i ID

peanu şi 'colab., 19i6'6; iCremenes,cru lşi NicO'lae, 1968).
Experienţele privind efectul potasiului aplicat la cartof fă,cute de

J eli n e k (1966), Ba e rug (1965), T i h o n o v şi Li t va k (1966) scot
în evidenţă că îngrăşarea cu K 20 provoacă o reacţie diferită în funcţie

de conţinutul de potasiu din sol. Pe soIurile bine aprovizionate cu K 20
se poate micşora doza în acest element.

Efectul potasiului la cartof în condiţiile ţării noastre, nu diferă

prea mult în funcţie de tipul de sol. Rezultatele obţinute la Cîmpia
Turzii, în podişul Su:eevei pe un sol cernoziomoid levigat, la Cluj pe un
sol aluvi1al şi la Huedin pe un sol brun podzolit :scot în evidenţă efectul
favoralbil al potasiului aplkat la cartof mai ales pe un fond de azot şi

fosfor (A v:r a m, 1969; Ba e rug, 1965 ; Cre me nes iC u şi N ic o l a e t
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1968; H li l 'P o i şi colah, 19'67; Rei iC h b u c h şi colaib., 1962;
Rei IC h b li IC h şi coliab., 1970; Rei IC h b u c h şi colab., 19712; T î m
p ea n u şi colab., 1966).

lIn scopul cunoaşterii influenţei potasiului asupra producţiei Icarto
fului, îmbunătăţirii calitative a acestuia precum şi asupra evoluţiei fer-o
tHităţii solului în perioada 1968-1972, s-a studi1at în ,cadrul unei expe
rienţe în rotaţia grîu de toamnă-:cartof, influenţa potasiului folosit singur
sau cu N, P şi NP.

METODA DE CERCETiARE

RezuQtatele icercetărilor prezentate în această lucrare, au fost obţinute pe un
sol ,cernoziomoid lervigat în lconkhţiile podişului Sucervei între anii 1968-1972. Acest
sol 'Se ccmaoterizează prinitr-o textură luto-aI'lgiloarsă cu Ui11 pH în KCI de 4,9-5,0.
Humusull după Sohoiilenberger, are valori cuprinse între 4,5-4,6. Conţinutul în
P 20 5 este de 2 mg la ,100 g sol iar în Kp de 10 rog la 100 g sol ,(în extrad
de aiCetat lactat de almoniu).

Vari,antele ceI'ice'tate au fost aşezate după metoda parcel€llor subdivizate de
tipul 4 X 4, falctorii şi graduările luate în studiu iau [ost următoarelle: factorul tA =
(l'grofom:l. azot ş'i fosfor': al = NoPo, a2 = N 100, a3 = PlOO, ra" = NI00P100' F~ctorul

B = nivell,e de potasiu: b1 = K o, b2 = K 50, b3 = K iOO, b q = K 150. Dozele de îngră

şăminte au fost aplicate anual atît l.a ,grîu ,cît şi' la cartof.
In vederea urmăririi tr'allisformăriJlor care au avut ,loc în sol ca urmare a

Îll'corporării diferitelor doze de în,grăşăminte, ,anual s-au efectuat analize chimice
la sol şi la plante. Probele au fos,t luate totdeauna la reooftare.

La probele de sol, s-a determinat pH-ul în ISUIspensie saJină, potenţiometric,

cu elec'trozi de stidlă, P205 mobil în [a'ctat aicetat de lamoniu (metoda ~gner Riehm
Domingo) şi K 20 mobil prin fotomeltrarea ân flacără a aoeleiaiŞi soluţii. La plante
s-a detremin'at % total prin metoda Kjeldahl, % P205 'totlal prin fotometr,area în
flacără a aieeleiiaşi soluţii.

REZULTATE OBŢINUTE

Rezultatele obţinute la cartof, plantă In-are consumatoare de sub
stanţe nutritive, au S'COIS în evidenţă influenţa favorabilă a i ap[kării

potasiului aiSUpria prodUlcţiei. S-.a constatat 'Că pe mălsură ce creşte doza
de potasiu aplitcată, există tendinţa de creştere a producţiei, un spor
semnifkativ de producţie obţ.in:în\du-se în situaţia aplkării dozei lnaxin1e
de K150 kg s.a.jha şi anume 57,1 q.

Pe fond de azot nivelul producţiei creşte ca UIilTI:are a efectului
co.mbinat al alcestor. două elemente, qb:ţiIE:.APJ9u;:~e" ~orUri, rle Droiducti~
f t v d . t ~~ v t v .,;ye /el ,Jt"'/n/.J/,~ /1/ /cQ. .7'd'One /n-f?/ ftQi;v ' r,../,<"~a.a ' e vanan allUng~aşa Rl JZJJil!1!1lCB 'mi . ,~wwp.ma: ma
de asemenea cu to\ată influenţa efelctului rem\anent al aeeleiaşi doze de
potasiu aplkată la griîuşi îln alcest caz o tendinţă de creştere a pro
ducţiei pe măsura oreştedi dozei de potasiu apHcată. Producţia maximă

faţă de vari,anta îngrăşată numai 'Cu azot s-a realizat cînd s-a aplicat
cantitatea de KJ50 kg s.a.jha, diferenţa de p.roducţie obţinută de 45.9 q
fiind apropiată de lin1ita semnifilcaţiei (DL 50/ 0=48 q).

Pe fond de fosfor producţiile realizate sînt miei, apropiate de cele
obţinute pe fond de potasiu, i1ar sporurile de producţie ca urmare a
aplică,rii potaisiului în diferite doze sînt nesemnificative.
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Cele mai mari producţii s-au obţiJnut Ica U'nmare a aplkării pota
siului pe fon!d de fosfor şi azot Faţă de producţi.a realizată lla varianta
la care s-au apliicat azot şi fosfor, la variantele f'ertilizate cu potasiu
în diferite doze, s-au reJalizat diferenţe de producţie lCupJ:'ins:e între
30,8-73,7 q/hia (figura 1). Astfel anali~îIlJd produoţiile realizate prin apli
carea diferitelor doze de potasiu pe fond de azot şi fosfor, se constată

că dublarea dozei de potasiu de la Kso la K100 (K100) , a determinat obţi-

Fig. 1 Influenţa îngrăşămintelor cu potasiu pe fond de NP asupra
producţiei de cartof. Media 1969--1972.

Effeet of potassium fertilizers added ta NP fertilization, an potato
yield. Average of 1969-1972 years.
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nereCl; unui spor semnifkativ de 50,1 q/lha faţă de varilanta în@răşată cu
azbt şi fosfor. Prin aplicarea dozei de 150 kg K 20 ha, slpoa:-ul,a 'cresClUt la
73~7' q/ha faţă de varianta în:grăJşată numai cu azot ~i fosfor, evidenţiin

du':"s.e necesitatea folosirii la 'carlof Q[l cazul aplkării anuale de Nl00Pl00,
a unei doze lnai mari de potasiu ,şi anume K150, (figura 1) pentru a
pirbeaobţine producţii mari Jde tubereuli.

DL 5% = 1,0Bmg/100 g sol

Fig. 2 Influenţa îngrăşămintelor cu potasiu pe fond de NP asupra conţi

nutului de P20 5 din sol în mgllOO g sol. Media 1968-1972.
Effeet of potassium fertilizers added to NP fertilization, on mg P 20 5

in 100 g sol. Average of 1968---,1972.
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Analizînd acu111ulările care au avut loc în sol sub influenţa îngră
şălnintelor adlninistrate în IHceleaşi cantităţi atît la griu oît şi la eaifofr

s-a constatat o creştere foarte mare a conţinutului de fosfor r~\)bil
(figura 2), lnai ales în variantele în care s-a aplitcat îngră'şămînt 'cu
fosfor. Ceea ce merită a fi scos în evidenţă este, că la variantele 13~16

deşi s-au obţinut recolte foarte Iniari de producţie, deci exportul :de
fosfor a fost foarte mare, totuşi acumulările în acest element sînt foarte
mari (4,27-4,74 mg P205 la 1OlO g sol f.aţă de 2,01 mg realizate la
neîngrăşat) datorate atît apHcării acestui element la 'cartof, cît şi efee-

DL 5%=0,90 mg/lOO g sol

Fig. 3 Influenţa îngrăşămintelor cu potasiu pe fond de N şi P asupra
conţinutului de K20 din sol în mg/IOO g so!. Media 1968-1972.

Effeet of potassium fertilizer added ta NP, an mg K20 in 100 g soi!.
Average of 1968-1969.
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tului remanent de la g!rffu. Se obiservă de asemenea o tendinţă de creştere

a conţinutului de fosfor mobil pe măsura creşterii dozei de potasiu.
. lIn ce priveşte potasiul a1ccesiibil din sol, se constată acumulări mari

în acest e,lement cu diferenţe semnHÎJcative şi dilstinct semnifioative faţă

de neâng1răJşat. Se observă cr'eşteri ale conţinutului de potasiu pe măsura

creşterii cantităţi10r administrate, cele mai mari valori realizîndu-se la
vari'ante~e lia care potasiul a fost aplicat pe fon1d de azot sau aZlOt şi

fosfor (Vs-Vs şi V13-V16) (figura 3).
Influenţa pozitivă a îngrăIŞăm'intelor administrate s-a matedalizat

nu num'ai prin crerşterea producţiei şi acumularea elementelor mobile
în sol, ci şi printr-o î!mbunătăţireoalitativă a tubenculi1or.

DL 5 % 0,21 (N %X 6,25)

Fig. 4 Influenţa îngrăşărnintelor cu potasiu pe fond de NP asupra conţi

nutului de proteină brută (N% X 6,25) din tuberculii de cartof. Media
1968-1969.

Effeet of potassiurn fertilizers added to N P, on raw protein content
(N% X 6,25) of potato tubers. Average of 1968-1969 years.
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Astfel azotul aplilcat a influenţat oreşterea conţinutului de prot'ejnă

brută în tuber1culi. Se constată că cele mai mari acumulări au avut loc
la V5-VS şi V13-V16 la care s-a ardminitstr,at şi N100. Deşi la aceşte

variante s-a realizat şi producţia cea mai ridicată, totuşi conţinutul

proteină brută a fost mai ridicat (figura 4).
Se ştie că fostforul este elementul energetic cel mai i:mportant,care

condiţionează fotosinteza şi respiraţia. Pe lîngă acest rol important fosfQ-:
rul influenţează în mod favorabil mărimea şi oalitatea conţinutului d:e
amidon din tuberlculi. AJcest lucru este foarte important pentru inldustria
debJîrtie şi paste de lipit, deoarece, cu cit este mai mare conţinutul

ami:donului în add fosforÎ!C cu atît este mai malr,e gradul de v'Îscozitate

DL 5%=0,181%

Fig. 5 Influenţa îngrăşămintelor cu potasiu pe fond de N P asupra conţi-

nutului de P20 5 din tuberculii de cartof. Media 1968-1969.
Effeet of potassium fertilizers added to N P fertilization on P20 5 content

of potato tubers. Average of 1968-1969.



Lucr. ST., LC.C.S., CARTOFUL, 1975, VOL. V. 175

ceea tee are influenţă asupra obţinerii unui d1ei de bună calitate (C o il

S t a n tin e s IC u şi colah., 1969). în datele prezentate în figura 5 se con
stată influenţa îngrăşămintelor fosfatice aplicate asupra acumulării de
P2050/0 în tubericuli. Astfel se observă acumulări m'ai ales în variantele

DL 5 % = 0,35%

Fig. 6 ~nfluenţa îngrăşămintelor cu potasiu pe fond de N P asupra
conţinutulU1 de K20 din tuberculii de cartof. Media 1968- 1969.

Effeet of potassium fertilizers added to N P fertiIization on K20 con
tent of potato tubers. Average of 1968-1969.
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în care s-a administrat P l00 (V9-V12) la care s-au realizat însă p~oducţii

mai scăzute. Deşi s-a aphcat Pl00 şi la variantele 13~16 conţinutul în
P 20 5 % din tuber'culi la afceste variante a fost mai scăzut datorită pro
ducţiilor mari de tuber:culi realizate şi a diluţiei acestui element în solu
ţia plantelor (figura 5).

S-a constatat că potasiul ca şi fasforul, accelerează migrar-ea ami
donului sintetizat în frunze spre tubenculi şi contribuie la sinteza
substanţelor proteke. Din cercetările făcute pină în prezent s-a constatat
,că potasiul influenţează fa;vorabil procentul de tubenculi mari, de sub
stanţă uscată precum şi calitatea cuIinară a cartofilor. De asemenea,
s-a constatat că un conţinut mai ridkat de potasiu al tuberculilor conferă

acestora rezistenţă mai mare la vătămări şi la păstrare.

'Din rezultatele prezentate în figura 6 se constată că prin aplkarea
dozelor crescînde de potasiu, au avut loc acumulări şi în acest element
în tuber;culi. In general, se constată că indiferent de fondul pe care a
fost administratpotasiul, au avut loc creşteri în acest element în tuber
culi pe măsura creşterii dozelor administrlate. Cele mai mari valori s-au
realizat la variantele 1\3 care producţiile obţinute au fost mici (V2-V4)

la care potasiul a fost administrat singur şi la V9--V12 la care potasiul
a fost aplicat pe fond de fosfor.

CONCLUZII

1. !ngrăşămintele cu potasiu aplicate la cartof pe solul celrnozio
moid levigat de la Suceava şi efectul remanent al acestora apli:cat la
grîu, au determinat obţinerea unor sporuri mari şi selunificative de
producţie.

2. Efectul îngrăşămintelor cu potasiu creşte cînd acesteia sînt apli
cate ,împreună cu N lOO, efe\ctul fiind maxim pe fond de NlOOP100 cînd se
aplică şi doza de 100-150 kg s.a. K 20jha. Cea mai mică eficienţă s-a
îlliregis~iat cînd potasiul a fosit apUoat Î,mpl1eună cu fosforul (PlOO)'

3. Aplicarea anuală a ,cantităţii de P l00 atît la carr1tof cît şi la griu,
a deter,minat o acumulare mare a acestui element în sol. Pe măsura creş

terii dozei de potasiu s-a constatat în general o creştere a conţinutului

de fosfor în sol.
4. Pe măsura creşterii dozei de potasiu administrate, la ambele

plante din rotaţie, au avut loc acumulări mai mari în acest element
în sol.

5. Prin aplicarea azotului în doză de Nl00 au avut loc acumulări

de proteină brută în tuberlCulii de c:artof. Cele mHi mari valori de pro
teină brută s-au realizat cînd azotul a fost aplkat împreună cu potasiul
sau cu fosfor şi potasiu.

6. Cele mai mari valori de potasiu din tubemculi, s-au realizat la
variantele la care ac-est element a fost aplkat singur SiRU pe fond de
fosfor.
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RESEARC:HES CONCERNING THE EFFECT OF K-FERTIL'IZER LEVELS ON
POTA'TOES IN A \VHEAT-POTATO CROP ROTATION

SUMMARY

Exper'iments were canduded between 1968 - 1972at the Suceava plateau
on a rreached chernozem with pdtassium applied on a N, P and NP background.
The same ferHlizers were applied ta both crops of the rotatian. Le. wheat and
potaio.

High aneI significant yield increases resulted irom the application of po
t,aslum to potatoes as well as from the residual effect of these fertilizers a:pplie:d
an \Yheat. The eHect of patassium fenti[izers was higher when applying these
fertHize0s in combination with N100, the maximum yielJd increase being abtained
0'11 a N IOO P J()() background in oase of the fertilizer level of 100 - 150 active ingre
diicntjha. Annual application of Pl00 fer'tHizer leve'l to both wheat ant! potato resuHed
jn ,the accumul<ation of this element in the soi1. Increase of potassium Ievel applied
"10 both crops in rotation resulted in increased aooumuilations of this element in
the soi1. Nitragen applioation in a level of N100 resullrted in prortein accumulation
in the potato tubers. Highest protein values were obtained when nitrogen was
combined with potassium ar with phosphorus and po:taJssium. Hiighest potassium
c'<mtent in tubers was noted in treatments iconsisting on~y af tish element ar of
1his elementapplied on il phosphof1uS background.
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FORSOHUNGEN BETRFFEND DIE WIRKUNG DER: KALIUMDUNGEMITJ'EL
AUF DTE KARTOFJi',ELPRODUK1lI0N IM ,FM:LL EINER F.RUCHTFOIJGE

WEIZEN-KAlRTOFFEL

ZUSAMMENFASSUNG

In den Jahren 1968 - 1972 wur:de auf der Hochebene Suceava ein Experi
ment auf einen ausgelaugten tschenosemaritigen Boden mit al1ein'igem oderauf
>.J, p - oder NP-Gnund angewandten Kalium, durchge fuhrt. Es wurden dieselben
Dun:gemitteldosen N P K fur beide auieinander folgenden Pflanzen - Weizen und
Kiartoffel - angew:anidt. Die bei den Kartoffeiln angewan:ctten K,aJliumdungemittel
und die anhaHende Wirkung derjenigen aui den \Veizen haben clie Erzeug'Ung
haher und merkwurdiger Produkrtionlszunahmen zu Folge gehabt. Die Wirgunk cler
Kaliumdungemiittel war grosser falls diese gleichzeitig mit N100 angewandt wlUl'den ;
die ho,chste Zunahme wurde autf eincm Gr1.lnd von N100P I00 erzielt, als die Dosis
von '100~150 kg s.R/ha angewandt wiUr'de.

Die hochsten Proteinwerte wurden im Fal1e erz'eugt als der Siickstaff
zUJsammen mit Kalium odeI' mi,t Phosphor und Kalium angewand:t wurden. Die
hochsten Kaliumwerte in den Knollen wurden bei denjenigen Varianten erzeugt
bei denen dieses Elem'ent aHeinig odeI' aui Phosphorgrund angewandt wurde.

HCCJ1E,UOBAHH51 DO 3cPcPEKTI1BHOCTH Y,U0I3PEI-U111 C KYJ1I1EM HA
cDEJ1b, METO}lOM OEOPOTA PACTEHHtI TIIIIEHHUA-KAPTOcDEJ1b

PE3IOME

B nepIIO)]. 1968-1972 Ha nJlaTO C1''-UIBa npOBO)J,HJlH SlKcnepl1 MeHT Ha '-IepllO seMHOM

lleHH01lI HOl.JBe npHMeHer'HleM HaTpH5I OT)J,e.TlbHO, HJIH Ha OCHOBe N, P l-l NP. '-)T,'C'n'pnu!\I!pn

HpOBO)J,HJlH C TaKHMlI 2Ke )J,03aMH 1',n,06pemlll N, P, K )J,JI5I OCOHX paCTCI-lH1Î MeTO)J,OI\'l f'\f\,r»"',"""
nWelmua H KapTOepe.Tlb.

Y)J,oopemm C HaTpHeM, npHMeH5IeMble Ha KapToepeJlb H IIOCJle)J,CTBH5I 3THX Ha IlweHllUbL OlT

pelleJlHJlH nOJl\l.JeHHe OOJlbWHX npHpOCTOB npO)J,yKUl-lH • .60Jlee 3c1JepeKTllBHbIM 6bIJIO

HeHl-le 1')J,05pemrH HaTpH5I BMeCTe C N100 npllpOCT 5IBJl5I51Cb MaKCHManbHbIrvl Ha OCHOBe

Kor)J,a npHMeIlHJlH )J,031' 100-150 Krira. Emero)J,Hoe npHMeHeIHle KonWleCTBa, I<aK )J,JI5I IUue

HHUbI, TaK H )J,Jl5I KapToepeJ'I5I, onpe)J,eJlHnO aKKyM1'JI5IUHlO 3Toro B nOT.JEe. TIo Mepe yBe,;Ult!ellIHI

)J,03bI HaTpH5I, npHMeH5IeMoro )J,Jl5I 060HX paCTeHHrI 113 oCopOTa, HMeJ1l{ MeCTO 60J'Ibwe m\l--:'YMY
J'I5IUlilI 3Toro 3JleMeHTa B nOl.JBe. TIpm..leHelmeM aSOTa B )J,03e, oc1'rueCTBJI5IJll'.Cb aKKyMy.T15I

UHH npOTeHHOB B KJIy6Heii KapToepeJI5I. CaMble 60J'I!:>ume 3HalJ.eHH5I npOTeHHOB oC1'Ul,eCTB.'1H.JH1Cb

Kor,lJ,a a30T npHMeH5IJIl;l BMeCTe C HaTpHeM, HJlII C qJOCepOpOM II HaTpHeM. CaMble OOJlbWne 3!!(}

l.JeHH5I HaTpH5I B KJly6H5IXOC1'll~eCTBJI5I.nHCb 13 KOTOphIXj 3TOT 3Jle]',leHT r,pm\'leH5IJIH OT)J,e~ibl;O.•

HJIH Ha OCHOBe epocepopa.
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Intre . anii 1968 - 197Q s-au executat [n podişul SuceiVei el
experienţă in vederea stabilirii efectullUiîngrăşămintelororganice
aplicate odată la m'ai mulţi ani, iar a 'îng,ră,şăJrnin!telor m.unera1e
anual. R.ezultatele medii obţinute au Soeos în eviden,ţă efedul tfa..i.
vora;bil al remaiIlenţei înglrăşăminte!lor or,ganice. Acesta cr:e:şte in
mod substanţial elind S'E' aiplicăanual şi diferite doze de azot şi

fosfor. Cele mai mari pro:ducţii la cantof s-au realizat prin apli
carea anuală şi ,a NlOO P 100• Apliicarea lanuală de fosfor a influ
enţat creşterea aCiUlffilulăriilor de Pi05 din sol. Cele mai mari
v,alori Is-a:u !l'ealizat la variantele la caroe s-au apUcat NiOO PiOD'

Pe măsura creşterii dozelor de gunoi de grajd, indiferent de
înigrăişă.miu'teleminerale, au avut loc acUlmullări de ,potasiu în
sol. Creşterea conţinutului de NOfo din tUibel'culi s-a făcut pp
seama :creşterii Idozei de azot 18plicată, cele mai mari valori ['ea
lizînldu-se la NioO P 100' Conţinutul de P205 din tuher.culi nu s-a
modifilcat sehlni'fka'ti,v sUlb influenţa îngrăşămirn:teilor ,aldmiiIli~;t!':ate.

F,31otoru!J. care i8. influenţat creşte!rea conţinutului de K:;lO% din
tuber:cutli a fost gunoiull tle grajd. ConţinutuJ de K 2oo/0 din tuber
[cuIi a fost cu altIt mai ma:re CIU cît ;;i dozele de g,unoi d:e grajc;l
,wdministrate au fost m,ai lnalr-i.

Cer.cetările efectuate pînă în prezent au scos .în evidenţă efe~tul

favorabil al gunoiului de grajd apIioat la eartof atît singur cît mai ales
împireună cu îngrăşămintele !minerale. (B eri nd e i şi 'C'olah, 1968;
Bre d t şi colah., 1972; C 0!P' o n y şi colab., 1970; C o o k e, 1'973;
IVI u:r p h Y şi calab., 1965 ; Rei c h b u IC h şi eolJab., 196'2 ; Rei:c h b u c h
,şi colab., 1970; Rei IC h b uc h, 197:2; T ă n ă iS e s!c u şi eolah, 19J2).

IÎn v,ede.rea cunoasterii modiHcă-rilor care au loc atît în sol dtsi
în plantă prin aplkar~a îngrăşămintelor organke odată la luai c~mulţi
ani, iar a îngrăşămintelo-r mine~ale cu azot şi fosfor anual, s-Ia ex,ecutat
o experienţă de lungă dulrată în cadrul unei rotaţii de doi ani (gdu
de toamnă-eartof), a că,ror rezultate preliminare le prezentă'm în lucra
reR de faţă. ".11

ME'rODA DE CERCETARE

Experienţa a fost executată pe un sol cernoziamid levigat în podi~ul Su:
cevei. Principalele carareteristici aie a.cestui sol sînt: textură luto-argiloasă cu un
pH în KCl de 4,9 - 5,0. Humusul (după Scho1'lenberger) are valori cuprinse între
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4,5 - 4,6. !Conţinutul în P 20 5 'este de 2 mg la 100 g sol, iar K 20 de 10 mg la
100 g sol (în extract de a!cetat lac-tat de amoniu).

Experienţa a fost amplasată după metoda parcelelor subdivizate, Au fost
luaţi în sltudiu următorii f,adori: Factorul A - nivele de îngrăşămînf organic:
al = o, a2 = 20 t/ha, a3 = 40 t/ha :şi a4 = 60 t/ha gunoi de gr,ajd. Factorul lB 
nivele de îngrăşăminte 'chiimic'e: 0t = O, b2 = P 50, b:1 = N SOP 50 şi b4 = N WOP 1oo

Variantele studiate au fost cele specificate în !tabelul!.

Tabelul 1

Variantele experimentate şi tratamentele aplicate
1 I Vaclantele "udi"eFelul îngrăşămîntului aplicat

şi doza
. V ti V 2 1Val V.I Voi v6 1 V7 \ Vg I Vg !VIoi Vt1!V12\ VI si V14 \ VIoi VI

I

O +
I

20 t gunoi de grajd + + I +-1-

40 tgunoi de grajd + + + +
60 t gunoi de grajd + + I +-r

p.o _L -L + + + I + +I I T
N50

.-L I + -J-I T

I N100 I~- + + +
P100 ~-- + + +

Gunoiul de grajd s-a aplicat doi ani la rînd, [968 şi 1969, în resitulanilor de
experimentare (1970-1972) urmărindlU-se efectul remanent. Ingrăşăminte[e chimice
au fost aplilCate anual.

lîn vederea urmăririi transformărilor care au avut loc, ca urmare a 'incor
porării diferitelor doze 'de îngrăşăminte, s-au efedtuat anual analize chimice la
sol şi l,a plante. Probele ,au fost luate ,totdeauna la recoItarea pl,antelor

La probele de S{)i}~ s-au determinat pH-lUl în suspensie saHnă potenţiometric

~uelec!trozi de sti:c1ă, Pi05 mobil în 1aotat aceJtat de ,amoniu (metoda 'Egner Riehm
Domin;go) şi K 20 mobil prin fotometnarea în ilacără a ace:lei,aşi soluţii.

La plante s-a determinat N tota,l prin metoda Kjelidal P~05 total cdlorimetric
cu mineralizatorul sulfoperdoric, iar K.20 tota'l prin fotometrarea în f1a,cără a ace
leiaşi tSoluţii.

REZULTATE OBŢINUTE

Pentru a putea face o interpretare mai corectă asupr:a n10dului în
care au fost valoriHcate înglrăşămintele - în special oele organice - la
care s...Ja urn1ărit timp de 3 ani, 1969-1971 şi efectul remanent, este
ne.cesar să se anla1izeze modul în care au fost valorifkate acestea pe ani
în .:rlDtlCţie de condiţiile climatice.

'Rezultatele prezentate in figura 1 reprezintă modul în care au
fost v:a1oriHcate îngrăşămintele de către cartof în primul an de la admi
nistrare - 1968. Condiţiile climatice ale acestui an au fost favorabile
wllorifmării îngrăşămintelor de către plantele de cartof. Deşi predpita
ţiile ,:d;m aprilie şi mai s-:au situat sub normală, aJProvizionarea cu apă

din toamnă-iialrnă, .precipitaţiile mult peste normală din lunile iulie,
august şi septembrie preiCum şi tellnperatUJrile optime, aU determinat o
valorifi:caI"e foarte bună a îng,răiŞămintelor de către plantele de cartof.
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DL 5% =66,3q

Fig. 1 Efectul cumulat al îngrăşămintelor chimice şi organice asupra producţiei
de cartof -1968.

Cummulative effect of chimical and bi )IogicaI fertiIizers an potato yield - 1968.
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Cu toate ca In ,condiţiile a.cestui an, nivelul producţiilor a fost foarte
ridi1cat (nelîngrăŞiat 362,4 q/ha), efectul îngrăşă!lnintelor organke şi mine
rale a fost foarte vizibil. Sporurile de producţie HU crescut pe mă!sura

creşterii dozei de gunoi. Doza de 60 t/ha gunoi în primul an de la
aplkarea gunoiului (V~) nu a fost economică deoarece pentru 20 tlha
gunoi apHeate în plus la V/~ f'aţă de V3, producţia a crescut d08ir cu
9,5 q/ha (figura 1).

Prin aplicarea pe 1îngă gunoi a îngrăiŞămintelor minerale în special
azot şi fosfor, producţia a crescut foa['te mult. Astfel faţă de producţia

realizată prin Hplkare:a a nUimai 20 t/ha gunoi (V2) sporul a crescut
prin com:piletarea cu NjOOP100 (V1J ,cu 1'23,9 qfha. FiClţă de producţia obţi

nută prin aplkarea a 40 t/ha gunoi (V3) s-a obţinut un spor de 61,4 la
Vii şi de 110,4 q/ha la Vt5 iar f,aţă de producţia realizată la 60 t/ha
gunoi (V1) sporul a c:resl,cut cu 67,1 eV'ha la. V12 şi cu 120,0 q/ha la Vi6.

Anul 196'9 al 2-}ea an cinld s-au aplicat şi îngrăşăminte organi1ce,
S-a caracterizat prin temper:aturi mai Slcăzute d!edt normala, înt[rziip.rl
mult creşterea şi dezvol'tare,a plantelor de cartof. Primărv;ara a fost sece'
toasă (luna mai cu un defidt faţă de normală de 46,3 ITIlm), y,ara ex'cesÎ'\l
de ploioasă (iunie eu ex:,ceic1I:.:nt de 1116 mm (şi iulie cu 97,0 mm faţă de
normală), iar toamna foarte secetoasă, fapt pentru care îng.răşămintele

aplicate nu ,au putut fi valorifkate pe deplin de către plantele de
cartof. Deşi în condiţiile acestui an varianta neîngrăşată a avut o pro
ducţie de numai 159,1 q/ha, totuşi sporul rea'lizat prin apHcalrea celor
mai ma;ri doze de îngrăşăminte organke şi minerale (V1f,) el fost de
131.4 q/ha (figura 2), în timp ce în .anul 1968, an favorabilI de cultuT3
a cartofului, faţă de 36'2,4 q/ha re1alizate la neîrrgrăşat, sporul de pro
ducţie la V16 .a fost de 250,0 q/iha. În anul 1969 se evidenţiază cu luai
mare pregnanţă sporulrHe obţinute prin mărirea d021ei de gunoi aplicat
şi anume 40 q/ha l:a 20 t/ha gunoi, (V2) 82,4 q/iha la 40 t/ha gunoi (V3)

şi 109,1 q/ha la 60 t/ha gunoi (V4). Şi în ,conidiţiile ,aiOe:stui an efectul
gunoiulu~ de grajd creşte prin compuetiarea cu îngrăşăminte cu azot şi

rasfoI' (V10-V12 şi V14-V16) (figur:a 2).
Anul 1970 a fost mai puţin f,avorabil culturii cartofului. Primăvara

a fost eXicesiv de p10ioalsă. Din cauza umezelii ex'cesive au apărut pri
Inele simptome de mană la 23---12'4 iunie.începîn1d din a treia decadă

a lunii iunie s-a instaurat 'O secetă care a provocat un atae puternk
de alternaria. Atalcul de alternaria asociat ,cu un deze1chilibru fiziologic
cauzat de exeelsu[ de umiditate alternat cu o secetă prelungită a dus la
usc'area puternkă a foliajului ,şi lla amai slabă va'1orifkare a îngrăşă

ITlintelor. Cu toate conJdiţii.le nepdelnice se constată totuşi în acest an,
sporuri datorate efectului remanent al gunoiului, de 55,4 q/ha la V3 şi

de 66,6 q/ha l.a V4 (figUira 3). Anializânid efectul cum'ulat al remanenţei

îngrăşălminte'lor împreună cu eel al îngrăşă!mintelor minerale apli1cate
anual, se constată că, f1aţă de producţiHe realizate nU1nai datorită efeiC
tului remanent al gunoiului (V2-V4) în condiţiile acestui an, sporurile
ohţinute de doz:a de N100P 100 (V14-V16) sînt mi!Ci şi l1.'esemnifieative fiind
cuprinse în'tre 19,2-32,8 q/ha.
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Fig. 2 Efectul cumulat al îr.gri:işămintelor chimice şi organice asupra producţiei

de cartof -1969.
Cummulative effeet of chcmieal and biological fertilizer on potato yield-1969.

Literatura de specialitate şi ceT,cetările întreprinse pînă în prezenl
au scos în eiviidenţă că efectul I'Iemanent al gunoiului de glT'ajd se răs

fr[nge timp de 3---J4 ani, de aceea efilCienţa lui deplină poate fi apreciată

numai dacă se ţine cont şi de alcţiunea lui ulterioară. Rezultatele obţi

nute în anul 1971 Cînd cartoful a avut condiţii de vegertaţie optime iar
îngrăşămintele au putut fi Vlalorifieate m,ai bine, scot în evidenţa că

efectul I"em:anent al gunoiului de grajd a fost mai mare în al doilea an
de la aplkaJre datorită condiţiilor dimatiee faViorabile.
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OI, 5%=--:40 q

Fig. 3 Efectul cumulat al îngrăşămintelor chimice şi organice asupra producţiei
de cartof-1970.

Cummulative effeet of chemical and biological fertilizers on potato yield-1970.

Astfel sporul reializat datorită efectului remanent al glunoiului a
cres,cut pe măsura creşterii dozei de gunoi ,cu tO'ate 'că nivelul'prodUlcţiei

la neîngrăş'at a fost destul de mare. kstfel la 20 t/ha (V2) S-Ia realizat
faţă de neîngrăşat un spor de 69,3 q/h1a, la 40 t/ha (V3) un I spor de
119,4 q/ha iar la 60 t/ha (V4) un spor de 129,4 qjha. Ca ,şi în primii
doi ani de expelrimenta!t"e nu se con:stată sporuri de producţie prin apli
carea pe lîngă gunoi şia fosforului (V6- V7- Va) (figura 4).
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Fig. 4 Efectul cumulat al îngrăşămintelor chimice şi organice asupra producţiei

de cartof-1971.
Cummulative effeet of chemical and biological fertilizers an potato yield-] 971.
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Efectul reaTIanent al gunoiului de grajd este mult mărit prin apli
carea anuală a îngrăşăJmintelor cu azot şi fosfor. Astfel faţă de producţia

realjzată datorită efectului reaTIanent a 20 t/ha gunoi (V2), prin aplicarea
NWOP100 (V14) spolrul de producţie creşte cu 50,6 q/iha. Faţă de pro

.duciţa realizată la 40 t/ha gunoi (V3), prin aplicarea a N50P50 (VH ), s-a

Dt 5 %-=32.5 q

Fig. 5 Efectul cumulat al îngrăşămintelor chimice şi organice asupra producţiei

de cartof - 1972.
Cummulatve effeet of chemkal and biological fertilizers 00 gotato yield - 1972.
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realizat un spor de 31,7 q/ha iiar la N100P 100 (ViS) un spor de 87,2 q/iha.
In ,coDJdiţiile acestui an oele 111ai mari producţii s-au re'alizat pe fondul
de 60 t/ha gunoi. Astfel faţă de V4 prin aplÎ1C\area a NsoPso (Vi2), s-a
realizat un spor de 63,5 q/ha, iar prin dublarefa dozelor de azot şi fosfor
(V16»s-a re:alizat un spor de 100,,4 q/ha (figura 4).

Condiţiile climatke ale anului 197'2 au fost favorabile dezvoltării

culturii cartofului şi V1aLorifkării îngrăşămintelor. Pa:'ledpitaţiile bogate
din luna august precum şi temlpelI'la'turile optime au favorizat apariţia

tiri1purie a mlanei lia cartof. Atacul de mană a fost mai intens la plan
tele dezvoltate luxuriant, adilcă l'a cele la care doza de azot si fosfor
.a fost luai mare (Vi3-ViS)' Cu to'ate acestea se con:stată şi în 'al 3-1rea
an de la apliicare, efectul ren1anent al gunoiului datorită căruia s-au
relal'iz1at în funcţie de doza de gunoi aplkată (Vg-V4, figura 5) sporuri
cuprinse în'tre 34,8 şi 33,,1 q/ha. La 'doze!e mari de azot şi fosfor
(Vg - ViS) deşi s-au reaHzat sporuri de produoţie, acestea au fost sub
nivelul vari:antelor cu doze moder1ate 'de îngrăşăminte minenale (Vg-V12)
(fjgur~a 5).

Analiz'înld în continuarre rezultatele medii de producţie l,a cartof
se constată următoarele : Sporurile medii de producţie obţinute ca ur
mare a efectu~ui remanent al gunoiului de grajd apl~cat cu 3-4 ani
în urmă au fost de 3,8, 71, 91 q/ha pentru eîte '20, 40 şi 60 t gunoiVha.
i\Jceste sporuri s-au menţinut aproximativ constante pe toate nivelele
de îngrăşare mine:rală (tabelul 2) şi (figura 6).

Tabelul 2

Sporul mediu de producţie inregistrat (1968-1972) /ha funcţie de:

A) Efectul remanent al gunoiului B) Efectul îngrăşării anuale

niv'" d" I Tone gunoi de grajd Pe nivele

I
I

I
N O

I
50 100P

2
0

5

I I
organice P 2 Os 50 50 100

kg/ha 20 40 60 t/ha ,

I
I q/heetar q/heetar

O O 50 72
I

97 O 21 38 58
O 50 30 59 79 20 - 18 51

50 50 28 73

I
91 40

I
- 18 54

100 100 43
I

79 98 60 -- 36 62

-

I I
I

I I I
1Media 38 71

I
91 Media 28 56

I
DL 5%=84 q/ha

Sporurile medii anuale de 28 q/ha pentru 50 kg N + 50 kg P 20 5
de 56 qiha şi pen'tru 100 kg N + 100 kg P 20 5 prezintă o Oar€iCare

vari:aţie funcţie de nivelul organie pe ea['e s-au aplicat. De remarcat este
fiaptul că pentru 50 kg P 20 5 fără a:oot nu s-a înregistrat nici un spor
pe oele trei nivele organice.
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L. REICHBUCH şi colab., Efectul ingrăşămintelor chimice şi organIce.

Fig. 6 Efectul cumulat al îngrăşămintelor chimice şi organice asupra producţiei de cartof.
Media 1968-1972.

Cummulative effect of chemical and biologice1 fertilizerson po tato yield. Average 1968-1972
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Fig. 7 Efectul cumulat al îngrăşămintelor chimice şi organice aplicate ta cartof asupra con
ţinutului de P20~ (mg/100 g sol). Media 1968-1972.

Cumulative effect of chemical and bi.ological ţ~rti!izers ap~~i~~ in. _~<!.tato cropping on P205
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Rezultiatele analizelor de laborator evidenţiază acun1ulări lnari
fosfor în sol datorate în :spedal laplkălrii dozelor anuale de îngrăşă.minte

cu fos:for (figura 7). Aplic.a['·ea anuală a P 50 . a dete11minat realizarela
de îngrăşat a unor spo:ruri în .acest elen1en't cuprinse între 0,30-2,07 l1:lg

P20 5 la 100 g sol. AiCul11ulările au fp:st :puţi'll lnai ridicate în cazul
cării a N:"'iOP50' Cele l118i mari v.al'Ori ale,conţinutului de P20;"'j s-au
la dozele de N100P100 cu diferenţe faţă de neîngrăişat cuprinse
1,72-3,28 Ing P20;"'j la JOO g sol (figura 7).

Conţinutul de K 20 din sol a fost modifioat în special de dozele de
îngrăşă.minte org'aniice apli!eate. Pe măsurla creşterii dozelor de gunoi de
grajd, indiferent de îngrăşăminteleminerale apli:cate, s-au constatat .acu
mulări în aiceiSt ele!l11ent în sol, de la 12,4 I11g K 20 la neîngrăşat., la
16,4-16,9 mg K 20 re1alizrate la apro'ape toate vari.anteie cu 60 tlha
de gr:ajd (figura 8).

!În ce prive!şte calitatea tube['iculil'Oa," se constată că folosirea
şămin'telor cu azot a influenţat favorabil calitatea acestor:a. Pe lnăsura

creşterii dozei de azot a cresicut şi conţinutul în proteină brută '(lin
tubenculii de cartofi de la 6,81 0/ 0 lla ne'îngră:şat la 8,3il o/ 0 lla vJarianta la
care s-a ap1kat N:100P 100 pe f'Onlci de 60 t}ha gunoi de grajd (figuIia

Nu s-a constatat vreo in:fluenţă asuprl8creşterii conţinutului

proteină brută din 'tuber!culi, în funcţie de creşterea dozelor de
de grajd (figura 9).

Conţinutul în P 20 5 % din tuberculi nu S-ia n10difkat semnifiicativ
sub influenţa îngrăşăl111intelor aplicate. Cele mai mari valori s-au
lla v,ariantele la care s-lau apli\cait ca îngrăs,ămînt mineral numai
valorile ereslOÎnld pe măsura creşterii dozelor de gunoi tadministrate
(0,58-0,63 P 20 5 %) (figura 10).

lIn ce priveşte conţinutul de K20 0/o din tubenculi, acesta a creSlcllt
în spedal datorită efectului remanent al îngrăşămintelor organice? de
oarece valorile medii realizate au fost cu atît mai mari cu !Cit si dozele
de gunoi administrate au fost mai mari (2,28-2,95 K20 % (figuDa

CONCLUZII

1. Etfelctul remanent al gunoiu1ui de g:rajd s-a manifestat şi

treilea an de la aldlninistrare, intensitatea valo.rificării elementelor nutri
tive din sol fiind în functie de conJditiile clim!atice ale anului de cultură.

Sporurile medii de prlQdticţie înregistrate au fost de 38, 71 şi 91
pentru cele 20, 40 şi 60 tone gunoi/ha.

,2. Sporul lneidiu anual pentru N50P 50 şi Nl00PlOO este de 28 şi r:es
pe,etiv 5,6 q/ha prezentînd oarecare variaţii fUnlcţie de nivelul organic pe
care se aplică.

3. Pentru P ilO apHeat fără azot nu s-a înregistrat sporuri de pro
ducţie pe ni'Ci un niveJ org1anic.

4. Aplicarea anuală de fosfor, a influenţat creşterea aCUimulării

P 20 5 din' soL Cele mai mari valori s-au realiZ\at la variant'e'1e h:1 - ()a.re
s-'au aplicat N100P I00'



LucI'. ST., LC.C.S., CARTOFUL, 1975, VOL. V.

DL 5% = 2,82 mg/100 g sol
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Fig. 8 Efectul cumulat al îngrăşămintelor chimice şi organice aplicate la cartof ::supra con
ţinutului de K20 (mg/lOO g sol). Media 1968-1972.

Cummulative effeet of chEmical and biological fertilizers applied in potato cropping, an Kz O
content of soil (mg/lOO g soil). Average 1968-1972.
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DL 5 % = O,14LC~% X6,25)

Fig. 9 Efectul cumulat al îngrăşăminteJor chimice şi organice aplicate la cartof asupra COH

ţinutului de proteină brută (N% X 6,25) din tuberculi. Media 1968--1972.
CummuJative effect of chemical and biologicaJ fertiJizers applied in potato cropping,

an raw protdn content (N% X6,25) of tubers. Average 1968-1972.



Lucr. S'I'., l.C.C.S., CARTOFUL, 1975, VOL. V. 193

Fig. 10 Efectul cumulat al îngrăşămintelor chimice şi organice aplicate la cartof asupr~

conţinutului de Il O~-% din tuberculi. Media 1968-1970
Cummulative effect of chemical and biological fertilizers applied in potata croppins'

an B,05""content of tubers (%). Average 1968-1972.
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OL 5% = 0,448 %

L. RE!CHBUCH şi colab., Efectul îngrăşămintelorchimice şi organice.

Fig. 11 Efectul cumulat al îngrăşămintelor chimice şi organice aplicate la cartof asupra
conţinutului de K20% din tuberculi. Media 1968-1970.

C'.llmmllbtivp pffpC't of C'hpmiNI1 :::IncI hiolol1i(,:::Il fp.rtilizers annIied in notata cronninQ".
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5. Pe măsura creştedi dozelor de gunoi de grajd de la 20-60 t/ha
indiferent de îngrăşămintele minerale apHoate, au avut loc acumulări

de potasiu în sol.
6. Creşterea conţinutului de proteină brută din tuber,culi s-a făcut

pe seama creşterii dozei de azot aplioată, cele mai mari vatori realizîn
du-se 1a N100P100'

7. Conţinutul de P 20 5 din tube~culi nu s-a modifilcat semnifioativ
sub influenţa îngrăşămin'tellor administrate.

8. Factorul care a influenţat creşterea conţinutului de K20 0/O din
tuber1culi a fost gunoiul de gTiajd. Conţinutul de K20 0/O din tuber~uli

a fost cu atît mai mare cu cît dozele de gUnloi ladministrate au fost
mai mari.
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CUMULATIVE EFFECr.r OF ORGANIC AlND MiINERAJL J:i~ERTIL'I'ZERS APPLIED
TO POTATOES IN A WHEAT-P011ArrO CROP RiOT~TION

SUMMARY

Experiments were condueted during the period 1968 - 1972 in ilie Sm.:eava.
plateau, in order to establish effect of organi,c fertiHzens applied onrce in several
yeans as welll as effect of mineral fertilizers >applied yearly. Avemge .. resultlS obtal
ned in the experiment evidenced the favourable influence of the residrualeffed
exhibi,ted by organic fertilizel's.This effect mals enhanced substanti,ally wihen
different nitrogen and phosphorus levels were applied ,annu>a,ly. Highest potato crops
were obt'ained when applying annuaHy a mineral fertilizer level of NI00PI00' Annual
applieation of phosphorus inf1uenced the soil P205 accumulations' increase. Highest
values were noted in case of N10oPI00 vari,ants. Increase of manure level resulted in
soU potassium aceumulations independently of applied minenal fertilizers. Increase
in tuber nitrogen percent was achieved on the ,account of nitrogen level increase,
the fl1ghest values being obtained in case of N100PI00 level No significant change
of P 20 5 content in potata tru,bers was noted under the influence of applied fer"
tilizers. Manure proved ta be the factor influendng the increase of tuber K 20
peI'centage. Increase of manure Ievels applied in the soil relsulted in the increase
of tuber K 20 percentage.
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DIE KUMULIEHTE \VIRKUNG DER CHEMISCHEN UND ORGANISCHEN
DtJNGEMITTEL IM KA:RXOFFELBAU BEI EINER FRUCHTFOLGE

\VEIZEN-KARTOFFEL

ZUSAMMENFASSUNG

Wahrend den Jahren 1968 - 1972 wurde in der Hochebene Suceava ein
Experiment fur die Bestimmung cler Wirkung der einmal fUr mehrere Jahre
angew1andt,en OrganiiS,chen DUngemittel und der aUjahrlich angewlandten Mine
r,aJdUngemittel, durchgefUhrt.

Dire erZielUgten Durchschnittsergebnisse haben den gUnstigen Einfluss der
Nachwirkung der organischen DUngemitteJ bewiesen. Diejenige erhălt sich
betrarchtHch f,ail.ls jahrlkh ebenlfa[ls verSichiedene Stkkstoff- und Phosphordosen
angew1andt werden.

Die hăchsten Kartoffel produktionen wiUrden durch jahrliche Anwendung van
Nl00Pl00 erzielt. Die jahl'Uche PhospholianWendung hat alUich die Zuahme der
P'l04 - Anhăuf,ung im Boden begUnstigt. Die hochsten Werte wurden bei denjenigen
Viarianten erzielt bei denen N100P l00 angewandt wurden.

rm Verhăltni,s zur Erhăhung der Stalldungdosen gleiichzeiitig mit. dem
alligewandten Mineraldunger, fanden Kaliumanhăufungen im Boden statt. Die
Zunahme des NOfo - Gehaltes der Knollen erfog'te auf Kosten der Erhăhung cler
angew,andten StkksiJoffdosis; die hăchsten Werte wurden bei N100P iOO erzielt. Der
P205 - Gehal,t der KnoUen hat sich nicht bezeichnend, durch den Einfluss cler
angew,andten DUngemittel, geandert. Der StaUdunger i&t der K,aktor gewesen der
die Zunahme des K 2oo/0 - GehaHes cler Knollen beeinflusst hat. Der K 200f0 
Gehalt der Knollen war desrto grăsser je grăsser je grosser die angewandten
Stal:ldungerdosen waren.

COBMECTHbII1 9cpcDEKT XHMH4ECKI1X H oprAHl14ECKl1X y.uOBPEHI1I1 HA
KAPTOcDEJIb, METO.uOM OBOPOTA PACTEHI1I1 DlIIEHI1UA-KAPTOcpEJ1b

PE3IOJIE

B nepHO,Il, 1968-1972 Ha rrJlaTO Cyl.IHBa rrpOBO,Il,HJlH 3KcrrepHMeHT C u.eJlLIO yCTaHOBJleHHH 3tţJrpeK

Ta opratml.leCKHX y,Il,06pem!l1: npmvleH5IeMbIX pas Ha MHorHX JleT , a MHHepaJlbHbIX y,Il,OOpeHHH

3lKerO,Il,HO. Cpe,Il,HHe nOJlyl.laeMble pesyJlbTaTbI BbI5IBHJlH nOJ1O lKHTeJlbHbIH 3tţJcpeKT nOCJle,lJ,CTB H5I
OpraHHl.leCKHX y,Il,06peHHH. 9ro paCTeT cyIl.I,eCTBHTeJlbHO, KOf,lJ,a rrpHMeHHIOT 3lKero,lJ,Ho H pas

Hble ,lJ,OSbI aSOTa H cjJoc<t>opa. CaMble 60JlblllHe rrpO,Il,yKu.HH KapTo<t>eJl5I oCyIl.I,eCTBJlHJlH elKerO,Il,
HbIM rrpHMeHeHHeM II N 100 P100 ' ElKerO,Il,HOe rrpHMeI-leHHe cjJoccjJopa nOBJlH5IJl pOCT aKKyMyJl5IU.HH

P205 B rrOl.lBe. CaMble 60JlblllHe 3Hal.leHI15I OCYIl.I,eCTBJlHJlI1 Ha BapI1aHTbI C rrpHMeHeHHeM N 100
P100 ' Do Mepe YBeJlI1l.leHHH ,Il,OS HaBosa, HeSaBI1CHMO OT MI1HepaJlbHbIX y,Il,06peHI1H, I1MeJlH
MeCTO aKKyMyJl5IU.I1I1 HaTpI15I B rrOl.lBe. Y BeJllfl.leHHeM COCTaBa N % ,B KJlyOH5IX rrpoHCxo,lJ,H

JlO, oJlarO,lJ,apH YBeJlI1l.lel-II15I rrpHMeHHeMoH ,Il,OSbI aSOTa, caMble 60JlblllI1e SHaQeHI1H cN lOOP. Coc
TaB P20 5 B KJly6H5IX cyIl.I,eCTBermo HSMeHI1JlC5I no,lJ, BJlI1HHl1eM rrpI1MeHHeMbIX y,lJ,06peHI111:. <PaK

TOp KOTOPbI}I nOBJlHHJl YBeJlI1l.leHI1e COCTaBa K20% B KJlyOH5IX, 6bIJl HaBOS. Do Mepe yBeJlH
qel-IHH ,lJ,OS HaBosa yBeJ1Hl.IHJlC5I H COCTaB K20% B KJly6H5IX.
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TEHNOLOGIA APLICĂRII LOOALIZATE lA ÎNGRĂŞĂMINTELOR

CHIMICE, CONCOMITENT .CU ,PfLANTAREA ..CARTOFULUI
'ŞIiCU .EXECUTAREA .,LUCRARILOR lDE INTREŢINERE

P. ZAlHAN, H. BREDT, A. POPESCU, EUGENIA TANASESCTT
şi G. MORAR

'În scopul stabilirii tehno:logiei de aplicare a îngră.şămintelor

chimi'ce, în ,pe!riÎoadia 19'68 - 1972 s-au executat experioenţe la
IClCS BIi~OV şi SEZ Liwvda. Rezultatele obţinute au scos în
evidenţă eficienţa îngrăşămîntuJ.ui complex 23: 23 : O aplicat fn
cantitate de 150 kg/ha pe un sol humico-'semiglek la recs iBra
şov şi 100 - 200kg/ha pe podzol la SEZ Livad:a asupra sporirii
producţ.iei. ApUe:area locaHzată a îngrăşăminltelor chimice a deter
minat obţinerea runei producţii practic eg,ale faţă de aplicarea
prin. împrăştiere la IOeS Braşov, sau a unui spor de producţie

semnifioativ în situaţia aplicării îngrăşămîntului complex 23 : 23 : O
la Livada pe un sol brun de pădure mediu podzolit. În ceea ce
priveşte efi.cienţa Icelor două forme de îngrăşămînt chimic simplu
sau complex s-a iconsrtJa'tat că aplicate în doz'ă egală de su/b
stanţă activă au efilCienţă egală; fracţionarea dozelor şi aplicarea
lor J.a epoci diferite nu sporeş\te producţiia. RezuHatele cele mai
bune s-au obţinrutîn situaţia plasării îngrăşămintelor deasupra
tuiberculu[rui la5 Icm, fiinJd necesară astfell interpunerea unui strat
de pămînt între tuberculi şi îngrăşă'm'înt.

La cHlrtof,ceI'lcetăriprivind lefÎICacitatea uno:r îngrălşăminte ,complexe
cu rapoarte diferite intre elemente, au flOstexecutate în numeroase 'ţări

şi mlai puţin lla noi. In acest !Sens, ;K 'a 1 i n i le e n k o (1967), Mia s o n,
C'O x 'şi Icolab. 1(1968), subliniază faptul [că !Îngrăşălmintele IcompJexe au
o inf1uenţ,ă mai bună !asupria proiducţiei lşi calităţii tubeTiculilor, co.mpa
vativ 'cu dozele eehivlalente de !îngrăşăminte simple. irn cazul lncorporării

loealiz'ate a îngrăşămintelor (complexe s-Iau obţinut TeiColte superioare
faţă de cele simple ICU 111 0/ 0, Prin evitarea rdiverselor rcheltuieU ocazio
nate de mărunţire:a, amesteoalTea şi administrarea [ngrăşămintelor siInple,
înJgrăşămintele 'complexe Sînt şi mlai e!conomiee după Icum arată

K 'a 1 k o (.19:616).
Cu pri'vire la m'odul de administraTe, Bula e v şi Icolab. (1970),

Grizlov, KI3.'rtev şi ,colah. (19619), Kalko (1966, 1968), remarcă

faptul că apliaarea localizată a îngrăşămin'telor minerale s-a dovedit
mai efiden'tă -compara'tiv cu cea prin împră\ştiere. După cun1 menţio-
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nrează K al k o (1966) prin apHeaTea Jocalizată ,oreşte 'în mod silnţitor
coeficientul de folosire iCi f'Qsforului din îngrăşămînt, ionii de amoniu
infJuenţiîn'd ~ozitiv abso,rbţia ionilor din fosf'aţi, [luai anult decît ionii
de potasiu. B u'l a e v, K a In e n e va şi colab. (1969),K ali n i c e n k o
(1967), Pe tu h o v şi Ci u n:a re v (19169), ,atrag atenţia asupr:aimpor
tanţei folosirii îngrăşămintelor 'complexe pe !Pînd, dovedindu-se supe
rioa.re în 'comparaţie 'Ou cele shnple cînd s-au 'adlmini:straJt în doză ,echi
valentă de substanţă lactivă. Cu privire la îngrăşăiJ.uintele silnple, M 01
d o, van y şi ViI a g i (1970) ar,ată rcă laceste1a se pot folosi cu succes
l,a cartof, remardndu-se numai în caz de 'ca:rentă a 'elementului
respe\Ctirv. '

Referitor la epooa de incorporare a ingrăiŞă\1uintelor, părerile sînt
î;mpărţite. Unii ,cercetători Ioa il v.a n o v (1966) arată Ică administra:rea
fracţionată a arcestora, jUlnătate din d.oză sub arătură şi~ jumătate pri
mă!vJair.a la Idiscuirea terenului, a avut efect mai ridi'cat 'cOlnparativ ICU

aplkarea [ntr-o singură repreziă sub arătură. După De r j a vin (1966),
D r a g om i r (1969, 1972), G u ţă (196'9), fracţionarea în oazul ,apHcării

localizate a dat sporuri mici, faţă de folosirea iin'tregii dnze o singură

dată sub dis'c. Aplkarea într-o singură r€lpriză iCi iîngrăşămintelor mine
rale, rellnar,că Bon dar şi Fis 'c e n k o (1968) este inferioară celei [rac
ţionate nUlmlai în Icazul anilor umezi.

Datorită faptului că puţinele cercetări cu îngrăşăminte con1plexe
la ,cartof, au răspuns doar parţial la problemele ridiiCate de plI'laictilCa
agrkolă, în perioadaani1or 1969-197,2 s-au iniţiat eXJperienţe la LC.C.iS.
Bl"ia.şov şi Staţiunea experimentală Livada. Ele au fost astfel concepute
şi Ol1gaifiizate ca la i!lltertp~etElire isă poată furniza ,inf.ormaţii privinJd
(1) - influenţa îngrăşămintelor ICOlnplexe sau simple apUcate localizat
în diferite doze pe fond de lîngrăşăminte oliganirce sau chimice, (2) - in
fluenţ;a '1netodei de aplioare a iîngrăşămintelor simple sau 'complexe,
(3) -influenţa modului de plasare a îngrăişămtului simplu :sau comple'x
faţă de tuber1culi, (4) - influenţa apli:că'rii Jocalizate la îngrăşămintelor

complexe şi simple la epoci Idiferiteeu doza :întreagă şi fl~acţionată.

METODA DE iOElRCETA.'RE

Experienţele au fost aşezate [n 1968, după metoda paI"icelelor ~ubdivizate

cercetîndu-:se un număr de 56 v,arÎ'anite şi in blocuri etajate cu 30 variante, in
anii 1971-'1972 la 'I.Cl.C.S. Braşov şi 197Q lla S. E. LiViada.

Solul pe care s-a cercetat a fost humi:co-tsemiglek, mijlociu spre greu, bine
structurat, cu un ,conţinut de argilă 20-280/0 la iBraşov şi brun de pădure mediu
podzO'lit. oHgobazic, Iuta-nisipos, pH ,(H20) de 5,30 cu 18-240/0 argilă, la S'. E. Livada.

Anul 1968 a fast sec:etos în prima parte a. perioadei de vegetaţie [nregls
trîndu-:se un minus de 60 mm faţă de normală în luna iunie; anul 1971 a fost
apropiat de condiţiile climatiJce normale, iar anuil 1972 ,a înregiiStrat un pluiS de
precipitaţii la l.C.C.S. Br,aşov şi minus de precipitaţE faţă de normală la S. E.
LiV1ada unde s-a plafonat muJt recolta.

Soiul cultivata fost Merkur în 1968 şi Desiree in 1971 şi 1972 atît la Braşov

cît şi la Livada.
Tehnologia de cuLtură a fost 'Ulrmă1)(:)aivea; pwanitarre. miecan1.:~ată 'cu bilon, ne

:iTigaJt şi erbiicidlait :cu GesiagJarid 50 (5 kg/ha) [nainte de răsă!riTe.
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Influenţa îngrăşămîntuluicomplex 23 : 23 : O şi a azotatului de amo
nin apUcate locali~at în diferite doze, asupra producţiei de cartof.

1. Efectul îngrăşămîntului cornplex 23: 23 : O, aplicat localizat pe
fond cu şi fără gunoi de grajd. La Hl1aşov, Idin cei doi ani de cencetare,
doar [n 1971, an m1ai apropi'at de 'con!diţHle dimatice normale, s-au obţi

nut sporuri semnifioative de producţie de 60-90 q/ha prin aplkarea
localizată a îngrăşă'mîntului complex în cantitart:e de 150 kglha, dar numai
pe fonldU'l fără gunoi de gr1ajid (figur.a 1 şi 2).

Prin laidministra:rea localizată a [ngră:şămffntului complex 23: ,23 : O
în doze de 75, 100, 150 şi 200 kg/ha pe 'agroIondul organk nu s-au
obţinut diferenţe seunnifkative de producţie faţă de martorul neîngrăşat

mineral.
La Livada, spre deosebire de Braşov, lngtr,ăşămîntul ICOlnplex,apli

cat localizat, la ideternninat creşteri semnifkati've ide recoltă şi pe :ag:ro
fondul organic. Dacă pe f'ondul fără gunoi Ide gl1ajid sporurile faţă de
martorul neîngrăşat au fost cuprinse [ntre ~51---i66 q/ha, pe I3grofondul
organÎiC acestea au oscilat doar între 33-35 q/ha (figura 3).

Din pUllict de vedere al dozelor de îngrăşămîrit ,complex 23 : 23 : O,
rezultatele larHtă că producţia <3 lC:res'cut, pffnă la o anUlnită limită, para
leI cu sporiTea cantităţilor de ingrăşămînt. Doz,acu efectul cel mai
ridkat ra fost de 150 rog/ha 11a Bra'ş'ov, ratît pe fondul ,cu gunoi dt şi

fără gunoi de g:rajd, în cei Idoi ani cel~cetaţi.

fIn condiţiile de 113 Livaida, doza optimă s-a rdovejdit a fi 200 rog/ha
atunci cînd ierenul nu a fost fertilizateu gunoi de grajd. In 'cazul [ngră

şării ICU 2'5 t/ha gunoi de grajd, Icantitatea poate fi lreldus.ă 113 100 kg/ha
îngră;şăn1înt complex, doză, care Iare efect maxim lasupr1a creştedi pro
ducţiei.

!Sub aspe'ct economic, 'cantităţile de îngrăşăminte menţionate sînt
cele I1nai rentabile, producţiile :reaHz[nidu-se cu Icele mai mki preţuri

de Icost.
2. Influenţa azotatului de anwniu aplioat localizat în c01npletare

la 500 kg/ha slLperfosfat şi 150 kgjha sare potasică, adn~inistrate toarnna.
Apliearel3 azoiJatului de mlloniu localizat pe fond de fosfor şi potasiu
(500 kg/ha + '160 kgjha) :a fost urmată de o tendinţă de Icre,eştere pro
gresivă !3 producţiei (de la 31 Ila63 qjiha la Braşov şi de la 20 la 45 q/ha
la Livada) odată ICU Icreşterea dozei aplicate de la 100-400 kg/ha
(figura 4). Producţia cea mai ,lnare {de 402 qjha la B~aşov şi 261 q/ha
la Livada) s-a obţinut ,în 'Urma I3plkă:rii azoiJatului de amoniu [n canti
tate de 400 kg/ha şi respectiv 300 kg/ha.

Se rematică faptul iCă producţiile ridi:ca'te la varirantele cu 200-300
şi '-100 kg/ha azotat de \Cllnoniu sînt apropiate iar preţul de ICOst reali
zat, ega1.

3. Influenţa azotatului de arnoniu aplicat localizat în con~pletare la
300 kgjha îngrăşă7nînt con~plex 13 : 27 : 13 !administrat tOQ7nna (figura 5).
Cele mai bune rezultHte s-au obţinut în urma aplicării a 230 kg/ha azotat
de mnoniu la Braşov şi 115 kg/ha lazotat de <3moniu la Livada. În aceste
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Effeet of complex fertilizer 23 :23 :0, local applied with and without
manure, on potato yield.
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and 150 kg/ha potash salt applied in autumn, on potato yield.



204 P. ZAHAN şi colab., Aplicarea localizată a îngrăşămintelor chimice la cartof.

1972

-II _-/li -

-',,-

S.E LiV8Ol9ICoC.S.8ng,fov
"97~- (972

"'PJra c:Jzolalded'moniv
- fl51:t111Jd t?zolalol?amoniv
-2.JO -11-

..~+S ..",
---pr.'fI C4St...-./ei/kg

Fig. 5 Influenţa azotatului de amoniu aplicat localizat în completare la 300 kg/ha îngrăşă
mînt complex - 13 :27: 13 administrat toamna, asupra producţiei de cartof.
Effeet .of ammonium nitrate local applied in addition to 300 kg/ha complex fertili

zer 13 :27: 13 applied in autumn, on potato yield.



Lucr. ST., LC.C.S., CARTOFUL, 1975, VOL. V. 205

cazuri efectul pozitiv 131 dozelor de azotat aplioate, s-a concretizat :in
sporuri distinct semnificative, de 39 q/ha şi respeotiv 50 q/ha. ,De altfel,
după Icum arl3tă datele prezentate [n figura 5, laceste doze s-au dovedit
şi Icele lnai e'c'Onomi1ce, prin recoHele obţinute şi preţurile de \cost s.căzute.

4. Influenţa felului de îngrăşămînt - simplu sau complex - în
cazul aplVcării localizate. Din datele redate 'În figura 6 se 'con:stată 'că la
doza de substanţă activă Jcon:stantă, între ,cele !două f1eluri de ffngrăşă
minte aplicate localizat, nu S-HU obţinut diferenţe selnnificative de pro-
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Fig. 6 Influenţa felului de îngrăşămînt simplu sau complex aplicat localizat în doze diferite
asupra producţiei de cartof.

Effeet of simple Of complex fertilizer locaIly appIied in different dose,s on potato yield.
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ducţie. Acelaşi lucru s-a putut constata şi dacă Jdoza apliicată s-a mărit

de la 100 la 200 ~gJ[ha. .
Influenţa metodei de apltare a îngrăşăulintelor complexe sau

simple.
1. Aplicarea îngrăşă1nîntuluicomplex 23 : 23 : O. Din datele figurii 7

reiese că pe solul humko-semiglek de la Braşov nU! s-au selmnalat IClife
renţe semnifkative de producţie !între eele două procedee de apllioare
prin 'împrăştiere sau looalizat, producţiile obţinute fiind praetk egale, de
350 şi respecti,v 347 q/ha.

Pe pOletz'Olul de la Livada fin schimb, metoda aplicării localizate a
îngrăşăm:rntului complex 23 : ,23 : O s-a dovedit superioară 'celei prin îm
prăştiere, irealiz[ndu-se un sport semnifi:cativ de re'coltă de 25 q/lha, \I'es
respectirv 2,53 qJlha

2. Aplicarea azotatului de arnoniu. Cît priveşte influenţa apHcării

localizate a azotatuJui de a mOll'iu, datele din figur"a7 larată că atît 1a
Braşov cît şi la Livada nu s-au obţinut sporuri semnifieative de f'ecoltă,

faţă de apli'carea prin împrăştiere, deşi an iC'OnJdiţiile soluriloir podzoliice
de la Livada :se manifest,ă şi în acest 'caz o tendinţă de creştere a pro
ducţiei. Totuşi este de preferat aplkarea l'Ooalizată ,chiar în condiţiHe rea
lizării unor producţii e@ale 'cu :eea prin 'împrăştiere, deoaI'lece eliminarea
unei treceri S'upliJmentare peste teren reduce ,oheltuielile de produoţie

şi se evită tasarea solului.
Influenţa modului de plasare a îngrăşămîntulu simplu sau complex

asupra producţiei.

1. lngrăşămîntul simplu N P K. Din datele tabelului il reiese că

faţă de martor - îngrăşăm!înt simplu N P K apUcat sub tuibercul cu 'O

producţie de 346 q/ha - toate variantele în loare ,îngră:şămîntul N P K
s-a plasat deasupra tubel,cuJului la 5 em sau de o parte a rîndului la ,5 Cfi
sau de 'o parte şi de alta a r[ndului la aceia/şi distanţă, au determinat
sporirea foarte semrrifioativă a producţiei cu 53 - ,66 q/ha.În schimb
cinld ângrărşămîntul :a fost plasat 'la 5 em sub tuberlcul s-au obţinut praiC
tiic pJ:'oducţii egale cu martorul.

2. lngrăşămîntul complex. 'In ceea ce priveşte îngrăşămîntul ,com
plex 23 : 23 : O, din figur.a 8 se desprinde faptul că atît la B~aşov cît şi

la Livada întreaplioarea acestuia deasupra sau sub tubeI'lculi, nu s-au
manifestat difeî=enţe semnifkative de producţie, deşi la Braşov în anul
1972 s-a observat tendinţa de creştere la recoltei pTin aplicarea îngrăşă

mîntului deasupra tubereulului.
Rezultă deci, oă adlninistrar:ea îngrăşămintelor simple sau 'Complexe

deasupra tubelflculilo\I' la cea 5 mm de ,aceştia (ladkă tuberculul aşezat în
sol, acoperit ClU puţin pălm:înt, apoi înglr'ăşăcmîntul acoperit cu bilonul, aşa

cum o poate realiza maşina de plantat 4 Sa BP - 62,5 echipată cu
ilistribuitoare pentru îngrăşămînt), este ,metoda care se poate praetka cu
bune rezultate în tehnologia mecanizată de Icultivare acartofului.

Influenţa administrării II:ocailizate aîngrăşămintului complex
23 : 23 : O şi a azotatului de amoniu, la epoci diferite sau fracţionat.



LuCr. ST.,I.C.C.S., CARTOFUL,1975,VOL. V.

tJ,JO

(J,20

'elead
~/k9
o,~O

23:23:0 AZOTAT

SE Llvada 1972

2.3/2.3:0 AZOTAT
I.CCS Brasov

197'-1'972

O(}---
-20

O
Pr,

OL Sh' 22t?//Id h
(ia

350 -,3

~O . i

,,~
tJ

"",,,").......

"'Î'
'80 i'" .-

OL5%=Jotf?a
~......n OL5J;=2~a ,,16
..n" "'_lSlC

2~sl
'ft(J

228
~...,.....

2()(}

. /mpr#.l/6re
,Iocal/za/

---pret c(},sl- /tc//AS;
li>

Fig. 7 Influenţa aplicării localizate comparativ cu cea prin împrăştiere a îngrăşămîntului
complex 23 :23:0 şi azotatului de amoniu asupra producţiei de cartof.

Effeet of local application in comparison with spread application of complex fertilizer
23 :23:0 and ammonium nitrate on potato yield.
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Fig. 9 Influenţa aplicării localizate a azotatului de amoniu şi a îngrăşămîntului complex
23 :23:0 la epoci diferite asupra producţiei de cartof.

Effeet of local application of ammonium nitrate and complex fertilizer 23 :23 :0, at
different tiIŢ1~S, on potato yield.



210 P. ZAHAN şi colab., Aplicarea localizată aîngrăşămintelor chimice la cartof.

Tabela l 1

Inîluenţa modului de plasare a îngrăşămintelor simple N P K asupra producţiei de cartof

I,C,C,S. Braşov - 1968

I
Producţia

I I IPlasarea îngrăşămintelor

I
d s

q/ha %
I

Sub tubereul 346 100 O rut.
Sub tubereul la 5 em 353 102,0 7
Deasupra tllbereulului la 5 em 412 119,0 +66
Deasupra tuberelllullli de o parte a rîndului

la 5 em 403 116,4 57
Deasupra tubereulului în stînga şi în dreapta

rîndului la 5 em 399 115,2 +53 +++
DL 5%=13

1. Cit priveşte aplicarea azotatului de a7noniu fracţionat sau la epod
diferite, din figura 9 reiese că indiferent de localitate - Braşov sau
Livada - faţă de ladministr,areH la plantare a întregii doze (300 kg/ha)
de azatat de amoI1liu, aplicarea fraicţionată în două reprize, 150 kg/ha la
lplanJt!are şi 150 kg}pal la praşila l'"4a, nu ·a dus la o diferenţi:ere selnni
ficativă a produ1cţiei. Se poate observa însă tendinţa de scădere a recol
telor în cazul aplicării azotatului de anlOniu (300 kg/ha) la praşi1a I-a.
Scăderea în această situaţie este foarte selnnific.ativă numai pe podzolul
de la Livada, 28 q/ha.

2. Referitor la îngrăşămîntul c01nplex 23: 23 : O din datele ace
leiaşi figuri, se evidenţiază faptul ,că administrarea lui în două reprize,
la plantare ,şi la praşila I-a, nu a determinat diferenţe semnificative de
recoItă, deşi atît 'în Icondiţiile de la Braşov cît şi în cele de la Livada
S-H lnanifestat o tendinţă de seădere a producţiei, odată :cu întîrzierea
Aplicării îngră.şămîntului la praşila I-a, n1ai accentuată pe podzol.

CONCLUZII

1. Aplicarea localizată a îngrăşălnintului icomplex 23 :23 : O iconco
mitent cu plantarea cartofului a determinat faţă de martorul neîngrăşat,

sporuri semnifkative de recoltă, 'care :în condiţiile pedoclimatice de la
Braşov au oscilat !Între 69-90 q/ha şi :respectiv 51-66 q/ha ,la Livada.

Dozele ,cu efelctul cel lnai ridkat s-au dovedit a fi 150 kg/ha pe
solul humico-semigleie şi 100 pînă la ,200 kg/ha pe podzol în funcţie

de gradul de fertilitate al acestora.
Sub aspeict eeonolJ.nk, dozele alnintite sînt cele ul.ai rentabile, pro

ducţiile realiz;înidu-secu eelemai miiCÎ preţuri de cost.
2. Indifel1ent pe ee fel de îngr-ăşă'mintde bază (simplu sau complex),

dacă se face ecmpletarea (în prJimălVarăcu ,azotat de anl.oniu, se constată

o creştere substanţială a p:rodU'cţiei. Plusul de recoltă în .aceste cazuri
este iCU atît n1ai ridicat 'cu IC'H doza de azotat este mai lnare şi dnd
completarea se face la îngrăşămintul de bază (P şi K). Celen1ai indicate
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doze, atît din punct de vedere productiv cît lşi 'economic s-au doved{t a
fi 200 - 300 kgJha azota't diI1JcL fonldul de bază este îngrăşarea simplă

şi 1100 - 200 kgJha dnd fondul este format din lngrăşămîntul complex
13 :27 : 13.

3. Metoda de aplicare a îngrăşămintelor chimice, localizat sau pJ.~in

î.mprăştiere, a fost influenţată de ,condiţiile pedodimatiee respe1ctive. [n
cazul solurilor fertile si bine structurate de la Brasov nu s-au obtinut
diferenţe 'semnifioative' între aceste două metode, 'indiferent de felul
îngră'şă,mîntului folosit (sicrnplu sau complex). Pe soIurile podzolice de la
Livada apli:carea localizată a îng:răşămîritului complex de tipul 23 :23 : O
a determinat plusuri Isemnifkative de producţie de 25 q/ha faţă de apli
car1ea prin împrăştiere, lpIrecum şi tendinţe de creştere a recoltei prin
utilizarea azotatului de amoniu.

4. Deşi sub aspectul producţiei nu întotdeauna au rezultat avantaje
pentru metoda aplicării localizate concomitent cu plantareacartofului,
marele avantaj al acestui procedeu, faţă de împrăştiere, rămîne posibi
litateacombinării unor lucrări, reducerea cheltuielilor de producţie, a
tasării solului şi formării bulgă;rilor, prin eliminarea unor treq~ri supli
mentare peste teren pril1năvaradnia solul este mai umed.

5. Aplicarea îngrăşămintelor deasupra tuber,culilor la cca 5 cm. de
aceştia, aşa !cun1 o poate realiza maşina de plantat 4 Sa BP 62,5 :Oln, echi
pată eu distrihuitoare pentruîngrăşămînt,este lTIetoda care se poate prac
tka cu bune rezultate In tehnologia lTIeeanizată a culturii -cartofului.

6. La doze egale îngră:şăimintele shnple şi Icomplexe au eficienţă

egaM. Fracţionarea îngrăşămintelor nu deterlnină sporirea producţiei faţă

de aplicarea dozei într,egi la plantare.
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TECHNOLOGY OF SPOT TREAJTMENT WITH FERTILIZERS APPLIED AT
POTiATO PLANTING CON'CURRENTLY W,I,TH THE CULTURAL PRACTIC'ES

SUMMARY

Experiments were conducted during 1968 - 1972 at the Research Institute
for Potato and Beet Growing (R 1 P B), Braşovand Livada Experiment Station,
in order to establish the tfertilizerapplioatiion technology. The results evidenced
the efficiency of complex Ichemi:eal fertilizers 23: 23 : O, applied inthe levels of
150 .~gjha on the humic half gley soU of R 1 P (B - Br:aşov as well as in the
levels of 100 - 200 kg/ha on rthe Liv:ada podZJolic saH in order to increase the
potalo yie1ds. At R II P B - Braşov SiPot treatmeut wHh Ichemkal fertilizers resulted
in yieIds which proved to be symHar to thevalues obtained with fertilizer
proaidicasti,ng; appIkation of the ,cO'ITljplex fertilizer :2,3: 23 : O at Livada on a br'Uwn
forelst, medium podzolized soH, resulted in significant yield increases in case oÎ
spot treatment. As \concerning the effkiency of the two fertilizer types, te. the
singleand complex fertilizers a symilar efficiency was noted in case of equivalent
active ingredient levels; the split,ting of total fertiEzer levels and their application
at different stages did not result in yield incr:eases. Among the iOompared applica
tion methods of single and complex fertilizers, best results were uoted in case of
side dressings, 5 cmabove the tubersi.e. when a soU layer was interposed between
fertilizer and tubers.

DIE TECHNOLOGIE DER LOKALtlStIERTEN ANWENDUNG DER
CHEMIISCHEN DUNGEMIITrI'EL GLE'IiOHZEITIG MIT DER

KARTOFFELPFLANZUNG UND DER DURCHFUHRUNG DER
P,FLEGEARBEI:TEN

ZUSAMMENFASSUNG

Fur di'e Fle'SlteNung der Anwenldun.gstechnologi:e der ,chemi,schen.. Dungemlttel
wulid:en ilffi Zei'tramm 1968 - 1972 LExlPer:imen:te beim FOl1'schun'gsinsti 1tu1 fila:
KHrtof,f'elibam Braşov und :bei der VersuchsstaJbion Livada,. dur,chg'eilihrt. Dieerziel
ten Ecr::geb!n:i:sse halben die Elffilzi'enz der kompexen: Durugemittei 23 :2,3:0 die in
H6he VOJl, 150 l~gl/iha ,alui eiuem· HaIhgleybaden, bei;m Fior,s:ch'lllIltgsi:nsif;itUit fUr Kar
tofflellibml BJ'alşOIV u:nd von 100 - 200 kg/ha aiuf Podsol (Bleicherlde), bei der v.e.r-
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suchsstation LiiVialda, aJng;ewanrdt wu::rden, fur riie Produktionszun1ahmre, bcwiels€n,.
Die lokalisie['lt'e' Anwendung iderohemiSichen Dungemittel fUhrtte ZiU'I' BI'zielung
8Îner prraktise:h gletchen Plfoldukltion im VelfgJekh zu:I' DUlligeI'stI'ieuul!llg, die beim
FIQflslchurugsrinstiituit fur RuJb:enbaru BlfaşOiv vongenoffilTiien wurde, odelf zu einer be
uI'adltlkhen Produl{)tiolliszunlahme, la,ls das komIP1<eX'c Dungemitteil 23: 23 : O au!
einem bDaJUnen mi'tte'l(poidsolrieIfIUeIIl WlaJdlbodren alrllgewanid:t VTu:ride.

In 'Bezug aui ci;? Eflfika!Zritat der zwei Dumg:emirt:tI81tformen einfaich Gider
komp:lex - wlUiI'ide - festgesteUt ;c1Jalsls dile Anweniduug gleichelf WiI'kstorffrd'Osen
ei.iIliC gleiohe Effizielnz zu Fo1g1e ha;t; die DIOIseni;I'ak!tionieTlunig sowie aluloh deDen
Anwendung an verschiedenen Zeitspannen tragt niJcht zur Produktionszunahme beL
In Bezug auf dile Methoden fur die Anlage der einfachen odeI' der komplexen
Dungemittel wurden die besten Ergebnjsse erzeug,t a[s die Dlingemit,tel 5 em liber
die Knollen g;eletgt \Mu:rdielIll; els isrt relr[;Qfdelf1lich diaJs:s ZwilSichen deJn Knollen
und den Dungemitte[ eine Erdeschiichlt dazwJslchen liegt,

TEXHOJIOfI15I MECTHOrO TIPI-'IMEHEHH5I XHMHLIECKI1X Y)],OBPEHHI1, O)],HO
BPEMEHHO C TIOCA)]'KOvI KAPTOepEJUI 11 BbITIOJ1HEHI1EM PABOT TIO

05PA50TKE

PE3IOME

C lI,eJIblO YCT8HoBJ1eHHH TeXHOJIOnm rrpHMeHeHHH XHMH'IeCKHX y)J.o6peHHj:[ B rrepHo)J. 1968
-1972 r. 6blJIH BbIl10JIHeHbl 3KcrrepmVleHTbI Ha ICC -5pawoB B E -JIHBa)J.a. TIOJIy4e

HHble pe3yJIbTaTbl BbIHBHJIH 3cpcpeKTHBHoCTb KOMnJIeKCHblX y)J.o6peHHI1 23 :23 :0, rrpHMeHeHHblx

B KOJIH4eCTBe 150 Krira Ha rJIHHHCTO-rrOJIyrJIeHHCTOH rr04Be 1 CC -BpawoBa H 120-200 Krira

Ha rr033el\lHOH rr04Be E J1HBa)J.bl, )J.JIH rrOBblweHHH ypO)KaHHHOCTH. MeCTHoe rrpHMeHeHHe

XHMHl.J.eCKHX y)J.o5peHHli orrpe,rr,eJIHJIO rrOJIyTIelme rrpO)J.yKlI,HH rrpaKTHTIeCKH paBHOH no OTHO

weHHlO K rrpHMeHHeM0l1 rryTeM pacnpOCTpaHeHIIH B ICC -BpaWOBa HJIH 3Ha4HTeJlbHOrO

rrpnpOCTa rrpO)J.yKlI,Hll B CJIy4ae npHMeHeHl'IH I<:OMnJIeKCHOro y)J.o6peHH5I 23 :23:0 B JIHBa,n.e Ha

cpe,n.HerrO)J.30JIHCTHOH 6ypOH rrOTIse. LITO KacaeTCH 3epepeKTHBHOCTH ,n.Byx ,n.aHHblx epOpM XHMlj

4eCKHX y)J.06peHHH rrpocTbIX HJIH KOMrrJIeKCHhIX B npHMeHeHHH, B paBHofI ,n.o3e aKTHBHOH cy6

CTaHlI,HH HMelOT paBIlylo 3epepeKTHBHOCTb, ,n.eJIeHHe )J.03 H rrpHMeHeHHe HX B pa3JIHTIHhle rrepHo)J.bI

He yBeJIHTIHBaeT rrpO,Il,yKlI,HlO. 113 MeTO)J.OB BHeceHHH rrpOCTbIX HJIH KOMllJIeKCHblX y)J.o6peHHli,

caMhle JIy4wHe pe3yJIbTaTbl 6blJIH TIo.':ly4eHhI B CJIy4ae BHeceHHH y,n.o6peHHH Ha)J. KJIy6HeM, Ha

5 CM; )J.JIH Tora, TIT06bl 6bIJI CJIOH 3eMJIH MelK)J.y KJIy6HeM H y)J.06peI-IHeM.
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REZULTATE PRELIMINARE: PRIVIND INFLUENŢA ROTAŢIILOR

PE DIFERITE NIVELE DE tNGRAŞARE:LA CULTURA CARTOFUiLUI

1. MA2ĂREANU, H. BREDT, P. ZAHAiN ŞI L. DAMIAl'N

La 1.C.C.S. Braşov şi Staţiunea experimentală Secuieni - ju
deţul Neamţ, s-au experimentat 25 de rotaţii de trei ani, iar la
Staţiunea experimentală Livada - judeţul Satu Mare patru
rotaţii cu pondere diferită de cartof pe diferite nivele de îngră

şare. S-a iconstratat că rotaţiacultrurilor ,a1sigură sporuri de pro
dU!cţ~e de 5,7 - 47,90/ 0 în funcţie de fertiHtatea soluritlor şi

tngrăşămintele .apiicate. Cele mai bune rotaţii de trei ani pentru
oantof sînt acelea unde nu se repetă grîul şi leguminoasele, fiind
bune premergătoare şi antepremergătoare sfecla de zahăr şi

porumbul.. intre sporurile realizrate de rotaţie şi cele de îngră

şăminte se 'constată o corelaţie invers proporţională, oe se
accentuează în condiţii de ferrtilitate mai scăzută. Scăderea pro
parţiei de cartof pentru consum din rO'baţii este favoriabilă

rprodu:cţii1or rildieate de tubencUlli, fiind posibilă cultura la doi
sau trei ani în condiţiile unei [nrgrăşări minerale compl!2te
(N P K) sau organo-minerale.

Numeroşi Icercetători A il S o r g e (1965), Bat a il o v (1967),
Du k a (1968), K u 1 i u k i n 1(1968) ŞI Web e r sic h (19616) atestă

superioritatea cultivării 'cartofului în asolament faţă de monocultură, atît
sub aspectul producţiei 'CÎt şi al evoluţiei fertilităţii solului şi stării fitosa
nitrare a ,culturilor din rotaţie.

Concentrarea producţiei de eartof din ţara noastră pe bazin~ şi în
unităţi specializate în cultura cartofului pentru ,consum sau săm[nţă

B e:r ind e i şi colab., (1972), iUlpune studierea aspectelor legate de locul
său înasolament, proporţia în rotaţie, nivelul de îngrăşare, şi toate aces~

tea 5-n funcţie de condiţiile de sol, dimă, etc.
Aeeste aspecte la cultura cartofului au fost mai puţIn cel cetate

în ţara noastră. Astfel, Măr g i nea fi u (1969) stabileşte ea bune pre
mergătoare pentru cartof ,cerealele păioase, mazărea, porumbul şi sfecla
pentru terenurile fertile sau îngră.!şate şi nuITIai mazărea sau porumbul
pe soIurile mai sărace. D a vid e seu şi Re ic h b u iC h (1972) arată ca
eficientă folosirea îngrăşămintelor organice odată în cursul unei rotaţii

de patru Hni împreună eu doze moderate de îngrăşăminte minerale apli
cate anual sau folosirea numai a dozelor mari de îngrăşălTIinte minerale.
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Tot în condiţiile Staţiunii Suceava, C H ta r g i u (1968) menţionează Ica
produetivăşi economică rotaţia grîu-porumb-cartof.

Pentru a cunoaşte influenţa rotaţiei asupra producţiei de tuberculi
în funcţie de nivelul de îngrăşare al ,culturii eartofului, pre'cum şi pro
porţi.a de 'cartof în rotaţie, pen'tru diferite 'conldiţii pedoclirnatice, înce
pînd din anul 1969 s-au iniţiat experienţe la Staţiunea eperimentală

Livada, iar jin anul 1970 la Le.C.S. Braşov şi Staţiunea Secuieni. Rezul
tatele preHminare ale primului ddu experi1mental fac obiectul prezen
tei lucrări.

METODA nE CERCETARE

La Le.C.S. Braşov şi staţilUnea Secuieni experienţa a fost aşez,ată după.

metoda piareele,lor subdlvizate, în patru repetiţii, cu doi f,actori: Fadorul 1 - ro
taţii de3 la'ni ; FialctoruJ II - agrofonldUlri Iia cuiltura cartofului din ,ultimul an
al 'Ciclului experimental (1972, 1975 şi următorii) (figura. 1).

Rotaţiile s-au reailiza!t prin euHivarea în ,anii 1970 şi 1971 a cinci plrdnrte
(reprezentati've pentru zonele unde !il-a e:x:perimen!tat) pe fîşii în direcţii perpen
d~cul.are, iar în anul 1972 numai a eartofului. Plantele din primii doi ani ai rotaţiei

(1 - cartof, 2 - grîu de toamnă, 3 - leguminoasă, 4 - sfeclă de zahăr, 5 
porumb) au fost îngrăşarte diferenţiat, după eum se poate vedea din tabeJul 1.
.Astfel s-au obţinut 25 de rotlaţii de 3 ani, cu o proporţie diferită de cartof şi o
Sitructurăa culturilor foarte variată. Pe lîngă varianta cu monocultură de cartof.
au fost 8 variante cu o participare a caJ:"ltofului de 67010 în rotaţie şi 16 variante
cu 33010 oartof.

Tabelul 1

Culturile din rotaţie şi îngrăşămintele aplicate la I.C.C.S. Braşov şi Staţiunea Experimentală

Secuieni

NoI"" I
I

kg s.a./ha

I
în text şi Cultura

I I
Observaţii

tabele N P2 0 5 K 20

C Cartof 60 40 25
G Grîu de toamnă 40 25 20
L Leguminoasă 40 25 25 Mazărea la Braşov şi soia la Se-

cuieni
S Sfeclă de zahăr 100 55 40
P Porumb 50 20 25 Pentru masă verde la Braşov şi

pentru boabe la Secuieni.

Agrofondurile pentru cultura eartofu~ui din anul 1972 ,a avut paitru graduări

şi anUime: ,al - neîrnglrăşat, a2 - N110P75K60 ş.a., a3 - N220Pi50K120 kJg s.a.,
ar, - N1l0P75KGO leg s.a/ha + 30 t/ha gunoi de g~ajd.

La Staţiunea Livada experienţa a !fost aşezată după metoda blocurilor cU
parcele subdiviz,aite, în 5 repetiţii. Factorii cercetaţi au fost următorii: Fa'ctorul
1 - 4 rotaţii diferite avînd următoarea proporţie de cartof : ri = 100010 carto1i
= monocultură de cartof, r2 = 500/ 0 cartof realizat în J:"Iotaţia grîu-oartof, r3 = 330/0
cartof realizat în rotaţia soia-grîlU-cartof, rr, = 25010 cartof în rotaţia soia-grîu
porumb-cartof. F!actorul II - 5 agrofonduri cu dozele următoare: ,ai = neîngrăşat

az = N9G kg s.a./ha, a3 = P 64 kg s.a.jha, ar, = N96P 64 kg s.a./ha, a5 = 20/ha gunoi
de grajd.
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Fig. 1 Schema experimentală de la Braşov şi Secuieni.

Experiment scheme for Braşov and Secuieni.
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Suprafaţa recoltabiiă pentru :cultura cartofului a fost de 25 mp în toate
ce'le 3 localităţi. Soiul foJosit la fos,t Golina. Datele de produlCţie au fost calculate
după metoda analiZiei variaţiei separat pentru cele două tipuri de experienţă.

La LC'.C.S. Braşov experienţa a fost amplasiată pe un sol humico-semig1eI'c
cu 'O ,textură 1utoasă, avînd 25010 'argiJlă, 6,7 - 7,8010 humus şi un pH (HzO) de
6,7 - 7. La Secuieni pe un tip de sol cernoziom moderat levigat cu o textură luto
argiJoasă (21010 'argilă), cu 2,4010 humus şi 6,3 pH (HzO), i,ar !lla Saţiunea Livada pe
un s101 brun de păJdlure meidiu (podzdHt oligofbazk cu 1,47 - 1,64010 humUis cu o
textură luto-nisipnasă (18 - 24010 argilă co10idală) şi pH în Hz05,3.

Condiţiile dimatice ale ,anului 1971-1972 la Braşov şi Secuienl la:l1 20st favo~

rabile culturii cartofului atH sub raport termic cît şi pluviometric. La Staţiunea

Livada ou excepţia anului 1972 eare l'a fost în mare parte secetos cei,laJţi ani au
fost în general favorabi[i culturii oartofului.

,REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUTII

La LC.C.s. Braşov şi Staţiunea experimentală Seeuieni se constata
influenţa puternică a tuturor factorilor asupra producţiei de 'cartof după

prin-luI ciclu experimental (tabelul 2) obţinîl1Jdu-se diferenţe distinct sem
nificative pentru rotaţii şi foarte semnifioative pentru proporţia de cartof
şi agrofondurrile cerrcetate. Interacţiunile între ,rotaţii şi localităţi (R X L)
şi între rotaţii şi agrofonduri (R XA) sînt de asemenea semnificative.

Tabelul 2
Analiza varianţei factorilor studiaţi în experienţa de Ia Braşov şi Secuieni

1972

Cauza variabialităţii GL

Rotaţii

F (F P 5 %) Semnif.

L localităţi

A - agrofonduri
R - rotatii

'A X L
RXL
RXA
RxAXL

1
3

24
3

24
72
72

29,8 (10,13)
19,7 (3,16)
8,0 (1,52)
4,5 (3,16)
1,7 (1,52)
1,5 (1,3)
1,25 (1,3)

**
***
**
*
*
*

P r o por ţii de car tot

P - proporţii

PXL
P X A
P X A XL

2
2
6
6

29,3 (3,18)
1,2 (3,18)
1,3 (2,29)
3,6 (2,29)

***

*

Influenţa rotaţiilor de trei ani asupra producţiei de ,cartof din
anul 1972 este diferită în 'Cele două localităţi (figura 2), datorită ,condi
ţiilor pedoclimatke şi gradul de îmburuienar:e specific eulturilor din
rotaţie. In monocultur,ă, la Braşov s-au obţinut 291 q/ha, diferenţele de
producţie în rotaţii f'aţă de :aeeasta fiind cuprinse între 9 q/ha la rotaţia

POC şi 35 q/ha la GPC. La Secuieni, pe un sol mai puţin fertil, faţă



f)L 5;4 = /5t/ha
Spor d> produc/Ii? ehI de rOia//e

Fig. 2 Influenţa rotaţiei în localităţi diferite (diferenţe de producţie faţă de monocultură).

Influence of crop rotation on the yield in diffrent places.
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de monocultură (302 q/ha) sporurile sint mult mai ridiicate ajungind la
+'5;1 q/ha liH rotaţia PPC. Cu exeepţia rotaţiei GCC toate sporurile la
Secuieni faţă de monocultU3:'ă sînt asigurate statistic.

Se eonstată .că, în rotaţiile unde cartoful participă 670/0, sporurile
faţă de monocultură sint mid pentru ambele localităţi şi nesemnificative
la Braşov. Din cauza îmburuienării cu pir în rotaţia LLC la Braşov

şi cu diverse buruieni an rotaţia GGC la Seeuieni, nivelul producţiilor

de ,cartof din anul 1972 este redus in aceste rotaţii.

Trebuie să menţionăm Ica bune premergătoare sau anteprelTIergă

toare rpentru eultura oartofului, porumbul, dt şi sfecla de zahăr, deoa
relce aceste plante au fost bine :întreţinute şi li s-au administrat cantităţi

însemnate de îngrăşăminte (pentru sfeclă Nl00P55K40 kg s.a./ha).
Tn medie pentru rotaţiile studiate (tabelul 3) agrofondurile expe

rim.entate Iau influenţat in mod diferit producţia de tUber.culi in funcţie

de natura şi fertilitatea solului pe care s-a amplasat experienţa. Astfel,
pe solul fertil de la Braşov, ingrăşarea eu N110P75K60 a determinat un
spor de producţie foarte mite (5 q/ha) şi nesemnificativ faţă de marto3:'ul

Tabelul 3

Influenţa îngrăşămintelor în localităţi diferite asupra producţiei de cartof

1972

I I q/h,

Braşov

ISemn I
Secuieni

Agrofondul kg s.a./ha

I I q/ha I I I Semn.% Dif. % Dif.

al ,- Neîngrăşat 287/ 100 mt. 286 100 mt.
a2 - N1l0P75 Kao 292 102 5 333 116 47 ***
a3 - N220P150K120 310 108 23 * 349 122 63 ***
a4 - NnoP75 Kao + 30 tlha

gunoi 330 115 43 ** 364 127 78 ***

lvledia L q/ha 305 333
DU. mt. 28
Semn. *

DL pentru A X L:
5%=23
1%=32

0,1%=44

DL pentru L:
16 q/ha
30 q/ha
66 q/ha

neîngrăşat (287 q/ha). Numai prin dublarea dozelor respelctive (a3) s-a
obţinut un spor de producţie asigurat ,statistic (23 q/ha). Cel mai eficient
agrofond a fost cel organo-mineral (N110P75K60+30 t/ha gunoi de grajd)
care a depă,şi t martorul cu 43 q/ha.

La Staţiunea experimentală Secuieni aplicarea agrofondurilor lTIO
deJ:'lat minerală (a2) şi organo-minerală (a4) a fost eficientă re'alizînJdu-se
sporuri de producţie de 47 q/ha şi respectiv de 78 q/ha - foarte semni
ficative. Dublarea dozei de îngrăşăminte minerale (a3) nu s-a dovedit
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econOlnică deoarece fHţă de al doilea agrofond s-a realizat un plus de
producţiede numiRi 16 q/ha.

IÎn figura 3, :se prezintă sporurile medii pe cele două localităţi,
realizate de rotaţii faţă de monocultură pe agrofondul neîngrăşat, iar
pentru celelalte agrofonduri :sporul dat de rotaţie şi separat Icontribuţia

adusă de îngrăşăminte.

Flaţă de :monocultura. neîngrăşată (264 q/ha) , cele 24 de rotaţii

realizează un spor mediu de 24 q/ha la neîngrăşat, crescînd uşor pe
agrofonidul al doilea (a2) (30 q/ha). Odată cu creşterea dozelor Ide îngră

şă',mînt influenţa rotaţiilor :se diminuează, sporurile medii scăzînd la
25 q/ha pe ,aI treilea agrofond 'Şi 13 q/ha pe agrofondul organo-mineral.
Această scădere a fost ldeterminată de creşterea sporurilor realizate dp
îngrăşăminte.

'Diferenţele de producţie faţă de mono,cultură, pe fiecare agrofond,
variază 'în funcţie de rotaţie. Cele mai mici diferenţe se constată pe
toate agrofondurile la rotaţiile sec, SPC şi PGC. RelnaDcăm oa foarte
variate sporurile de producţie date de îngrăşăJmintele aplicate pe agro
fOIUdul al doilea, osdillnd de la zero la :rotaţia PLC la +3-4 q/ha la rotiRţia

LCC.În schimb, pe ,celelalte agrofonduri sporurile sînt constante la
toate rotaţiile şi proporţiilecu doze1e apli1cate.

Efectuîn\d media producţiilor din ,anul 1972 a variantelor cu aceeaşi

proporţie de cartof (8 rotaţii 'cu :67%cartof şi 16 rotaţii 'cu 330/0 cartof)
se constată diferenţieri foarte semnificative faţă de producţia de tuber
cuIi din ultimul an al monoculturii (tabelul 4). În medie pentru cele

Tabelul 4

Influenţa proporţiei de cartof. din rotaţii asupra producţiei de tuberculi

1972

Proporţia Iq~'
BRAŞOV

I Semn I SECUIENI I M E DIA
de cartof

I I I % I Dif. ISemn. I 1 Semn.% % Dif. q/ha q/ha Dif.

100 288 100 mi. 302 100 mi.
*" Im,5 mt.

67 298 103 10 * 325 108 23 16,5 ***
33 309 107 21 *** 339 112 37 *** 394 29 ***! -

DL pentru P X L;

5%=10
1%=13

0,1%=17

DL pentru P;

7 q/ha
9 q/ha

12 q/ha

două localităţi se obţin sporuri de '16,5 şi respectiv 29 q/ha faţă de mono
cultură. A,ceste diferenve sint mai mici la Braşov (10 q/ha) şi respeCtiv
21 q/ha) şi mai ridicate la Secuieni (23 q/ha şi respectiv 37 q/!ha) unde
solul este mai puţin fertil. Dar nivelul sporurilor nu este influenţat numai
de fertilitatea solului, ci şi de dozele de îngrăşăminte apUcate în ultimul



P CJ Spo/'vl ehi d@prqoo/'fig de carlo/ - Sporv/dai de ihţ}ra"falTJ/file

Ol. PKA
5:{~~K/ha

Fig. 4 Influenţa proporţiei de cartof în rotaţie pe agrofonduri şi localităţi diferite.
Influence of crop rotation on the yield with different fertilizations in different places.
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an culturii cartofului. Astfel la Braşov (figura 4) influenţa favorabilă

a proporţiei reduse de cartof în rotaţie faţă de lTIonocultură iese în
evidenţă mai pregnant la neîng:răşat (spor '21 q/ha la 670/0 cartof şi 38
q/ha la 330/0 cartof), aeeasta scăzînd treptat cu creşterea dozelor de
îngrăşare. La Staţiunea experimentală Se!cuieni efectul cel mai mare
al proporţiei de 'Cartof se constată pe agrofondul al doilea (26 q/ha şi

respectiv 36 q/ha spor faţă de lTIonocuItură), sicăzînd ,cu dozele de îrrgră

şăminte aplicate şi fiinid icel 'mai ;redus la neîngrăşat.

Rezultatele acestea ne perm.it [nţelegerea interacţiunii dintre pro
porţia de cartof şi agrofondurile studiate, fadlitînd alegerea celui mai
bun sistem de îngrăşare a culturii eartofului în funcţie de rotaţie, pentru
diferite con1diţii pe:dodimatice.

La Staţiunea experimentală Livaida irezulta'tele de producţie în lne
die pe patru ani (tabelul 5), arată că faţă de lTIonocultură (230 q/ha) ,
cultura cartofului în rotaţii, duce la sporuri de producţie Icuprinse între

Tabelul 5

Influenţa rotaţiilor asupra producţiei de cartof

Livada, 1969-1972

roporţia Producţia Faţă ele monocultură

R o t a t i a de cartof de
% tuberculi % OI Dif./0

rl Cartof 100 230 100,0 mt
r 2 Grîu Cartof 50 246 106,9 16
r3 Soia Grîu Cartof 33 247 107,4 17
r4 Soia Grîu Cartof 25 250 108,7 20

DL 5% ==24 q/ha

16-20 q/ha, în funcţie de proporţia de cartof din rotaţie. În condiţii

pedocli:matice asernănătoare se pot practka, deci, cu bune :rezultp'te plan
tări la 3 sau ,chiar la 2 ani a ,cartofului pentru conSUlTl.

Sporurile faţă de monocultură variază in funcţie de îngrăşămintele

aplicate (figura 5). Astfel, efectul :rotaţiei creşte prin aplicarea 4concomi
tentă a azotului şi fosforului, fiind lTIic la neîngrăşat sau la îngrăşări

unilaterale.
!În ceea ce priveşte sporul realizat de îngrăşăn1inte acesta este

asigurat statistic la îngrăşarea organică şi la agrofondul N96P 64, obţinîn

du-se faţă de neîngrăşat un spor de 74 q/ha şi respectiv 57 q/;ha. Admi
nistrarea nurnai a îngrăşăiminteloI' cu fosfor nu determină obţinerea unui
spor semnifiicativ faţă de neîngrăşat (15 q/ha).

Imbinarea unei proporţii optime de cartof ICU o îngrăşare cores
punzătoare este o lTIăsură importantă de sporire a producţiei de tuber
cuIi, pe soIurile podzolice din nord-vestul ţării.
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Fig. 5 Influenţa proporţiei de cartof pe diferite agrofonduri.
Influence of potato proportion in crop rotation with different fertilizations.

CONCLUZII

1. Cele mai bune rotaţii !de trei ani pentru 'cartof în condiţiile

pe!doclimatice de la BrHşov şi Seeuieni s-au dovedit acelea unde nu se
repetă leguminoasele şi grîul de tOalnnă, bune premergătoare sau ante
premeIlgătoarefiind sfecla de zahăr şi porumbul.

,2. ilntre sporurile realizate de rotaţii :şi icele date de lngrăşămintele

aplicate, se ,constată o corel'aţie invers proporţională, 'ce se accentuează

în ,condiţii de fertilitate mai scăzută.
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3. r'aţă de monocultura de eartof, proporţiile de 67 şi 330/0 cartof
în rotaţiile de trei ani, au determinat realizarea unor sporuri asigurate
~:;tatistk de 3,:50/ 0 şi iI'espe'ctiv 7,30/0 la Braşov şi !de 7,60/0 respectiv 112,20/ 0
la Secuieni. Sporurile obţinute la Livada ;în rotaţiile cu 50--J250/ n cartof
au fost de 6,9-8,60/ 0 ,

4. Pe solul fertil de la Braşov, efectul scăiderii proporţiei de cartof
din rotaţie, se diminuează odată cu aplicarea îngrăşămintelor culturii
cartofului din ultimul an al rotaţiei. Pe soIurile imai să:race 'CSeeuieni şi

Livada), eficienţa ridicată a proporţiei mai mici de cartof în rotaţie faţă

de monocultu:răse constată pe agrofondul mineral moderat.
5. Agrofondurile optime pentru eultura cartofului în rotaţiile expe

rimentate sînt: N110P75K60 sau îngrăşarea organominerală pentru con
diţii pedoclimatke asemănătoare Staţiunii Secuieni, îngrăşarea eu N96P64

sau organică pentru Staţiunea Livada şi îngrăşată organo-minerală pen
tru Braşov.
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PRELIMINARY RESULTS CONCERNING THE INFLUENCE OF CRap
ROTA,TION ON DIFFERENTLY DRESSE'D SOILS ON POTATO CROPPING

SUMMARY

A number of 25 crap rotations on three years were performed at ihe
Research Institute for Patato and Beet Growing, Bflaşov and at Secuieni Expe·
riment Station, Neamţ district while other rotations with different extensions O]
patato crops, on different1y dressed soils were performed at Livada Experiment
t,tation, Satu Mare district. Crop rotation resulted in yield increases ranging
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between 5.7 - 47.9% as a fun:etion of soil fertility and applied fertilizers. The
best crop rotations dur-ing a three years experiment proved to be - in case of
potato - th'Ose where wheat and legumes werecropped only once; best previous
crops and preiCe'ding-previous crops proved ta be sugar beet land corn. An inverse
correlation was Îound 'between yield inlCreases resulting from crop rotation and
lfeI'itLlizer lapplliiCiation; the comelation WiaS enhanced undeI' low soi! ferti[ity. ,The
delCrease in peI'ICentage of tubers for cooking resulting from .crop rotation proved
,to be fa'vo'llmble to high potato yie1ds; potato may be ,cropped every two of threE.>
ye'ars undeI' the conditions of a complex dressing (NPK) OI' undeI' the combine'd
application of organic and mineral fertilizers.

DI:E VORLĂUF,IGElN E1RGEBNISSE BET:REF.F1END DEN EINFUUSS
DER IFRiUCHTFOLGE ,AJUF VERSOHIEDENE DtJNGUNSNIVEAiUS

TM KARTOFFELBAU

ZUSAMMENFAiSSUNG

iBeim ForschUiiligsl:nstiut fur K,artoffel und zuck!erriibenbaJu Braşov und bei
der lexpe:rimen;iJel1en. AJnsbaH SeloUielfliÎ - BeziI'k N:eamţ - wurden 25 Drei-Jah~e

F.rmchtfoilgeiil ulIlid bei der eJqpe["ÎlmentelUoo AinSltallt Livaida BerzitI"k Sarbu Mare die
AlUfein:arrlderfoilge vemsIClh:il~derue;I' K,aJrtoffeJJgewtiohte i8Juf versehiedenell1 Dungungsni
vea'UiS experriimeillt:ierrtJ.

Die Verringerun,g des SpeisekalrtoffelanJteils im FrUichtwechsel begunsti,g\t ldie
hohe Knollenprodiuktion; die Zwei- odeI' Drei}ahre-Kultur ist unter den 'Bedin
gungen einer vollstandig Mineraldungung (N P K) odeI' einer organisch-mineralen
Dungen m6gEch. .

TIPE,UBAPHTEJlbHbIE PE3YJlbTATbI TIO BJlH5IHHIO 050POTA YLL05PEHHI1 HA
PA3JlH4HbIX YPOBH5IX B KYJlbTYPE KAPTO<pEJl5I

PE3IOME

B ICC -BpalUoB H Ha 9KcnepHMeHTaJlbHOH CTaHUHH CeKyeHb-ye3)l.a H51MU, ObIJIH ElKCnepHMeH

THpoBaHbI 25 06apoToB sa 3 rO)l.a, a Ha 9KCrrepHl\'leHTaJIbHOH CTaHUHH JlIlBa)l.a - yeS)l.a CaTy
Mape )l.JI51 OOOpOTOB C paSJIHtIHbIM SHatIeHHeM KapToepeJI51 C paSJIHtIHbIM SHatIeHHeM KapToepeJI51

Ha paSJIHtIH~X ypOBH51X y)l.OOpeHHH. 5WJIO yCTaHOBJIeHO, tITO OOOpOT KyJIbTyp OOeCrretIHBaeT
pOCT rrpO)l.yKuHH OT 5,7 - 47,9% B saBHCHMOCTH OT rrJIo)l.opO)l.HOCTH rrOtIBbI H IIpHMeH51eMbIX

YA06peHlIiL CaMble JlytIlUHe OOOpOTbI B 3 rO)l.a )l.Jl51 KapToepeJI51 Te, rAe Re tIepe)l.ylOTC51 IIlUeHHU
H OBOIllH, 5lBJl5151Cb JlytIlUHMH rrpeAIlIeCTBeHHHKaMH B ElTOM CJlytIae caXapHa51 CBeKJla H KyKypy
sa. CpeAH rrpHpOCTa, rrOJlytIeHHOrO npH, ceBo060pOTe H nyTeM y)l.oOpeHHH, yCTaHOBJleHO 06

paTHo nponopUHOHaJlbHOe COOTHOlUeHHe, tITO yCHJlHBaeTC51 B yCJlOBH51X MeHee rrJlOAOpHOH nOtI
BbI. TIoHHJKeHHe rrporropUHH KapToepeJl51 )l.JI51 yrroTpeOJIeHH51 OT ceBo050pOTa 5lBJI51eTC51 y)l.OO

HOH )l.Jl51 yBeJIHtIeHHOH rrpO)l.yKuHH KJlyoHefi, 6YAytIH BOSMOJKHOH KyJlbTypbI B )l.Ba HJlH 3 rOAa
B yCJlOBH51X KOMrr.JIeKCHblX MHHepaJIbHbIX YAoopeHHH (NPK) HJlH opraHo-MHHep:lJIbHLIX.
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CONTRmUŢII LA OUNOAŞTEREA EVAP'OTRAJNSPIRAŢIEI

LA OARTOF PE CERNOZIOMUL MEDIU LEVIGAT
DELA FUNDULEA

RODICA pALT[NEA!NU şi GH. SIPOS

2~7

Referaitul ooillCe IcolnItribuţii la ,s'tuJdiUJl €'V1apotranspi,raţiei car
tofului, în zona de cîmpie din sudul ţării. Experimentarea s-a
fălcut cu ,ajultorul ins1bfdaţiilor lizimetrice pentru determinarea
consumului de apă al Iculturilor pe o perioadă de V1egetaţie de
patrru ani (1969-1972), folosinJdu-se ,soim timpuriu Ostara. Plara
leI în ,anul 1972, s-a experimentat şi 'cu soiuJ. semi:tarrliv Desiree.
Din rezultatele obţinute, s~a putut stabili mersul evapotr,anspi
I"Iaţiei ziilnke, medii lunare la ,cal-itof şi felul în care laceste 'V'alori
sînt influenţate de lungimea perioadei de vegetaţie a soiului
cultivat. De asemenea a fost pusă în evidenţă corel:aţia directă

intre ev.apotrranspivaţiaoartofului determinată în [izimetre şi dţiva

!factori dimati:ci. Rezulta1tele Sicat în evidenţă ,apropierea valDrilor
ev'apotranspiliaţiei obţinute în !CÎmp şi c'ea măsur:ată în lizimetre,
stalbiUnJdu-se pentruanUJl 1197'2 un coefident de corel.1aţie al alces
tora. Formulele diimati1ce fdlosirte în stahiUrea evapotranspir,aţiei

potenţiale, dau valoriapropi:aJte şi în re!1aţiia rdireotă cu 'cele obţi

nute l,a cartoful cultivat lin lizimetre. S-au obţinut indicii valori
filcării apei de 'către plantele de cavtof. Eficienţa v,alorificării lapei
şi indicele productivităţii ei, au 'Variat :La culrturia dirn lizimetre,
de la 'an J'aan,în funcţie de consumul de apă, producţia obţi

nută şi condiţiile cJimatke.

Datorită ne'cesităţii de extindere a suprafeţelor icultiv,ate cu cartofi
în zona de stepă \şi silvostepă, se i,mpune o mai bună Icunoaştere a nevoii
de apă a acestei culturi în zone climatilce mai puţin favorabile ei.

Cer,cetări privind eonsumul de apă la ,cartof au făeut 1 s r ra e 1:s e n
(195,8), De Li rS (19,64), Rob ins (1967), Ta y 10 ro şi SIa t e r 01955),
R a v,e Il i (1963), E n d r 5 d i şi R i j tem a (19\69).

Problema relHţiei existente între evapotranspiraţia plantelor de
cartof şi parametrii cli;matilei, în spelCial radiaţia solară ,şi radiaţia netă

a fost tratată de Le m o n (1962), P r uit t !(1964), M,c 1 l ro y şi A n
g il S (1964), AsI y ng şi J e n se n (19,65). Pe ba~a acestor relaţii s-Ia
diuta:t exprimarea evapotranJSpiraţi1e'i în funcţie de factorii dim,atici.

O metodă de investigare folosită în ultimii ani în studiul evapo
transpiraţiei plantelor de loartof a fost cea a instalaţiilor lizimetrice,
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utilizată în sudul Franţei de C o m p a g ni e, Bas R h {) ne Lan g u e
d o ,c (1966) şi C le'n t r e E s sai s T holon e t (1967) şi în Liban de
A bou k hal e d (1969).

La noi în ţară au ,adus contribuţii la :studiul consumului de apă

şi al regin1ului de irigare la cartof. A v r i g e an u (1960), S ă n doi li

(1963), B eri n de i (1961), Bot z an (1972).
Valorile ,consumului Ide apă al ,cartofului stabilit de diferiţi autori

variază între limite largi de 271 rom şi 750 mm (tabelul 1).

Tabelul 1

Consumul de apă al cartofului după diferiţi autori

Autorii I Anul I Con'umul
de apă (mm)

Aboukhaled A. 1969 591
Avrigeanu Gh. 1960 511-750
Centre Essais Tholonet 1967 573
Hajdu 1964 300-475
Marcilonek 1963 435-443
Israelsen 1958 375
R.avelli 1963 271
R.obins 1967 610
Botzan 1972 410-510

AJceasta se datoreşte soiurilor de cartofi folosite în experimentare,
oare au avut perioade de vegetaţie diferite, fap.t ,care a influenţat atît
mărimea ,consumului total pe perioada de vegetaţie cît şi dinamica lunară

a consumului.
.tn anul 19'69 a fost început la ICCPT Funldulea studiul evapotrans

piTaţiei la cartof cu ajutorul il1'stalaţiilor lizimetrice ICU nivel constant
de apă, iar în 1972 s-a trecut la experimentarea în cîmp şi la deter
minarea consumului de apă prin metoda bilanţului hidric al 'Solului..
Rezultatele .acestui studiu fac obiectul prezentei lucrări.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Perioada de experimentarea [cuprins patru ani (1969-1972), consideraţi din
pun1ct de vedere climatilc ani umezi, bogaţi în prredpitaţ\i, fiind faborabili culturii
ca:rtofului (figura 1). Abaterile valorilor lunare a precipitaţiilor - media pe cei
patru ,ani de experiment,are faţă de media multianruală (30 lani) - sînt pozitIvi in
toată perioada de vegetaţie a cartofului, situîndu-se între 29% in iunie şi 850/0
în septembrie. în anii 1969 şi 1971 s-au inregistrat .cantirtăţi de precipitaţii anor
male de mari. Media precipibaţiilor a ios!t depăşită cu 1116,5% in iunie !şi 12-80/0
în iulie 1969 si cu 245010 în mai 1971.

Tempe~atura medie zilnică în perioada 1969-'1972 a fost apropiată, însă
ititotdemma mai scăzută (cu '1-13010) ca media multianuaJă.
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Fig. 1 Evoluţia condiţiilor meteorologice în perioada de experimentare.
Climate conditions in the experiment period.
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Durata de strălucire a soarelui s-a situat în această perioad~'l cu 3-17%
sub media de 30 ani.

Ca urmare, energia radiantăa fost de asemenea mai mică decît media pe
ultimii 23 ani înregistrînd abateri mad în special [n anul 1972, cînd în luna mai
şi septembrie a însumat un total de calorii de 76-770/0 din valorile medii multi
anuale.

în experimentare s-au folosit instalaţii lizimetricecu nivel 'constant de apă,
uşor modifilcate faţă de descrierea făcută de Si p o Ş şi P ă 1tin e a n u (1970)
(figura 2).

6-,a asigurat un strat freaUc 'la 65 cm adin:cime de la suprafaţă şi săptămînaJ

s-a irigat cu 5 mmapă pentvu umectarea stratului superficial de sol.
lBazinele cu pămînt au fost de formă dreptunghiulară i!ar pe unul din

pereţii lateraE a fost prevăzută o despărţitură [n care s-a plasat vasul de distri
buţie ,cu Hotar şi orificiul pentru supraplin, pentru siourgerea apei din precipitaţii,

afilată :în surplus. Apa !a fost exitrasăcu o pompă manuală şi măsurată pentru
evaluarea 'consumu1ui. Suprafaţa unui bazin a fost de 2,18 mp., experienţa fiind
plasată în două repetiţii, ~ntr-un asolament de şase cu'lturi, plantă premergătoare

fiind pOIiumbul.
F,ertilizarea a fost făcută în fiecare an cu N2f,OP SO + 30 tlha gunoi de 'grajd,

o parte dat din toamnă (PSO + 30 It/ha gunoi) şi în primăvară {N240) administrat
în trei faze.

Desimea a fost de 12 plante la bazin, ceea ce corespunde la o desime de
55.000 plante/ha. In perioada 1969-1972 s-a lU!C.t'1at cu soiul Ostar'a iar in anul
1972 s-a luat în studiu şi soiul tardiv Desiree.

Experimentarea lîn dmp s-a făcut cu soiurifle Desiree şi Ostara, pentvu a obţine

valoarea eVatpOtranspiraţiei reale (ETR) prin metoda bilanţului hidric ,la un regim
de irigare(corespunzătorunui plafon de 500/0 u.a. pe 0-80 em.

REZULTATE OBŢINUTE

Consu1nul de apă. AvantaJul principal al folosirii lizimetrelor în
determinarea consUlTIului de apă al plantelor, este f,aptul -că asigul1ă

posibilitatea obţinerii în zilele fără ploaie, :a valorilor zilnÎiCe ale evapo
transpiraţiei (ET). S-a ealculat media decadală a valorilor înregistrate.
In zilele cu precipitaţii, calculul 'Consumului s-a fă'cut astfel:

ET = iconsulnul de apă din lizimetru + precipitaţile căzute - apa
pericolată în exces din lizimetru.

Mersul evapotranspiraţieise inscrie pe o 'curbă descrisă de ecuaţia

pătratică sau exponenţială, existînd însă diferenţe între un an şi altul
(figura 3). Rapoartele de corelaţii obţinute în fie'ca:re an a~ată 'că relaţia

amintită -caracterizează satisfăcător evoluţia evapotranspiraţiei, abaterea
valorilor reale faţ,ă de cele de pe curbă fiind mi1că.

Evapotranspiraţia pe întreaga perioadă de vegetaţie a cartofului
la soiul Ostara, a variat între 322 mm şi 46,s rom, faţă de media anilor
19:69-1972 de 373 mm (tabelul 2).

Evapotranspiraţia lnedie pe cei patru ani, Icumulată lunar ne indică

proporţia în ,care 'cartoful 'consuHlă apa în cursul perioadei de vegetaţie.

I-\;stfel, pînă în lunile aprilie şi mai, se consumă doar 18% din totalul
apei pe perioada de vegetaţie. Proporţia cea mai mare de apă este
piendută în lunile iunie şi iulie, dnd se ajunge la 860/0 din consumul
total de apă.
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Tabelul 2

Evapotranspiraţia la cartof determinată în Iizimetre
(Soiul Ostara)

Fundulea 1969-1972

1 9 6 9 1 9 7 o 1 9 7 1 1 9 7 2 M e dia

Anii Dif.
Luna mmlzi I mm mm/zi I mm mm/zi I mm mm/zi I mm mmlzll mm %

lună cumul. lună cumul. lună cumul. lună cumul. lună cumul.

Aprilie 0,6 17,2 0,1 1,9 0,3 10,0 1,3 40,4 0,5 17,3 5
Mai 1,7 69,5 0,8 26,8 0,9 38,4 3,0 134,1 1,8 67,2 18

Iunie 5,4 230,4 4,4 157,7 5,2 199,0 5,2 290,0 5,0 219,2 59

Iulie 4,7 376,8 3,7 272,3 3,9 321,1 2,2 360,8 3,6 332,7 86

August 3,0 468,6 2,2 340,7 0,1 322,0 0,0 360,8 1,3 372,9 100
-------------- -

Total
per. veg. 468,6 340,7 322,0 360,8 372,9 M1.

-- - ------------ -
Diferenţe +95,7* - 32,2 - 50,9 - 12,1 Mt.

In luna august, ~antitatea evapotranspiraţiei scade la 140/0 din în
tregul eonsum de Iapă din perioada de vegetaţie.

Mersul evapotranspiraţiei zilnice, medie pe perioada 1969-1972 se

(

X - 84.81459)2
înscrie pe o curbă exponenţială după relaţia: Y = 520 e- 52.78872

(figura 4). Valoarea medie zilnică lunară pe luna aprilie este de 0,5 mm/zi
crescînd în continuare [n luna 'mai la 1,8mm/zi. Consumul luaxim se
înregistrează la soiul Osta-ra în luna iunie de 5,0 rom/zi, ea ,în continuare
să s,cadă spre sfîrşitul perioadei de vegetaţie la 3,7 şi 13, mm/zi/lună.

Influenţa lungimii perioadei de vegetaţie asupra evapotranspiraţiei.

Evapotranspiraţia (ET) la cultura :cartofului diferă în funcţie de lungi-

Tabelul .3
Influenţa soiului asupra evapotranspiraţiei cartofului cultivat în lizimetre

Fundulea 1972

I~ Soiul

: Luna ~

Ostara

I
mm

mm/lună cumulat

Desiree

I
mm

mm/lună cumulat
Diferenţa DL 5%

Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August

Total per. veg.

40,4
93,7

155,9
70,8
0,0

40,4
131,1
290,0
360,8
360,8

360,8

40,3
103,7
191,2
162,2
42,5

40,3
144,0
335,2
497,4
539,9

539,9

0,1
10,0
35,3
91,4*

179,1*

1,9
73,1
35,6
23,5

166,4
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mea perioadei de vegetaţie a soiului cultivat. Comparînd din punct de
vedere al Iconsumului total de apă, cele două soiuri, Ostara {timpuriu)
şi Desiree (semitardiv), cultivate paralel în lizimetre [n anul 197\2 se
constată o diferenţ.ă de 179 !fim rapă consumată în plus de către soiul
Desiree. (T~/:;e1(//3 )

{REf.OJlAl1A/.3,

ETtnnyZI

6,----+----ii---4r----I-----l--

{....-----r-----t----4-----...+----l--

IV IIi

Fig. 5 Influenţa soiului cultivat asupra evapotranspiraţiei măsurată în lizimetre.
Effeet of variety on evapotranspiration value measured by lizimeters.
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1l=o.996*1fI't'

y= ~d6-~41;.55X+a529X2

Se obseriVă că diferenţele devin semnificative în luna iulie cînd
soiul Ostara [şi reduce evapotranspiraţia, pe dnld soiul Desiree rare o
perioadă mai lungă de consum maxim, ,care rdurează în iunie şi iulle,
redudn!du-se 1n august. Curbele valorilor zilnice medii lunare (figura 5)
arată 'mersul apropia't al ev.apotranspiraţiei în lunile aprilie şi mai, dife
renţa fiind mare în lunile iunie şi iulie (1,,2 m:m/zi ~i respectiv 2,9 mmjzi.
Soiul Ostara s-a recoltat lîn anul 197!2 la sfîrşitul lunii iulie astfel că în
luna august nu s-a [nregistrat consum de apă, în timp ce soiul Desiree
pierde prin evapotranspiraţieîn luna .august 1,4 mm/zi. -

Rezultă deci importanţa aprecierii valorilor evapotranspiraţieipen
tru fiecare soi :cultivat în această zonă.

Relaţia între evapotranspiraţia 1năsurată în lizimetre şi evapotrans
piraţia reală din cî7np. Cu ajutorul insta.laţiilor lizimetrke s-au putut
obţine valori ale evapotranspiraţiei zilnke apropiate de cele stabilite în
experienţele din !CÎmp pe baza bilanţului hidrk al solului. Analizind
rezultatele din 1972 obţinute la soiul Osta~a se observă Icorelaţia strînsă

(cu raportul de 'corelaţie 0,996***), (figura 6) între evapotranspiraţia!reală

detenminată în cimp şi evapotranspiraţiamăsurată în lizimetre.

I

6 7 8

Fig. 6 Corelaţia între evapotranspiratia măsurată în cîmp şi în lizimetre la soiul Ostara.
Correlation between evapotranspiration measured on Ostara variety in field and that

measured by lizimeters.
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Din compararea celor două ,curbe ;ale ,.ev;apotranspiraţiei lfl; soiul
·Ostara (figura 7), rezultă paralelismul ee <se menţine în toată perioada
de vegetaţie. Dife:renţ'ele din prima şi ultimei lună de ~vegetaţie s~dato

·resc evaporaţiei mai reduse la suprafaţa solului 1n hzimetre, cînd ET
din cîmp (ETR) depăşeşte ET din lizimet:re (ETRM). De asemen~a .în
perioada cu consum maxim a eartofului Ostara, aprovizionare(l optimă

I '

- .. E'TR
- -~LTI1M

FU/ldulc9O' 1972
5.2

0.82fO

2-li----#-~!-----+-----+----""="-4~---t--:---

(il-1P"'---+----~---I__---+~,..._=.-__+-

ET .. A'
mlTJ/Zi
5+----4----hr---3Il.::-+----+-.,.--.,----I--

. .3 +----l---:.l~:-.---+----+___lII~...:.::...--+----_+_-
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Fig. 7 Evapotranspiraţia la soiul Ostara măsurată în cîmp şi în lizimetre.,
Evapotranspiration of Ostara variety measured in field and by lizimeters.

variază de la 1,4 în aprilie la 0,82 în iunie, eînd evapotraspiraţi'a din
lizimeke(ETRM) depăşeşte pe cea din cîmp (ETR). '

Relaţia între factorii climatici şi evapotranspiraţie. Pentru a vedea
inrfluenţa principalilor factori climatiei care afeetează evapotranspiJ1aţia

cartofului, s-au calculat corelaţiile existente între valorile ~consumului de
apă obţinut cu ajutorul lizÎ'metrelor şi tempe~atura medie a aerului,
durata de strălucire a soarelui, energia radiată, pe perioada 1969---1972.
Se observă existenţa unor corelaţii directe, semnificative, cu 'coeHcienţi

de Icorelaţie de r = 0,531:l: pentru durata de strălucire a soarelui,
r = 0,658* pentru energia radiantă şi :r = = 0,820*** pentru tempetatura
medie a aerului (tabelul 4).

Cînd suprafaţa solului este acoperită 80-1000/0 (în perioada înflo
rit-creşterea tuberculilor), apa folosită de 'cartofi are valori apropiate de
cea evaporată în evaporiInetrele Bac Clasa A. (C o fi p a g n i eBa s
R h () ne et Lan glie do c, (1966). Şi în condiţiile de la Fundulea s-a
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Tabelul 4

Relaţia între evapotranspiraţia la cartof şi factorii climatici
Funduba 1969-1972

Factorii climatici I
Coeficientul de

I
Ecuaţ;a de

corelaţie regresie

Temperatura medie r=0,820** y=4,61+0,4774x
Durata de strălucire a soarelui r=0,531 * y= - 26,8+0,04597x
Energia radiantă r=0,658* y= - 299,03+0,02483x
Evaporimetru Bac Class A r=0,696** y=-3,71+1,328x

obţinut o corelaţie liniară directă cu coefidentul r = 0,.696** între eVH
potranspiraţia cartofului şi evapori8Jţia la suprafa~a apei în Bac Clasa A,
ceea ce oon!firm·ă apropierea acestor v;al'OrL

Introducind în formulele de calcul ale evapotranspiraţiei poten
ţiale, parametrii climatici amintiţi anteriori, se constată că evapotrans
piraţia ·cartofului (tabelul 5) măsurată în lizimetre, se corelează strîns
cu evapotranspiraţia potenţială calculată după formula lui Thornthwaite
(r = 0,783), Turc (r = 0,834) şi mai slab cu formula lui Blaney-Criddle
(r = 0,664) şi Bauchet (r = 0,570) (8 i p o s şi 'P ă 1tin e a n li, 1970).

Tabelul 5

Relaţia între evapotranspiraţia la cartof şi evapotranspiraţia potenţială calculată

Fundulea 1969-1972

Formula climatică

I
Coeficienţi de

I
Ecuaţia de regresiecorelaţie

Tharnthwaite r=0,783** y= - O,576+0,8727x
Blaney - Criddle r=0,664* y= - 8,26+2,924x
Bauchet r=0,570* y= -1 ,064+ 1, 1899x
Turc r=0,834*** y=-3,41+1,540x

Indicii valorificării apei. În perioada de experimentare 1969-1972,
producţiile de tuber1cuD obţinute în lizimetre la soiul Ostara s-au situat
între 44.856 kg/ha şi 54.059 kg/ha, cu diferenţe semnifiicative faţă de
medie, în anii 1971 (cînd s-au obţInut producţia cea mai mare) şi 1972
(cînd s-a obţinut producţia cea mai mkă) (tabelul 6).
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Tabelul 6

Evoluţia producţiei de tuberculi la soiul ostara cultivat În lizimetre
Fundulea 1969-1972

I
Producţia

IAni i

I Diferenţa kg/ha
kg/ha %

Media 48107 100 Mt.
1969 47064 98 -1043
1970 46433 96 -1674
1971 54059 112 +5952
1972 44865 93 -3242

DL 5%=2156

Producţiade tuberculi obţinută în lizimetre poate ,constitui un inidici
în estimarea eficienţei valorificării apei. Haportul celor două mărimi,

producţia de tuber'lculi, sau producţia de substanţă uscată din tuheIiculi
şi apa consumată ne dă valoarea indicelui efidenţei valorifică:rii apei
(E.V.A.) :calculat pentru producţia de tuber,culi (tabelul 7). Valoarea ma
x~mă de 167,9 kg s.u.fmrn de apă a fost obţinută :în 1971 Cînd s-a înre
gistrat producţia cea mai mare cu consumul 'cel mai mic de apă. Calculat
pentru producţia de substanţă uscată din tuberculi, avînd în cei patru
ani, de la 27,9 la 39,0 kg s.u.rmm de apă,· eficienţa valorifiicării apei
':l fost cea mai mÎiCă în 1972 (0,84 kg/ha).

Raportul dintre cantitatea de apă consumată şi cantitatea de sub
stanţă uscată din plantă, este ,coefidentul de tranispiraţie (C.T.), iar cel
dintre 'cantitatea de apă consumată şi ,cantitatea de substanţă us'cată din
tUJberculi Teprezintă indicele de producti'vitate a apei (LP.A.).

Aceşti indid [ns~riu valorile cele mai mari atît pentru producţia

de substanţă uJSicată din produsul util (tuberculi)cît şi pentru cantitatea
de substanţă uscată din toată planta, [n anul 197,2 ,cînd au fost nelcesari
357,6 1 apă pentru producerea unui kg de substanţă uscată în tuberculi

Tabelul 7

Indicii valorificării apei la cartofi, soiul Ostara cultivat În Hziemtre
Fundulea 1969-1972

Producţia totală în kg/ha E.V.A.
Consum I.P.A. C. T.

Anul Tube,"uli ITubeeouli I jO',', Anual Tube,"uli ITubeeouli Tuberculi total pl.

kg/ha su. kg/ha s!. ak~/î1a
mm kg/mm kg/mm l/su. 1/su.

I
I

1969 47064 15329 21 042 468,6 100,4 32,7 I 305,7 222,7
1970 46433 13490 14801 340,7 136,2 39,6 252,5 230,2
1971 54059 11 430 12644 322,0 167,9 35,5 281,7 254,7
1972 44865 10084 11 838 360,8 124,3 27,9 357,7 304,8

Media 48 105 12583 15081 372,9 132,2 33,9 299,4 253,1
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(I.P.A.) şi 304,6 1 apă pentru produoerea unui kg de substanţă uscată in
toată planta (C.T.).

Valorile obţinute se .apropie de cele prezentate de alţi autori:
Ha j d u (1964), 300-475 ljkg S.u., A v r i g ea nu (1960). 171-214
l/kg S.li. pentru tubereuh.

CONCLUZII

1. Instalaţiile lizimetrice se pot folosi 'cu rezultate bune în deter
minarea evapotranspiraţieila 'cartof rezultînd valori care se apropie mult
de 'consumul real al eartofului în Cîmp.

2. ,între evapotranspiraţiamăsurată cu ajutorul lizhnetrelor şi eva
potranspiraţia,măsurată în dmp, există o corelaţie directă, pe baza căreia

se pot calcula coeficienţi de Icorelaţie pentru fiecare lună de vegetaţie.

cît şi a repartizării consumului pe perioada de vegetaţIe.

3. Evapotranspiraţia la ·cartof este influenţată de lungimea perioadei
de vegetaţie a soiului 'cultivat, atiît din punct de vedere a valorii totale
cît şi a repartizărU consumului pe p€['i'oada de vegertaţie.

4. Tempe·ratura medie lunară, durata de strălucire a soarelui, ener
gia radiantă, evaporaţia la suprafaţa apei se corelează direct cu evapo
transpiraţia obţinută în lizilmetre. Formulele ·cHmatilee de cakul ale eva
potranspira,ţiei dau v,alod apropiate de valorile consumului obţinute în
lizimetre, existînd o relaţie directă între ele.

5. Indicii valorifieării apei la cartofii din soiul Ostara cultivaţi în
1Îziwetr e variază de la un an la altul, înfufiicţie de condiţiile anului de
producţie obţinută şi de 'consumul de apă [n perioada de vegetaţie. Se
situează între limitele 100,4-167,9 kgjttnm pentru producţia de tuber
cuIi şi 27,9--39,6 kg s.u.jmm pentru S.li. din tuberculi iar IcoeHcientul
de transpiraţie variază între 22,2,7--304,:8 ljkg S.li.

6. Cereetările începute cu ajutorul instalaţiilor lizimetriee în do
meniul evapotranspiraţiei la cartof prezintă avantajul unor determinări

pe perioade scurte (zile, deeade) a Iconsulnului de apă şi efectuarea unui
bilanţ precis al regimului hidric.
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CONTRIBUT,IONS TO THE STUDY OF EVAtI?OTRANSPIRATION IN POTATOES
ON THEFUNDULE~MEDIUM LEACHED CHEHNOZEM

SUMMARY

The researches bring some contributions to the study of evapotranspiration
of potato cropped in the plain region of the Southern part of the counrtry. Experi
ments wereconducted by help of rrysimeters, to evaluate the water consumption
of ,crops on a period oi faur ye:ars (1969~1972) using the early potato variety
Os'tara. The hali early variety Desiree was cropped during 1972. Evolution of
daily ev,aportranspiration as well as average monthly values and influence of the
gIlowing periad ofcropped variety on these values were established.The direct
relationship existing between potato eViapotranspiration values established by help
of lysimeters and certain climatic fadors was also studied. Results evidenced that
ev,apotrallispiration values evaluated in the field are very close to those obtained
with lysimetem; a correl,ation coeffkient was established between these values in
1972. Evaluation of potential evapotranspiration by help of form!ulas based on
climatk data gave values which proved ta be close to those obtained with lysime
ters. Indexes of water use by potato crops were also obtained. Efficiency of water
use as well as the index of its yielding capacity exhibited variations from one
year to the other in case of lysimeters as a functions of water consumption, yield
and climatic conditions.
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BEIT.RĂGE ZUM KENNEN DER EVAPOTRANSPIRATION DER KARTOFFELN
AM MITTELAUSGELAUGTEN TACRERNOSEM-BODEN VON FUNDULEA

ZUSAMMENFASSUNG

Der Bericht tragt zurn Studium der Evapotranspiration des Kartoffels in der
Siidebene des Landes bei. Die Experimente wurden mit Rilfe der lysimetrischen
Anlagen fur die Ermittlung des WasserverbrlClluches der KUllturen fur einen Vege
~ationszeitraum von vieI' Jahren (1969-1972) der Ischnellreifenden Sorte Ostara
dunchgefuhri. Gleichlaufenid wurden im J,ahre 1972 auch Experimente mit ner
halbspaitreifenden Sorte Desiree dllrichgefiihrt. Aus den erzeugten Ergebnisen konnte
der Lauf der taglichen Evapotranspiration, die monatlichen Durchschnititswerte
beim Kartoffel 'tInd riie Art bei der diese Werte dur,ch die Lange der Vegeta
tionszeit der bebauten Art, beeinflusst wurden, festg€lsrtellt wer'den. Gleichzeitig
wunde ,auch die dinek,te Korrelation zwischen der Evapotranspiration des Kartoffels
die in Lysimeteranlagen ermittelt wurde und einige Klimafaktoren klargestelk
Die Ergebnisse zeigen die Annaherung der Evapotranspiration die im Feld ermit
teltwird mit derjenigen die in Lysimeter~.mlagen gemessen wurde und es wurdp
fur das Jahr ,1972 ein Korrelationskoeffizient ermittelt.

'Die KliInaformeln die fiiI' die Feststellung der potentiellen Evapotranspiration
angewandt wurden, ergeben ,annahernde Werte, die in einer direkten Beziehung
2U denjenigen stehen, die bei Kartoffeln festgestellt wurden, die in Lysimeteranlag~n

lmltiviert waren.
Es wuroen riie Kennzei:chen der Wasserverwertung der Kartoifelpflanzen

ermHtelt. Die Etffizienz der Wasserverweritung und das Kennzeichen ihrer Pro
duktivWit haben bei der Kultur in Lysimeteranlagen von Jahr zu Jh:ar, im
Verhaltnis zum Wasserverbrauch. tlie erzeugte Produkrtion und die KJimaverhălt

nisse, varriert.

BKJIAllbI B TI03HAHH5I 3BATIOTPAHCTIHPAUHH KAPTO<IJEJI5I HA CPEllHE
BblmEJI04EHHOM 4EPH03EME B <I>YHJIYJIE

PE3IOME

PeepepaT BHOCHT BKJla)l. B llCCJle)l.OBaHHe 3BarroTpaHCrrHpaIJ}1H KapToepeJl5I, B SOHe rrOJleH IOra

CTapHbI. 3KcrrepHMeHT 6bIJI C)l.eJlaH rrpH rrOMOill,H J1HSHMeTpHllecKHx yCTaHoBoK )I.J15I orrpe)I.eJle

HH5I pacxo)I.a BO)l.bI )I.J15I KyJlbTyp B rrepHO)l. BereTaUl1H sa 4 rO)l.a (1969-1972), HcrroJlbsy5I paa

HHHH COpT Os«a»a. TIapaJleJlbHOC 3THM B 1972 ro)l.y ObIJI C)I.eJlaH 3KcrrepHMeHTHpHMeHT H H

CP e)l.H enoS)l.HecrreJl 01'11 copTe esj»ee. Hs rroJlylleHHbIX pesyJlbTaToB CMorJIH yCTaHoBHTb elKe

)l,HeBHyIO, Cpe)l.HeMeC5IllHylO 3BaTpaHCI1HpaJ.~HIOy KapToepeJl5I H 06pas BJlH5IHH5I rrp0)l.OjDKHTeJlb

110CTH rrepHO)l.a BereTall,HH HaOJlIO)l.aeMOrO copTa. TaKlKe ObiJlO BbI5IBJleHO COOTHOIlleHHe MelK)l.y

3BarrOTpaHCrrHpall,Hel1 KapToepeJl5I, orrpe)l.eJleHHOe J1HSHMeTpHeH H HeCKOJlbKO KJlHMaTHlleCKHX

epaKTopOB. PesyJlbTaTbI BbI5IBJl5IIOT rrpH6JIHlKeHHOCTb SHalleHHi'I 3BOTpaHCrrHpall,HH, rroJlytIe

HHOH B rrOJ1Ii H B J1HSMMeTpe, yCTaHaBJlHBa5I )l.J15I 1972 rO)l.a, K03epepHll,HeHT HX COOTHOIlleHH5I.

KmlMaTwlecKHe epOpMyJlbl HCrrOJlbSOBaHHble )l.J15I yCTaHoBJleHH5I rrOTeHll,HaJIa 3BoTpaHCImpall,rlH,

)l.aIOT rrpH6J1l1lKeHHbIe SHatIeHH5I H B rrp5IMOM OTHOWef-lHi'I C rroJlylleHHbIMH y KapToepeJl5I, rrocalKe

lIHOrO B J1H3HMeTpe. DbIJlH rroJlytIeHbl rrOK3SaTeJlH HCrrOJlb30BaHH5I BO)l.bI KapTo<ţeJleM. 3ep<ţeK

THBHOCTb onpe)I.eJleHH5I BO)l.bI li rrOKaSaTeJlH ee rrpO)l.yKTHBHoCTH, 113MeH5IJlHCh y KyJlhTypbI B

J1I13HMeTpe elKerO)l.HO, B 3aBHCHMOCTH OT ynoTpe6JleHHIl BO)l.bI, rroJlyLIeHHoH rrpO)l.yKll,11II H KJlU

MMaTnLIeCKHX yCJlOBHH.
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REZULTATE PRELIMINARE CU 'PRIV!IRE LA METODA
DE UDARE PENTRU CULTURA CARTOFULUI

F. CIOROJAINU

~n anii 1197:1-1972, la Staţiunea experimentală agrkolă Simi·
nilc pe Un sol brun roşcat de pădure cu tex'1Jură lutoargiloasă s-a
studiat infiJ.uenţa metbldei de uidare lncom,plex cu alţi factori (soi
şi tratament contr,a manei) asupa:-a pro.ductţei de Icartofi şi a unor
însuşiri 'ClJle a'ceswra. Oelicetările au reliefat ,că metoda de udare
ml este un factor sigur de influenţarea producţiei. Nici unul
dintre soiurile cercetate nu a reacţionat semnificativ ca urmare
a metodei de udare aplicate. Tratamentul contra manei, cu zeamă

bordeleză, s-a dovedit mai efica'ce decit cel cu fungi!cLd org.anic
- Zineb. Pentru zona colinară la cultura cartofului se apredaz,'1
a fi de preferat irigarea prin aspersiune.

Pentru zonele de Cîmpie dt şi [n cele colinare ale ţării, unde regi
mul pluviometric este nesatisfă1cător, atît cantitativ dar mai ales ca
repartizare în timp, irigarea, este fără îndoială una dintre principalele
măsuri tehnice, ce poate contribui la creşterea substanţială a producţiei,

Extiniderea rapidă a amenajărilor pentru ,culturi irigate, în sisteme
mari, sau în sisteme locale, metoda de irigare dominantă fiind aspersiu
nea, constituie astăzi o bază sigurii pentru organizarea .ştiinţifică a pro
ducţiei de cartof.

Dacă, privitor la regimul de Irlgare al acestei 'culturi, literatura
internă de specialitate poate furniza o serie de elemente şi îndrumări

strict necesare pentru aplicarea ,corectă a irigaţiei (B eri n d e i şi :colab.,
1971; B eri n id ei, 1962; Ion e s c uSi s e IŞ t i, 1971; Ion e seu
Sis e şti şi B eri n de i, 197.2; Ren € a şi B eri n d ei, 1969), nu în
tîlnim nid o precizare asupra influenţei rnetodelor de udare asupra
producţiei şi ealiităţii oartofului.

La principalele culturi de dmp, metoda de udare - '3şa cum au
dovedit-o rezultatele cercetărilor - nu a constituit un factor de sporire
a producţiei, atunci dnd irigarea este făcută corect (C i o roi an u, 1966).

Pentru culturile susceptibile la ipătarea frunzelor (tol1"1ate, castraveţi,

fasole, bumbac, cartof, ek.), unii spedalişti presupun că lnetodade udare
poate influenţa cantitativ şi mai ales calitativ producţia. Se consideră

că apa adn"1inistrată prin aspersiune spală insectofungiddele de pe plante
şi favorizează atacul unor ciuperci (H i daI g o, 1960; Va adi a şi

H a g a n, 1960)
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In această lucrare vor fi prezentate unele observaţii şi rezultate
experimentale obţinute in problema folosirii metodei de udare la cul
tura eartofului.

MAT,ERIALUL, METODA ŞI CONDIŢIILEDE CERCETARE

Experienţele s-au desfăşurat în anii i1971 şi ,1972 la Staţiunea experimentală

agricolă Şimnic - ~uldeţul Dol~, pe !U1I1 şoiI. brun ro~cat de \pădure, slab podzolit,
luto-argilos, cu gr. volum. - 1,44 tjm3, argilă fizică - 40,40/0, humus - 1,070/0,
P Z0 5 3,2 mgJ1100, KzO - 14,OJilOO, pH [n K CI - 5,6.

8-'a lucrat cu material de plantare din ,categoria bioilogkă 110 aparţinînd celor
trei grUipe de precocitate şi anume: timpurie (Ostara), semitimpurie(Bintje). semi
tîrzie (Desiree).

Experienţa ,a fost amp:J'asată ,în cîmp după metoda parcelelor subdi,vizate, în
paltru repetiţii. CalJculu'l şi interpretarea rezultatelor fădndu-se prin analiza varian
ţei. ,Factorii şi graduările luate în studiu fiind uDlIlătoarele:

Fa:ctorul AI - metoda de udare: al = irigat prin aspersiune; az = irigat
prin scurgere pe brazde;

Faotorul ~B- Soiul: b1 = Ostara, b 2 = Bintje, b.3 = Desiree;
F'actorul O - Tratamente contra manei: ICi = fungiciide cuprice (zeamă bor

deleză), C2 = fungicid or,ganÎ'C (Zineb).
Fertiilizarea s-a fălcut cu: 30 t/ha gunoi + N32 P u'. K oo sub arătura din

toamnă. Pdmăv8iI'<3., î["1iCl.iin:te de dils,cuir€, s-a aldlministrn:t N 48.

Pil,anttarea s-a rreaHzat [n cei doi ani în prima decadă a lunii rapriEe.
S-au făcut 3-4 tratamente pentru combaterea manei (primul în ultima decadă

a lunii mai, iar ultimul [n prima decadă a lunii iuHe).
Sub aspect C'limatic, anii 19711-1972 pot fi consideraţi 'ca reprezentartivi, dalcă

a'Viem în vedere SUffi'a pre:cipitaţiilor şi constanta termică pe perioada 1 mafitie 
31 august, 'compar1a'ti:v cu vallorile multianuale (tabelul 1).

Tabelul 1
Precipitaţiile temperaturile lunare la Şimnic În anii 1971-1972

Anul luna
Precipitaţii (mm) lunar

III
I

IV
I

V

I
VI

I
VII

I
VIII

I
Total
mm

1971 25,3 47,5 115,6 54,6 24,4 31,7 299,1
1972 16,9 16,4 43,7 10,9 159,7 55,2 302,8
Normala pe

60 ani 29,3 44,0 59,6 71,3 51,2 42,2 297,6

Temperatura Cc)

anul luna I III I IV
I

V I VI I VII
I

VIII I
Total

°e

1971 5,0 10,3 17,2 18,5 21,2 22,5 2887
1972 5,5 13,6 16,5 21,Q 22,4 20,8 3086
Normala pe

60 ani 5,3 11,3 16,7 20,4 22,7 21,9 2999
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Din datele tabe[ului ,1 observăm că repartizarea precipitaţiiJor pe, perioada
de vegetaţie (lunile aprilie-august) ,a· fost deosebit de defkitară, în .sensul .că, în
1971 aproximaftiv o treime din precipitaţii au căzut în luna mai, pe cîndiJ.:l"1972
jumătate din C'antitate a căzut în luna iulie. " ,., ,

Pentru menţinerea unui plafon minim deasupra limitei 500/0 din i.u.a.
(inlterlVa[Uil umidităţii arctiVe) au fost nelcesare în 1971, aplicar~'a, a trei udări, ,însu
mînd o normă de irigare de 1.600 m 3/ha apă, iar în 1972 patru" udări prinasper
siune şi ,trei pe br,azde, ânsumînd în ambele c,azuri o normă de irigare de
1.800 m 3/ha apă, Vla'lorU, apropiate de cele reJcomandate penltru soIurile respective
(Iones'cu Sliseşti. ,1971; Ionescu Siseş-ti şi Berindei, 1972).

REZULTATELE OBŢINUT~

itn urima observaţiilor efectuate în perioalda de vegetaţie, nu s-a
constatat 'ca urmare a metodei de udare aplicată, nici o difer'enţiere în
ceea ice priveşte creşterea :şi dezvoltarea plantelor.

La re:coltare, au fost efectuate o serie de deter'minări asupra tuher
culilor, rezultatele fiind redate în tabelul 2. S-a Iconstatat că numărul

lueldiu de tuher1culi la cuib ,ca şi greutatea medie a acestora, sînt ele
luente condiţionate de soiul cul'tî'vat şi nu de metoda de udare.

Determinădle efectuate !pe prohe medii de cîte 20 kg din fiecare
variantă, scot îneviidenţă unele aspe·cte ce nu pot fi neglijate (tabelul 2).
Astfel, l!a soiul Ostara şi soiul Bintje, ir1garea prin aspersiune a condus
la realizarea unui procent ridi1cat de tuber,culi mai mari de 80 gr. (34 şi

respectiv 3'60/ 0), La aceleaşi soiuri, dar kiga'te pe brazde, procentul ace-
leiaşi categorii de tuberculi s,cade, la 22,5 şi 27,50/ 0, Producţiile de tuber-·
cuIi cu greutatea medie (40-'80 gr), la acelaşi soi sînt practic egale,
indiferent de metoda de Uidare.

Tabelul 2

Influenţa soiului şi a metodei de udare asupra elementelor de producţie

(media 1971-1972)

Nr. de GreuL
Determinări la 20 kg

tuber- medie
S i u 1 Metoda de udare cuii la a tub. 80 g l'O-80gl 40 g IInC?'-j' nverz.IPuiţi

cuib q/buc. % % o/< ţiţl buc. buc.
buc. o buc.

aspersiune 6 57 34 35 31 3 6 15
OSTARA ---------------

brazde 5 63 22,5 33,5 44 3 5 5----- --------
aspersiune 9 48 36 35 29 8 O 34

BINTJE ---------- ----
brazde 8 51 27,5 35 37,5 8 O 26-- -- -- ~-'-

Ij

aspersiune 8 59 25 51,5 23,5 9 O 32
DESIREE ---- ----

brazde 7 61 43,5 30 26,5 16 O 35"
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. La soiul Desirere, din contră, se realizează un procent mai ridi:cat
(43;,5% ) de tuber'Culi mai mHri de 180 gr la udarea pe brazde, pe cînd la
aspersiune acest procent a fost mult mai scăzut (250/0)'

J)acă încolţirea şi înverzirea se manifestă asemănător atît la Ostara
Cît şi la Bintje, fălt'ă diferenţieri în funcţie de metoda de udare, feno
menul de puire a fost mai aercentuat la aceste soiuri, atunci cînd iri
garea s-a făcut prin aspersiune.

Se apreciază 'că aspectele sesizate, pot avea doar un caracter orien
tativ, dat fiind faptul că observaţiile se referă la numai doi ani de
cercetare. Pentru concluzii definitive vor fi necesare studii mult mai
amănunţite, efectuate în condiţii de sol şi climă diferite, pe o perioadă

mult mai îndelungată. Acest fapt este de altfel a~gumentat şi de datele
tahelului 3 din 'care desprindem diferenţieri semnifilcative pentru facto
rul B şi pentru interacţiuneafactorilor AXe în anul 1971.

Tabelul 3

Analiza variantei la rezultatele din 1971

I SP
I

GL I S2

I
F

Experienţa întreagă 3530 63 - -

Parcele mari

Total 584 7
Blocuri 331 3

A 115 1 2,5(10,13; 34,12)
Eroare (a) 138 3 46

Parcele mijlocii

Total 2415 24 10,6 -
B 1142 3 380,6** ,6,83(3,16; 5,09)
AB 270 3 90,0 1,59(3,16; 5,09)

Eroare (b) 1003 18 55,7

Parcele mici I

Total 533 32 - -
C 14 1 14 1,07(4,26; 7,82)

iiAC 124 1 124** 9,4(4,26; 7,82)
BC 6 3 2 0,15(3,01; 4,72) ii
ABC 72 3 24 1,82(3,01; 4,72) 1:

Eroare C 317 24 13,2

In anul 1972, metoda de udare a influenţat semnifkativ producţia.

(tabelul 4), irigarea prin aspersiune s"'"a dovedit a fi superioare irigărţi
pe brazde, înregistrîndu-seun$por semnificativ de 3,4 tlha, indiferent
~e soi sau de tratamentul contramanei (tabelul 5).
i Productiile obtinute la cele trei soiuri luat'e în studiu sînt foarte
apropiat~." . .
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Tabelul 4

Analiza variantei la rezultatele din anul 1972

Cauza variabilităţii I sp I GL I S2

I
Proba F

Total 2398,1 47
Parcele mari (632,2) (7)
Repetiţii 162,4 3

381,3 1 381,3* 12,8(10,13; 34,12)
Eroare (a) 88,5 3 29,7

Parcele mijlocii (749,0) (16)
B 13,1 2 6,5 0,11 (3,88; 69,3)
BXB 32,3 2 16,1 0,27(3,88; 69,3)
Eroare (b) 703,6 12 58,6

Parce1e mici (1016,9) (24)
C 110,7 1 110,7 3,17(4,41; 8,28)
AXe 22,9 1 22,9 0,65(4,41; 8,28)
BXC 217,0 2 108,5 3,10(3,55; 6,01)
AXBXC 37,1 2 18,5 0,53(3,55; 6,01)
Eroare (c) 629,2 18 34,9

Tabelul 5

Producţiile realizate la Şimnic în anul 1972

Varianta I Specificarea factorilor
I

Prod.

I
Dif.

I
Semnif.t/ha t/ha

A. Efectul metodei de udare
irigat prin:

I al ,- aspersiune
I

29,0
1

Mt. I
-,

a2 - brazde 25,6 3,4 °
DL 5% -3 t/ha DL 1%-5,5 t/ha

B. Efectul soiului

Ib, - Ostara

I
27,4

I
Mt.

I
-,

b2 - Bintje 27,6 +0,2 -
bs - Desitee 26,8 -0,6 -

DL 5% -3,4 t/ha

C. Efectul tratamentului contra manei
Tratat cu:

I Cl - Zeamă bordeleză I 28,2 I Mt. I -
C2 - Zineb 26,4 1,8 -

DL 5% -2,1 t/ha
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1n 'ceea ce priveşte influenţa tratamentului contra ,maneî, din datele
tabelului 4 şi 5 reiese că deşi nu s-au obţinut sporuri sigure de pro
ducţie, o mai bună eficacitate a avut-o zeama bo~deleză, determinind
un spor de 1,8 tjha, indiferent de metoda de udare sau de soi. Se
menţionează faptul 'că tratamentele au fost aplicate după udare, imediat
ce s-a putut intra în cîmp.

lrigarea prin aspersiune, nu ,acondius, în nici unul din ani, la
desvelirea tUiber'culHor sau la deteriorarea biloanelor, deoarece udările

au început atullici <CÎrud terenul a fost suficient de bine acoperit de masa
vegetativă a cartofului.

Atît 'in 1971 dt şi în 1972, la recoltare, starea fizi'că a solului la
irigarea prin aspersiune a fost mult mai bună decit în cazul irigării pe
brazde. Cu siguranţă, că la irigarea pe brazde, în ipoteza recoltării meca
ni1ce, mai ales pe soIurile cu textură lutoasă, se vor întimpina greutăţi

datorită cOlnpactării terenului şi a număTului mare de bulgări.

CONCLUZII

tn baza rezultatelor prezentate, cu caracter de orientare, se desprin1d
următoarele cOllicluzii :

1. Numărul mediu de udări necesare pentru ,mentinerea umidităţii

în sol deasu)pTa limitei de 500/0 LU.a. a fost de 3-4, cu una mai mult
la aspersiune, dar leu aceiaşi normă de irigare.

12. Metoda de uJdare la cartof, nu conduce la diferenţe de producţie

asigurate statistic, indiferent de soi sau de tratamentele contra manei,
decît în unii ani.

3. Folosind aspersoare cU jet mediu sau scurt, cu o plU'viometrie
fină (6-8 mm/oră) pe soIuri cu textură lutoargiloasă din zona colinară,

irigarea prin aspersiune este de preferat.
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PREIJIMINARY RESULTS ON THE JRIGATiION METHOD AlPPLIED
TO POTATO CROPS

::;UMMARY

Influence of irrigation method in connection with other factors {Le. blight
control) on potato yie[dsan:d oertain qualirties of the rtubers was studied in case
of a brown forest soH showing a clay iloamy texture. Irrigation per se proved not
to be la factor which influences the yield. Neither of tested varieties re&cted signi
lficantly to the irrigation method rapplied. Potato blight control with bordeaux
mixture proved to be more effident as against the treatment with the org,anic
lfungidde, Zineb. Sprinkler irrigations is advisable in case of potato cropping on
slopes.

DIE VORLĂUFIGEN ERGEBNISSE BETREFFEND DIE BEWĂSSERUNGS

METHODE IM KARTOFFEUBAU

ZUSAMMENFASSUNG

In den Jrahren 1971 - 1972 wurde bei der experimentellen Iandwirtschaftli
chen Anstalt Siminitc, auf einem rotlitch-brauuem Wo1dboden mit einer schlufigen
Textur das Studium des Ein:flusses cler Bewasserungsmethode zusammen mit
arideren l!"aktoren (hier ,auch die iBehandlung gegen die Krautuncl Knollenfăule

der Kartoffel) auf die Kartoffelproduktion sowie auchauf ihrer Eigenschaften,
vorg'enommen.

Die Forschungen bewiesen dass die Methode ais solche kein entscheidander
K!aktor cler Prbduktionsbeeinflussung ist. Keine der Arten die dem EXiperiment
unterzogen wurden hat nicht auf eine angewandte iBewasserungsmethode bedeutsam
reagiert. Die Behandlung gegen die Kraut- und Knollenfaule der Kartoffel mit
KupferkaIkbruhe erwies sich als erfolgreich, als diejenige mit dem organischen
Fungiziden Zineb angewandt wurde.

Fur den Kartoffeibau im hugeligen Gebiet ist die Bewasserung durch
Beregnung vorzuziehen.

DPEJlBAPHTEJlbHbIE PE3YJlbTATbI OTHOCHTEJlbHO METOJlA OPOIlIEHH 5I
KYJlbTYPbI KAPTO<DEJl5I

PE3IOME

B 1971~1972 rO,Il,a Ha 3KcrrepHlVIelelTaJIbHOH CeJIbCKOXOS5IHCTBeHHoH CTaHUHH CHMHHK Ha Kpac

Ho6ypofI TIOtIBe C rJIHHHCTbIMH rrpOCJIOHKaMH, 6bIJIO HCCJIe,Il,oBaHo BJIH5IHHe MeTO,Il,a opOIlleHH5I

B KOMTIJ1eKCe C ,Il,pymMH epaKTopaMH (COpT H 60pboa C MaHHOH) Ha rrpO,Il,yKUHIo KapTo<ţeJI5I H
HeKOTopble ,Il,OCTH2KeHH5I .BCB5ISH C 3THM. HCCJIe,Il,OBaHH5I yCTaHOBHJIH, tITO MeTO,Il, opOIlleHH5I

caM TIO ceoe He 5IBJI5IeTC5I TBep,Il,bIM epaKTopOM BJIH5IHH5I Ha rrpO,Il,yKuHIO. HH O,Il,HH HS rrpHMeH5Ie

MbIX COpTOB, C KOTOpbIMH ObIJIH rrpOBe,Il,eHbI 3KcrrepHMeHTbI, He peampOB3JI SHatIHTeJIbHO Hab

CJIe,Il,CTBHe rrpHMeH5IeMOrO opOIlleHH5I. I3opb6a C MaHHoH âOp,Il,OCKOH )KH,Il,KOCTbJO ,Il,OKasaJIa 60JIb

IllyIO 3<!JepeKTHBHOCTb tIeM rrpH rrOMOIlIJI OpraHUtIeCKOrO epyrHUCH,Il,a j e • JlJI5I SOHbI C yKJIOHOM

)JJI5I l{yJIbTypbI KapTo<ţeJI5I rrpe,Il,rrOtITI1TeJIbHoO'pOIlleHHe paCrrbIJIeHueM.
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UNELE REZULTATE EXPERIMENTALE CU PRIVIRE; LA CULTURA
IRIGATĂ A CARTOFULUI ÎN STEPA DOBROGEI

1. NEGUŢI

în lucrare sînt prezentate unele rezultate experimentale cu
privire la comportarea unor soiuri de cartof eultivate în condiţii

de irigare la Staţiunea Experim~ellltală Valu lui Trai'an, judeţul

Constanţa. Dintre 'soiuriile eXiPerimentate iS-8JU remaJ'icat soiul semi
tardiv Desiree şi Colina, oare vHlorifitcă oeI mai bine [ngrăşămin

tele ~i apa Ide irig'aţie, prin realizarea de 'producţii mari şi con
stante de tubencuJi de peste 500 q/ha. Ca ritm de tUJbedzare şi

;precocitate, :se €iVildenţi,ază !Soiul Ostara care se pretează cel mai
bine pentru recoltările ,extratimpurii şi ttmpurii. De asemenea,
sînt prezentate unele 'I'€'zultate experimen"tJale în domeniul feritili
zării cartofuluiirigat, cultiIVat pe cernoziomU'1 Icasl1:a:niu carbonatat
din Dobrogea. Cartoful irigat I'Ie1alcţionează deosebit de f;avor8Jbil
atît 118.1 apli1carea îngră'Şăimintelor organke IOÎt şi la ,aplioarea [n
grăşămintelor mineI'la,le inf1uenţînid atît producţia dt şi calitatea
tuber,culilor de cartof.

Condiţiile climatice specifice zonei de stepă (precipitaţii puţine,

vînturi puternke.şi frecvente, secetă prelungită în timpul verii) au de
ter,minatcultivarea cartofului pe suprafeţe foarte restrînse, iar produc
ţiile obţinute au fost foarte mici şi osdlante de la an la ,an. La aceasta,
dacă adăugăm şi deprecierea calitativă a producţiei, ca urmare a puirii
şi încolţirii false în cuib avem imaginea unei zone, care pe bună drep
tate a fost socotită ca improprie culturii icartofului.

Asigurarea necesarului de apă prin irigare pe o bună parte din
teritoriul zonelor de stepă a schimbat, Însă, 'În mod radical Icadrul ec('l
logic de favorabilitate pentru această cultură.

Condiţiile noi create şi cele care se vor fcrea în eontinuare (prin
extinderea suprafeţelor irigate) au impus să se stabilească arealul de
răspîndire al acestei culturi, soiurile cele mai potrivite, .cît şi tehnologia
producerii cartofului în condiţii de irigare.

începînd din anul 1970, în ,cadrul staţiunii Valru lui Traian, s-au
organizat ,cercetări referitoare la tehnologia de cultivare a cartofului în
zona de stepă, în condiţii de irigare. Cercetările au fost orientate în
vederea stabilirii soiului adecvat, desimii optime, sistemul de îngrăşare

şi irigare, diferenţiat pentru fieoare soi şi scop al iculturii, posibilitatea
de combatere chimică a buruienilor şi tehnologia producerii cartofului
extratimpuriu.
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[n lucrarea de faţă vom prezenta rezultatele obţinute în ceea ce
priveşte Icomportarea soiurilor studiate în condiţii de irigare şi reacţia

lor la fertilizarea diferenţiată.

METODA DE CERCETARE

Pentru obiectivele arătate au fost executate mai multe experienţe de cimp
în anii 1970-1972 la Staţiunea experimentală pentru culturi irigate Valu lUi
Traian. Experienţele s-au amplasat după metoda de aşezare în blocuri, în 4
repetiţii.

Solul pe care s-au efectulat exper1enţele, a fost cernoziom castaniu carbo
natalt luto:s, form,at pe loess şi )se cariaJCterizează printr-o fertilitate bună, posedînd
următoarele însuşiri mai importante: gr. voI. il, 22, argilă 29010, numus, 3,6-3,8%

fosfor 4,'5 mgllOO gr sol, potasiu 13-15 mg/lOO gr sol, reacţia neutră slab aJ,oalină

pE 7,4-7,6).
În experienţele iCU îngrăşăminte s-au folosit soiurile Colina şi Desiree, iar

vari:antele umnăriteau fost cele prezentate în tabelele 4, 6, 7, 8 şi 9.
în scopul stabilirii celor mai potrivite soiuri de carltof pentru condiţiile

specifi1ce ~onelor de stepă şi a verifilcării potenţialului lor productiv au fost luate
în studiu mai multe soiuri ele cartof, autohtone şi străine, specificate în tabelul l.
La producţia de rtubericuli obţinultă S-,BU fă'cut determinări cu privire la cahtate
şi l,a posibilităţile de păstrare acartofului produs în zona de stepă, în condiţii

de irig,are.
Condiţiile climafiJceînregistrate la Valu lui TlJ:'aian în cei 3 ani de experi~

mentare sînt redate în figura 1.

TEI1PERATURA
ce
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Fig. 1 Regimul termic şi pluviometric înregistrat la Valu lui Traian în anii 1970,
1971şi 1972.

Termical and rainfall conditions at Valu lui Traian in years 1970, 1971, 1972.
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Irigarea cartofului s-a făcut prin metoda udării prin aspersiune. Momentul
ap[iicării udădlor s-a stabilit, după nivelul apei litile existente [n soiI pe adîn
cimea de 0-70 cm.Udăr11e s-au'aplilcatatunci cînd cantitatea de apă din sol
s-a apropiat de 50-550/0 din intervalul umidităţiii active (LU.A.) sau 75-80% din
nirveluil caparcităţii de cîmp pentru apă a solului. La o udare s-au dat 400-450 m.c.
apă/ha Iceea ce corespunde l,a 40-45 mm precipitaţii. Norma de irigare a oscilat
între 260-3,70 mm. Aldînciea stratului de sol umezit la o udare a fost cuprinsă
între 0.6-0,7 m.

REZULTATELE OBŢINUTE

Comportarea soiurilor de cartof cultivate în condiţii de irigare. Pînă

în prezent, la noi în ţară, nu au fost fă1cute 'cer,cetări privind 'compor
tarea unor soiuri de cartof ,cultivate în condiţii de irigare în zonele de
stepă. Cercetările întreprinse în străinătate (citate de BeI' ind ,e i, 1962
şi 1968; Con sta n tin e s 'c li, 1969) scot în evidenţă faptul că, 'culti
varea unor soiuri de cartof în condiţii de irigare, cOnJcomitent ICU apli
carea unei tehnologii adecvate a1cestor soiuri, duce la obţinerea unor
producţii mari de tuberculi şi de ,calitate superioară.

Din datele prezentate în tabelul 1 se observă că producţia de
tuheI'lculi obtinută a variat în functie de soi si 'conditiile c1imatke între
2913 qfhJa la 'sO'iul Urgenta [1:1 1970' şi 4615 qjha fin 1971 J.:asohlJ. CoiiHia.
Produeţia medie în cei 3 ani de experimentare a fost cuprinsă [ntre
324 q şi 405 q la hectar.

Dintre soiurile studiate s-a remarcat soiul Colina care a realizat
o producţie de 405 q/ha, depăşind martorul (Bintje) cu un spor distinct
semnificativ, de 45 qjha. O producţie de tubeneuli egală ,cu soiul Colina

Tabelul 1

Influenţa soiului asupra producţiei de tuberculi
Valu lui Traian

Producţia de tuberculi

pe ani (q/ha) media (1970-19

Soiul % Dif Semnif.

1970 1971 1972 q/ha
faţă de faţă de faţă de

Mt. I Med. Mt. I Med Mt. 1 Med.

Ostara 421 329 375 105 101 15 4 +
Bintje Mt. 296 438 348 360 110 97 - -11
Urgenta 293 362 316 324 90 87 -36 -48 000 000
Braşovean 296 452 364 371 103 100 11
Desiree 329 431 425 395 110 106 35 24 +++ +++
Colina 318 465 434 405 113 109 45 34 +++ +++
M e dia 306 428 369 371 103 100 11 -

DL 5%
1%

0,1%

6
9

15

41
54
73

25
35
48

12
10
22
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a realizat soiul Desiree (395 q/ha) depăşinid martorul cu un spor de
producţie de 3'5 q/ha. Soiul Desiree valorifkă foarte bine îngrăs,ămintele

şi Iapa de iri@aJţie şi eSlue reziJsiJent l1a arşi-ţe. Deşi, în iOunsul lce10r 3 ani
de experimentare condiţiile climatÎ'ee au fost diferite, totuşi nivelul pro
ducţiei la soiul Desire,e nu .a coborH sub a29 q/'ha, ceea ce dovedeşte

stabilitatea şi capacitatea sa ridicată de producţie.

Cele mai scăzute producţii s-au obţinut la soiul Urgenta care în
medie pe 3 ani a realizat numai 900/ 0 din producţia soiului martor Bintje
(360 q/ha) (tabelul 1).

Observaţiile făcute asupra vegetaţiei, în ,cursul anilor, au scos în
evidenţă comportarea diferită a soiurilor de cartof, 'în Iceea ce priveşte

perioada de vegetaţie, elementele de productivitate şi icalit:atea comer
cială a producţiei (tabelul 2).

Tabelul 2

Determinările făcute asupra elementelor de productivitate la soiurile de cartof experimentate
Ia Staţiunea Valu lui Traian

Media 1970-1972

Peri- Gr. Tuber- TubercuIi Producţia comercială Producţia
oada Nr. tu· med. cuIi încolţiţi în de tuberculi %Soi u I de ve- bercuIi a unui puiţi în cuib tuberculi
getaţie Ia cuib tuber- cuib % I comerciali

zile cuI gr. % q/ha o'/0

Ostara 87 8,8 109,6 0,3 I - 359 100 I 95,5

Bintje 90 14,6 65,5 3,6 4,7 303 84,4 84,0

Urgenta 83 10,6 82,3 2,4 4,3 300 83,5 92,8

Braşovean 89 13,3 85,2 3;8 4,9 340 94,7 91,8

Desiree 110 11,3 92,7 2,4 3,1 354 98,6 90,6

Colina 108 10,9 83,0 3,0 3,1 344 95,8 84,8

Sub aspectul precocităţii s-a evideniţat soiul Ostara, care se pretează

cel mai bine pentru recoltările extratimpurii şi tiInpurii, începînd cu
data de 25 mai. Soiurile Ostara, Bintje, Urgenta şi Braşovean au avut
o perioadă de vegetaţie cuprin:să între 80 şi 90 zile, încadrîndu-se în
grupa soiurilor semitin1purii, pe dn1dsoiurile De:siree şi Colina s-au în
cadrat în grupa soiurilor semitîrziicu o perioadă de vegetaţie cuprinsă

între 108 şi 110 zile. Folosirea soiurilor din diferite grupe de precoci
tat~" dar cu o producţie de tuberculi riidkată, face posibilă eşalonarea

rei(~oltatului pentru obţinerea unor producţii mai de timpuriu şi eşalo

marea c011'sumuluj de ,cartofi în mod ritmic şi în tot timpul anului.
I Analizînd elementele de producţie la 'cartof (tabelul 2) s-a ,con
statat o interdependenţă între numărul de tubevculi la 'cuib şi greutatea
medie a unui tuberlcuL Astfel, soiul Ostara a realizat !Cel mai ~ic număr

de tube~culi la cuib (8,8), dar cu greutatea medie a' unui tubercul ,cea
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mai. mare (109,6 rgr). Sub acest,· ',aspe!ct s,..au mai evidenţiat soiurile:'
Desiree, Braşovean,şi Colina.

La r,elcoltares-a 'determinat gradul de depreciere a tube:rculilor de
cartof 'cauzat de !puire lşi în\colţirea falsă în ,cuib. A'cest fen01nen s-a
manifestat, după cum Se poate vedea întahelu12, mai intens la soiurile
Braşovean şi Bintje.

Calitatea comencială a tubenculilor de cartof a fost apreciată !pe
baza proiducţieicOlne:rciabile.Sub acest aspect s-au evidenţiat soiurile
OstaIia, DelSk'ee, Colina şi Braşovean, [al ICiare produicţiaJ Ide tuberlcuQi
comercialbi'li s-a situat între 340 ~i 35'9 q/ha.

Capacitatea de păstrare peste iarnă, a fost verificată la I.C.C.,s.
Braşov în depozite special amenajate icit şi în staţiune, in silozuri de
pămînt. Pienderile înregistrate sant mai mari în .cazul dnd păstrarea s-a
fălcuJt în silOizuri de păm:îlI1Jt (tabe;hill. 3). Soiul Dels1iree :a iavut pierderi
mici prin păstrare în depozit şi în silozuri, respectiv 5,0, şi 9,7,0/0' La
soiul Colina pierderile au depăşit 11,30/0 în depozit şi 14,70/0 în siloz.
Cele mai mari pierderi de tubereuli prin păstrare s-au înregistrat la
soiurile semitiInpurii Urgenta şi Braşovean, la oare repausul germina]
este lnai scurt.

Taltlul

Pierderile înregistrate prin păstrarea tuberculilor la soiurile de cartof cultivate în condiţii de
irigare Ia Staţiunea Valu lui Traian

Media 1971- 1972

I
Pierderi înregistrate în timpul păstrării %

În depozit "') În silozuri de pămînt

Soi u 1 din care: din care:

Total Total
pierderi

colţi Iti ,it, pierderi
colţi It. r I,it,s flcaţl pierderi s flca 1 pierderi

Ostara - - - - 11,0 4,5 1- 1,8 I 4,7

Bintje 7,9 3,5 1,1 3,3 16,3 4,7 5,3 6,3

Urgenta 7.0 4,5 1,5 1,0 19,0 6,5 7,2 5,3

Braşovean 10,1 4,5 0,6 5,0 17,4 6,1 5,4 6,9

Desiree 5,0 1,2 0,2 3,6 9,7 2,3 2,7 4,7

Colina 11,3 1,4
I

0,9 9,0 14,7 4,0 4,6 6,1

'l') Determinat la ICCSi Braşov, ing. S . .Mureşan

.Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei la cartoful irigat. Capa
cirtatea·, soiurilar de cartof de a valorifi1ca \în:gră.şămintele este diferită.

A:stfel;la a!ceiaşi ,doză de îngrăşăminte apHcată (N120PSO), la soiul Desiree
s-a obţinut un spor ,de :recoltă de peste 1'14 qfha, în timp ,ce la soiul
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Colina sporul oibţinut a fost de 918 qjiha (figura 2). Prin creşterea dozei
de azot de la iN120 ~a Nl60 rog/ha, proiducţia de .tulberculi a ICTelSiC!ut numai
la soiurile Desiree şi Ostara. Sporul de producţie obţinut a fost de peste
45 qjha la soiul Desiree şi 25 q/ha la soiul Ostara.

Rezultă că îngră,şămintelese pot aplica în doze luai mari, la soiu,rile
care reacţionează prin sporuri de prolducţie la fertilizare şi irigare, cum
eslte ·cazul soiUJrHor DelSiree şi OsiJara.

IBO

'60

120

iOD

80

o

~/970 /91/ 0/912
__ I1EDIA

.30 ANI

Fig. 2 Influenţa îngrăşămintelor asupra proo.ucţiei de tuberculi 1a diferite soiuri de cartof
cultivate în conditii de irigare. Valu lui Traian 1971-1972.

~ffeet of fertilizers on tubers yield at different potata varieties cultivated under irrigated
conditions. Valu lui Traian 1971-1972.

Cartoful cultivat în condiţii de irigare valorifkă deosebit de efi
cient îngrăşămintele. Cele mai mari recolte de cartofi s-au obţinut prin
tr-o îngrăşare echilibrată cu azot şi fosfor. Producţia m:aximă a fost
realizată !cu doze de 120-160 rog Njna, dar eficienţa lor a fost puternic
influenţatăde 'conJdiţiile climatice anuale (tabelul 4).

Din datele de Iproducţie (tabelul 4) se constată că pe cernoziomul
castaniu carbonatat de la Valu lui Traian,cea mai 'constantă producţie

s-a.obţinut la Vs-NsoPsoKso, la un raport NPK de 1 : '1 : 1. Dozele n1ari
de azot au favorizat la soiul Colina deZJvoltarea unui aparat vegeta~iiV

puterni'c în !detrimentul producţiei de tuberculL lngrăşăimintele 'cu fosfor,
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Eficienţa îngrăşăminteior asupra producţiei de cartofi în cultura
irigată Valu lui Traian

1971-1972

255

Tabelul 4

Soiul Colina

Varianta Producţia de tuberculi

Nr. Doza de îngr. s.a. Raporul
pe ani (q/ha) mediacrt. kg/ha 1971-1972

N I P I K. N I P I K. I 1971 I 1972 q/ha I % I Dif. \Semnif

1 80 I 80 - 1 1 O 463 433 448 162 172 ***
2 80 120 - 1 1,5 O 453 479 466 169 190 ***
3 80 160 - 1 2 O 446 471 458 166 182 ***
4 160 80 - 1 0,5 O 483 413 448 162 172 ***
5 120 80 - 1 0,7 O 480 425 452 164 176 ***
6 160 160 - 1 1 O 489 444 466 169 190 ***
7 120 120 1 1 O 464 435 449 lf3 173 ***
8 80 80 80 1 1 1 473 479 476 172 200 ***
9 80 160 80 1 2 1 450 450 450 163 174 ***

10 160 80 80 1 0,5 0,5 462 455 459 166 183 ***
11 160 160 80 1 1 0,5 450 409 430 156 154 ***
12 160 160 160 1 1 1 462 455 458 166 182 ***
13 Neîngr3şat Mt. 368 184 276 100 -

DL 5%
1%

0,1%

14
19
25

24
32
43

19
26
34

peste doza de 80 kg P20 5Yha, au influenţat într-o măsură mai mIca
producţia de tubenculi. Aplicarea îngrăşămintelor cu potasiu a mărit pro
ducţia de tuberculi, favorizînd icreşterea greutăţii medii a unui tubercul
şi respectiv obţinerea unui procent mai mare de tuberculi comerdabili
(tabelul 5).

Soiul de cartof Colina posedă o mare capacitate de valorificare a
îngrăşă,mintelor organice (tabelul 6). Producţiile de tuberculi obţinute

la variantele care au fost fertilizate cu N, P, K pe un fond de gunoi
de grajd de 30 t/ha, au fost practic egale 'cu varianta martor, care a
fost fertiliza:tă numai cu gunoi lde grajd. Îngrăşămintele chimice cu
N, P, K aplicate, nu au contribuit la o creştere substanţială a producţiei

de tuberculi.
Gunoiul de grajd 30 t/ha (Vi) a determinat obţinerea unei pro

ducţii, în lnedie pe doi ani, de 468 q/ha, producţie ,ce nu a fost depăşită

sen1nificativ de variantele la care s-au aplicat în plus şi îngrăşămintele

chimice N,:P şi K.
[n legătură cu epoca de aplicare a îngr,ăşălmintelor la caritoful irigat

(tabelul 7 şi 8), rezultatele de producţie demonstrează că pentru a obţine

o producţie maximă, îngrăşămintele organice trebuie administrate în
toamnă, odată cu lucrările ide bază ale solului. Epoca de aplicare a îngră-
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Tabelul 5

Influenţa îngrăşămintelor asupra elementelor de productivitate şi a îmmşirlorcomerciale ale
tuberculilor de cartof

Media 1971-1972
Soiul Colina

I Varianta

Gr. medie Producţia cOlT'''''''ială Producţia

Nr. Doza de îngr. s.a. Număr a unui de tuberculi %
uL kg/ha tubercu.i tubercul tuberculi

la cuib gr comercia-
blli

N I P I K. q/ha I %

1 80 80 - 9,4 87,8 400 228,2 89,2
2 80 120 - 12,9 85,4 401 222,7 86,0
3 80 160 - 12,9 84,6 394 218,9 86,0
4 160 80 - 10,3 90,0 389 216,1 86,8
5 120 80 -- 11,8 85,8 387 211,6 85,6
6 160 160 - 14,3 90,7 424 235,5 91,0
7

I
120 120 - 12,5 88,7 401 222,7 89,3

8 80 80 80 10,9 98,5 435 241,6 91,4
9 80 160 80 12,7 78,9 383 21:!,7 85,0

10 160 80 80 10,2 93,6 402 223,3 87,5
11 160 160 80 12,5 83,4 393 218,3 85,0
12 160 160 160 12,2 90,2 399 221,6 87,1
13

I
Neîngrăşat 9,3 62,3 180 100 G5,2

Tabelul 6

Influenţa îngrăşămintelor organo-minerale asupra producţiei de cartof În cultura irigată

Valu lui Traian
1971-1972

Soi ul Colina

Producţia de tubercu li

Nr.
Varianta pe ani (q/ha)

I
media 19Î1-1972

crt.

1971 I 1972 q/ha I OI I Dif. ISemnif.10

I 30
I I1 t gunoi Mt. 450 486 468 100 -

2
"

N50 P 467 485 476 102 8
3 .. N50 P 482 490 486 104 18
4

"
N100P 490 482 486 104 18

5
" N100P 482 466 474 101 6

6
" N100P K50 490 448 469 100 1

7
"

N150P 494 428 461 98 7
8

"
N150P 493 450 472 101 4

9
"

N1(jOP 489 461 475 101 7
10

"
N150P K100 505 452 479 102 11

DL 5%
1%

0;1%

21
28
36

30
40
53

25
34
44
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Tabelul 7

Influenţa epocii de aplicare a îngrăşămintelor asupra producţiei de cartofi în cultura irigată

Valu lui Traian
1971-1972

Soiul Desiree

Producţia de tuberculi

pe ani Media 1971-1972
Nr.

(q/ha)

crt. Varianta

% Dif. Semnif.
1971 1972 q/ha

faţă de faţă de

I Mt. IMed. Mt. I Med. Mt. I Med.

1 30 t gunoi + N100P60 t.
1

450 497 474 202 102 240 9 ***
2 30 t gunoi t. + N100P60 p. 489 550 519 222 112 285 54 *** ***
3 30 t gunoi p. + N100P60 t. 467 477 472 201 101 238 7 ***
4 30 t gunoi p. + NIOOP60 p. 476 492 484 207 104 250 19 ***
5 P90 t. + N150P. 445 486 465 199 100 231 ***
6 N150 t. + P90 p. 451 434 442 189 95 208 -23 ***
7 N150 t. + P90 t. 427 290 459 196 99 225 -6 ***
8 N150 + P90 p. 501 521 511 218 110 277 46 *** **
9 N75 + P90 t. + N75 p. 510 470 516 220 111 282 51 *** **

10 N75 + P54 t. + N75 + P'l5 p. 488 489 488 208 105 254 23 ***
11 N150 + P90 + K100 t. 472 454 463 197 100 229 -2 ***
12 N150 + PJ>o + K100 p. 515 507 511 218 110 277 46 *** *
13 Neîngrăşat Mt. - 234 234 100 50 -- -231 000

M e dia 457 489 465 198 100 230 ***

DL 5%
1%

0.1%

26 23 24
48 33 40
62 45 54

Tabelul 8

Influenţa epocii de aplicare a azotului asupra producţiei de tuberculi de cartof, cultivat în
condiţii de irigare la Valu lui Traian

Media 1971-1972

Soiul Desiree

I
Producţia de

I
Diferenţa

Epoca aplicării azotului tuberculi

Iq/ha q/ha %

111 Toamna 442 - 100,0

1/2 Toamna + 1/2 primăvara 488 45,9 110,4

1/1 Primăvara 511 68,7 115,5

1

Neîngrăşat

I
234 -208,0 53,0
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Tabelul 9

Influenţa epocii de aplicare a îngrăşămintelor asupra elementelor de productivitate şi a însu
şirilor comerciale a tuberculilor de cartof Valu lui Traian

Media 1971-1972
Soiul Desiree

Productia comerală Proclucţia

Nr. Nr. tuber- Gr. medie de tuberculi
OI,o

crt. Varianta cuIi la a unui tuberculi
cuib tubercul comercia-

q/ha I o' bili
10

1 30 t gunoi t.-ic.. NIOOP60 t. 11,5

I
90,8 410 227,7 86,4

2 30 t gunoi t. +- NIOOP60 p. 11,8 95,7 460 255,5 88,7
3 30 t gunoi p. -+- NIOOP60 t. 9,7 92,7 421 233,8 89,2
4 30 t gunoi p. -+- NIOOP60 p. 12,0 91,1 431 239,4 89,1
5 P 90 t. + N I50 p. 12,4 90,0 400 222,2 85,7
6 NI50 t. + P 90 p. 11,4 94,3 383 212,7 86,7
7 N150 t. + P 90 t. 11,4 88,8 408 226,6 88,8
8 NI50 + P 90 p. 9,9 103,1 458 254,4 89,7
9 N75 + P 90 t. + N 75 p. 10,7 108,8 463 257,2 89,7

10 N75 + p 45 t. + N75 P 45 p. 13,6 92,4 438 243,3 89,7
11 NI50 -+ P90 -+ KIOO t. 11,2 90,1 396 220,0 85,5
12 NI50 +- P 9 () -+ KIOO p. 11,0 101,9 448 248,8 87,6
13 Neîngrăşat Mt. 11,5 57,8 180 100 76,8

şămintelor eu fosfor şi potasiu nu a influenţat producţia de tubereuli. În
ceea Ice priveşte epoca de aplicare a îngră.şămintelor chimke 'eu azot,
rezultatele obţinute (tabelul 7 şi 8) demonstrează 'că producţiile cele
mai mari de tuberculi s-au obţinut la variantele la care azotul a fost
aplicat în primăvară şi încorporat în sol odată cu lucrarea de pregătire

a terenului în vederea plantatului. Aplicarea fracţionată a îngrăşămin

telor cu azot, !În toamnă şi primăvară nu este eficientă deoarece nu
determină sporirea producţiei faţă de aplicarea în doză normală pri
măvara.

Epoca de aplicare a îngrăşă\mintelor ŞI In special al celor cu azot
a influenţat asupra numărului de tuberculi la cuib, a greutăţii medii a
unui tubercul şi a însuşirilorcomerdale (tabelul 9), în sensul că pro
centul de tuberlCIuli c'Omeridabiili a f.ost ,lnai' ridi:claJt la v:ari:an'tele fertili
zartecu iazrot primăvaTa. De aiseimenea, s-a Îimbunătăţit ,şi greutatea medie
a unui tubercul, datorit8 reducerii numărului de tuberlculi la cuib

CONCLUZII

Din rezultatele cercetărilor efectuate pe terenurile irigate din zona
de stepă a Dobrogei ies în evidenţă următoarele:

1. Dintre soiurile semitardive destinate consumului de toamnă-iarnă

s-au remareat Colina şi Desiree, care au valorifkat bine condiţiile create
prin fertilizare şi irigare. In plus, soiul Desiree este mai rezistent
la ar'şiţe.
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2. Dintre soiurile timpurii se evidenţiază soiul Ostara.
~1. Cartoful, 'în 'Condiţii de irigare, reacţionează deosebit de favorabil

la aplicarea Îngrăşălnintelor organice, in cantitate de 30 tone/ha, încor
porate toalTIna.

4. Doza optilnă de îngrăşăminte chimice a fost de NsoPsoKso, cu
administrarea P 20 G şi K20 tc:amna la arătura de bază \şi N primăvara la
lucrarea de pregătire a terenului Înainte de plantare.

5. Folosirea îngrăşămintelorchimice cu azot, fosfor şi potasiu şi

in special a îngrăşămintelor organice, a influenţat pozitiv ealitatea tuber
culilor de cartof în sensul că a crescut greutatea .medie 'a unui tubercul
şi procentul de tuberculi mad_
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CERTAIN EXPERIMENTAL RESULTS ON POTNrO CROPPING UNDER
IRRIGATION, IN DOBRUDJA STEPPE

SUMMARY

Certain experimental results are presented concerning the behaviour of
certain potato verieties cropped undeI' irrigation regime at the Valu lui Traian
E'xperiment Station, Constanţa distrid. Among the tested verieties Desiree ana
Colina half-early varieti,es evidenlced hig1h and eonstant tuber yields exceeding
500 q/ha, als these varieties proved to be the best Us6r,S of f:ertilizers and irrigation
water. Ostana viariety €xhibi,ted outsltanding qua:lities tfrom the point of view of
tUJber formation rate land earlynesls, thils vad,ety heing also the most suitable for
extraearly and early harvest. Certain experimental results on fertiHzation of
irrigated potato cropped on carbonated chestnut .chernozern of Dobrujda are also
presented. The irrigated potato crops positively readed ta both organicand mine
ral fertilizers ; this fad influenced both tuber yield and quality.

EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE IN BEZUG AUF DEN KUNSTLICH
BEWĂSSERTEN KARTOFFELBAU DER DOBRUDSCHASTEPPE

ZUSAMMENFASSUNG-

Es werden experimentelle Ergebnisse in Bezugauf das Verhalten emlger
Klarrtoffelarten die unter Bewasserungsverhaltnissen bei der experimentellen Ansralt
Valu IUli Traian erzeugt wurden, diaI'gestellt. Von den Anten elie dem Experiment
unterzogen wrurden bewahrten sich die halbspatreifenden Arten Desiree und Colina
die am besten die Dungemittel und das Bewasserungswasser, durieh die Erzeugung
hoher und standiger Knollenproduktionen van uber 500 q/ha, verwerteten. In
Bezug auf den Knollenbildungsmythmus und cler Friihreife, zeichnete sich die
Art Ostare aus, die sich am besten fur extrafruhe- und friihe Ernten eignet.
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Es werden ebenfalls emlge experimenteUe Ergebnisse im Bereich der
Befru:chtung des bewasserlten Kartoffels, derauf rtischenosemartigen, kastanienbraunen
Karbonatboden cler Dobrudsch:a behaut ist, dargesteHt. Der bewasserte Kartoffel
reagiert sehr gunSitig sowohl aui clie Alnwendung cler organilSchen Dungemittel als
auch auf die Anwendung der Mineralidunger; sowohl die Produktion als auch die
KartoffelknoHenqUlah:tat isi demzufolge beeinflusst

HEKOTOPbIE PE3YJIbTATbI 3KCTIEP11.iV1EHTOB HA OPOIlIAE.iV10I1 KYJIbTYPE
KAPTOcI>EJI5I B CTETI11 JL05PYJLIK11

PE310ME

B CTaTbe rrpe)l.CTaBJIeHbI HeKOTopble 9KcrrepHMeHTaJIhHhle pe3y.TJbTaTbI IlO BbIHOCJIHBOCTH Cop
TOB KapToepeJI5I, BbIcalKeHHble B opOIIIaeMbIX yCJIOBHHX Ha 9KcrrepHMeHTaJIhHoit CTaHUHH BaJIyJl

TpaHH ye3)l.a KOHCTaHUbI. 113 9KcrrepHMeHTHpyeMblx COpTOB KapTo<!>emI BhIH)l.eJIHJIH Cpe)l.He
rr03)l.HeCrreJIbIH COpT Desiree, Il KOJIlma, I{oTophIe Bce .7lyl.IIlie yCBmIBaIOT y)l.OOpeHHH H opoIIIae

MyIO BO)l.y, rryTeM peam13aUI1H OOJIhIIIOrO H rrOCT051HHOro ypO)KaH OOJIee qeM 500 uira. KaR
pHTM oopa30BaHHH KJIyoHeH H cKOpOCrreJIOCTH, BbI)l.eJI51eTCH COpT Ostra, KOTOphIH MOlKeT
OhITb Bcero JIyqIIIe )l.JI51 OqeHh paHHero H coopa ypolKa51. TaKlKe rrpe)l.CTaBJIeHhI HeKOTophI e

9KcrrepHMeHTaJIbHhle pe3yJIbTaTbI B OOJIaCTlI y)l.06peHH51 opOIIIaeMoro KapTo<!>eJI 51 , BhlpOCIle"

HHoro Ha KOpll'meBo-yrOJIbHOM l.lepH03eMe JLOOpy)l.lKH. OpOIIIaeMhlţI KapTo<!>eJIb Ol.leHh XOpOllI
pearHpyeT KaK Ha OpraHHl.leCKHe y)l.06peHHH, TaK H Ha rrpHMeHeHHe MHHepaJIhHhIX y)l.06peHHH,

BJIH5151 KaK Ha rrpO)l.yKILHIO, TaK II Ha Kal.leCTBO KJIy6HeH KapToepeJI51.
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CERJCETĂRIIPRIVINDEF,IOAOITATEA iERBICIDULUI SENCOR
COMPARATIV CU ALTE ERBICIDE ÎN COMBATEREA

BURUIENILORD,IN CU'LTURA CARTOFULUI

N. SARPE, H. \BREDT. M. GUŢA, P.
ZĂHAlN, 1. VLADUŢIU, D. SCURTU.
L MĂi.ZĂlREiAlNU, G. MORAR ŞI L SAGHlAiN

In perioada 19i7i1-;19i73 s-a experimentat eficacitatea urmă

toarelor 4 erbidde din grupa triazinelor: SENCQR 70 WP,
IGRAN 50 \VP, TOPOGA,RDE 50 WP şi GESAGAiRD 50 WP.
Experienţele s-au efectuat pe diferite tipuri de sol: la Br:aşov

pe un sol humiico-gleic 7-8% humus şi '23-26% argilă, la
Fun:dulea pe cernoziom mediu levig,at cu 3,5% humus şi 34-360/0
argilă, la Secuieni pe cernoziom '01 2,4-30/0 humus şi 21-25%
argilă, la Geoa,giu pe un sol a:luvial cu 1,3% humus şi 19% ar-o
gilă, la Livada pe sol brun de pădure mediu podzo'lit cu 1,4%
humus şi 18-24% argilă şi la Suceava de asemeni pe un sol
humi:co-gleic cu 8,2% humus şi 52,6% argilă. Dozele de erbidd
aplicate au fost 5 şi 10 kg/ha produs comercia,l la Igran, TopO
garde şi Gesagrad şi 0,75...1,0 şi 1;5 (la Suceava 1,5...3,0 şi 4,5)
kg/ha la erbiciduil Sencor. Toate erbieidele au avut o eficacitiate
bună în comba'terea buruienilor anuale, dar nu Iau combătutbu

ruienile perene. Sencorul s-a dovedit un lerbicid mult mai enepgic
iC01ffilParativ cu enbiicidele Igr:an, Topoga~de şi Gesagrade, între
eare nu ,s-au găsit diferenţe însemnate în privinţa combaterii
buruienilor. Chiar şi [Ia dozele mari folosi,te nu s-au înregistrat
simptome fitotoxice, care să diminueze producţia de tubercuIi.
Numai erbieidul Sencor pe soIuri nisipo-Iutoase la doze de 3,0 şi

4,5 kg/ha a diminuat eviJdent producţia de tuberculi.

Combaterea chimkă a buruienilor continuă să fie cercetată de
către numeroşi specialişti - Cre s p y (1971), D imi t r o v (1973),
K'O sta 1 (1973), Mi:s o vie (1973), Se hol z (1973), V o k raI (197,3).
In majoritatea publicaţiilor se prezintă însă rezultate care se referă la
efkadtatea unor erbkide deja cunoscute ca Prometrin, Linuron, Mono
linuron etc. Mic heI, Dur an t, Le ci' u c şi L o u urs (1971) conluni:că

pentru pdmadată eficacitatea erhiicidului Sencor din grupa triazinelor.
lIn condiţiile ţării noastre !Cele mai multe cercetări s-au făcut cu enbi
cide pe bază de prometrin şi linuron aplicate singure sau asociate cu
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alte erbkide (B r e d t şi colab., 197:2; Sia r pe şi colab., 1968, 1969
şi 1971).

Cel"cetările recente au avut ca scop să stabileaiSlcă că in diverse
zone peidoclilnatice eficadtatea noilor eribi1cide sintetizate în ultimii ani.

METODA DE CERCETAiRE

În cursul anilor 1971, 1972 şi 1973 s-a ceDcetat în 6 :locailităţiamplasate în
principalele zone de rCUIIturrâ a aartofului eflcacitatea următoarelor erbicide.
SENiOOR 70 WP (Metribuzin) (4-'amino-6-ltert-:butyl-3-{methylthio)-1,3,4-,triazin-5-on ;
IGRJAN 50 WP (Tierbutrin) (2 tert-butylJamino-4-ethyl-iamino-6-methylthio-s-triazone) ;
TOPOGAlRlDE 50 WP (,3150/0 GiS 141260 +1115010 GS 13'51219) şi GEiSAGARDE 50 WP
(Prometrin) (2,4-bisi(i,sopropylamina)-6-methy1thio-lS-1:riazine.

T'ratamentele cu erbicide (în dozele indical1;e în tabelele 1 şi 6) s-au efectuat
cu cîteva zile înainte de rălsărirea pllantelor de cartofi. După apliearea erbididelor
nu s-a mai erfeetuat nici o praşi1ă sau altă lucrare asupr,a solului.

Experienţele s-au executat 'la principaJele soiuri raionate: Colina, Desirec,
Osilara şi Braşovean.

Suprraiaţa partcel1elor la Ifost Ide 20-30 m 2 în 4 repetiţii. Experienţa s-a
aşezat după mretoda dreptunghiului latin.

În timpul vegertaţiei s-au făicut aprecieri asupra efectului fitotoxic (asupra
plantelor) şi efectul ,asupra buruienilor acoI1dînd !note după scara EvVRC (European
Weeld Research CountCil). 'Înrain1e de recoltere :s...,a determinat gradul de îmburu
ielliare prin metoda ,grav1metri:că (masa de buruieni cîntărindu-se în stare verde
şi uscată).

REZULTATELE OBŢINUTE

La Le.C.S. Braşov experienţele au fost ampltasate pe un sol
humitco-glek cu textură argilo-lutoasă 'care conţine 6,,8-80/0 humus,
23---'26'0/0 targilăşi cu o Vla,lol3re p,H de 6,7-16,9.

Efkadtatea erbiddelor asupra buruienilor :şi producţia de tuber:culi
sînt redate în tabelul 1. Din datele prezentate se poate C'onstata că în
1971 după aplkarea tratalnentelor ICU erhidde I~în ziua de 5 mai) a UrInat
o perioadă de ploi care a favorizat eficadtatea erbicidelor. In variantele
tratate eu Sencor în doze de O,7B-l,~5 kg/ha buruienile au fost combă

tute în totalitate. (Chenopodium album, Sinapis apvensis, Atriplex sp.,
Raphanus raphanistrum, Galium sp.). O eficacitate bună asupra aceloraşi

specii de buruieni s-a constatat şi la variantele tratate cu Ingran, Topo
garde şi Gesagal1de.

Datorită unei infestări cu buruieni foarte redusă, în 1972 nu se
poate face nici o apreciere. In schimb în 197'3 terenul a fost infestat
cu buruieni anuale din spedile Chenopodium album, Stelaris media,
Sinapis arven:sis, Galium aparine, Polygonum Iconvolvulu'S iar din cele
perene cu Agropyrrull repens, Sonehu'S Sip. şi Convolvulus arvensis. În
cond~ţiile anului 1973 erbiddul aplicat în Jdoza de 0,75 kg/ha şi chiar
1 kg/ha a avut o eficacitate mai redusă asupra spe:ciei Polygonuln lCon__
volvulus, însă în doza de 1,5 kg a avut efÎicacitate maximă. ErbilCirlele
Igrl3n, Topogarde şi Gesagarde au avut o eficadtate satisfăieătoare asu~

pra spedilor anuale. Agropyrum repens şi alte specii de buruieni perene
nu au fost ,comibătute de nici un erlbidd din cele eXJperimentate.



Tabelul 1
Eficacitatea erbicidelor în combaterea buruienilor ~j influenţa asupra producţiei de tuberculi la soiul Desiree LC.C.S. Braşov

Tip de sol: humicogleic Conţinut în humus: 6,8-8,0% Conţinut în argilă: 23,5-26,1%
-

Specii de buruieni mai importante
1. Chenopodium album 6. Veronica sp.
2. Sinapis arvensis 7. Convolvulus orvensis
3. Atriplex patula 8. Setaria sp.
4. Polygonum convolvulus 9. Cirsium arvense
5. Gallium aparine 10. Raphanus raphanistrum

Anul 1971 Anul 19Î2 Anul 1973 Media 1971-1973

Data tratamentului 5.V. 16.V. 19.V.
IV = 29 mmPrecipitaţii căzute Luna IV 27 mm Luna IV 32 mm Luna IV 29 ml11

în timpul perioadei " V 99" " V 85 " " V 132 " V = 105 ml11
de vegetaţie. " VI 75" " VI 112 " " VI 109 " VI = 99 mm

" VII 164" " VII 48 " " VII 59 " VII = 90 ml11
" VIII 81" " VIII 131 " " VIII 51 " VIIIc.= 88 mm

Buru- ICom _ Producţia Bu- Com- Producţia Bum- Com- Producţia
Doza de erbicide (în ieni bat. de tub. ru-. bat. ele tub. ieni bat. de tub . Producţia de tuberculi

produs comercial) iem
kg/h'l --- --

Q/ha OI Q/hal % Isem. q/ha 0/ q/ha I % I sem. Q/ha OI Q/ha I OI I sem. Q/ha I % I Dif. ISem.10 /0 10 /0

I
Martor 1 prăşi t e ori O 100 390 100 mt. O 100 454 100 mt. O 100 327 100 mt. 390 100 O mt.
Martor II r;eprăşi t 318,4 O 260 67 000 7,2 O 429 94 - 13,3 O 214 65 000 301 77 -89 000
Sencor 0,75*) 16,2 95 390 100 1,5 79 462 102 6,9 95 288 88 O 380 97 -10 -
Sencor 1,00 4,9 99 368 94 0,8 89 450 99 2,0 98 306 94 -- 375 96 -15
Sencor 1,50 4,1 99 370 95 0,8 89 431 95 -- 4,2 97 309 94 - 370 95 --20 _.-

Gesagarde 50- 5,00 22,8 93 366 94 2,1 70 420 93 5,4 96 293 90 - 360 92 -30 -
Cesagarde 50- 10,00 12,4 96 359 92 1,1 85 424 93 2,5 98 264 81 000 349 89 -41 O
Igran 50- 5,00 34,4 89 349 89 O 1,8 75 431 95 _.,~ 5,8 96 298 91 --- 359 92 -31
Igran 50-10,00 17,8 95 388 99 1,0 86 443 97 4,5 97 289 88 O 373 96 -17 -
Topogarde 50~ 5,00 39,1 88 361 93 1,7 77 429 94 9,5 93 308 94 - 366 94 -24
Topogarde50-10,00 5,7 98 374 96 0,5 93 424 93 2,9 98 278 85 00 359 92 --31

DL 5% 39 q/ha 37 q/ha 32 q/ha 36 q/ha
DL 1% 52 q/ha 50 q/ha 43 q/ha 48 q/ha
DL 0,1% 67 q/ha 66 q/ba 55 q/ha 63 q/ba

*) La variantele tratate cu erbicide nu s-a făcut nici o praşi!1
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Analizînd producţiile de cartofi obţinute în cei 3 ani experilnen
tali se poate afirma că în toate parcelele tratate ICU erbi:cide şi nepră~ite

s-au obţinurt lP['oidUJcţii pralcti1c egale ICU icele obţilliu1te ,în varianta /martor
pră,şită de 3 ori în timpul perioadei de vegetaţie. Prin dublarea dozelor
deer1bicid nu s-a manifestat niciun simptom de fitotoxidtate, înregistrîn
du-se chiar o tendinţă de creştere a producţiei şi la variantele erbicidate.

La LC.C.P.T. Fundulea experienţele s-au executat pe cernoziom
mediu levigat care 'conţine 3,5% humus şi 34-360/0 argilă avînd o va
loare pH de 7. Terenul respectiv a fost puternk infestat cu specii de
Sinapis arvensi:s, Setaria sp., Amaranthus retroflexus, Chenopod'ium
album, Polygonum convolvulus, Hibi,s,cus ternatus, Cirsium arvense şi

Sorghum halepense. Pe cernoziomul Ide la Fundulea o efkadtate bună

în oomlbaterea IbUJruieniilor s-al reaHzat numai în valriantele itratate cu
dozele maxi'me. Cea mai bună efic:adtate s-a înregistrat la varianta tra
tată cu Sencor în doză de 1,5 kg/ha la care gradul de îmburuienare
s-a redus cu 98-990/0. La Igran, Topogarde şi Gesagard apUcate în doze
de 10 kg/iha eficacitatea a fost mai redusă comparativ cu Sencorul. Bu
ruienile rămase nedistruse au influenţat negativ producţia de tuberculi
fapt ce se poate Iconstata din datele prezentate în tabelul 2.

rSen:eorul şi Icelelalte erbicide triazinice au fost foarte eficace în
combaterea buruienilor anuale şi la staţiunea Secuieni situată pe cerno
ziom care conţine 2,4-3,00/ 0 humus şi 21-250/ 0 argilă şi are o valoare
pH de 6,1-6,4 ,(tabelul 3). Trebuie de menţionaft că în '197,2 terenul pe
care s-au amplasat experienţele pe lîngă speciile anuale ca Setaria sp.,
Sinapis arvensis, Chenopodium album,. Aluaranthus sp., Polygonum con
volvulus, Polygonum aviculare, a fost infe:stat mult şi cu Cirsium. Din
această cauză nu există o corelaţie între dozele de erbidde, procentul de
reducere a gradului de âmburuienare ~şi producţia de tuberculi. Nu s-au
constatat de aseluenea în privinţa producţiei de cartofi diferenţe evidente
între erbiddele Sencor, 19ran, Topogarde şi Gesagard.

Pe solul aluvial de la Geoagiu ICU textură nisipo-lutoasă care con
ţine numai 1,30/0 humus şi 19% argilă, erbicidele au avut o eficacitate
bună 'în combaterea buruienilor anuale (Setaria spp., Echinochola crus
galIi, Polygonum persicaria, Polygonum hidropyper, Polygonuln aviculare,
Chenopodium albulu, Amaranthus retroflexus) şi cum era de aşteptat

n-au avut nici o eficacitate asupra buruienilor perene (Agropyrum repens
şi Convolvulus arvensis). Din tabelul 4 se eonstată un fenomen foarte
ilnportant: tendinţa de scădere a producţiei de tuberculi în variantele
tratate cu erbidde în doze duble ~n anul 1972. Importanţa erbkidelor nu
se poate însă contesta, fiindcă la majoritatea variantelor tratate cu erbi
cide şi neprăşite producţiile de cartofi sînt practic egale cu ale variantei
lnartor !care [n timpul vegetaţiei 'S-a prăşit de 2 ori şi s-a muşuroit.

La staţiunea .experimentală Livada experienţele s-au efectuat pe
un sol brun de pădure mediu podzolit cu textură luto-nisipoasă cu un
conţinut de 1,4% humus, 118-24% argilă şi cu o valoare pH de 5,3.
Pe solul respectiv au fost prezente numeroase specii de buruieni anuale
şi perene: Chenopodium album, Raphanus raphanistrum, Matricaria
inodora, Polygonum hidropiper, Polygonum aviculare, Spergula arvensis,



Tabelul 2
Eficacitatea erbicidelor în combaterea buruienilor şi influenţa lor asupra producţiei de cartofi la soiul Desiree Le.CP.I. Fundulea
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ţ<IV = 22mm

V = 158mm
VI = 86mm
VII = 88mm
VIII = 61mm

Media 1971-1973

Producţia de tuberculi

q/ha I % 1 Dif. I Sem.

231 100 -
96 41 -135 00

281 122 50
323 140 92 *
316 137 85 *
242 105 11
301 130 70
264 114 33
328 142 971 *
275 119 44
270 117 39

*
*

o

***

100
57

123
137
138
122
114
112
160
102
117

Producţ ia de
tuberculi

CONŢINUTUL ÎN ARGIL Ă 34-36%

q/ha I % I sem.

233
134
288
320
323
286
267
262
373
239
274

q/ha I %

Buru-I Com-
ieni bat.

I 1,4 99
123,5 °
61,0 51
46,1 63
24,6 81
76,3 38
37,5 70
40,1 68
25,5 79
67,2 46
50,2 59*

o

PREDOMI NANTE:
7. Polygonum convolvull1s

8. Hibiscus ternatl1s
9. Digitaria sanquinalis

10. Cirsium arvense
11. Sorghum halepense
12. Convolvulus arvensis

o
***

***

***

***

**:i'

***

***

I
100 ' -
41

119
147
125
92

134
130
141
143
108

Producţia de
tuberculi

q/ha \

280
114
334
411
349
257
376
364
395
401
302

Anul 1972 Anul 1973

20 IV 16 V
Luna IV 14 mm Luna IV 27 mm

" V 156 " " V 54 "
" VI 156 " " VI 49 "
" VII 103 " " VII 41 "
" VIII 112 " " VIII 50 "

CONŢINUTUL DE HUMUS 3,.5%

SPECII DE BURUIENI
1. Sinapis arvensis
2. Sdaria glauca
3. Setaria viridis
4. Echinochloa-cfuss galli
5. Chenopodium album
6. Amaranthus retroflexux

3 V
IV 25 mm
V 266 "
VI 35 "
VII 121 "
VIII 24 "

Anul 1971

Luna

Buru-Icom. Productia BU-Icom.
ieni bat de tuberculi .ru~ bat.

lelll

Q/ha 1% q/ha I % ISem. q/ha 1 %

44,7 17 180 100 -- 24,8147
54,0 O 40 22 000 46,6 O
38,9 29 221 123 *** 33,6 28
22,1 59 239 133 *** 30,1 36
10,3 81 277 154 *** 4,5 90
43,8 19 183 102 23,1 51
18,0 67 260 145 *** 9,5 80
43,0 20 167 93 00 19,7 58
23,8 56 215 120 *** '11,0 76
67,7 O 186 104 ]16,°165
38,7 28 235 131 **~, 13,2 72

, , . 1

TI P DE SOL: Cernoziom mediu levigat:

Data tratamentului:
Precipitaţii căzute În
timpul perioadei de

vegetaţie.

Martor 1 prăşi t 3 ori
Martor II neprăşit
Sencor 0,75*)

" 1,00
" 1,50

Gesagard 50 5,00
" 10,00

Igran 50 5,00
" 10,00

Iopogarde 50 5,00
" 10,00

Doza de erbicide
(în produs comercial)

kg/ha

DL 5%
1%

0,1%

8 q/ha
11 q/ha
15 q/ha

167 q/ha
221 q/ha
286 q/ha

80 q/ha
105 q/ha
137 q/ha

85 q/ha
112 q/ha
146 q/ha

*) La variantele tratate cu erbicide nu s-a făcut nici o praşi1ă.
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Eficacitatea erbicidelor în combaterea buruienilor şi influenţa lor asupra producţiei de tuberculi la soiul Ostara
Staţiunea Experimentală - Secuieni

Tabelul 3 M
m
~

Tip de sol: Cernoziom levigat Conţinut în humus: 2,4-3,0 % Conţinut în argilă: 21-25%

Specii de buruieni prcdominante:
1. Setaria glauca 6. Sinapis arve:lsis
2. Setaria viridiss 7. Amaranthus retrofleuxus
3. Cirsium arvense 8. Polygonum aviculare
4. Chenopodium album 9. Convolvulus arvensis
5. Sinapis arvensis 10. Agropyrum repens

Anul 1971 Anul 1972 Anul 1973 Media 1971-1973_.

Data tratamentului. 12.V. 5.V. 9. V.
IV 38 mmPrecipitaţii căzute Luna IV 27 mm Luna IV 59 mm Luna IV mm

în timpul perioadei " V 120 " " V 77 " " V 61 " V 86 mm
de vegetaţie. " VI 50 " " VI 109 " " VI 34 " VI 64 mm

" VII 120 " " VIT 50 " " VII 31 " VII 67 mm.. VIII 25 " " VII! 156 " " VIII " VIII 60 mm

. .: . I ~ur1?- !Com- Productia Bu-
Com- Pcoduetb 18"'"-1 Cum- Producţia

_DM' de "b" ,,', I '"'' /'" t de tub. ru- b,t. de tub. I lenl b, t. de tub. Producţia de tuberculi
(In produs comercJal) ieni

qiha -----
q/ha I % ISem. q/ha % q/ha I % I Sem. I a/ha I~ q/ha I % I Sem. q/ha I OI I Dif. I Sem.q/ha % 10

3571100
I

Martor 1 prăşit 30ril 100 353 1001 mt. mt. - 200 100 mt. 264 100 O mt.
Martor II neprăşit 240,0 ° 184 52 000 - 121 36 000 114 O 39 19 000 115 44 -149 000
Sencor 0,75*) 1124,5 48 323 92 .. 251 75 00 6 95 197 98 257 97 -7
Sencor 1,00 46,0 81 354 100 .- 254 75 00 5 96 206 103 - 271 103 7
Sencor 1,50 24,4 90 379 107 - .. -' 267 79 00 2 98 208 104 285 108 21
Gesagard 50 5,eO 31,4 87 329 93 .•. -- 298 88 74 35 144 72 00 257 97 --7
Gesagard 50 10,00 20,6 91 346 98 - 309 92 25 88 174 87 - 276 104 12
Igran 50 5,00 31,9 87 376 105 _. 295 84 ---- 46 GO 158 79 O 276 104 12 -
Igran 50 10,00 16,5 93 370 105 - -' 299 89 22 81 181 90 283 107 19 --
Topogarcle 50 5,00 41,8 83 355, 101 I 301 89 27 76 181 90 279 106 15 '-
Topogarde 50 10,00 10,9 96 361/102 -- I 306 91 6 95 205 102 291 110 27 -

I

I
DL 5% 54 Q/ha

i

65 Q/ha 39 Q/ha 53 q/ha
10/ 72 1iha 86 qha 52 Q/ha 70 Q/ha,o 10,1% 95 q/ha 111 q,ha I G7 Q/ha 91 Q/ha

*) La variantele tratate cu erbicide nu s-a facut nici o praşiHî.
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Tabelul 4
Eficacitatea erbicidelor în combaterea buruienilor şi influenţa lor asupra producţiei de tuberculi la soiul Desiree

Staţiut1ea experimentală GEOAGIU

Tip de sol: aluvial Conţinut de humus: 1,32 % Conţinut de argilă: 19 %

Specii de buruieni predominante:
1. Chenopodium album 6. Polygonum aviculare
2. Amaranthum retroflexus 7. Setaria sp.
3. Sinapis arvensis 8. Echinochlon crus-galii
4. Polygol1um persicaria 9. ConvoI vul us arvensis
5. Polygonum hydropiper 10. Agropyrum repens

Anul 1971 Anul 1972
1

Anul 1973 Media 1971-1973

Data tratamentrului: 5.V. 30. IV. 19.V.
Precipitaţii căzute Luna IV 44 mim Luna IV 40 mim Luna IV 61,5 mm IV = 48 mm

în timpul perioadei " V 76 " " V 9'1 " " V 90,0 " V = 87 mm
,,_o de vegetaţie. " VI 89 " " VI 63 " " VI 119,8 " VI = 91 mm

" VII 65 " " VlI 130 " " VII 134,7 " VII = 110 mm.. VIII 71 " " VIII 87 " " VIII 55,3 " VIII= 71 mm

IBu'u·
Com- Productie Bu- Com- Productia Bucul Cum

Producţia

Doza de erbicide ieni bat. de tub. ru- bat. de tub. ieni bat. de tub. Producţia de tuberculi
(în produs comercial) ieni

I q/ha % q/ha I % ISem. q/ha % qha I % I Sem. q/ha % Q/ha I % I Sem. q/ha \ % I Dil ISem.

l\'\artor 1 prăşi t 3 ori O 100 460 100 olt. O 100 330 100 olt. 15,8 86 383 100 -- 391 100 O olt.
i\'\artor Il neprăşit 45,3 O 269 59 000 64,9 O 141 42 000 110,6 O 214 56 000 208 53 -182 000
Sencor 0,75*) 5,1 89 437 95 13,6 79 391 118 24,0 79 373 97 - 400 102 9
Sencor 1,00 2,9 94 477 104 23,0 65 376 114 21,7 81 372 97 - 408 104 17 -
Sencor 1, ,sa 2,8 94 416 90 15,8 76 352 107 15,3 87 379 99 382 98 -9
Gesagard 5,00 7,8 83 424 92 34,1 48 402 122 32,2 71 369 96 398 102 7 -
Gesagard 10,00 4,6 90 433 94 15,6 76 310 94 23,6 79 373 97 372 95 --19 -
Igran 5,00 4,6 90 410 89 41,9 36 364 110 25,1 78 351 91 O 375 96 --16 -
Igran 10,00 2,6 94 450 98 33,1 49 333 101 23,9 79 344 90 00 377 96 -14 -
Topogarde 5,00 5,4 88 452 98 40,3 38 341 103 26,5 77 313 82 000 369 94 22 -
Topogarde 10,00 7,0 85 401 87 10,0 85 335 101 17,7 84 345 90 00 360 92 -31 O

DL 5% 52 q/ha 7 q/ha 28 q/ha 29 q/ha
1% 69 q/ha 10 q/ha 37 q/ha 39 q/ha

0,1% 91 q/ha 12 q/ha 48 q/ha 50 q/ha

*) La variantele erbicidate nu s·au făcut praşi1e
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Eficacitatea erbicidelor în combaterea buruienilor şi influenţa lor asupra producţiei de tuberculi la soiul Col ina
Staţiunea Experimentală LIVADA

Tabelul 5 ~
~
00

Tip de sol: Brun mediu podzolit Conţinut în humus: 1,47% Continut de argilă: 18-24%

Specii de buruieni predominante
1. Setaria glauca 7. Oxalis acetoselle 13. Equisetum aevense
2. Setaria viridis 8. Echinochloa cruss-galli 14. Convolvulus ervensis
3. Chenoprodum album la. Apera spica venti 15. Cirsium arvense
4. Raphanus raphanistrum la. Polygonum aviculare 16. Agropirum repens
5. Matricaria inodora 11. Anagalis arvensis 17. Rarippa kerne
6. Polygonum hydropiper 12. Spergula arvensis 18. Rarippa silvest

Anul 1971 Anul 1972 Anul 1973 Media 1971-1972

Data tratamentului 27, IV. 21.IV. 2.V.
IV = 33.5 mm**)Precipitatii căzute în Luna IV 41 mm Luna IV 26 mm

timpul perioadei de " V 44 mm Luna V 61 mm V = 52,5 mm
vegetatie " VI 53 mm Luna VI 123 mm VI = 88 mm

" VII 21 mm Luna VII 69 mm VII = 45 mm

" VIII 64 mm Luna VIII la mm VIII = 37 mm

Buru- Com- Productia Bu- Com- Productia Buru- Com- Productia
Doza de erbicid ieni bat. ele tub. ru- bat de tub. ieni bat. ele tub. Productia ele tuberculi

(În produs comercial) ieni
q/ha --- -- --

q/ha % q/ha I % iSem. q/ha 0/ q/ha I % I Sem. q/ha OI q/ha I % ISem. q/ha I o' I Dif. ISem./0 /0 /0

Martor 1 prăşit 3 ori 24,0 86 272 100 mt. 17,2 66 249 I 100 mt. 20,4 100 168 100 230 100 O rot.
Martor II neprăşit 170,5 O 158 58 000 50,5 O 138 54 O 77,4 O 84 50 000 127 55 -103 000
Sencor 0,75*) 20,5 88 296 109 26,1 48 198 80 20,7 101 260 154 *** 251 109 21 -
Sencor 1,00 22,4 87 262 96 20,7 59 191 77 26,8 131 264 157 *** 239 104 9 -
Sencor 1,50 19,2 89 278 102 18,5 63 192 77 18,7 92 278 165 *** 249 108 19 -

Gesagard 50 5,00 36,3 79 256 94 30,2 40 218 88 33,3 163 230 136 *** 235 102 5 -

Gesagard 50 10,00 15,9 91 280 103 19,3 62 240 96 18,6 91 214 127 *** 245 107 15 -

Igran 50 5,00 42,6 75 223 82 O 20,0 60 214 86 47,7 234 232 138 *** 223 97 -7 -
Igran 50 10,00 28,0 84 278 102 18,7 63 242 97 26,4 129 246 146 *** 255 111 25 -
Topogarde 50 5,00 36,2 79 229 84 O 13,7 73 235 95 52,8 259 213 126 ** 226 98 -4 -
Topogarde 50 10,00 30,6 82 247 91 14,7 71 218 88 19,7 96 236 I 140 I *** 234 102 4 -

DL 5% 42 q/ha 37 q/ha 27 q/ha

I
35 q/ha

1% 56 q/ha 49 q/ha 35 q/ha 47 q/ha
0,1% 74 q/ha 63 q/ha 46 q/ha 61 q/ha

*) La variantele tratate cu cu erbicid nu s-a făcut niCI o praşra.

**) Media pentru prle,cipitaţii e calculată doar pentru anii 1972-1973
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Tabelul 6
Eficacitatea erbieidelor În combaterea buruienilor şi influenţa lor asiupra producţiei de tuberculi la soiul Colina şi Desiree

Staţiunea experimentală SUCEAVA

Tip de sol: Conţinut de humus 82%: Conţinut dîn argilă 52,6%;

~
n
~

r.tJ

~

Specii de
Setaria glauca

2. Setaria viridis
3. Chenopodium album
4. Amaranthus retroflexus
5. Stelaria media

Anul 1971

buruieni predominante:
6. Silens inf1ata
7. Polygonum hydroppiper
8. Equisetum arvense
9. Cirsium arvense

10. Convolvulus arvensis

Anul 1972 Media 1971-1972

H

ti
ti
In

~
toi
O

d
ţt

Com-
batere I Producţia de tuberculi

% I q/ha I % ISemnif.

Producţia de tuberculi

q/ha I % \ Dif. \Semnif.

~
O
ţt

~

~

;S
~<:11

IV 36,7 mm
V 75,6"
VI 89,7"
VII 101,0 "
VIII 128,5 "

Luna
Il

IV 49,4 mm
V 56,6 mm
VI 81,4"
VII 72,1"
VIII 205,1 "

Luna

q/ha

Buru
ieni

q/ha I % \Semnif.

Producţia de tubercul

IV 24 mm
V 94"
VI 98"
VII 130 "
VIII 52 "

%

Com
batere

Luna
"

q/ha

Biuru
ieni

Precipitaţii căzute

în timpul perioadei
de vegetaţie

Dozele de erbicide
(în produse comercial

kg/ha)

Martor 1 prăşit de 3
Martor II neprăşite
Sencor 1,50*)

" 3,00
" 4,50

Gesagarde 50 5,00
" 10,00

Igran 50 5,00
" 10,00

Topogarde 5,00
10,00

ori 1010
1440

20
70
20

440
270
240
120
390

70

30
~ O
99
95
99
70
81
83
92
73
95

342
142
352
273
128
312
283
342
335
340
336

100
41

103
80
37
91
83

100
98
99
98

mt.
000

000
000

O
000

1500
2800
820
800
410
760
690
510
280
690
.1)50

47
O

71
72
85
73
75
82
90
75
80

218
159
214
224
168
214
224
221
209
229
227

100
73
98

103
77
98

103
101
96

105
104

mt.
000

000

280
150
283
248
148
263
253
281
272
284
281

100
53

101
88
53
94
90

100
97

101
100

130
3

- 32
-132
- 17
- 27

1
- 8

4
1

mt.
000

O
000

O

*) La variantele tratate cu erbicide nu s-a făcut nici o praşilă.

DL 5%
1%

0,1%

25 q/ha
34 q/ha
44 q/ha

26 q/ha
34 q/ha
45 q/ha

25 q/ha
34 q/ha
44 q/ha

t'-'
Oj
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Capsella bursa patoris, Setaria glauca, Setaria viri\dis, Echinochola crus
galIi, Ape:ra spi:ca venti, Anagalis ar1vensis, OxaIis acetosella, Convolvulus
arvensiis, Equisetum arvense, Sonthus arvense şi Agropyrum repens.
Menţionăm însă Ică cea ,mai mare pondere au avut-o speciile anuale fapt
ce se poate constata din datele tabelului 5. Şi pe solul de la Livada
gradul de 1mburuienare s-a redus in :corelaţie cu dozele aplkate, fără

să se 'constate totuşi o diferenţă eviidentăîntre erbiddele respective. Pro
ducţiile de tuiber1culi în variantele tratate cu erbicide sîntpractie egale
cu cele obţinute în varianta lnartor prăşită de 3 ori. Diminuările de
producţie la variantele tratate cu erbidde se datoresc spedilor de buru
ieni perene lcare au rămas nedistruse. NilCi la Istaţiunea Livada nu s-a
înregistrat o scădere evidentă a producţiei de tuberculi 'ca urmare a
efectului fitotoxilc provocat prin dublarea dozelor de erbidde.

Experienţele de la Suceava au fost efectuate pe un :sol humko
glek pe eare au predominat specii de buruieni: Echinochola crus-galli,
Setaria sp., Podygonum persi:caria, Polygonum hyidropiper, Silene inData,
Chenopodiurn album, Stelaria lnedia, Amaranthus retroflexus şi Equise
turn arvense. Datele privind efieacitatea erbilCidelor asupra buruienilor
corelate ,cu producţia de tuberculi sînt prezentate in tabelul 6. La toate
eribiddele experimentate gradul Ide [miburuienare cu specii anuale s-a
redus în strînsă Icorelaţie :cu doza apHcată. In general o mai bună e,fica
citate s-a înregistrat la eribicidul Sencor dar şi la celeilalte erbieide
triazinice efieadtatea a fost satisfăcătoare.

În privinţa producţiei de tuberculi sînt diferenţe evidente. La erbi
ddele Gesagard, Igran şi Topogarde nu s-a observat o diluinuare a
producţiei în variantele tratate cu doza dublă. in schilub, la variantele
tratate 'cu Sencor s-a rrnregistrat o scădere evidentă a producţiei pe
m.ăsura Icreşterii dozei la ha de la 1,5 la 4,5 kg produs comercial. Dimi
nuarea producţiei de tuberculi se atribuieefectului fitotoxk (neobser
vabil asupra părţilor aeriene) datorită precipitaţiilordin timpul vegetaţiei

şi apei din irigări Icare au levigat metribuzÎnul (substanţa activă) în
stratul de sol în care s-au format tuberculii. Acest fenOlnen de levigare
încond'iţiile Isolului de la Suceava a fost lTIai evident Ia Sencor probabil
pentru faptul că metribuzinul este luai solubil dn apă comparativ cu
celelalte triazine.

CONCLUZII

1. Errbiddele triaziniee fabrkate sub denumirile de Sencor,
Topogarde şi Gesagard au avut o eficacitate bună în ,combaterea Sp0
ciilor de buruieni anuale (Setaria sp., Elchinochloa 'crus-galli, Amaranthus
retroflexus, Chenopodium. albmu, Polygonum ,convolvulus, Polygonum
hydropiper, Polygonum parskaria, Polygonum aviculare, Sinapis arven-
sis, Raphanus raphanistrum, Matricaria inodora, Oxalis acetosella, Ana
galis ar vensis, Silene inflata, Spergula arvensis, Capsella bursa pastoris).
Combaterea acestor spedi de buruieni a fost în medie pe staţiuni de
peste 75-850/0 în variantele tratate cu doze duble (10 kgjha Gesagarrl,
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Topogard, Igran şi 1,5 kg/ha de Sencor). Speciile de buruieni perene
Cirisium arvense, Convolvulus arvense, Agropyrum repens, Sonchus ar
vensis, Rumex acetosella, Rorippa sil:vestris şi DaucUis sp., nu au fost
cOlnbătute ide ni:ci un erbiiCid.

2. Efircadtatea erbicidelor a depins foarte mult atît de tipul de sol
(conţinutul în humus şi argilă) 'Cit şi de precipitaţiile căzute după efec
tuarea tratamentului.

3. ,Între erbiddele triazinice Igran, Topogarde şi Gesagard (luat
ca standard) nu s-au observat diferenţe evidente privind eficacitatea
asupra buruienilor.

Raportînd însă la substanţa activă aplicată la hectar Sencorul este
un erbkid mult m.ai eficace dedt celelalte triazine (prometrin, terbutryn).

4. În majoritatea cazurilor la variantele tratate ICU erbiddele tria
zinice (şi neprăşite în timpul vegetaţiei) s-au obţinut producţii foarte
apropiate de ,cele obţinute în varianta lnartor la care s-au efectuat 2-3
praşile' manuale pe rînd şi mecanice între nînduri.

5. Pe majoritatea solurilor se pot aplica doze de dr>ca 5 kg/hCl
Gesagard, Igran şi Topogarrde şi de 1,0 kg/ha Sencor. Dublarea acestor
doze nu a produs simptome fitotoxÎiCe cu excepţia erbicidului Sencor
care pe soIurile nisipo-Iutoase a ideter>minat o diminuare a productiei
de tuberculi la doze mari ide 3-4,5 kg/ha.

BIBLIOGRAFIE

BRFDT H., VL.ADUŢIU 1. 'Şi Icolah., 1917[2" Versttchsergebnisse ilber die Erm/bttlung
des Selektivitiitsjaktors zur Dosierung einiger Kartoffelherbizide, entsprechend
den ver'schiedenen S:Ol'rten-, Klima - und Bodenbedingungen in der R.S.
Rumanien. Simpozionul internaţioulal ",Mecanismul de '8Jcţiune laI eribilc,ildelor

laI stiiffiluJatorHor sintetici de oreş:tere", HaHe/iSaale,R.D.G.
r<r'T:""'~·"r A., 19'7It, Contribution a l'etude du desherbage des cuUures de pomnles

de terre. 6-e Conferenoe du COLUMA, CaTmes.
DIMlfTRiOV S.., l'9i7'3, Ergebnisse der Kombiniertenmechanischen und chemischen

Unkrautbekampjung im Kartofjelbestanden. Conferinţa in,ternaţională "Com
halterea meiOaillifcă şi chimică a buruieni10r în Icultura ,caiI'tofuliUi", Havliickuv
LBrod, RS. Cehos<lovacia.

KOSTAL L., W73, Pripravky s delsi rezidualni ucinnosti a jejich vliv na adpleveleni
a vynosy brambor. Conferinţa ,internaţională "Combaterea meoankă şichi

mkă a buruienHor în oultura iC18.lrto[lului", Havlickuv Brod, R.8. Cehoslovacia.
MIOHEL F., DURANT L., LlEIDUC F., LOURlS P., 1971, Un nouvel herbicide pO'1.Lr

les pommes de terre du group des triazinone. 6-e Con:ference diu COLUMA,
Cannes.

M'ISC'VIC M., 19i73, Vyuziti herbicidu v brambora:ch v Jugoslavii. CO!nferin~a inter
iIJ.laţ,ionaJ,ă "Combaterea IDlecankă şi Ichimkă la buruienilor în cultul['la cartofului",
HalVlid.:ouv Broid. R. S. Cehos[OIVIalCi:a.

SCHOLZ B., 19713, Mechanischeund chemische Unkrautbekămpfungim Kartoffelbau
in der B.R. Deutschland. ConfeTinţa internaţională "Combaterea mecanică şi

chimică a buruieni10r în cultura oar,totfrului", "HavlickuiV Brod, R.S. Ceho
slo1V1alOia.

ŞARPE N. şi colaJb., 19<6:8, Cercetări privind efectule1'bicidelor triazinice în comba
terea bwrnienilor din cultura cartofulUli. Probleme agricole, 6.

ŞARiPE N. şi coJ,ab., 19i69, Rezultate experimentale privind eficacitatea unui sorti
ment d,e erbicide la caTitof. Analele l.C.C.S. iBm;şov, seria "Car'tofruJ", II.



272 N. SARPE şi colab., Eficacitatea erbicidului Sencor.

ŞARP,E N. şi colab., 1971, Recherches sur l'effect de quelques herbicides et [eu,rs
association contre les adventices des cultu1'es de pommes de terre en Roruma
nie.6-e Conferenoe du COIJUM,A, Ca'Ylines.

VOKRAL J., 1'973, Herbicidy v porostech brambor clle vysledku Vstredniho kontrol
niho a zkusebniho ustavu zemedelskeho. Conferinţa inteT!YliaţionaJă "Comba
terela meealYlÎiC,ă .şi chimică a huruieniJor Îin cultura cartofului", Havlickuv Brod,
R.S. Cehoslovaci'R.

RESEARCHES CONCERNING EFFICIENCY SENCOR AS COMPARED
Ta OTHER WEED KILLERS IN THE CONTROL OF WEEDS IN POTATO CROPS

SUMMARY

Effidency of four weed killerrs belonging to triazine group 1.e. SENCOR
70 WP, IGRAN 60 WP, TOPOGRiAiDE 50 WP arud GESAGRAD 50 WP was tested
during the period 1971-1973. Experiments were iconducted on different soil types,
Le. : an a humus gleycy soH containing 7-8010 humus and 23-26% clay, at Braşov,

on a medium leached Ichernozem with 3.50/0 humus content and 34-36% clay
contenta't FundUllea, on a chernozem containing 2.4-3% humurs and 21-25%
cliay at Secuieni,onan aJ1luvial soilcontailliing 1.30/0 humu:s and 19% clay ,at
Geoagiu, an a moderately "Lessive" brawn forest soil containing 1.40/0 iand 18-24%
humus and clay, respectively. at Livada, and on ,a humus-gley soil, containing
8.20/0 humus and 52% clay, at Suceava, Igran, Topognade and Gesagrad were
applied in levels of 5 and 10 kg a.i.jha, while Sencor was applied in the levels
of 0.75...1.0 and 1.5 kg a.i./ha (1.5...3.0 and 4.5 a.i.jha ,at Suceava). AU the ,applied
weed killers exhibited ia good efficiency in the control ofannual weeds, although
they did not control ,the perrenial weeds. Sencor exhibited a higher efficiency
as compared to Igran, Topograde ,and GesagIiaJd; no differences were found ,among
the Iast three compounds from the point of view their weed c'Ontrolinlg efficiency.
No phytotoxiiC effeds were found, even in case of high \levels applied and tuber
yielid was not affeJCted by the app\lied treatments.. Sencor was the 'O'nly eompounid
which diminshed tthe tuber when applied on sandy loams in levels ranging bet
ween 3.0-4.'5 kg/ha.

FORSCHUNGEN IN BEZUG AUF DIE WIRKSAMKEIT DES HERIBIZIDEN
SENCOR IM BERGLEICH ZU ANDEREN HE,RBIZIDEN FUR DIE BEKĂMPFUNG

DES UNKRAUTES IM KAiRmOFFELBAU

ZUSAMMENFAiSSUNG

Im Zeitraum 1971-1973 wurde die Wirk,samkeit folgender 4 Herbiziden cler
Gruppe: Sencor 70 WP, Igran 60 WP, Topogarde 50 "VP und Gesagard 50 WP
gepruft. Die Experimente wurden auf veschiedenen Bodenarten durchgefuhrt: in
Braşov auf Humusgleyboden mit 7-8% Humus und 23-26010 Ton, in Fundulea
auf mittelausgelaugten Tschernosemboden mit 3,5010 Humus und 34-36% Ton, in
Secueni auf T:schernosemboden mit 2,4-3010 Humus und 21-25% Ton, in Geoagiu
auf Alluvialboden mit 1,30/0 Humus und 21-25% Ton, in Livadaauf mitellpodsolier
ten braunen Waldboden mit 1,4% Humus und 18-240/0 Ton und in Suceava
gleich+alls auf Humusgleiboden mi't 8,2% Humus und 52,6% Ton.

Die angewandten Herbizidedosen waren in Betrag von5-10 kg/ha fur das
Handelserzeugnis Igran. Topogarde und Sesarad, un:d 0,75...1.0 und 1,5 (in Suceava
1,5...3 und 4,5) kg/ha fur den Herbizid Sencor. Samtliche Herbiziden haben €line
gute Wirkung fur die Bekampfung des jahrliehen Unkrautes bewiesen, doch konnten
sie nicht die Perenialunkrauter bekampfen. Sencor bewies sieh als ein vieI ener-
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geriSicheres Herbizid im Vergleich zu den Herbiziiden Igran, Topogarde IUnd Gesarad,
unte!' denen keine ibetdichtliche Unterschiede in Bezug auf die Unkrautbekampfung
festzustellen waren. Auch bei hahen dngewandten Dosen konn:ten keine phytota
xiSiche Symptome feSivgestellt werden, riie eine Verringerung der Knollenproduktion
bewirken konnten. Das Herbizid Sencor al1ein, lauf ilehmsandigen !Boden und in
Dosen van 3,0 und 4,5 kg/ha hat sichtbar die Knollenproduktion herabgesetzt.

I1CCJIElLOBAHH5I no 3<D<DEKTHBHOCTH fEPI)yIlXHlLOB E CO B CPABHEHI1I1
C lLPYfHMH fEPEHUHlLAMH no EOPbEE C COPH5IKAMH B KYJIbTYPE KAPTO

<DEJI5I

PE3IOME

B nepllo)l. 1971-1973 1'O.J.a 6bIlla 3KcrrepmvleHTHpoBaHa 3qxpeKTHBHoCTb CJIe)l.ylOllI.HX 4-x rep·
6mW)l.OB H3 rpyrmbI TpHa3HHOB: Sencor 70 W'P, igran 60 WP, topogarde 50 WP H gesa
gard 50 WP
OrrblTbl 6blJIH rrpOBeJJ,eHbI Ha pa3JIHtlHbIX THrrax nOl.lBbl: B EpalliOBe Ha XHMHI<o-rJIeHcToi't: rrOtlBe
7-8% humus H 23-26% 1'JIHHa, B <DyH)l.yJIe Ha cpeJJ,HeBbIllI.eJIOtleHHOM QepH03eMe C 3,5% ry
MyCb li 34-36% rJIHHbl, B CeKyeHb Ha l.IepH03eMe C 2,4-3% /iznmus 11 21-25% 1'JIHHa, B
ll}Kyp)l.}Ky Ha HaHOCHoii n04Be c 1,;3% 1'yMyca 11 19% rJIHHbI, B JIHBaJJ,e Ha cpeJJ,He-nOJJ,30JIHC
TOH OypOH nOtlBe C 1,4% 1'yMyca H 18-24% 1'JIHHhl H Cy1laBe Ha XHMHKO-1'JleHCTOH nOtIBe C
8,2% 1'yMyca H 52,6% 1'mmbI. npHMeH5IeMble )l.03hI 1'epoHUHJJ,OB tJblJIH 5 H 10 H:1'/1'a J<GMMep
IleCKoii npO)l.yKUHH Igran, Topogarde H Gesagard li 0,75... 1,0 li 1,5 (B CylJaBe 1,5..3,0
Il 4,5) K1'i1'a rep6HUHJJ,a e co». Bce repOHUH)l.hlHMeJ1l1 XOpOlllyIO 3epepeKTHBHoCTh B 6pb6e
C ce30HHbIMll COpH5IKaMH, HO He CM01'JIH 60pOTbC5I C l\1H01'OJIeTHHMH COpH5IKaMH. fep6HUH
Sencor JJ,OKa3aJl, lJTO OH 60Jlee 3HepfHtlHbIH IlO cpaBHeHHIO C 1'epo11UH)l.OM Jgran, Topogarde li
Gesagard , cpeJJ,H KOTOpblX He 6bIJIO oOHapy)KeHO 60JIblllOH pa3HHUbI B oopboe C COpH5IKaMH.
lla}Ke B npHMeH5IeMbIX 60JlblllHX JJ,03ax He OblJIH OTMetIeHbI epHTOTOKCHlJeCKHe ClIMnTOMbl, KO
Topble M01'ml tJbI COKpaTHTb rrpoJJ,yKUHIO KJ1yoHeii. TOJIbl<O 1'ep6HUHJJ, Sencor Ha neCl.laHO-1'.TlH
HHCTOH nOtlBe B )l.03aX 3,0 li 4,5 K1'ira COKpanlJl 3HatI\1TeJIbBO npoJJ,yKUHIO H:JIy6HeH.
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Q,EZIDUURI DE ERBICIDE ÎN TUBERCULI DE CARTOF

, ',An:... POLIZU,AURELIAOAIRAIMETE, DOMNICA lRUGHINIŞ,

H. BREDT şi M!ARGJAiRE.TA jBAJLTA'C

lip !\':on1diţii'le din ţaraâ10;cvskă, triaz',nele 'Şi uronii au dat bune
rezultate [n ce: pri,yeş-re cOimbart~rea '):mruienilor. Cercetările is~au

e:Eectuat ,pe soiurHe UrgenJta, Bintje, Măgura, Coilin,a, Desiree,
Om şi Ostara,experien~a fiind 'ampla,sată pe un sol humico
lS'ei,m~'gleÎtC:, luto~a['lg!Î10ls,.neutnu, ,l;Jogat [n humuB. S-a administrat
PatOl'ian 500f0, Gesag,arld500f0, 'Semeron 25010, Gesapax 50%, Aresin
5QOfo şi AfaiJ.on 500f0, tOlate !produsele fiind sub formă de pulbere
uimelctaibnă" în doze de 1,5; '2,5; '3,0 şi 7,5 kg/ha 15.80. Înfun'ctie
'cie ' ,strUlctura ~rlbk~delor,. reZIduurile constatlate ,în recoltă s[nt
diie["Î!te,' {!netabrom1lIronul (0,012'-0,08' ppm) şi prometrinul(O,01
0,0'8 iPlpm) acumu:liînrdu-se în mai mare măs,ură, co:rnparatiiv ou
deslrnetriil1!ul (0,0,2-0,02 p!pm) şi ametrinul (0,,02~0,05 ppm). Meta
bolismul idif'2renţiat la'l soiurjlor, se reflectă ;şi [n gradul de aiCU

mulare a reziduurilor; lasoiuri:le Bintje !şi Om se la1cu.mll'lează

CU precădere metabI'Om:urODilJ,l (0,07~0,08 ppm), !pe :cînd la Ur
genta şi Colina - 'prometrinul (0,07-0,08 pJPm) şi ametrinul
(0,05 ppm). Se ,remarcă [n toate cazurile, rO diferenţă de acumu
lare a reziduurilor proporţională cu cantitatea de ;produs admi
nistrată la, ha. iErbicildele ,ureioe pe bază de monolinuron 'şi linuron
afeC'tează recolta cu reziduuri mai mici pe 0,5 'P'pm. Efeduîndu-se
trata1menteîn 'cultură, se remarcă diferenţe ale conţinut:uJui de
reziduuri :în I'ecoltă [n funlcţie Ide momentul erbiddării; rezi
duuri de rprometrin de 0,02'-0,07 ppm dnderbicidarea s-a făcut

la apariţia colţnor $i 0,04-0,09 Plpm în cazul aplicăifii erb~ddelor

cînrd plantele a,yeau 7 frunze.

Pentru combaterea pe cale ehhnică a buruienilor din culturile de
cartof, se obţin rezultate bune, folosin'd erbicidele din elasa triazinelor
şi substituenţilor ureii.

M o n t g o nl e r y şi F r e e d (1961), S h i ln a.m b u k u r o şi

Lin IC k (1967), Ma j u m ci R r şi M 11 Il e r (1969) şi alţii, arată

că acesteerbicide aclministrateîn sol s;înt absorbite de plante, translocaţia

şi localizarea În diferitele organe fiin!d lnai mult sau mai puţin În funcţie

de specie şi structura substanţei active.
E cunoscut faptul că la nivelul solului compuşii triazinici şi ureici

sînt 'Supuşi degradării, uronii fiind mai labili dedt triazinele. G e i s s
b 11 h 1 e r şi colab., (1963) şi Ma j u m dar şi K o ,e k (1968) constată că

în perioada de recoltare, salu] (:onţine numai 5-200/ 0 din compusul ureic
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administrat iniţial, iar reziduul din recolta de 'cartofi este În general
sub 0,1 ppm.

:In .condiţiile din ţara noastră triazinele şi uronii au dat bune rezul
tate 1n 'ce priveşte combaterea buruienilor; în lucrarea de faţă se pre
ZIntă rezultatele referitoare la eonţinutul reziduurilor de uroni şi tria
zine in recolta de cartof.

MATEll.IALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările s-'au efectuat 'În anii 1970-,1971 la I.C.C.S. Braşov. Clliiura ,ti fost
~mpllasată pe un sol humico-semigleic Quto-argilos, cu un conţinut de argilă de
26% , boglat în materie or,gani1că, cu un conţinut în humus de 80/0 şi de pH 7.;

Fer,tilizareas-a făcut prin încorpoJ;'area a 85 kg/ha P 20 5 şi 80 kgJha K 20
aplicate toamna. Primăvara s--a a:dministrat 1100 kg/ha N.

in 1970 experimentarea s-a fă:cut pe soiurile .Urgenrta,Bintje, Măgura, Co
lina, Desiree, Ora şi Ostara ; în 1971 5-'<;1 luorat numai pe Desiree.

Cartofii s-au plantat între 1-10 aprilie. Erbiddarea s-a făcut la 30-40 zile
dllipă plantare, p[nă în momentul răsăririi.·S-;a administrat Patoran 500/ 0, Gesa
g,ard 500/0, Semeron 50010, Gesapax 50% , Aresin 500/0 şi Afalon 500/0, toate produ
sele fiind sub formă de pulbere umectabilă, în doze de 1,5 ;2,5 , 3,0 şi 7,5 kg/ha !S.a.

Reeoitarea tubercuIi[or de cartofi s-a făcut în septembrie;'
in timpul perioadei de vegetaţie, precipitaţiile au fost oarecum diferite în

cel doi ani experimentaili(tabelul 1). în 1970 cea mai mare cantitate de precipi
taţii s-a înregilstrat in mai şi, iulie, in Iperioada rel2oltă:rii, t1mpu'I ta fost seceto\S.

Tabelul 1

Cantitatea de precipitaţii căzută în perioada de vegetaţîe a cartofului (l/mp).

Anul Aprilie I Mni Iunie Iulie August Septembrie

1970 31,7 157,9 81,4 134,1 71,4 43,9
1971 27,3 99,6 75,7 164,7 81,2 104,9

În 1971 ploi mai ,abundenlte au fost în iulie şi septembrie, deci toamna la
recoltare, primăvara - dnd s-a făcut erbicidarea - precipitaţiile au fost destul
de reduse.

in tube~culii de cartofi reziduurile triazini,ce s-au dozat după metoda
De Il e y şi coiab. (1967), compuşii rureirci s-au determinat după metoda propUSEt
de VOIOS şi colab.. (1971), prin codistilare.

REZULTATE OBŢINUTE

Din rezultatele obţinute, se eonstată eă !în urma translocaţiei din
sol în plantă, acumularea rezi!duurilor de erbidde in tuber:culii de car
tofi este re!dusă, iiiniel sub 0,'1 ppm {tabelul 2).

în funcţie de structura cO'mpusului, acumularea este diferită; lneto
br01Uuronul (0,02-0,08 ppm) şi prOlnetrinul (0,01-;0,08 ppm) se acumu
lează în lnai mare :măsură,comparativcu desmetrinul «(),02-0,02 ppm)
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Tabelul 2

Reziduuri de erbicide în tuberculi de cartof (ppm), anul 1970

Produsul IDo" P,oo/ Soi ul
dus (subst.

(subs. activă) activă) I Bintje \ Măgura ICol ina I Desiree I Ora I Ostarakg/ha Urgenta

PATORAN 6,00 0,04 0,05 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03
(3,00) --------- ------metobromuron 15,00 0,07 0,08 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07(7,50)

---------------
GESAGARD 6,00 0,02 0,03 0,04 0,06 0,02 0,01 0,02

(3,00) ---------------(prometrin) 15,00 0,08 0,05 0,06 0,07 0,04 0,02 0,03(7,50)
--------- ---

SEMERON 12,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
(3,00) ------------

(desmetrin) 30,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
(7,50)

--- ---- ------
GESAPAX 6,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

(3,00) --- ------ ---(ametrin) 15,00 0,02 Oi02 0,02 0,05 0,02 0,04 0,02(7,50)

şi ametrinul (0,02-0,05 ppm). [n medie, reziduurile de metobromuron
sînt de 0,05 ppm, prometrin 0,04 ppm, desmetTin 0,02 ppm şi de mlle
trin 0,03 ppm.

Metabolismul diferenţiat al soiurilor, :se reflectă şi în gradul de
acumulare al rezilduurilor; la Isoiurile Bintje şi Ora se acumulează cu
precădere metobromuronul (0,07-0,08 ppm), pe dnd la Urgenta şi Co
lina - prometrinul (0,07-0,08 ppm) şi ametrinul (0,05 ppm).

Se remarcă în toate cazurile, o diferenţă de acumulare a reziduuri
lor proporţională 'CU cantitatea de produs administrată la ha, lllai ales
în cazul metobromuronului, deoarece acesta se degradează mai greu [n
timp, persistenţa desmetrinului fiin/d de ordinul a dtorva săptămîni, era
de aşteptat 'ca după 3 luni de la administrare, cînJd s-au dozat reziduurile
în recoltă, să nu mai fie decelabile diferenţe.

Erbicidele ureice pe bază de monolinurom şi linuron se degradează

mai repede ,în sol; din această Icauză reziduurile care se constată sînt
mai mici de 0,05 ppm, fiinid :cuprin'Se între 0,02 şi 0,05 ppm (tabelul 3).

Remar1căm faptul1că Imonolinuronul -care are un atom de halogen
in moleculă, se acumulează [n tuber1culi în cantitate dublă Icomparativ
cu linuronul, ,care are idoi atomi de halogen. Menţionăm că în procesul
acumulării reziduurilor nu numai halogenarea intervine, ci şi greutatea
şi volumul molecular al substanţei active, preculll şi solubilitatea ei in
apă sau lipide.
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Tabelul :1

Reziduuri de erbicide ureice în tuberculi de cartof (ppm), În anul 1971 - soiul Desiree

Produs (subst. activă) IAc"hH- NATA

I
Aresin

I
Afalon S IAl'!on (linu,on!(monolinuron) (monorom) (Iinuron)

Doză produs 5,00+11 3,00 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00
(subst. activă) kg/ha (2,50) (1,50) (2,50) (1,50) (2,50) (1,50) (2,50)

Reziduu ppm 0,04 0,04 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03

Un alt factor care deterlnină acumularea diferenţiată a reziiduurilor
în recoltă es'te momentul administrării erbiciidului. ,Astfel, efeetuînk1u-se
tratamente în 'cultură, se constată că cu e:ît acestea se fac mai tîrziu,
cu atît reziduurile din tuberculi au valori mai ddkate. Cînd erbicidarea
s-a făcut in momentul apariţieicolţilor, reziduurile de prometrin sînt
de 0,02-0,07 ppm; în icazul dnld eroiicidarea s-a făcut mai t\îrziu, cînd
plantele aveau deja 7 frunze, reziduurile care se constată sînt de
0,04-0,09 ppm (tabelul 4).

Tabelul 4

Reziduuri de prometrin în tuberculi de cartof (ppm) În urma tratamentelor în cultură la diferite
faze de vegetaţie - 1971

Fază de vegetatie I ,olţi I 3 frunze
1

5 frunze I 7 frunze

Doză produs 3,00 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00 3,00 5,00
(subst. activă) kg/ha (1,50) (2,50) (1,50) (2,50) (1,50) (2,50) (1,50) (2,50)

Reziduuri 0,02 0,07 0,02 0,08 0,04 0,09 0,04 0,09

Rezultă deci, că acumularea este depenldentă Ide cantitatea de toxic
de la nivelul tuberculului în momentul formării lui şi de absorbţia

principiului activ din sol odată cu apa şi substanţele nutri1;i:ve.
Este Icunoscut faptul 'că regimul toxi:cului în sol, care determină

de fapt prezenţa cantitativă a ;acestuia la un moment dat, depinde de
intervalul de timp dintre administrare şi prelevarea probelor, cantitatea
de precipitaţii în perioada respectivă, proprietăţile fizice şi chimice ale
solului, struotura Isubstanţei aJcHve din prelpara1tul ,folosit şi degnaldaibili
tatea aeestui în sol.

CONC"L UZI!

Din rezultatele obţinute, se desprind următoarele concluzii :
1. Interdependenţa dintre ,cantitatea de toxilc aCUl1TIulat în tuberculul

de cartof şi momentul aplicării tratamentului in perioada culturii.
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2. ,In cazul erbiddării cu compuşi ureici şi triazki, reziduurile din
recolta de !cartof sînt mi'CÎ ; aceşti 'compuşi nu se acumulează în Icantităţi

mai mari de ,0,1 pplTI ni'CÎ în cazul a!dministrării idozei de 7,5 kg/ha s.a.
- doză 'care în nici un 'caz nu se foloseşte în ,condiţiile de producţie.

Menţionăm că Icele mai sefVe:rre :to1el'lalITţe laldilTI,ilS,e lS,în't de 0,1 ppllTI
pentrumetobromuron, monOlinUrOlTI !şi linurom şi 0,5 ppm pentru pro
metrin -aprobate !in R.F. Germania (anonim, 1966).

13IBLIOGRLAFIE

ANC:NIM, 19166, Verordnung uber Pflanzenschutz, schădlingsbekampfengs- und
Vorratschutzmit:tel in oder auf Lebensmittelnpflanzlicher Herkunft. B1.1nides
gesetzb'la\tt. Ten 1, 53.

GEI6SBUHLER H., HASiELBAOH C., DEBI H., 1963, The fate of N' (4- cloro
phenoxy) phenyl - NH - dimethylurea (C1933) in soH and plants. Weed
Res. 3, 181-194.

MIAJUMJDAR J. C., KOCK W., 11'9168, RiLckstiinde von Linuron, Monolinuron und
Metobromuron in Boden und in kartofjelknoUen bei den Ernte. Z. PfI.
Kranth. Pfl. Schutz 4, 2'0'1-'20:7.

MAJUMDAR J. C., MULLiElR F.,196r9, Intersuchungen iiber aufnahme und trans
location von C - metobromuron in unterschied:lich empfindUchen pflanzen.
vVeed Res 9, 3''22>-33'2.

MONTGOMERY M., FREE;D V., 1'9<61, The uptaketranslocation and metabolism
of simazin and atrazin by corn plants. Weeds 9, 2. 231-237.

DELLEY R., FRJEDERICH K., KARLHMBlER R., SZEK,ELY G., STAMMBACH K.,
1967, The indetification of vlarious triazine herbicides in biological mate1'ials.
F,re:s'eniuls Z. Anal Chem. 2:280 1. 23-..;38.

'SHIM,~'\MBUKURO R. H., LiJNCK A J., 1/9,67, Root absorbtion and translocation
of atmzine in oats. Weeds 15. 2. 1175-1718.

voas G., GUTH J. A., BURKHAlRD N., 1'9711, Automated determination of aro
matic amines derived j,rom pesticideresidues. Al II-lea CO!D.iglres Internaţional

IURAiC-<Israel.

HERBICIDE RESIDUES IN POT:ATO TUBERS

SUMMARY

The triazines and tiranic compo1.1nids gave good 1'es1.1lts inweed control.
Experiments were conducted with Urgent,a, iBintje, Măg1.1na, Colina, Desiree, Ora
and Ostara varieties on ,a hum1.1iS helf-gleycy, c1ay loamy, neutrall soU wilth a
high humus content. The compo1.1nds, Le. Patoran 50%, Gesag.ard 50%, Semeron 250/0,
Gesapax 50%, A,resin 50% and Atfalon 50% were applied las wettable powder in
the following levels: 1.5; 2.5 ; 3.0and 7.5 kg a.i.jha. Tihe residues found in potato
tubers varied as a function of herbidde structure, Le. metabromurone and prome
trin exhibi'ted higher accum1.1lations (0.02-0.08 ppm ,and 0.01-0.08 ppm respecti
vely) as compared. to desmetrine landametrine (0.02-0.03 ppm and 0.02-0.05 ppm
respectively). The different metabolism of potato varieties was ref,lrercted by the
degree of re:sidue aiCrcumulation; metaibromurone w.as ,alcoum1.1lated espedaly in
Bintjeand Ora varieties (0.07-0.08 ppm) while promeftrine (0.07-0.08 ppm)and
ametrine (0.05 pprn) exhibirted highera:c:cumulIClltion in' Urglenrta and Colina varieties.
A differenta'ecum1.1lation rate of resitlues was noted, proportional to the amount
of compound appJied per hectar. Ureie herbicides prepared on monolinurone and
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linurone basis proved to 'affec\t the yieTd with residues of up to 0.5 ppm. The
treatments applied ,to potato Icrops evidenlcetl differences in the restdue eontent
of yield as a fUllichon of applie,aition time,i.e. the residue content ranged between
0.02-0.07 ppm in case of herbicide .applica'tion at sprout emergence and between
0.04-0.09 ppm when applieation was performed at the seven-lea1f st'age.

HERJBIZIDRDCKSTĂNDE IM KARTOFFELNOLLEN'

ZUSAMMENFASSUNG

In elen Verhaltnissen unseres Landes haben die Triasinen und die Uronen
gute Erfolgein der Unkrautbekampfung bewd.esen. Die ForSiOhulligen wurden auf
die Arten Urgenta, i.Bintje, Măg-una" Colina, Desiree, Ora und Ostara dunchgefuhrt;
das Experiment fan!d .auf einem sehluffigen Boden, Humusgleyboden, neutralen
Boden. humusreichen iBoden, statt. E\s wilu!de Patoron 500/0, Gesagard 50%, Seme
rin 250/0, Ges-apax 500/0, Aresin 50% und A\falon 500/0, angewandt; alle Erzeugnissp
warenin benetzbarer Bulverform, in Dosen von 1,5, 2,5, 3,0 und 7,5 kg/h angewandt.

In Verhaltnis zur Herbizidenstruktur sind die in der Erl1.'te ermittelten
Ruckstande verschieden; dias Metabromuron (0.02-0,08 ppm) und das Prometrin
(0,01-0,08 ppm) hauf,tesich. im hăheren Masse im Vergleich zum De:smetrin
(0,02---0,02 ppm) und Ametrin (0,02-0,05 ppm) an. Der unterschiiedliche Metabo
lismus der Arten zeigt skh aueh im AnhaufillngSgrlaJd der Ruckstande; bei den
Arten Bintje und Ora haufte sirh vorzugHchda:s Metabromuron (0,07-0,08 ppm)
an, wahrend bei Urgenta und Colina das Prometrin (0.07-0,08 ppm) 'und das
Ahletrin (0,05 ppm) den Vorrang haben

Es wird in allen FEillen ein AnhaufungsUliterschi,ed der Ruckstande, pro
portiona,l zur angew,andten ErZieugnismenge je Hek,tar beobachtet. Die harnstoff
halti,gen Herbizide aui Monolinuron- odeI' Linuronbasis bee'influssten die Ernte
dUI"ich Ruckstande die Kleiner 'aIs 0,05 ppm waren, FaHs die Behandlung wahrend
der K'11!lturzeit sua1:tfindet werden Untersehiede des RuckstandgehaJtes in der Ernte
im Verhaltnis zur Anwendungszeit der Herbizide bemerkt, namenitUeh Protein
ruckstande in IBetrag von 0,02-0,07 ppm fallis die Herbizidenanwendung beim
Erscheinen der Keimlinge nnd 0,04-0,09 ppm falls die Herbizidenanwendung als
clie Pflanzen 7 iBlatter hatten, stattfand.

OTJ10)l(EHI15I rEPEI1I~I1)lOB B KJ1YEH5IX KAPTO<DEJ15I

PE3IOME

B yCJ10BIUIX HallleIl CTpmIbI TpHa3HHbI H ypOHHH ,rr,aJlH xopolllHe pe3yJlbTaTbI B eiopboe c cop
HHKaMH. I1cCJle,rr,oBaHH5IObIJIH rrpOBe,rr,eHbI Ha copTax URGENTA, DINTJ E, MAGURA,
COLI N A, DESIRh E ORA H OSTRAVA. 3KcrrepHMeHTbI ObIJlH rrpo,rr,emlHbl Ha rJlIlHIlCTO,
rrOJlyrJleliCTOII, rJlHHIlCTOII, 60raTOH ryMycoM nOIme, EbIJIO pacnpe,rr,eJleHO PATORAN 50!Jl)
GESAGARD 50%, SEMERON 25%, GESAPAX 50% ARESIN 50%, Bce OblJlH B epopMe
epJlaTHOrO nopolllKa B ,rr,03ax 1,5, 2,5, 3,0 H 7,5 Krira li T.,rr, .•.• B 3aBHCHMOCTlI 01' CTpyI<Typbl

rep6HIJ.Il,rr,OB, BbI5IBJleHHble OTJlO}I{eHH5IB rrpO,lJ;yKUHII pa3Hooopa3HbI, metabromuron (0,02
-0,08 HaiM) II prometrin (0,01-0,08 HaiM), aKKyMyJlHpy5I B OOJlblllOH Mepe B cpaBfleHHH C
destatrin (0,02-0,02 HaiM) II ametrin (0,02-0,05 HaiM). Pa3JlWIHbIH 06MeH BemeCTB COpTOB

OTpa)KaeTC5I Il B CTeneHH aI<KyMyJI5IUHH oca,rr,KOB, y COpTOB BINTJ E 11 ORA BKKyMyJlUpyeTC5I

rrpeIlMymecTBelHlO metabromuron (0,07-0,08 HaiM) E} 1:0 BpeM5I Kal< y URGENTA II COL
I NA-prometrin (0,07-0,08 HaiM) Il ametron (0,05 HaiM). Bo Bcex CJlylla51X 3aMeQaeTC5I pa3

HIlua aKKyMyJl5IUHH OTJlO)KeHIlH nporropl]JloHaJlbHO KOJlHllecTBy paCrrpeAeJlefiHOrO COCTaBa Ha
reKTap. MOlleBIlHHble repOIIUIl,rr,bl Ha OCHOBe monnlinuron Il linuron )},OCTHraIOT pyO}J( m

MeHblllIlMIl OTHOllleHH5IMll no 0,5 HaiM. TIPH o6pa6oTKe KyJlbTypbI 32MeI.JaeTC51. pa3HHua ca
TaBa OTJlO)KeHIlH Ha ypO)Kae B 3aBHCHMOCTH 01' MOMeHT3 repC'Il,[U133UBH. OTJlO)XeJHl51. prom
etrin 01' 0,02-0,02 Ha/M, B 1'0 BpeM51. Kor,rr,a repCHUH3aIUl51. CblJla C)leJl8Ha npHn05IEJleHHH poc

TKOB H 0,04-0,09 HaiM B CJlyllae, Kor,rr,a npHMeHeHHe rep6HUH,rr,OB ObIJlO c,rr,eJlaHO y paCTeHH5I,

Hl\IeBlllero y)Ke 7 MeC51.ueB.



280 'L. TAMAS şi colab., îmbunătăţirea tehnologiei pentru întreţinerea cultUirii.

CONT'RIBUŢII LA IMBUN.Ă:TAŢIREATEHNOLOGIEI
PENTRU INTREŢINEREACULTURII CARTOFULUI

L. TAMAS, H. BREDT şi LUCIA DRAGOMIR

Printr-o experienţă poIifactorială la ICCS Braşov, Staţiunile
experimentale Ştefăneşti-Argeş, şi Tg. Mureş s-a studiat in
fluenţa diferitelor tratamente în condiţii de erbicidare cu 7 kg
Gesagard 50 la ha. in medie pe 3 localităţi variantele cu apli
carea de 3-4 1 Gramoxone la ha au depăşit v,ari,antele care au
fost grăpate şi rebilonate înainte de răsărire cu o diferenţă

foarte semnificativă de 45 qjha. V,ariantele fără lucrări de în
treţinere au realizat o producţie medie de 332 q tuberculi la ha.
Prin lucrări de întreţinere ,executate după răsărire producţiile

de tuberculi au crescut cu diferenţe semnificative şi s-a redus
gradul de îmburuienare. S-au realizat sporuri de 9% în cazul
aplicării a două praşile manuale şi 8010 la aplicarea unei /Singure
bilonări mecanice. Mărirea numărului de lucrări de întl'ieţinere

mecanÎ'Ce nu a contribuit la creşterea producţiei de tuberculi şi

nici la scăderea gradului de îmburuienare. Lucrările de între
ţinere influenţează numai temporar şi în măsură neînsemnati')
tasarea şi umiditatea solului.

Rezultatele experimentale ,şi de producţie demonsltrează că se pot
realiza producţii mari de cartofi, prin folosirea ,erbiddelor şi prin apli
carea unui număr redus de lucrări de 'întreţinere (D alI y n, 1971;
S c hol z, 1971; C ros n i e r. 1970)

In R. F. Germania se recomandă rebilonarea culturii' şi aplicarea
unui erbicid rezidual înaintea răsă:ririi lor şi o bilonare în timpul vege
taţiei, iar pentru evitarea îmburuienării tardive, concounitent cu ulltimra
lucrare. aplicarea a 1-1,5 kg/ha Prometryn sau Simazin între rînduri
(K o c h, 1970).

'Pentru asigurarea unui lan curat în timpul răsăririi cartofilor, în
Anglia, se combat buruienile prin aplicarea unei cantităţi de 1fGramo
xone ooncomitent cu administrarea unui erbieid rezidual (P ry an
P 1 a t t, 1972).

Acolo unde datorită compoziţiei floristke erbicidele reziduale asi
gură o combatere perfectă a buruienilor se poate renunţa la executarea
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bilonării cartofilor, constată C ros n i e r (1972). Din lucrările Confe
rinţei .a IV şi a V-a a Comitetului francez de luptă contra buruienilor
(COLUMNA) a rezultat însă că bilonărileefectuate în perioada de v!ege
taţie' pe suproafeţele unde s-au aplicat !erblcide preemergente, nu afli
determinat fenomene de fitortoxicitate si nici nu au diminuat eficacitatea
erbiddelor, asigurîndu-se în majoritate~cazurilOiI' obţinerea unor producţii
mai m'ari.

Pentru elucidarea problemelor ridiearte în vederea îmbunătăţIrii

tehnologiei luc['ărilor de întreţinere la 'Cartof, în anul 1972 s-a ,executat
o experienţă polifactorială la ICCS Braşov, Staţiunile experimentale Ste
făneşti-Argeşşi Tg. Mureş.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Factorii studiJaţi l'a toate staţiunile au fost: F1actoirtll A = 2 tratamente
înainte de răsăr~t cu 2 graduări lCli = grăpat şi rebilonat.a2 = Gremoxone
3,3 ljha. Factorul B = 4 sisteme de lucrări de întreţinere în perioada de vege
taţiecu 4 Igraduări: b i = nelucrat, b2 = două praşile manuale, b3 = o bilonare
mecanică, b4 = o praşilă mecanică şi o bilonare mecanică. Factorul C = 2 tra
tamente după terminarea lucrărilor de întreţinere 'CU 2 graduări: ci = fără er
bicide, C2 = Gesagard 50, 3 kgjha. In afara factorilor A, B, G, s-au urmărit, doi
martori: Mi = netraitat nelucrat şi M2 = lucrat normal fără erbicide.

Plantarea s-a făcut semimecanizată. Soiul plantat a fost Desiree. Inainte de
răsărire s-a aplicat 7 kg Gesagard 50 la ha. S-a experimentat, la Braşov pe un
sol humico-semigleic cu textura luto-argiloasă şi 7,5% humus, la Ştefăneşti şi

Tg. Mureş pe sol aluvial cu textura luto-nisipoasă şi respectiv luto-miloasă. Hu
musul a variat între 2,2 la Ştefăneşti şi 3,4% la Tg. Mureş.

Buruienile dominante au fost: Sonchus arvensis, Chenopodium album,
Equisetum arvense, Sinapis arvensis, Cirsium arvense la Ştefăneşti şi Cirsium
arvense, Convolvulus arvensis. Setaria sp. Echinochloa crus galU, Sinapis arvensis,
Chenopodium album, Oxalis acetosella, Viola arvensis, Polygonum lap. şi Verionica
sp. la Tg. Mureş. La Braşov nu au răsărit buruieni.

Din punct de vedere climatic prima parte a anului a fost mai secetoasă

decît media multianuală, iar în a doua parte a anului începînd cu luna august
precipitaţiUe căzute au depăşit această medie.

REZULTATE OBŢINUTE

Influenţa tratmnen\telor :asupra combaterii buruienilor a fost mai
evidentă la Tg. Mureş (tabelul 1). La varianta netratat nelucrat (Mt. 1),
s-au determinat 276 fire buruieni la m.p. cu o greutate de 5 496 kg
substanţă uscată ila ha. Pdn lucrări obişnuite oantitatea de bUNlieni s-a
redus cu 850/ 0 (MIt. 2). Aplicarea erbicidelor a determinat în special
distrugerea buruienilor diootiledonate anuale şi în mai mică măsură pe
acelor monocotiledonate anuale. Nu s-au obţinut rezultate (concludente
în ceea ce priveşte combaterea buruienilor perene, Ttatamentul cu
Gramoxone a combătut mai bine buruienile, decît grăpatul şi rebilonatul.
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Tabelul 1

Influenţatratamentelor asupra combaterii burienilor

Tg. Mureş

Substanţe uscată kg/ha

Factori şi graduări I ,",,,1,
Iperene . .. mono. total

dlcotlled. I cotiled_,

A. Tratamente înainte de răsărire

a.1. grăpat şi rebilonat 166 126 172 465
a .2. tratat cu gramoxone 121 64 116 301

B. Lucrări de întreţinere în perioada de vegetaţie

b.l. nelucrat 199 217 408 824
b.2. două praşile manuale 52 40 16 108
b.3. o bilonare 112 74 80 266
bA. o praşilă mecanică + 1 bilonare 211 76 73 360

c: Aplicarea erbicidelor între rînduri
Ic.1. fără erbicide 148 132 200 480 I

c.2. cu erbicide 140 58 89 287
Martori netrataticu erbicide

Mt. 1. netratat, nelucrat 69 5082 345 5496
Mt.2. lucrat normal 88 565 150 803

Lucările de întreţinere în timpul vegetaţiei au redus gradul de
îmburuienare. Se remarcă în acest sens efectul aplicării praşilelor ma
nuale. Prin executarea unei singure bilonări (b3) s-a obţint un efect
mai bun asupra distrugerii buruienilor în comparaţie cu aplicarea unei
praşile mecanice şi o bilonare (b4). Gradul de combatere al buruienilor
nu :a 'crescut prin sporirea numărului lucrărilor mecanice.

Prin aplicarea erbiddului între rînduri în timpul vegetaţiei a
scăzut producţia de buruieni între rînduri.

Rezu1tlatele de producţiei pe localităţi factori şi graduări sînt pre
zentateÎn tabelul 2 şi n1edia producţiilor ca urmare a efectului de inte
racţiune pe cele 3 localităţi este redată în figuTia 1.

Din datele cuprinse în tabelul 2 se remarcă unuătoarele : aplkarea
erbiddului Graimoxone înaintea răsăririi cartofului apare mai eficientă

ca grăpatul şi rebilonarea, dar diferenţa de p~oducţie este selTInificativă

nUlTIai laŞtefăneşti. Lucrările de întreţinere în perioada de vegettRţie au
determinat mărirea producţiei de tuberculi cu 2-5% la ICCS Braşov,

16-20% la Ştefăneşti şi 5-80/0 la Tg. Mureş. Producţia cea mai mare
s-a obţinut cînd în perioada de vegetaţie s-au executat două pra.şile

manuale sau o bilonare mecanică. Sporirea numărului de lucrări 'rrneca
nice (o praşilă mecanică + o bilonare) nua contribuit la sporirea pro
ducţiei decît într-un singur caz la Ştefăneşti.



Braşov Ştefăneşti Tg. Mtlreş Media

PCOdol I 0;1.1 PCOdol IDU 1
p,odol

IDlf.l
p,odol

% IOif.jabs. % S abs. % S abs. _ % s abs. S
q/ha q/ha q/ha q/ha

FACTOR.UL A - TRATAMENTE INAINTE DE RASARIRE
,.. -

a.1. grăpat + rbilonat 14181100 I - I 11791100 I I - /3871100 I - I- 1328 /100 1+45 1+++a.2. Gramoxon:: 3,3 It. 4~7 107 +28 - 2f~ 130 +54++ 4~~ 117 +52 - 373 114
DL 5% 17

FACTOR.UL B - LUCRARI DE INTRE INERE IN PERIOADA DE VEGETAŢIE

b.l. nelucrat 421 100 - -- 181 100 - - 394 100 - - 332 100 - -
b.2. 2 praşile manuale 441 105 +20 + 217 120 +36 +424 108 +30 X 361 109 +29 +++
b.3. o bilon mec. 434 103 +15 - 217 120 +36 421 107 +27 357 108 +25 +++
bA. o praş. mec. + o

bilonare I 431 102 +10 - 210 116 +29 + 415 105 +19 351 106 +19 ++
DL 5% 16 22 29 I 12

FACTORUL C - APLICAREA ERBICIDULUI INTRE RINDURI IN PERIOADA DE VEGETAŢIE

c.l. netratat 444 100 - - 202 100 427 100 - - 358 100 - -
c.2. Gesagard 50 3,3 kg 420 95 -24 000 210 104 -+-8 399 93 -28 000 343 96 -15 000

DL 5% 14 7 15 6

Influenţa tratamenteIor asupra producţiei de tuberculi în funcţie de factorii studiaţi

Tabelnl 2
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BRASOV

STEFANC5T1
TG-MUI1ES

Prochcliade
It/bercv/; ~/ha

fţ}rci t'l'bic/(/e

C2 Ges~trI

Fig. 1 Producţiile medii realizate în funcţie de efectul interacţiunii factorilor la Braşov,
Ştefăneşti şi Tg. Mureş, 1972.

Average yields performed in Braşov, Ştefăneşti, and Tg. Mureş in 1972, in funetion of the
cropping faetors interaetions.

Aplicarea erbiciduluiîntre rînduri în perioada de vegetaţie a dus
la scăderea semnificativă a producţiilor de tuberculi la Braşov şi Tg.
Mures.

Dinamica oompactării solului pînă la 30 em -adîncime s-a urmărit
prin penetrare. Din analiza varianţei valorilor de penetrare determinate
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după terminarea lucrărilor de întreţinere, se constată atît la Braşov cit
şi la Tg.Mureş, că tr,atamentele efectuate inainte şi după răsărirea car
tofilor nu au influenţat semnificativ afînarea solului şi apar diferenţe

foarte semnificative n:um,ai între straturile de sol la diferite adîncimi
(tabelul 3). Neexistînd diferenţe semnificative între graduările factorilor

Tabelul 3

Rezistenţa solului la penetrare după terminarea lucrărilor de intreţinere

Analiza variantei

I
ICCS Braşov

I
S.E. Tg. Mureş

Cauza variabilităţii

I I I IOI S2 F OI 52 F

A. Lucrări înainte
de răsări re 1 46 1,5 18,5) 1 6 1,1 (l0,1)

B. Lucrări de între-
ţinere în timpul
vegetaţiei 3 9 1,1 ( 3,5) 3 59 1,3 ( 3,2)

C. Adîncimi 4 10817 581,0** * ( 2,5) 4 12238 506,0*** ( 2,5)

AXB 3 38 4,6* ( 3,5) 3 45 1,0 ( 3,2)

AXe 4 26 1,4 ( 2,5) 4 48 2,0 ( 2,5)

Bxe 12 4 0,2 ( 1,9) 12 18 0,7 ( 1,9)

AXBXe 12 28 1,5 ( 1,9) 12 84 3,5** ( 1,9)

A ~i B se prezintă doar media valorilor obţinută la Tg. Mureş pentru a
putea urmări tendinţa evoluţiei acestora în dinamică. Modificările valo
rilor de penetrare, în funcţie de epoci de penetrare şi adâncimi sînt
prezentate în figura 2. Compactarea creşte în funcţie de adîncimea so
lului .şi este influenţată de data determinării şi umiditatea solului, care
a fost de 230/0 la determinarea din 17 mai, 18%, la data de 30 aUlgust şi

29,40/0 la ultima penetrare din 13 octombrie.
Grăpatul 'şi rebilonarea înainte de răsărire a asigurat o atfînare mai

bună a solului decît tratamentul .eu Gramoxone (figura 3). Diferenţele

sînt mai evidente la ad~nchnea de 5-20 em a solului ded la o umiditate
mai mare a acestuia. Menţionăm că această afînare nu a fost urmată de
obţinerea unei producţii m,ai :mari de tuberculi.

Influenţa lucrărilor rrn:eoaniee asupr,a tasării ,solului pe epoci şi

adîncimi de penetrare este prezentată în figura 4. Chiar dacă apar dife
renţele de producţieîn,tre acestea sînt mult luai mici decît diferenţele

întlie epoci şi adîncimea de penetrare.
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Fig. 2 Dinamica rezistenţei solului la penetrare în funcţie de epoca de penetrare, adIncimea
şi umiditatea solului, 1972 Tg. Mureş.

Soi! resistence to penetration in funetion of penetration time, depth and soi! humidity
Tg. Mureş 1972.
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Legenqa.

af = 9'a;oa~ f~bllonal

a2= Gramoxone ~ j ~h9

30 VI/I. 13X. 17V

cm

Fig. 3 Influenţa tratamentelor înainte de răsărit asupra rezistenţei solului la penetrare pe
bilon (kgî/cm). 1972, Tg. Mureş.

Effeet of before-emergence treatments on soil resistance ta penetrat ion in ridge (kgfi/cm).
Tg. Mureş, 1972.



288 L. TAMAS şi colab. îmbunătăţirea tehnologiei pentru intreţinerea culturii.

;.legeJ?da:

DI =ne/vcral
~=2praşilmil/}l/iJl

4= Ibi/onal
b*= fpra,sitmec.1! fOi/anal

am.

Fig. 4 Influenţa lucrărilor de întreţinere după răsărit asupra rezistenţei solului la penetrare
pe bilon (kgUcm). 1972, Tg. Mureş.

Effeet of after-emergence treatments an soil resistence to penetration in ridge (kgI!/cm).
Tg. Mureş, 1972.

Deoarece bulgării ce apar la recoltarea cartofilor sînt fonnaţi tot
datorităcompactăriisolului prezentăm în tabelul 4 procentul de bulgări

fornlaţi la recoltare, cu 'mărimea diametrului mai mare de 3 em. Umidi
tatea solului în perioada recoltării fiind ridicată, procentul de bulgări

din bilon a fost foarte redus. Valorile au fost apropiate şi arată numai
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Procentul de bulgări din bilon la recoltarea cartofilor
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Tabelul 4

Tg. Mureş

1

% bulg'" pe oategol
Totalde mărime

Specificare
3-8 cm Ipeste 8 cm

%

A. Tratamente înainte de răsărire

a. . grăpat + rebilonat 20,4 1,8 22,2
3.2. tratat cu Gramoxone 19,3 1,5 20,8

B. Lucrări de întreţinere

b.l. nelucrat 19,5 0,6 20,1
b.2. 2 praşi1e manuale 18,9 0,7 19,6
b.3. 1 bilonare 20,5 3,2 23,7
bA. l praşi1ă mecanică + 1 bilonare 20,8 2,1 22,9

C. Aplicat erbicide între rînduri
c.l. fără erbicide 19,9 1,9 21,8
c.2. cu erbicide 19,8 1,4 21,2

:-

tendinţa de compadare a solului în urma tratamentelor. Astfel în urma
grăpatului şi rebilonatului executat înainte de răsărirea eartofului, s-au
format mai mulţi bulgări decît în urma tratamentului cu Gramoxone, iar
în varianta în care s-a pră'şit manual, s-au format mai puţini bulgări

decî-t la cea nelucr:ată. In v7Jarianteleîn oare, 'S-au făcut lucrări de între
ţinere mecanice, s-au format mai mulţi bulgări, deoît acolo unde nu 'S-a
hlcr,at, s,au runde s-au laplicat 2 prEliŞile manuale.

DISCUŢII

Factorul hotărîtor pentru obţinerea Unor pr'oducţii ridicate de eartofi,
este distrugerea buruienilor şi menţinerea ,culturii fără buruieni pînă

la reooltare.
Avînd în vedere gradul ridicat de îmburuienare al culturilor buru

ieni1e nu se pot combate în m,ă:sură suficientă, fără folosirea erbicidelor.
Num.ai prin aplicarea erbicidelor, fără alte lnăsuri agrotehnke, nu se
rezolvă distrugerea buruienilor decît în cazuri excepţionale, cînd sînt
răspîndite numai specii sensibile la acţiunea erbicidelor \şi ploile căzute

după trlatament crează condiţii pentru acţiunea erbicidelor.
In cazul cînd :nu există garanţia că erbicidul va distruge buruieni1e

apărute pînă la răsărirea eartofilor, sau pe cele ,cu răsărire t'Îrzie, efectul
erbiddului trebuie îmbunătăţit cu alte tratamente, fie ele chimice, fie
mecanice.

Obtinerea unui lan curat de buruieni în perioada răsădrii carto
fului se 'poate realiza prin grăpări şi rebilonări înaintea răsăritului sau
prin aplicarea erbiddelor cu acţiune totală în această perioadă. In
anul 1972 combaterea buruienilor eu aplicare de 3,3 1 GrIHmoxone la ha
a dat rezultate 'mai bune decît grăpatul şi rebilonatul. Fiind o perioadă
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ploioasă la sfîrşitul lunei aprilie lucrările mecanice s-au executat in
condiţii neoorespunzătoarepe un sol n1ai umed, cu o 'eficienţă slabă lin
ceea ee priveşte combaterea buruienilor.

Aplicarea Gesagardului între rînduri în tin1pul vegetaţiei nu a dat:
rezultate mulţumitoare. Efectul fitotoxic al erbicidului a redus producţiaI
de tuberculi şi nu s-a rezolvat distrugerea buruienilor care s-au ,aflat!
într...Jo fază de crelstere mai înaintată. Subliniem de asemenea dificultatea'
aplicării tratamentului în perioada de vegetaţie a icartofului. .

Lucrările l1mnuale deîntretinere au fost introduse ca o graduare
a !fa\ct\oruJiui\ B, penttru a gă,s'i{ {ln mijloc Ide distrugere a buruienilor
perene, cu înrădăcinarea adîncă, rezistente la acţiunea erbiddelor aflate!
pe rîndul de cartofi. Se constată că aeeas1tă me,todă satisface numai par
ţial cerinţa, deoarece chi1ar dacă se taie din rînd partea :aeriană a
buruienilor, ele lăstăresc din nou şi la reeoltare apare o 'masă 'însemnată

din aceste buruieni. Rămîne ded de rezolvat combaterea spedilor rezis
tente în Icadrul asolamentului, prin lupta integrată.

Este greu de stabiHt o corelaţie în experienţele de cîmp între tasa
rea solului şi producţia de tubereuli. O lucrare mecanică executată in
condiţii de umiditate necorespunzătoarepoate deterlnina o tasare a solu
lui, sau efectuarea mai multor lucrări chiar în condiţii optime poate să

aibă efect negativ asupra compactării solului şi asupra producţiei de
tuberculi. In felul acesta se explică faptul că variantele lucrate înainte
de răsărire au dat prlOducţii mai slabe de tuberculi. Luînd în considerare
rezultatele obţinute la producţia de tuberculi, gradul de distrugere al
buruienilor, eornpactarea solului stabilită prin penetrare şi formarea bul
gărilor trebuie să admitem că afînarea mecanică a solului joacă un rol
mai puţin important decît îmburuienarea, mai ales că gradul de afînare
a solului se schimbă permanent şi destul de repede. Un sol afînat se
reaşează uşor, dar terenul tasat excesiv ca urm1are a lucrării lui în
oondiţii de umiditate nepotrivită nu se lnai afînează în anul respectiv
cu nici un fel de tratament. De aici rezultă că, in cazul dnd buruienile
8Înt combătute, acele puţine lucrări mecanice oare dorim să le executăm

să le facem numai în condiţii optime de umikiitate. Lucrările executate
pe sol umed duc la tasare şi la formarea bulgărilor care împiedică reeoI
tarea mecanică.

In felul în care tratamentele alese, fie ele chimice sau mecanice
rezolvă distrugerea buruieni1or. s,e vor realiza şi producţii mai Inari de
tuberculi. Pentru ,alte scopuri oa acoperirea unor tuberculi care sînt
descoperiţi în urma ploUor, distrugerea !Sicoarţei forlnate, afîna:rea soLu
lui îndesat în urma unor ploi abundente, este de ajuns o silngură bilonare
pfectuată în <timpul potrivit la o umiditate potrivită a solului.

CONCLUZII ŞI RECOMANDARI

1. Lucrările 'de întretinere înaintea răsăririi oartofului se pot înlo
cui cu 'Sucees prin comb~terea chimkă a buruienilor cu erbicide de
contact. Această metodă se poate folosi mai aLes în primăveri ploioaiSe,
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cînd umiditatea solului nu permite 'executarea lucrărilor lneeanioe de
întreţinere, iar buruienile răsar şi cresc cu vigurozitateo

2. Rolul principal al lucrărilor de întreţinere îl constituie com
baterea buruienilor si numai în al doilea rînd mentinerea stării de afîn-are
a solului.' .

3. Aplioarea erbicidelor măreşte posibilitatea de reducere a lucră

rilor de întreţineremecaniee în timpul vegetaţiei în vederea distrugerii
buruienilor.

4. O singură muşuroire a eartofilor executată la o umiditate potri'
vită a solului determină ISporuri de producţie în lnajoritatea cazurilor
şi o reducere a gradului de îmburuienare prinînlbună,tăţirea efectului
er:bkidului. Aplicareamlai multor lucrări lnecanice este necesară numai
în cazuri excepţionale cu un scop bine definit.

5. Lucrările de 'întreţinere influenţeazănumai temporar şi în nlă:sură

neînsemnată afînarea şi umiditatea solului. Compactarea terenului în
continuare este influentată de conditiile dimatice si de natura solului.

6. Aplicarea post~ergătoare a ~rbicidului Pr01~etryn între rînduri
în condiţiile încercate a eontribuit Ia reducerea producţiei de tuberculi.

1. CROSINliER 1. C., 1970, Le desherbage chimique de la pomme de terre. La
pomme de itJelnre f,rraIllQai.se. vo1. 32.

2. CROSNIER 1. C., 1972, Selectivite des herbicides utilisables en culture de pomme
de terre. La pomme de terre franc;aise, mars-avril, nr. 3.

3. DALLYN L. S., 1971, Weed control methods in potatoes. Amerkan potato Jour
nal, 4.

4. KOCH W., 1970. Unkrautbekămpfung, Verrlag Eigen Ulmer, Stuttgart.
5. PRYAN, PLATT, 1972, Schutz ded Kartoffeln von Unkraut und Schăldlingen,

Kartoffelbau, 6.
6. SCHOLZ B., 1971, Stand der Tehnik zur Kartoffelpflege. Kartoffelbau, 5.

CONTRIBUTIONS TO THE IMPROVEMENT OF CULTURAL PRACT:ICES
APPLIEDTO POTATO CROPS

SUMMARY

Influence of different treatmenrts applied cOllicurrently with Gesag,ard ;:]0
(7 kg/ha) used as weedkiller, was studied in a poiyfadorial experiment 'con.dueted
at the Ş,tefăneşti-Argeş and Tg. Mureş experimenta,l stations of the Research In
stitute for Potato and Beet Growing. The variants consisting of 3-4 1 GI'amoxone
per ha exceeded the vadants subje:cted to cultivation and 'ridging before emer
geulce, with a highly signifioant difference of 45 quintals/ha. Potato yields of
332 q tubers per ha were oibtained in the variants with no applied culrtuIial prac
tices. Cultural praetiees performed afterplant emergence conductecl to a signifi
cant increase of tuber Ylields and reduced the weed infestation (degree. Yield
illlOJ:'leases of 9% were noted in case of two hoeing while the increases were of
8% when applying only one ridging. Increase in the number of cultural pr31citkes
did Hot result in the increase of tuber yields OI' in the decre:ase of weed infes
tation degree. Culltural practkes exhibited only a temporar and unsignificant in
flueil'ce of saH compaction and moisture.
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BEITRĂGE ZUR VERBESSERUNG DER TECHNOLOGIE FUR DEN UNTERHALT
DERKARTOFFELKULTUR

ZUSAMMENFASSUNG

MiiJtels eines PolyfakitorieHen Experimenites wUIf'de iim Institut fUr Kartoffel
unld zUickeI'ruhenibwu lBraşorv ulilld in der experi'Ynent,ellen ,Ansta:J.t Şt~fă!Eeşti Arg,eş

und TîJ:'giu MruJI"eş der Einfluss idiea:- verSichieidenen BehaJnidlu'l1gen, ialls als He'rbiziid
7 kg Gesag'arld 150 je Ha la1ngewanldt wurlden, geprUft. Im Durichshni!tt, in 3 OI'ts·chla
Hen, hahen die AinwenidrUlng:svarialnrben mit 3-4 GI',almlOxine je Ha .clie Vard.anten
iibeD9cnd,tben diie vor d!em, Aufg'ehen der Saalt geeggt und wiedergefurch't gewesen,
und dies mit einen sehI' bemeI'kunswerten Unterschid von 45 q/ha. Die Varianten
hir die keine Unterhaltugsarbeiten vorgenommen wurden haben eine KnoHen
produktion von332 q/ha erzegut. Durch Unterhaltungsarbeiten die nach Aufge
hen der Saat durghgeftirt wurden, hat die Knollenproduktion betrachtlich zuge
nommen und der Verunkrautungsgrad verringerte sich. Es wurden Produktions
7.unahmen von g% erzeugt ffalls zwei Hackungen vorgenommen wurden und von
8% fal1s ein einziges mal mechanisch gefurcht wurde. Die Vermehrung der me
chanischen Unterhaltungsarbeiten hat nicht zur Zunahme der Knollenproduktion
und ,auch nicht ZUJ' Verringp.rung des Verunkrautungsgrade<: beigetragen. Die
UnteI'haltungsarbeiten beeinflussen nul' zeitweilig und unbedeutend die Setzung
und die Feuchtigkeit des Bodens.

BKJ1A,UbI B YJ1Y4IllEBJ1E TEXH0J10nH1 TIO ~lXOlJY 3A KYJ1bTYPOfI
KAPTOcDEJ151

PE3IOME

TIyTeM MHorocraKTOpHaJIbHOfO OrrbITa Ha ICCS - bpaIllOB, Ha 3KcnepHMeHTa.nbHOI1 CTaHUHH
IllTeq)eHeIllTb-Ap)1)KeIll H Tblpry MypeIll 6bI.n0 !lcc.ne)J,oBaHo Bl!H5IHHe 06patioTIm B yCJIOBIUIX
rep6HUHsaUIHI TIO 7 Kr GESEGA,'"~D 50 Ha reKTap. B cpe)J,HeM B 3-x MeCTHOCT5IX BapHaHTbI C
npHMeHeHrIeM 3-4 GRAMOXONE Ha reKTap npeBbICH.nH BapHaHTbI, KOTopbIe 0bI.nI1 6opo
HeHbI )1.0 n05IB.neHH5I pOCTKOB co 3Ha4HTeJIbI-IOH paSlIl1ueH 45 uira. BapHaHTbI 6es pa60T no
yXO)J,y )J,amI np0)J,YKl~HIO 332 L~ K.ny6HeI1 Ha reKTape. TIyTeM paCoT no yXO)J,y, BblITo.nHeHHbIX
noc.ne rr05IB.neHfI5I pOCTKOB, rrpO)J,yKUI1.n KapToepe.n5I BbIpoc.na CO 3Ha4HTeJlbH0I1 pa3HHuell 11
CHH3H.naCb CTerreHb sacopeHHocTIL bbI.na )J,ocTHrHyTa npHCbI.nb 9 % B c.nyI.Jae rrpHMeHeHH5I
)J,B0l1Horo pyIIHoro MOTbUKeHb5I H 8% B c.nyIIae MeXaHI1IIeCKOll o(pa00TKH. YBemrlleIll1e pa60T
MexaHHIIecKoH 06pa60TKoH He BHeCJ10 )J,.n5I pOCTa rrpO)J,yKUHI1 KapTOcţeJI5I HHI<aIUIX y.nY'-IlIJemdi
11 He yMeHbIllH.no cTerreHb 3acopeHHoCTH. PatioTbI rro oGpa6oTI(e TOJlbKO BpeMemIO 13JmmOT fI
OIIeHb HeMHoro oca)J,KH H B.naLKHOCTb rrOI.JBbI.
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CONTRIBUŢIIPRIVIND TEHNOLOGIA IDE PREGĂTIRE

A TERENULUI PEiNTRU,-PLANTAREA CA:RTOFULUI

H. BREDT. M. BERINDEI, A. POPESCU şi G. MORAR

In anii 1971 şi 1972 au fost executate la ICCS Braşov unele
experienţe de dmp, în condiţii de meoanizare, ~:wînd drept obiec
tiv principal un studiu !comparativ al procedeelor tehnologice
diferite (lucrări şi utilaje), care pot fi utilizate pentru pregă

tirea terenului primăvara în vederea plantării cartofului. S-a
lucrat pe soIuri şi în condiţii c1imatice diferite, precum şi pe
sol arat şi nearat din toamnă. In condiţiile în care s-a lucrat,
lucrările primăvara înainte de plantare au devenit necesare la
praguri de rezistenţă la penetrare de peste 2 şi 5 kg/lcm2 la 10
şi 20 cm adîncime, sau respectiv de peste 1,30 g greutate volu
metrică. Utilajele cele mai bune pen'ku executarea lucrărilor de
pregătire pe solul arat toamna, au fost freza. Igrapa cucolţi

oscilanţi, cultivatorul şi grapa, alegerea făcl:ndu-se după natura,
umiditatea, compactivitatea şi gradul de îmburuienare al solului.
Pe solul nearat, dacă totuşi se impune cultivarea cartofului, sin
gura modalitate de pregătire a unui patgerminativ eorespun~

zător, rămîne lucrarea cu freza sau Q arătură superficială de
executat foarte timpuriu la despdmăvărare.

In cultura mecanizată a eartofului, problema pregătirii terenului
pentru plantare, a devenit Inult mai dificilă, din cauza pericolului tasării

şi 'compaetării solului sub :roţile agregatului (B eri n d e işi calah, 1969 ;
B eri n de i 1970 a ; Bre d t şi P o pe s cu, 1972 ; F r ies sI e ben 1965)
şi sub influenţa pieselor active de diferite tipuri (H ia n u s, 1968:
H r il s k a, 1970). Lucrările de pregătire a terenului trebuie să satisfacă

atît 'cerinţele plantei de cartof Ica tuberculiferă (B eri nd ei, 1970 b;
B eri n de i, 1972), cît şi cerinţele agregatelor cu care se lucrează în
rontinuare de Ia plantare piînă 11a reeoItarea cartofului i(S ehi e k şi co
lab. 1965). ln aceste conidiţii, arătura de bază executată toamna, a devenit
o necesitate obiectivă pentru majoritatea solurilor. Pe 'Solul arat se exe
cută apoi primăvara, lucrări mai adînci sau mai superficiale, după caz
(B r i a, 1972), a căror influenţă asupra solului şi producţiei, este încă

foarte mare în cultura mecanizată a cartofului (B eri n de i, 1970 a).
Din considerentele de luai sus, pre!CUffi şi din necesitatea cunoaş

terii şi verificării unor noi utilaje apărute în ultilnul tilTIp, au fost exe
cutate la ICCS Braşov în anii 1971 şi 1~72 unele experienţe, ale căror

rezultate le prezentălTI.
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METODA ŞI CONDIŢIILE DE CERCETARE

Au fost executate două experienţe: una pe soi arat şi una pe sol nearat
toamna, ambele avînd drept obiectiv principal un studiu comparativ al proce
deeLor tehnologice diferite (lucrări şi utilaje), care pot fi utilizate pentru pregă

tirea terenului primăvara în vederea piantării (tabelul 1).
rIn prima experienţă, lucrările diferite (factorul C) au fost experimentate

pe două fonduri - factorul B: b i = pe sol arat toamna şi nivelat tradiţional

Tabelul 1
Tematica de cercetare

Exp. 1: Tehnologii de pregătire a terenului
primăvara pe sol arat toamna

Exp. 2: Tehnologii de pregătire a terenului
primăvara pe sol nearat

A. Natura solului şi regimul hidric primă

vara

al Sol uşor nedrenat -- umed. (1971)
a2 Sol mijI. spre greu umed (1971)
a3 Sol mijl. spre greu -- uscat (1972)

B. N ivelarea solului arat

b1 Nivelat primăvara, prin grăpare

timpurie
b2 Nivelat toamna, prin discuire

C. Lucrări înainte de plantare

Cl Nelucrat
C2 Grapa cu colţi reglabili
C3 Disc + grapă (8-12 cm)
c4 Cultivator + grapă (8-- 12 cm)
Cs Combinatoru1 (12-15 cm)
C6 Grapa cu colţi oscilanţi

C7 Freza (12-16 cm)
Ca Plugu1 cu trupiţe fără cormane

(10-15 cm) grapă

c9 Arat 15- 20 cm + grapa stelată

C10 Arat 15- 20 cm + grapa stelată,

disc + grapă

A. Natura solului şi regimul hidricp rimă
vara

al Sol uşor nedrenat umed (1971)
a2 Sol mijl. spre greu -- umed (1971)
aa Sol mijI. spre greu - uscat (1972)

B. Lucrări de pregătire primăvara

Cît mai timpuriu posibil

bl Arat 15- 20 cm + grapa ste1ată

b2 Arat 15- 20 CID + grapa stelată,

disc + grapă
b3 Freza 15- 20 cm

Înainte de plantare

b4 Arat 15- 20 cm + grapa stelată

bs Arat 15- 20 cm + grapa stelată,

disc + grapă
b6 Freza 15-20 cm
b7 Arat 25- 30 cm + grapa ste1ată,

disc + grapă,
ba Arat cu trupiţa fără cormană, 15

-20 cm
b9 Afînat cu scarificatorul 15- 20 cm

+ grapă
blO Discui t de 2 ori, grăpat

primăvara de timpuriu şi b2 = pe sol arat şi nivelat toamna, procedeu oare
permite evitarea tasăTii solului cu conţinut maTe de apă Ia desprimăvărare.

Ambele experienţe au fost executate în condiţii pedoclimatice diferite -
factorul A: ai = pe un sol uşor, nisip aluvial (în lunca Bîrsei), însă nedrenat,
cu exoes temporar de apă, datorită substratului luto-argilos pe care a fost depus
nisipul; a2 = pe un sol mijlociu spre greu, cu 23-26010 argilă, 'cu tendinţă d~
tasare si formare de bulgări, cu umiditate mare în primă"l,nara umedă 'el anulUl
1971; a~ = acelaşi sol mijlociu spre greu, dar în condiţiile de secetă din primă
vara anu1ui 1972.

Plantele premergătoare au fost; orzoaiea în anul 1971 şi lucerna în anul
1972. Fertilizarea terenului s-a făcut uniform cu îngrăşăminte chimice: P 20'1 şi

K 20 toamna şi azot primăvara.
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Condiţiile ,meteorologice sînt cuprinse în tabelul 2. Se poate observa defi
citul prelungit de umiditate în anul 1972, începînd din luna ianuarie, ceea ce ,a
făcut ca lucrările în luna aprilie să fie executate pe sol foarte uscat, cu numai
9-;-:-15010 umiditate pînă la 10-15 icm adîncime. Deficitul de apă a fost compensat
însă în lunile de vară şi toamnă, ajungîndu-se aproape de norma'la precipitaţiilor

şi la o producţie foarte bună de tuberculi : 392 q/ba.
în anul 1971, excedentul de umidi,tate a determinat producţii medii mai

mici, mai ales pe solul uşor nedrenat (13!2 qjha).
S-a lucrat în condiţii de mecanizare completă, folosind traetorul U-650 si

numai la lucrările de grăpare şi mai tîrziu la tratamentele fitosanitare, trac
torul L-400.

Tabelul 2

Caracterizarea c1imatică a anilor 1971 şi 1972

1 9 7 1 19 7 2

Perioada Total I Total

IMedia Abaterea Media Abaterea

Precipitaţii1e (mm)

Ianuarie 16 -~ 19 5 -30
Februarie 27 - 2 1 -28
Martie 39 - ° 4 -35-

Aprilie 27 --32 33 -26
Mai 100 11 85 -4
Iunie 76 -49 113 -12
Iulie 165 63 48 -53
August 81 6 132 45
Septembrie 105 37 80 12

Aprilie-Sept. 554
I

24 491 -39

I
- -

\ Temperatura CC)

I I
Aprilie 8,5 0,0 11,0 2,5
Mai 14,3 1,1 13,0 -0,2
Iunie 15,4 -0,6 16,8 0,8
Iulie 16,8 -0,2 18,2 1,2
August 18,0

I
0,8 17,0 -0,2

Septembrie 11,6 -1,9 11,3 -2,2
I

Aprilie-Sept. 14,1
I

0,1 14,8 0,6

Producţia medie 132 şi 252 q/ha 392 q/ha- --
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Modul de aşezare a experienţelor a fost în blocuri, cu parcele de 120-160 m 2
t

avînd lungimea de minimum 20 m.
Interpretarea producţiei, a fost completată cu determinări numeroase' de

fizica solului - foarte importante pentru aprecierea influenţei lucrărilor în cul
tura cartofului

REZULTATE OBŢINUTE

In tabelul 3 se pot observa diferenţele luai importante care au
rezultat în condiţiile anului 1971, 'Între solul arat şi nearat toamna pe
două tipuri de sol: uşor şi mijlociu. Repetat, au fost în favoarea

Tabelul
'Vairi'aţia ,unior ele,me:nI1:le de fizka\ solulud şi a !piroduC'ţiei de cartof

pe soJul nearat si 'arat toamna. ICCS Braşov 1971 *)

'i') CIfrele reprezInta medll a cite 10 vanante ]O 3 repetIţll, cu diferIte lucrar! de
pregătire a terenului

Sol uşor Sol mijlociu

Determinarea Perioada D.M.

I INearat Arat Nearat Arat

Greutatea volumetrică la desprimăv. 1,22 1,14 1,47 1,28
5-20 cm după lucrări 1,10 1]0 1,18 1,16

la înflorit 1,20 1,15 1,41 1,34
-- --

Umiditatea solului (%) la desprimăv. 27,6 26,7 30,2 33,0
5-20 cm după lucrări 24,8 26,5 29,0 29,8

la înflorit 24,7 25,5 20,8
--

R.ezistenţa la penetrare la desprimăv. 8,0 6,0 33,1 18,4 I
(kg/cm2 ) 0- 60 cm după lucrări 6,8 5] 22,7 20,G

la înflorit 19,5 T3~7 36,0 31,0
--

Porozitatea solului (%) la desprimăv. 55 58 46 52
5-20 Cfi după lucrări 59 59 51 58

la înflorit 52 57 52 50
-

Buruieni nr./m 234 115 Il5 92
kg/ha s.v. 34 18 46 45

I
-

Producţia de tubercul i q/ha 156 I 142 364 392
% 100 I 91 100 108"

diferenţa O 14 O 28**

Procentul de tuberculi mari 57 56 68 73

I

Nr. de tuberculi la cuib 6,4 5,6 9,6 9,0
Greutatea medie a tuberculilor (g) 60 61 125 135

--
v .. , , ... v •
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arat din tomTInă o serie de elemente de fizica solului foarte impurtante,
ca greutate volumetrică a solului, umiditatea 'solului, rezistenţa la pene
trwe ,a solului care îrnpreună cu porozitatea solului exprimă cel luai
bine gradul de cOlupactare al :acestuia. Gradul de 'imburuienare, a fost
în toate oazurile n1ai mic pe solul arat tomuna.

Diferenţele la elementele de fizica solului între solul arat şi nearat
toamna, sînt în general mai luari pe solul 'mijlociu şi, ceea ee este de
subliniat, se păstrează frecvent chi:ar pînă la înfloritul,cartofului.

Producţia realizată la ha şi indicii calitativi au fost practic ec;ali
pe solul uşor la variantele nearat şi arat toamna (156 şi 142 q/ha) şi

mai mari cu 28 q/ha pe solul ',mijlociu la varianta arat toamna.
Rezultatele altor cercetători (T ă 11. ă s e seu şi colah., 1969 ; Bre d t

şi Pai c u, 1973) au demonstrat că aceste diferenţe sînt mult mai mari,
dacă arătura de bază se execută toamna mai de tilupuriu.

1. Pregătirea terenului pe sol arat toamna. În experienţa L cu
lucrări de pregătire primăvara pe sol arat toamna (tabelul 4), producţia

Tabelul 4

Tabelul variantei pentru experienţa 1

Cauza variabilităţii GL S2 F (FP ) S

A Condiţiile pedoclimatice 2 10 149 531 (6,9 ***
B Nivelarea terenului 1 170 0,1(6,0) _.,

e Lucrările înainte de plantare 9 361 0,8(2,0) -

AxB 2 481 0,3(5,1)
AXe 18 783 1,7(1,7) *
B >< e 9 207 0,4(2,0) _._>

AXBXe 18 430 0,9(1,7) -

de tubeI"culi ia fost influenţată direct, doar de condiţiile pedoclilnatice
diferite în care s-a lucrat. Lucrările şi uneltele diferite (fadorul C) au
influenţat numai la anumite graduări ale factorului A, iar Între nivelarea
arăturii de bază tradiţional primăvara sau din toamnă nu a rezultat
nici o diferenţă.

Rezultatele euprinse în tabelul 5 confirmă relaţiile cakulate. Se
pot observa ,mai întîi diferenţele foarte mari de producţie, în condiţiile

diferite în care s-a lucrat, cauzate mai ales de excesul lnare de apă în
anul 1971, în special pe solul uşor dar nedrenat din lunea Bîrsei (nu111ai
117-148 q/ha).

lntre modul şi data nivelării arăturii de bază: primăvana cu grapa
cu 'colţi reglabili sau tomnna prin discuire, nu sînt diferenţe de producţie,

nici pe solul lnijlociu spre greu cu o rezervă lTIare de apă în anul 1971.
Pe soIuri 'cu structură bună, poate fi recomandată deci nivelarea arăturii

solului primăvara.
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Tabelul 5

Producţia de tuberculi în experieuţa 1 pe sol arat toamna

Sol uşor nedrenat, ~ol mijlociu spre Sol mijlociu spre

Variantele
1971 (umed) 1971 greu, 1972 (umed) greu, 1972 (uscat)

q/ha I % 1 Dif. I S q/ha\ % I Dif, I S q/ha I % I Dif.1 s

1. Influenţa modului de nivelare a arăturii (AxB-)

1 Nivelat, primăvara 1104110°1 lJ Im! 1

244
1 iOOI OImI 1392/10°/ OImI(6GCR-I,7)

127 94 ·-7 1- 2512 Nivelat toamna (GD-4) 97 +7 - 392 100 ±O -

DL 5% 11q sau 8% 15q sau 6% 17q sau 4%

2. Influenţa lucrărilor şf utilahlor folosite în preajma plantării (AxC-)

1 Nelucrat, mt. 141 100
__ ~I~~t 225 1001 O mt 397 100 O mt

2 6 GCR-l,?) 135 96 259 115 +34 - 398 100 +1 -
3 GD-4+3 GCR-1,7 126 89 --15 - 244 108 +19 - 394 99 -3 -

(8-12cm)
4 CPU-4,2-j-3 GCR-1,7 135 96 -6 - 262 116 -+-37 - 389 98 -- b -

(8-12cm)
5 Combinatorul CPPGS-3 145 105 7- 248 110 +23 - 404 102 +7 -

(1215-cm)
6 Grapa cu colţi oscilanţi 127 90 -14 - 260 116 +35 - 400 101 +3 -
7 Freza (12-16cm) 136196 -5 -- 264 117 +39 - 381 93 -16 -
~ PP-4-30 fără 131 91 -10 - 244 106 +19 - 394 99 -3 -
corm.+GS-1,2
9 PP-3-30 de timpuriu 130' 93 --11 - 253 112 -+-28 - 388 98 -9 -

+GS-1,2
10 Idem V9 şi GD-4+3 117 83 -24\0 263 117 +38 - 384 97 -13 -

GeR-1, 7

DL 5% 17q sau 12% 23q sau 10% 27q sau 7%

În ce privesc lucrările diverse (graduările C şi respectiv B), exe
cutate înainte de plantare pentru crearea unui bun pat germinativ, acestea
au fost cu totul nerentabile pe solul uşor nisipos. Arăturla executată

cu plugul în agregat eu grapa stel,ată şi lucrată apoi cu grapa cu discuri
(V10),a diminuat chiar producţia de tu!bereuli. )Pe ,a;selnenea soIuri uşoare,

dacă nu sîntîmburuienate, este suficientă nivelarea arăturii de b8Ză

toamna sau primăvara.

A\celaş lucru se poate constata şi pe solul mijlociu :spre greu. După

o iarnă ou precipitaţii moderate (anul 1972), nu s-a obţinut nki o
diferenţă de producţie datorită lucrărilor executate primăvara, înainte de
plantare. După arătuI~a de toan1nă bine executată, adînc la 20-25 om
şi nivelată toamna sau primăvara foarte timpuriu, nu a lnai fost nevoie
de nici o lucrare pînă la plantare. Trebuie avut în vedere în acest sens,
că în cultura oartofului însăşi maşina de plantat exercită un foarte bun
efect de mobilizare - anărunţire a solului şi de distrugere a buruienilor
apărute, spre deosebire de majoritatea culturilor, la care selnănatul lno
bilizează numai un foarte Inic volum de sol.
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Cu totul altfel is-<a întîmplat pe acelaş sol mijlociu spre greu,
după o iarnă mai bogată în precipitaţii (anul 1971), în care solul s-a
aşezat puternic, cînd rezistenţa la penetrarea solului, a atins valori
de peste 2-5 kg/cm2, iar greutatea voluluetrică valori de peste 1,30 g
in solul arabil. In asemenea situaţii, care sînt cele mai frecvente în

noastră, sporurile de producţie au atins aproape 4 tone la ha sau
şi se impune alegerea cu foarte mult dis:cernămînt a uneltei cele

mai bune pentru pregătirea patuluigermina:tiv, în dependenţă de natura
şi umiditatea solului, de gradul de tasare şi îmburuienare al acestuia şi

lnai ales de randamentul şi costul lucrării care poate fi executată. In
condiţiile în care s-a lucrat, au dat rezultatele cele mai bune freza (V7),

cultivatorul (V4) , grapa cu colţi O'scilanţi (VG) , grapa simplă cu colţi re
glabili :(V2) şi mai puţin oOlubinatorul (Vs). Grapa cu discuri :afînează

bine solul, dar în condiţii de umiditate !abundentă 'se formează bulgări.

variantele arate foarte de timpuriu (Vg şi VJo), sporurile au fost de
asen'leni sernnificative pînă la distinct semnificative, dar neeconomice

cauza cheltuielilor mai mari solicitate de lucrările executate.
In tabelul 6 sînt evidenţiate unele influenţe ale lucrărilor de pre

a terenului primăvara asupra unor însuşiri fizice ale solului
numai pe solul mijlociu spre greu, în condiţiile de umiditate mai

din lanul 1971. Deterluinările de greutate volumetrică evidenţiază

aHnarea mai pronunţată a solului după :executarea lucrărilor la adîn
cime mai mare la V7 şi Vg. Rezultatele obţinute pentru rezistenţa la
penetrare 'a solului expri:mă de asemeni o afînare mai pronunţată a
solului faţă de martorul nelucrat, la majoritatea lucrărilor, însă nUIuai
la adîncime luică, practic cît a fost adîncimea de lucru: 0-10 eUl şi

rU.nnai în variantele lucrate cu freza şi cu plugul pînă lla 20 cm adîn
cime. In acelaş timp se constată 'însă foarte frecvent şi o tasare sau
c01npactare pe adîncÎluea solului pînă la 3'0 şi chiar 40 em, cauzată de
greutatea luare a auaşini10r şi luai ,ales ,a tractoarelor. Această cOlupac
tare în profunzimea solului este foarte dăunătoare în cultura cartofului

le rin d e i şi eolab., 1972), putînd anula în întregin'le efectul pozitiv
al afînăriisuperficiale.Din această oauză, în cultura mecanizată a carto
fului se impune reducerea la maximum a lucrărilor de pregătire primă

vara şi j'.ldecarea efectului lor totdeauna pe întregul profil al solului.
Se poate observa că în condiţiile în oare 's-a lucrat, diferenţele de

aflnare şi respectiv tasare faţă de martorul nelucrat, nu s-au transluis
la înfloritul cartofului. Există însă numeroase cazuri (B r e el t şi

P o pe s cu, 1972; Bre d t şi oolnb., 1973), în care o pregătire defec
tuoasă a solului priluăvara, a influenţat negativ pînă la recoltarea
eartofului.

Bulgării determinaţi după executarea lucrărilor (tabelul 6) au fost
puţini frecvenţi în vari'Rnte1e lucrate cu cultivatorul, cu com.bi

cu grapa cu 'colţi osdlanţi şi mai ales cu freza, şi mai frecvenţi

variantele arate primăvara.



Influenţa lucrărilor şi uHtajelor asupra unor insuşiri fizice ale solului.
Pe solul mijlociu spre greu, anul 1975 (umed)

Tabelu 1 1

w
O
O

greutatea Rezistenta la penetrare (kg/cm 2 )
Bulg-ări

volumetrică iO--12 cm

Variantele dUPI~~~erCil~:rea După executarea lucrărilor La Înflorit .,)
Ne. 1, I ti·h,

5-10 115-20 0-10 110-20 j 20-30130-40 0-10 110-20 \20-30130-40
mp.

11,35

I

13,31 3,21. Nelucrat, mt 1,46 2,9 6,3 8.5 6,5 11,1 18,5 16 1 11 ,8
2. 6 GCl~-l, 7 1,20 1,50 2,5 7,7 8,2 13,5 2,8 7,1 11,2 19,4 12 11,6
3. GD-4 + 3 GCR-1,7 1,30 1,55 2,6 6,9 9,7 14, I 3,5 7,1 11,7 20,1 12 10,6
4. CPU-4,2 + 3 GCR-1, 7 1,31 1,52 2,6 7,3 8-7 14,0 3,7 6,8 10,8 18, I 10 8,0
5. Combinatorul CPPGS-3 1.36 i ,48 2,7 5,9 9,2 13,0 3,6 6.3 11,7 17,2 J 1 8,8
6. Grapa cU colţi osci!anţi 1,26 1,49 2,6 5,8 8,7 13,7 3.8 5,9 11,8 18,7 ]0 8,4
7. Freza 1,12 1,30 1,9 4,2 8,3 14,0 2,8 6,8 10,7 18,2 9 6,0
8. PP-4-30 fără corm. +GS-],2 1,22 1,35 2,7 5,1 10,2 14,0 3,0 8,1 12,2 ]9,2 16 17,0
9. PP-3-30 timpuriu+GS 1,2 1,05 1,25 2,5 5,3 9,7 14,7 3,7 6,5 11,6 17,2 21 28,9

]0. Idem Vg şi GD-4+ 3GCR-], 7 1,30 1. 38 2,6 6,1 10,2 15,7 3,6 4,4 11,7 17,5 14 19,4

Numărul rr:ediu de determil1ări: 36 60 12

I) La înflorit, adincimea este măsurată de la vîrful bilollUlui
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'În ceea ce priveşte umiditatea solului (tabelul 7), nu s-au putut
observa diferenţe între variante în anul 1971, deoarece au intervenit
ploi în primele zile după lucrări. In anul 1972, secetos primăvara, se
observă pierderi de umiditate la 2-3 zile după executarea lucrărilor,

de martorul nelucrat, de pînă la 3,6% la 10 em şi respectiv 3,9%
la cmadîncime. Dar aceste diferenţe 'S-au uniformizat complet pînă

laînfloritul cartofului.
Influenţa lucr,ărilor asupra gradului de îmburuienal'e determinat la

răsăritul cartofului (tabelul 7), a fost de asemenea mică în anul 1971.

Tabelul 7
~l1l~hllenţa lucrărilor şi utilajelor asupra umidităţii solului şi gradului de îmburuienare

Pe solul mijlociu spre greu

Umiditatea solului % Buruieni la răs. cartofului

1971 (umed) 1972 (uscat) 1971 (umed)
1972 (usca t)
Note 1-5

Variantele
După i",,"; ILo Mio,I")După lucrări

Nr'l kg-lha IDico-

5-1°115-20 5-10jI5-20 5-10115-20
Pir tile-

la m2 s.u. donate

1 Nelucrat, mt 27,8 29,6 16,7 18,5 17,1 18,9 52 36 1,5 3,5
2 6 GCR-1,7 27,6 30,5 15,3 18,6 16,4 16,2 111 46 2,0 2,5
3 GD-4 + 3 GCR-1,7 26,2 27,8 13,2 17,0 16,8 19,4 73 44 3,0 3,5
4 CPU-4, 2+ 3GCR-1, 7 26,3 30,7 13,9 17,3 16,0 19,2 ]06 48 2,5 3,0
5 Combinatorul CPPGS-3 27,5 30,8 14,5 18,3 16,8 19,0 102 42 2,5 3,5
6 Grapa cu colţi oscilanţi

26,7 27,8 14,7 17,7 17,3 18,7 88 41 3,5 3,0
7 Freza 26,6 28,4 13,1 15,3 17,7 19,8 129 60 3,5 4,0
8 ' PP-4- 30 fără corm.

+ GS-l,2 29,8 29,8 14,1 16,2 16,8 19,0 104 49 2,5 4,0
9 PP-3-30 timpuriu

+ GS-l,2 28,3 27,6 15,8 14,6 16,8 18,1 87 80 2,0 3,5
10 ldem V şi GD-4

+ 3 GCR-1,7 30,5 29,5 16,2 15,3 16,3 18,6 192 75 2,5 5,5
I

Nr. mediu de deter-

I I I
minări : 36 24 18 12

*) La înflorit, adîncimea este măsurată de ]a vîrful bilonului.

Cantităţi mai mari de buruieni s-au determinat în variantele lucrate
mai adînc, pe seama probabil a unei infestări cu seminţie m'8i mari în
straturile adînci.

In anul 1972 s-a putut observa un efect negativ al lucrărilor, prin
favorizarea înmulţirii pirului, în special la grapa eu discuri, la grapa
ru colţi oscilanţi şi freza, deci la uneltele cu acţiune de tăiere sau rupere
mai intensă a rizomilor.

In anul 1972, nu S-i8 constatat nici o influenţă a variantelor studiate
asupra unor elei111ente ale recoltei de tuiber'culi (tabelul 8). In lanul 1971,
au rezultat diferenţe mici care explică sporurile de producţie obţinute

în acest 'an: tuberculi ceva mai mari în variantele lucrate, ceea ce
uşor producţila de tuberculi eomerciabili în aceste variante.
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Tabelul 8

Influenţa lucrărilor şi utilajelor asupra unor elemente ale recoltei

Pe solul mijlociu spre greu

I Numărul de Greutatea Tuberculi

I
tuberbuli la medie a comerdribil i

Variantele

I
cuib tuberculilor (g) %

1971 I 1972 1971 I 1972 1971 I 1972

1 Nelucrat, mt 7,6 8 86 124 84 93
2 6 GCR-I,7 8,2 10 98 128 89 94
3 GD-4 + 3 GCR-l,7 7,9 9 91 126 88 94
4 CPU-4,2 + 3 GCR-l,7 9,2 9 96 124 90 93
5 Combinatorul CPPS-3 8,0 10 90 129 89 94
6 Grapa cu colţi oscilanţi 8,6 10 96 128 89 94
7 Freza 8,6 9 102 123 92 91
8 PP-4-30 fără corm. + GS-l,2 7,6 10 92 130 85 92
9 PP-3-30 timpuriu + GS-l,2 8,4 10 89 124 91 94

10 Idem V şi GD-4 + 3 GCR-l,7 7,8 10 98 119 91 92

ln tabelul 9 sînt prezentate eîte~a date privind data nivelării

arăturii de bază: toamna sau prhnăvara. Sub aspectul umidităţii, trebuie.
preferată nivelarea toamna în zonele mai uscate, unde această măsură

contribuie la economia apei din \Sol şi nivelarea primăvara în zonele cu
umiditate mai multă, unde se obţine astfel o zvîntare 'mai timpurie a

Tabelul 9

Influenţa modului de nivelare a arăturii asupra însuşirilor hidrofizice ale solului

Determinări la desprimăvărare

Solul mijlociu spre greu

Nr. de Adîncimea
1971 (umed) 1972 (uscat)

Determinarea obser- (cm)
Niv, I Niv. Niv, I Niv. Ivaţii

pnma- toamna pnma- toamna
vara vara

1

Umiditatea solului 54 5-10 31,3

I
31,2 18,2 19,4

% 15-20 32,7 34,7 20,3 21,1

Greutatea volumetrică 54 5-10 1,28 1,44 1,10 1,08
g 15-20 1,33 1,50 1,13 1,16

Rezistenţa la penetrare kg/cm2 90 0-10 2,4 2,3 2,0 1,8
10-20 5,0 5,8 2,3 3,0
20-30 7,3 8,0 4,9 6,7
30-40 8,7 8,9 14,0 16,3
40-50 9,2 9,2 29,1 28,9
50-60 9,3 9,3 43,6 43,2
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solului. Sub aspectul afînării solului (greutatea volunletrică şi rezistenţa

la penetrare), se observă în cîteva cazuri o afînare mai bună a solului
nivelat abia prirnăvara, dar neînsemnată.

Tot în acest tabel se poate vedea că lucrările de pregătire a tere
nului 'în preajma plantării eartofului au devenit necesare Cînd în urma
unor precipitaţii luai abundente (pînă la 31-340/ 0 apa de rezervă în
anul 1971), solul se aşează mai puternic, în cazul de faţă la peste 1,30
grame greutate volumetrică sau respectiv 2-5-7 kgf crn2 rezistenţă

la pen~rare pe adîncimea solului arabil. Rezultă de aici posibilitatea
stabilirii unor pragu:ri privind fizica solului (greutatea volumetrică, rezis
tenţa la penetrare sau alţi indici), de la care în sus trebuie intervenit cu
lucrări şi chiar cu ee anume lucrări şi unelte. Asemenea indici, care
pot fi urmăriţi uşor pentru fiecare taria în parte, ar pune luarea deci
ziilor în privinţa lucrărilor de pregătire a terenului, pe baze mai reale1

stiintifice.
, . II. Pregătirea terenului pe sol nearat toamna. In experienţa a I[-a,
cu tehnologii de pregătire a terenului pe sol nearat (tabelul 10), proce-

Tabelul 10

Influenţa lucrărilor de pregătire a terenului pe sol nearat toamna asupra producţiei

Sol uşor nedrenat,
Sol mijlociu Sol mijlociu
spre greu, spre greu, 1972

Variantele
1971 (umed) 1971 (umed) (uscat)

q/ha I % IDiL\ 5 q/ha I O/ IDiL\ S. q/ha I % \ DiL \ S.'o

I
1 I. Arat 15-20 cm +

grapa stelată 159 100 O mt. 215 100 O mt. 396 100 O mt.
2 Arat 15-20 + gr.

stel., discuit. 143 90 -16 - 257 120 +42 * 367 93 -29
3 Freza 15-20 cm 163 103 +4 - 308 143 +93 *** 394 99 -2 -
4 IL Arat 15-20 cm +

grapa stelată 146 92 13 - 225 105 +10 - 355 90 -41 O
5 Arat 15- 20 + gr.

stel., discui t 145 91 1-14 - 201 93 -14 - 350 88 -46 00
6 Freza 15-20 cm 147 92 1-12 - 202 94 -13 - 374 94 -22 -
7 Arat 25- 30 gr. stel.,

discuit 146 921-13 - 242 112 +27 - 363 92 -33 O
8 Arat cu trupiţa fără

cormană 15- 20 cm 167 105 +8 230 107 +15 - 371 94 -25 --
9 Scarificator 15- 20 cm

+ grapă 175 110 +16 - 234 109 +19 334 84 -62 000
10 Discuit de 2 ori, grăpat 166 104 +7 - 250 116 +35 * 335 85 -61 000

DL 5% 21 q sau 13% 29 q sau 13% 33 q sau 8%

Tabelul varianţei

Cauza variabilităţii GL s F(FP 5%) S
A = Condiţiile pedoc1imatice 2 3372 71,1(18,0) ***
B Lucrările de pregătire 9 60 1,1( 2,8) -

AXB 18 119 2,2( 2,2) *
I
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deele tehnologice folosite au influenţat de asemeni semnificativ diferit
producţia în funcţie de eondiţiile în oare s-a lucrat A X B, tabelul va
riaţiei).

Pe solul uşor în anul 1971, la fel nu s-a obţinut nici o diferenţă de
producţie, cel mai rentabil procedeu rezultînd o discuire repetată în
preajma plantatului (ViO)'

Pe solul mijlociu ,spre greu, atît în condiţiile de rezervă mare de
apă primăvara (anul 1971), cît şi în condiţiile de secetă .a solului şi

atmosferică (anul 1972), rezultatele de producţie au fost net în favoarea
lucrărilor executate foarte de timpuriu, 'concret în cazul experienţelor

de fată încă în luna. martie.
'Pe solul umed cele mai bune rezultate au dat freza şi arătura exe

cutată la 15-20 cm adîncime lucrată cu grapa cu discuri la plantare,
iar dnd nu s-a putut lucra de timpuriu, trebuie preferată lucrarea cu
grapa cu discuri odată sau de două ori la plantare.

Pe solul uscat, dacă nu s-a putut ara de timpuriu în agregat cu
grapa stelată, se mai pot obţine rezultate egale cu freza (V(j) sau cu
plugul fără răsturnarea brazdei în preajlna plantatului (Vs).

In tabelul 11, cuprinzînd unele date asupra fizicii solului, se poate
constata 'că faţă de lucrarea nUJnai eu grapa cu discuri (ViO), rezistenţa la

Tabelul 11
Influenţa lucrărilor pe sol nearat toamna asupra fizicii solului

Pe solul mijlociu spre greu, anul 1971 (umed)

1

Rezistenta la penetrare (kg/cm 2) Bulgări

0-12 CTIl ad.
După executarea I

Variantele lucrărilor La înflorit %*) Nr '/r:! 2 1 To/.!"Ia
I dupa la ln-

0-10/10-20120-3°130-401°-10110-20/20-30130-40 lucr.'îri florit

I

7,0 I 1612911,91 1. Arat 15- 20+ gr. stel. 2,6 4,2 19 35 75 16
2 Arat l5-20+gr. ste!., 2,4 7,0 17 30 1,9 4,5 21 36 61 15

discuit
3 Freza 15-20 2,0 5,8 14 25 1,9 3,1 15 28 51 17

---- - -- -- -- -- ------

4 II. Arat 15- 20 gr. ste. 3,3 7,2 21 31 1,8 5,6 20 34 61 12
5 Arat 15~-20+-gr. ste!., 2,6 8,1 20 29 1,9 3,8 21 35 76 14

discuit
6 Freza 15-20 3,5 6,6 18 28 1,9 4,5 18 33 36 4

---- ---- -- -- --------
7 Arat 25-30+ gr. stel., 3,1 6,4 15 29 1,8 3,1 15 31 85 13

discuit
8 Arat cu trupiţa fără corm., 2,9 7,0 17 31 2,0 3,5 19 34 120 34

15-20
9 Scarificator 15- 20+grapă 3,8 9,6 20 32 2,0 4,8 21 33 77 26

-- _.- - ---- -- --------
10 Discuit de 2 ori, mt 3,0 9,8 21 30 1,9 7,9 23 36 50 25

Nr. mediu de determinări 60 12

*) La înflorit, adîncimea este măsurată de la vîrful bilonului.
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penetrare scade lnult în celelalte variante imediat după lucrări, în spe
·eial în variantele lucrate de timpuriu şi arate adînc :sau fără cormane.
Spre deosebire de lucrările superficiale pe teren arat toamna, această

afînare se păstrează pînă la înflorit, la toate variantele pe adîncimea
de 10-20 cm, iar la freza şi arătura adîncă pînă la 30 şi 40 em adîncime.

Numărul de bulgări a fost relativ lnare după lucrările executate
prilnăvara pe teren nearat. In cadrul acestora a fost ceva mai mic după

freza şi foarte lTIare după arătura adîncă, arătura fără cormane şi scari
licator. Dar mulţi din aceşti bulgări s-au mărunţit încă pînă la înfloritul
-eartofului, rălnînînd cea mai mică cantitate în variantele 4-6, la care
arătura şi lucrarea cu freza s-a executat mlai tîrziu în preajma plan
tatului.

In ce priveşte calitatea producţiei, s-au constatat de aselneni numai
d.iferenţe în ceea ce priveşte lnărilnea tuberculilor şi la procentului de
tuberculi ·:comerciabili , care explică sporurile de producţie înregistrate.

CONCLUZII

1. Variaţiile de producţie determinate de lucrările de pregătire a
terenului primăvara, au oscilat Între -25 :şi +:40 q la ha pe terenul
a.rat toamna şi între -62 işi +93 q la ha pe teren nearat. A1ceste ampli
tudini lniari de respectiv 65 q sau 34% şi 155 q sau 590/0, demonstrează

'sugestiv influenţa foarte mare şi deci ponderea lucrărilor de pregătire

terenului în tehnologia actuală de cultivare a cartofului.
2. Căile principale pentru reducerea acestei variaţii foarte mari de

producţie, constau în reducerea numărului de lucrări de pregătire a
terenului prilnăvara şi perfecţionarea lor prin alegerea celor mai cores
punzătoare utilaje.

3. Pentru reducerea numărului de lucrări, alături de obligativitatea
arăturii de toamnă în cultura mecanizată a cartofului, a rezultat cea a

acestei arături, precum şi posibilitatea nivelării arăturii încă

toamnă pe soIurile uşoare şi cele mijlocii bine structurate.
4. Factorul care a determinat cel mai mult necesitatea executării

lucrărilor, a fost starea de compaetare a solului: în eondiţiile în care
s-a lucrat, lucrările au devenit necesare la praguri de rezistenţă la
penetrare de peste 2 şi 5 kg/cln2 la 10 şi 20 efi adîncime, sau respectiv

1,30 g greutate volmnetrică a solului pe adîncimea de 0-20 cm.
5. Utilajele cele mai bune pentru executarea lucrărilor de pregă

tire pe solul -arat toamna au rezultata fi : freza, grapa eu colţi oscilanţi,

'cultivatorul şi grapa, alegerea făcîndu-se după natura, umiditatea,
CODlpaetitatea şi gradul de îmburuienare a solului.

6. Pe solul nearat, dacă totuşi se ilnpune cultivarea cartofului,
lnodalitate de pregătire a unui pat germinativ eorespunzător,

lucrarea cu freza sau o arătură superficială, ce se execută foarte
tilnpuriu la desprimăvărare.
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CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF LAND PREPARATION TECRNOLOGY
FOR POTATO PLANTING

SUMMARY

Field experiments were conduded undeI' the mechanization of cultural
tices at the Research Institute for Potato and Beet Growing, Braşov

1971-1972; the main aim ,of the wo:rk was to conduct a comparative study
different technologies (works and implements) which could be used in land prc
paration for potato planting, during the spring. The experiments were conducted
undeI' different climatic conditions as well as on different soils, Le. plowed
the autumn, 01' unplowed. The spring wo:rks conducted before planting proved
ta be necessary - undeI' our workin~ conditions - when soH resistance to ţ:;e

netration !exceeded 2 kgjcm2 and 5 kg/cm2 alt the depth of 10 cm and 20 cm res
pectively 01' when the bulk density of soi! exceeded 1.30 g. The best equipments
fitted for the preparation of soi! plowed in autumn proved to be the following';
tillage cutter, spring tooth harrow, cultivator land harrow; the seleetion of anI"
OI' another equipment has to be done as la function of soil type, its moisture
content, compactness and weed infestation degree. If potato cultivation has to be
conducted on an unplowed soil, the single possibility is either to' prepare a seed
bed by the help tillage cutter OI' to perform an early, spring shallow ploughing.
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In de1l1 Jahren 1971 un,d 1972 wlurden in In,stiltruit fur kart'Offel und zuc~erli

ben!hau Braşov einige Feldexperimle!nte IUJnter Meichanisien:ungsbed:i:nguiiligen durch
geflihrt 'lnH demH,auptziel €lin vergleichelndes. Studiium der vers,chieldenen techno
logischea Vcda,hren (Arheiten unid Gedite), die im FI'uhliu\g m,r Idie Bodenrvorbe
rei'bu.!,,:,'g in Anhetr<3J2hit der K'3ir:toff,elpflanzung 'Vorge:nomimen werlden kOf'...:nen,
a uszuflihren.

Es wuI'de auf verschiedenen Bodenarten und unter verschiedenen Klima
verhaltnisse sowie auch auf dem im Herbst schon geackerten odeI' nicht geackerten
Boden gearbeitet. Pnter elen bestehenden AI'bei,tsbedingungen sind die Frlihjahrsar
beiten. vor dem Pflanzen, bei Eindringungswiderstandschwellen von uber 2 und
5 kg/cm2 und 10 auncl 20 ,cm Tiefe odeI' bzw. von uber 1,30 g volumetrisches
Gewicht, erforderlich gewesen. Als beste Gerate fur die AusfLi.hrung der Vorbe
reitul1Jzsarbeiten auf dem im Herbst geackerten Boden bewiesen sich die Boden
irasen, die Egge mit schwigenden Zinken, der Kultivator und die Egge; die
Wahi wurde im VerhaItnis zur Bodenart. Feuchtigkeit, Verdichtung und Ve
runkrauterung des Bodens vorgenommen. FaUs aui dem nicht geackerten Boden
de. Kartoffeibau durichaus stattfinden sollte, verbleibt ais einzige Vorbereitungs-
moglichkeit einesentsprechenden Keimungsbettes, die Verarbeitung mit der Bo
denfrase oder das oberflă'chige Ackern, das sehr friih, ais es Frtihling wird, durch
rreflihrt werden solI.

BKJlAQbI B TEXHOJlOrl1IO 11 nOllrOTOBKY TIJJOIllA,UH JlJI5I nOCAllKI1
KAPTOcDEJl5I

PE3IOME

B 1971 li 1972 rOJLY 6WIlI npoBe,u,eHbl orrbITbl B no.ne B - I3P31110B3 B yCJ10BlHIX Me

XaIHISaUIW, llMe5I OCHOBH0l1 ueJIbIO cpaBHHTeJ'IbHOe Hcc.neJI,OB3Hlle p3S,JIHIlHbIX TeXHOJIOfIleC

KIlC npoueccoB (pa60Ta Il 06opy,lI,OBaHHe), KOTopble MoryT 6bTTb npHMeHeHbI ,u,JI5I rro,u,rOTOBKIl

ml0ma,lI,H BecHoi:r, BBH,lI,y noca,rr,KH KapTocjJe.n5I.

Pa60TbI npOBO,lI,HJIHCb Ha pas.nHIlHoiî nOclBe H B pas.nYllIHbIX I{JHiMaTHlleCKIIX yCJIOBH5IX, a TaK)Ke

Ha seM.ne, BcnaXaHHO}I Il HeBcnaxatmO}1 ocellbIO. B yCJ10BIHIX, B KOTOpbIX npOBO}l,H.nn pa60Ty,

BeeeHHe paCOTbI ,lI,o rrOCa,lI,KH eTaJIH neo6xo,rr,!1Mbll\Hl ,lI,.n5I BbIHOCJllJBOCTH Ha f.1J:y6HHe 60.nee IleM

2 II 5 KricM Ha la H 20 CM. rJlyoHHbI, HJIH 60JIee cleM 1,3 r 06'beMHoro Beca.

CaMbIMH JIyIllllHMH MalllHHaMH ,lI,JI5I BbIITo.nHeI-IH5I nO,lI,rOTOBHTeJlbHbIX pa60T Ha seM.ne, Bcnaxa

HHOJ.'I oceHbIo, 6bIJIH nOIlBopaspbIx.nHTe.nb, 60pOHa C rrO}l,BH)KHbIMH Sy6b5IMH, Ky.nbTlmaTOp H

60poHa, ,lI,e.na5I BbI6op, 110 BJIa)KHOCTH, KOMnaKTHOCTH li CTel1eHH sacopeHI-IOCTH nOlJBbI. Ha

oHenaxatmOH SeMJle, eC,Tm BceTaKH Heo6xoJl,HMO BbICa,lI,HTb KapToepe,lIb, eJl.HHCTBeFP01~IBOS

lWIO)KHOCTbIO cooTBeTcTByIome}I rrOJl,rOTOBIm nOIlBbI, OCTaeTC5I pa60Ta SeMJIepaSphIXJIJ1TeJIeMHJ1H

eHb paHHeii BecHoH 110BepXHOCTHa5I BCI13lUKa rrOIlBbI.
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COMPORTAREA LA MANA A UNUI SORTIMENT DE SOIURI DE
CARTOF ÎN CONDIŢIILE ZONEI BRAŞOV

H.GROZA

Sînt prezentate notele de atac de mană înregistrate în cîmp
in anii 1969-1972, :alături de nota de răspuns la infecţia <cu
rasa O pe frunză şi tubercul, la 385 soiuri. Pentru ,rezistenţa din
cimp s-au evidenţiat îndeosebi soiurile Kenta, Losiskii, Pentland
Ace şi Kenta (din grupa timpurii! şi semitimpurii), Olev, Apta,
Regent, Hessenkrone şi Roswitha (semitîrzii) şi Flora, PoUux,
Wulkan. Erendira, Maritta şi Tasso (tîrzii). Aproape 86% din
soiurile timpurii şi semitimpurii au avut în cîmp note între 4
şi 9, 76 J/o din semitîrzii - note între 2 şi 5 iar 87% din tîrzii
- note între 1 şi 3. Doar !soiurile Spatz şi Fink au scăpat nea
tacate la infecţia artificială pe tuberculi, restul soiurilor fiind
sensibile.

Existenţa unei rezistenţe ridicate la mană diminuează în import.anţă

problema tratamentelor chimice anevoioase şi costisitoare, reducînd în
acelaşi timp gradul de poluare. Rezistenţa poligenică de cîll1p este în
deosebi utilă, comparativ cu aceea monogenică specifică, datorită acţiunii

împotriva unei luai largi game de rase de n1ană. Observaţii asupra
comportării în cîmp au fost făcute într-o serie de ţări la soiuri şi linii
(listele oficiale de soiuri pentru agricultura olandeză 1967-1972, H o gen
E s c h şi Zi n g str a 1962; We r ner 1965; Ros s şi Ro w e 1966
şi Z a ci i il a 197D). Manifestarea m.anei în cîmp diferind de la areal
la areal (P li Ş C a Ş u, 1968) s-au studiat prin lucrarea de faţă 385 soiuri
în decurs de 4 ani în zona Braşov, paralel cu testarea în laborator, în
vederea alcătuirii sortimen:tului de genitori de rezistenţă, în ameliorare.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

In perioada 1969-1972 au fost observate în cîmp !Cu note de la 1 la v, la
două dateca1endaristice, un număr de 162 soiuri timpurii şi semitimpurii, 156
semitîrzii şi 67 tîrzii (în listă in~luzîndu-se doar notele de la ultima dată de no
tare). Rezultatele iClU fost !Completate cu o testare efectuată în 1970 pe frunze deta
şate şi pe felii de tuberculi !cu rasa O *> ; notele înregistrate în sistem de la O la 3
s-au tra'nsf()lrrnat prin ,înmu1ţire cu 3, nota O fiind egalată cU! \1, pentru a se
alătura mai coerent valorilor din cîmp.

*) Inoculum produs de laboratorul condus de ing. 1. Cupşa.



LUCR. ST., LC.C.S., CARTOFUL, 1975, VaL. V. 309

Soiurile sînt prezentate pe grupe de precocitate, în or:dine alfabetică. In
paranteză se indică în ordine, notele din cîmp (anii 1969-1972), nota medie de
cîmp, nota de Ia testarea pe frunze şi respectiv pe felii de tubeflculi. S-au sub
liniat soiurile deosebite ca rezistenţă de dmp, cOl1\siderîndu-se ca notă medie
maximă 2,50 pentru soiurile timpurii şi semitimpurii, 1,80 pentru soiurile semi
tîrzii şi 1,70 pentru soiurile tîrzii. Subliniate sînt şi notele medii de cîmp şi notele
de testare.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUTII

Listarea rezultatelor se face pe categorii de maturitate.
Soiuri timpurii şi semitimpurii: Aal (6.7.7.9.17,25/9.9), Ada

(7.8.9.9.18,.25/6,9), Adwira (2.3.5.9.14,75U,9), Agronomiceskii (3.5.4.8./5,0/1.3),
Amaryl (6.4.6.8./6,0/9.9), Ambra (8.7.9.9.18,25/9.9), Amsel (7.5.8.9}7,25/9.9),
Anemone (8.8.9.18,33/6.9), Antares (6.2.6.7.15,25/6.9), Antinema (7.8.9.9./
8,25/9.9), Ari (6.6.4.9.16,25/9.9), Arran Banner (4.5.6.7./5,50/6.9), Ashworth
(3.6.9./6,0/3.3), Asoka (6.8.8.9.17,75/6.9), Atlanta (6.4.7.8.16,25/9.9), Augusta
(2.3.4.7/4,011), Aura (3.4.6.8/5,25/9.9), Auriga (6.7.9.9.17,75/9.9), Avenir
(5.3.6.8.15,50/1), Awaba (6.2.3.6.14,25/9.9), Barima (7.9.9.9./8,50/6.9), Bea
(6.7.7.9.17,25/9.9), Belaia (6.7.8.8.17,25/9.9), Bella (2.3.4.8.}4,25 1.9), Belle
de Fontenay (6.9.9.18,0/9.9), Belle de Locronon (6.4.'l.9.16,50/9.9), Beta
(9.9.8.9./8,75/1.9), Binia (4.5.6.15,0/6.9), Bintje (6.9.9.9./8,25/6.9), Bogarnîi
(9.7.9.9./8,50/6.9), Bonna (7.6.8.9./7,50/9.9), Borodianskii (5.3.8.9.16,25/6.9),
Bucur (6.7.7.9.17,25/9.9), Canso (1.5.3.7.14,0/3.3), Cada (1.5.3.7./4,0/9.9),
Ciarîvniţa (3.5.6.8./6,0/9.9), Citrus (7.9.9.9./8,50/1.9), Civa (6.5.6.7./6,0/9.9),
Climax (8.8.9.9.18,50/9.9), Comtessa (5.7.8.9.17,50/9.9), Cornelia (Cora)
(1.2.4.5./3,0/1), OoroDa (6.6.7.9./7,25/6.9), Dar oIi (1.1.2.11,33/9), Dets
koselskii (1.3.4.7.14,25/3,9/, Dore (8.9.8.9.18-r;5019.9), Dr. Mc. Intosh
(7.7.7.8.17,25/3.9), Drossel eL1.4.5./3,50/9.9), Drujba (1.4.5./4,2511,6),
Earlaine (7.9.9.9./8,50/9.9), Early Rose (9.9.9.9.19,0/3.9), Eer!steling
(9.9.9.9.19,0/9.9), Eigenheimer (6.4.4.6.15,0/9.9), (8.2.6.7./5,75/9.9),
Emergo (3.6.5.8./5,50/9.9), Epkure (9.9.9.9.19,0/9.9), (5.5.8.8./6,50)'9.9),
Erika (1.2.3.7.13,25/3.6), Erntedank (5.5.6.7.15,75/9.9), Essex (2.2.4.7.V4,25/
1.3), Etoile du Leon (6.7.8.9./7,50/9.9), E x ta s e (2.1.2.5.12,50/3.3), }'ar
fadette (5.5.4.2./4,0/3.9), Froma (4.5.6.7.15,5019.9), Friihbote (8.8.9.9.18,50/
6,9), Friihmălle (4.8,6.9./6,66/6.9), F1' ii h nud e 1 (3.1.3.3.12,50/1.3),
Friihperle (5.4.7.9.16,25/9.9), Galben timpuriu (6.4.7.9.16,50/9.9), Gano
(2.3.4.9./4,5011.6), Goldeniere (4.6.7.9.16,50/6.9), Giilbaba (7.6.9.9.17,7513.3),
Hansa (6.6.8.8.17,0/3.9), Heide (4.2.6.6.14,50/3.9), Heideniere (6.6.7.6./6,251
6.9), Hibinskii (8.9.18,5016.9), Ijsselster (3.4.6.7.15,019.9), Imandra (7.9.9.1
8,33/6.9), Imn1e (7.7.7.9.17,50/9.9), Irish Cobbler (8.7.9.9./8,25/1,9), Isolde
(4.4.6.6.15,0/9.9), 1 s z t ade s (1.1.11,0/6.9), Iugovostocinîi (7.3.7.8.14,25/9.9),
Iujanin (5.7.7.8.16,75/9.9), J aer 1a (1.1.2.2.11,5013.3), Jioltîi Ranîi (5.1.7.6.1
4,75/6.9), Kalitineţ (7.9.9.9.18,5019.9), K a m era zI (1.1.2.3.11,75/3.3),
Kardinal (3.3.5.6./4,25/9.9), Kastor (2.1.3.3.12,25/3.3), K a li k a z k i i (2.1.3.1./
1,7513.9), Kenta (1.1.1.11,013.3), King George (3.7.9.9.17,0/9.9), Kleinwanzle
ben (7.7.9.9.18,0/9.9), Konigsniere (7.4.8.9.17,0/6.9), Korenevskii (6.6.7.8./
6,75/9.9), Krasava (5.6.6.7./6,0/6.9), Kwinta (6.4.8.7.16,25/9.9), Laima
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(9.7.9.9./8,50/6.9), Leona (6.6.7.8./6,75/9.9), Liubineţ (2.1.4./2,33/1.6), Lori
(3.4.3.1.12,75/3.9), L O sis k i i (1.1.1.1.11,0/6.9), MHjestic (6.9.7.8./7,50/3),
M:eise (1.3.3.6./3,2511.9), Mindenes (4.4.6.7./5,25/6.9), lViireille (8.8.7.9./8,0/
9.9), Moskovskii (2.2.6.13,33/1.3), Niederarnbacher J acobi (1.1.4.7./3,25/3.3),
Oberarnbacher Friihe (4.3.4.6.14,25/6), Odenwa1der Blaue (8.7.9.9./8,25/6.9),
Odessa 24 (9.9./9,0/9.9), OstElra (5.6.7.7.16,25/9.9), Pe n tIa n dAc e
(1.1.1.4.11,7511.3), Pe fi tIa n d Bea u t y (2.1.3./2,0/3.9), Pent1and Crown
(6.4.4.6./5,0/9.9), Peredovik (4.4.8.9./6,25/9.9), Pierwiosnek (8.8.8.9.18,25/9.9),
Pilot (8.5.16,50/9.9), Pirmunes (6.9.9.9.18,25/9.9), Planet (7.6.8.9.17,50/9.9),
Pomrnerant i(1.3.5.8./4,25/3.3), Priekulskii ranii (7.6.8.9.17,50/9.9), Prim.,ahel
(2.6.4.8./5,0/3.3), PriTnura (9.8.9./8,66/9.9), Priselinskii (9.9.9.19,019.9), Pruln
meI (5.5.6.7./5,75/6,9), P li se i fi ski j. (1.2.3./2,0/9.9), Rad o s a (2.1.2.4./
2,25/3.9), Rapid (6.8.5.8./6,7511.9), Reinhort (2.5.5.9./5,25/3.3), Rosafolia
(4.5.6.7.15,50/6.9), Roz de vară (9.6.9.18,0/9.9), Rubingold (8.9.9.9.18,75/9.9),
Saskia (8.8.9.9.18,50/9.9), Sedov (9.9.9.9.19,0/9.9), Sientje (6.5.5.5./5,25/9.9),
Sirtelna (8.9.9.9.1'7,75/9.9), Solanun1 (5 .. 5.6.7./5,75/9.9), 8 Olnogyi Koray
(7.6.7.8.17,0/6.9), Sovietskii (4.7.8.9.17,0/6.9), Spika (5.5.6.7.15,75/6.9), Stella
(8.6.8.17,33/9.9), Stepneak (8.6.7.8.17,25/6.9), Suttons Abundance (3.2.3.3.1
2,75/6.9), Suttons Angus Beauty (3.5.7.7.15,50/9.9), Suttons Foremost (8.9./
8,50/9.9), Sviaşcii (7.6.9.9./7,75/9), Timpuriu de Hibinsk (9.9./9,0/6.9),
Terena (8.8.8.9.18,25/9.9), Tony (5.4.7.8.16,0/9.9), Tulunskii (7.7.7.9./7,50/3.9),
Uhton1skii (6.6.7.9.17,0/9.9), Ulster Chieftain (8.9.9.9.18,75/6.9), Unzen Ulster
(7.5.8.9.17,25/9.9), Up-to-date (6.6.9.9.17,50/1.9), Urgenta (6.6.7.7./6,50/1.9),
Vera (6.7.8.9./7,50/9.9), Veselovskii (5.2.3.13,33/3.9), Villia (3.3.13,0/9.9),
Virulane (7.6.8.9.17,50/9.9), Voljanin (7.6.8.7./7,0/9.9), Vorenejskii (7.7.9.9./
R.0/9.9), Wheeler (7.7.9.7.17,50/9.9).

Soiuri semiHrzii : Ae"a (2.1.2.5.13,7511.3), Alma (3.1.3.5.13,06.6), Alpha
(5.3.5.5./4,50/9.9), Altgold (4.1.3.3.12,75/6.9), Amyla (3.2.3.3./2,75/1.9), Andrea
(2.2.2.5.12,'15/3), Apt a (1.1.1.2./1,25/6.3), Aquilla (2.2.3.2.12,25/1), Aranyalma
(4.4.5.7.15,0/9.9), Ar k a (2.1.2.1.11,5011.3), Arnika (3.2.3.3./2,75/1.9), Arran
Cairn (4.4.5.7.15,0/6.9), BelTI (3.2.5.5.13,75/6.9), Berlichingen (1.2.4.4./2,7.5/
6.9), Bevelander (3.3.4.5.13,75/9.9), B. F .15 (5.2.9./5,33/6.9), Borlea (3.2.2.3.1
2,50/1.3), Bolzigs Gelbbluhende (6.5.7.9.16,75/9.9), Burmania (1.3.5.7./4,0/
9.9), Claudia (6.5.7.6./6,0/9.9), Clivia (2.2.3.7./3,50/3.9), Cobra (1.2.3.6./3,0/
1.3), Condea (2.1.3.2./2,0/9.9), Crana (5.4.4.6./4,75/9.9), Datura (2.1.3.2./2,0/
6.9), Dekama (4.1.2.7.13,50/1.6), Delos (1.1.4.3.12,25/6.9), Desiree (4.2.5.6.1
4,25/9.9), DianeHa (8.5.9.9.17,75/9.9), Doon Star (4.6.7.8.16,25/9.9), DoubraV'a
(3.4.5.6./4,50/6.9), Electre (2.1.3.5.12,7511.3), E p o k a (2.1.2.11,66/6.9), Erdgold
(7.5.9.9.17,50/3.9), Fina (1.1.5.8.13,7511.9), Fink (1.1.3.3./2,0/1.1), Fi t o f t o
I' o ti S toi c ivi i. (1.1.4.1.11,75/3.3), Forelle (1.1.2.8.13,011.3), For mat
(1.1.2.3.11,75/1.3), Fridolin (3.2.4.5.13,50/9.9), Froma (4.5.6.7.15,50/9.9)?
Gicwont (4.3.6.8./5,25/3.9), Gineke (4.4.6.8.15,50/9.9), Gladstone (2.3./2,501
6.9), Gltiekspiltz (6.5.5.9.16,25/9.9), Gromadzkie (3.4.6.9.15,50/6.9), Gunda
(2.2.3.8.)/3,75/1.9), Havilla (4.3.5.6.14,50/9.9), H e s s e l!l k r o fi e (1.1.1.3.1
1,5011.3), Horsa (1.2.3.2.12,0/3.9), Houma (8.7.9.9./8,25/9.9), Ideal (4.3.4.6.1
4.25/9.9), Imperia (5.5.6.6./5,50/9.9), Inka (3.3.3.5.13,50/6.9), Institut de
Beauvais (4.3.6.8.15,25/3.9), Iranskii (1.1.2.7./2,75/3.6), Isola (1.2.2.6.12,75/1.9),
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Jizera (2.3.2.7./3,50/1.3), Jubel (3.3.5.7.14,50/9.9), Katahdin (7.6.9.8.17,50/9.9),
Katiuşa (3.1.4.2.12,50/9.9), Kennebee (2.3.5.9./4,75/3.3), Ker Pondy (4.3.'6.7.1
5,0/3.3), Konsul (1.2.4.6.13,25/3.6), Konsuragis (4.3.4.6.14,25/9.9), Krasnou
finskii (1.3.3.12,33/6.6), KI'isenek (5.4.5.7.15,25/6.9), Kruger (1.1.6.4./3,0/1.3),
Lawa (1.1.4 ..3.12,25/3.9!), Lipinski~ (4.3.3.5.13,75/9.9), Lorh (3.2.5.5./
'a,75/9.9), Luna (3.2.1.6.13,0/3.9), Maikonig (5.5.9.16,33/9.9:), Mlargit
(2.1.2.3./2,0/9.9), Margot (1.2.3.5.12,75/3), Marijke (1.1.4.2./2,0/6.9), Mensa
-(4.4.4.6.14,50/6.9), Mentor (3.3.5.7.14,50/1.9), Merrimaek (1.4.6.9./5,0/3.3),
TvYirka (2.3.1.5.13,75/9.9), Norin 1 (7.5.7.9./7,0/6.9), Nova (4.1.6.2.13,25/9.9),
Ojel (4.4.6.6.15,0/9.9), Okteabronok (2.1.4.3.12,50/6.9), OI e v (1.1.1.1./1,0/3.9),
Olympia (5.3.3.4./3,75/6.6), Ona (3.3.4.13,33/6.6), Orion (4.2.5.6.14,25/9.9),
Orzel (6.3.6.6.15,25/9.9), Ostbote (4.4.5.5.14,50/9.9), Ostrovskii (3.2.4.6./3,75/
9.9), Padina (3.1.6.7./4,25/9.9), Paladijn (1.5.4.8.14,50/3.3), Pandora (3.3.6.7./
4,75/9.9), Pat~ones (1.1.4.5./2,75/6.9), Paul Wagner (3.2.4.6.13,75/6.9), Pavo
(1.3.4.6./3,50/3.3), Pepo (2.1.3.3.12,2511.3), Piklik (3.3./3,011.9), Pioner (din
Olanda) (6.3.7.2.14,50/9.9), Poet (1.2.3.5.12,75/3.3), Pontiac (8.6.8.9./7,75/9.9),
Regale (3.4.5.7.13,75/9.9), Re g e fi t (1.1.1.2.11,25/3.9), Re s y (1.1.2.3./1,75/

.9), RiIa (1.2.3.5.12,75/6), Rita (6.5.6.7.16,0/9.9), Ringsorte (3.4.5.6.14,50/9.9),
IloseV;:il (3.1.3.8./3,'15/3), Ros "V i t 11 a (1.1.2.2.11,50/3.3), Rotkekhen
(2.2.4.4./3,0/3.3), Russet Burbank (9.9.9.9.19,0/6.9), Ruta (1.1.5.5./3,0/1),
Sabina(4.4.6.4./4,50/9.9), Saga (5.3.6.7./5,25/9.9), Samakov 729 (1.4.4.13,0/
3.3), Samakovskii (1.4.4.7.14,0/3.3), Sandnudel (3.4.2.7.14,0/9.9), Săpunar
(6.6.8.9./7,25/3.9), Sehneeflocke (6.6.6.7./6,25/9.9), Seianeţ (1.3.2.4./2,50/3.3),
Sickingen (5.5.5.6./5,25/9.9), Sieglinde (1.5.5.9.15,011.3), Sladkovska (6.5.6.8.1
6,25/3.9), Slnakos (2.1.5.7./3,75/6.9), Someşan (6.5.6.7.16,0/9.9), Sommer
niere (1.1.3.7./2,011), Somogyi Sarga (1.2.3.2.12,0/9.9), Spatz (1.2.4.3./2,50/
9.1), Stahanovka (5.6.7.9.16,75/9.9), Stieglitz (3.1.3.3.12,5011), Suevia (2.2.4.5.1
3,25/3.6), Susana (1.1.3.3.12,0/9), Tab o r k y (2.1.2.2.11,75/6.9), Tisa (2.2.3.5./
3,25/3.3), Tom bol a (1.2.2.2./1,75/3.9), Ulianovskii (7.6.9.9.17,75/9.9),
Ulster Ranger (1.1.3.6.12,75/6.9), Ulster Toreh (3.3.4.7.14,2511.3), Ulster
Supreme (5.3.6.6.15,0/6.9), Ultimus (3.2.5.6.14,0/9.9), U r t i k el (1.1.1.3.1
.1,50/3), Ute (2.1.3.6./3,011), Veronika (7.7.'9.9.18,0/9.9), Virgil (6.6.8.9.1
7,25/9.9), Virginia (1.1.3.5./2,5011.3), Volovskii (1.4.6.9./5,0/1.3), Warba
(1.1.5.5./3,0/3.9), Wega (5.4.6.7./5,50/9.9), Wekarragis (6.5.9.9.17,2511.9), Wiga
(4.3.4.6.14,25/9.9), Wilpo (2.3.5.7./4,25/6.9).

Soiuri tirzii: Ali (2.1.2.4.12,25/6.6), Ambassadeur (2.1.2.4.12,25/3.9),
Apollo (Argo) (3.3.4.4.13,50/9.9), Ardeal (3.1.4.5.13,25/6.9), Baltyk (1.1.3.2./
1,7511.3), Benedikta (3.3.5./4,66/1), Blanik (1.2.2.3./2,0/6.9), Cajka (1.3.4.1
2,2511.3), Calrose (1.3.4.5./3,25/6.9), Carmen (4.2.5.7.14,5016.9), Carnea
(3.3.5.7/4,5019.9), Deodara (5.4.6.6.15,25/9.9), Eba (1.1.3.2./1,75/3.9), Eraslne
(2.1.4.3.12,2511), Ere n d. ira (1.1.2.2./1,50/3.3), E va (1.1.3.1./1,50/3.3),
E w ere s t (1.1.2.1.11,25/6), Fabrricia (3.3.5.4.13,75/6), F i t a (1.1.1.2.11,2511),
F1ămmingstăreke (4.3.4.2.13,25/6.9), FIor a (2.1.1.1./1,25/1), Fram (2.3.3.5)
3,7511.9), Gari (2.2.2.1.11,75/6.6), Gemma (2.1.3.3.12,25/9.9), Ger 1 i fi d e
(Capella, Lenino, Nina) (2.1.2.1.11,50/3.9), Ghimbăşan (4.3.5.6./4,50/9.9).
Gloria (7.7.9.9./8,0/9.9), Hindenburg (2.3.3.5.13,2519.9), Immertreu (1.1.2.5.1
2,25/9.9), Industrie (2.3.5.4./3,50/6.9), Johanna (3.3.5.6.14,25/6.9), Kenavo
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(1.3.2.12,0/6), Kotnov (2.1.2.3.12,0/3.9), Lerche (3.2.3.4.13,011.3), Magna
(4.2.5.3.13,50/6.6), Mari t t a (2.1.1.2.11,5013.3), Multa (2.1.3.1./1,75/6.9).,
Napoca (3.1.4.5.13,25/6.9), Narwig (2.2.4.5.13,25/6.9), Nor ma (1.1.3.1.11,501
1.3), N o w a H u t t a (2.1.1.1./1,25/9.9), Ovalgelbe (2.1.5.5.13,2516.9), Pan
ther (4.1.1.1.11,7516.6), Parnassia (2.2.3.7.13,5016.9), Petra (1.2.2.6.12,75/3.3),
Pimpernel (2.1.4.6.13,25/6.9), Plata (1.1.3.6./2,75/1.9), P o Il u x (1.1.1.2.1
1,25/1.3), Priska (3.2.3.3.12,7516.9), RecoTd (5.6.6.7./6,0/3.9), Robusta (2.1.2.5./
2,2511.3), Ronda (2.1.3.5.12,75/6.9), Sagitta (2.1.4.4.12,7516.6), Spekula
(2.1.4.5.13,011,6), Spunta (1.1.2.6.12,50/1), Star (1.1.1.4./1,7511.3), Ta s s (()
(1.1.2.2./1,5011.3), Temp (1.1.1.4.11,7511.3), T'osca (3.2.3.5.13,25/9.9), Trophee
(1.1.4.8./3,50/1.9), Vertifolia (2.1.2.2.11,7513.9), Vltava (3.1.2.1./1 ,7511.3)~

Voran (2.1.5.3.'12,75/9.9), Weisses RaseI (8.8.9.9./8,5016.9), W u 1 k a il (1.3.1./
1,33/1.3), Wyszoborskie (3.1.3.6.13,2519.3), Zeisig (2.1.4.4./2,75/3).

Distribuţia soiurilor studiate conform celor 8 clase, corespunzător

intervalelor dintre notele de cîmp, este prezentată în tabelul 1. Majori-·
tatea soiurilor timpurii şi semitimpurii se plasează între notele 4 şi 9, eelp
selTIitîrzii Între 2 şi 5 iar cele tîrzii între 1 şi 4.

Tabelul

Soiuri
Ponderea procentuală a claselor:

Categoria de maturitate studi-
1,0 -1 ,912,0-2,913,0-3,914,0-4,915,0-5,916<0-6,9\7,0-7 ,9IS,0-9,Cate

Timpurii şi semitimpurii 162 4,94 5,55 4,94 10,49 13,58 15,43 20,90 25,17

Semitîrzii 156 8,99 21,79 23,73 18,59 12,18 6,40 5,76 2,56

Tîrzii 67 31,34 26,82 28,42 7,46 1,49 1,49 1,49 1,49

-----------------_.

Total 385 15,09 18,05 19,03 12,18 9,08 7,77 9,38 6,74

Se observă în general marea sensibilitate a tuturor soiurilor la
infecţia de laborator pe tuberculi, în afară de soiurile Spatz şi Fink
care au prezentat nota 1, doar 62 soiuri posedînd notra 3.

Se verifică neconcordantele dintre rezistenta tuberculilor si cea
a foliajului la rasa zero de m'amă. Neeorelarea u~eori a testului' foHar
din laborator cu notarea efectuată în cîmp se poate explica prin prezenţa

în cîmp a raselor la care soiul nu prezintă rezistenţă specifică (ex : Irish
Cobbler, Rapid, Up-to-date). Sînt multe soiuri de valoare rezistente în
cîmp dar sensibile în laborator (ex : Bevelander, Daroli, Drujba, Kardinal).

Se pare că variaţia notelor de cîmp ar fi provocată de variaţia den
sităţii şi compoziţiei rasiale a inoculului din atmosferă (ex: Burmania y

Volovskii).
Se evidenţiază faţă de spectrul de rase manifest în perioada cer

cetată un număr de 14 soiuri timpurii şi semitimpurii (cu notă medie
sub 2,50), 11 soiuri semitîrzii (notă medie sub 1,80) şi 11 soiuri tîrzii
(notă sub 1,70).
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BEHAVIOUR OF A POTATO VARIETY ASSORTIMENT AGAINST POTATO
LATE BLIGHT INFECT,ION IN BRASOV ZONE

SUMMARY

Blight infection seores given in the period 1969-1972 as weU as tlle reaotion
scores of plants subjected ta artificial infections with the fungus race 0, an leaves
and tubers are presented in 'case of 385 varieties. The early and extr:aearly va
rieties Kenta, Losiskii, Pentland Ace 'and Kenta, the haU late varieties Olev,
Apta, Regent, Hessenkrone, Roswitha and Flora, as well as the late varieties
Flora, Pollux, Wulkan, Erendira, Maritta and Tasso gave good results from the
Doint of view of their field resistance ta disease, Nearly 86% of the early and
half-early varieties were scored between 4 ,and 9, 9,76% of the hali early varie
ties received seores ranging between 2 and 5, while 870/0 of the late varieties were
scored between 1-3. The only va,ro.e'tilels giiVilI1g nlO rea,otionto au:-tHidal ilnd'iection
of tubers proved ta be Spatz and Fink; aU other varieties evidenced a. higl1

Late bHght lind'elCtion Slcores from the field 1969-1972), 'average
scor:es fielld infelction, a,rtifiicial iroeotion lS'cores an ,and tUiber sHces
aJ.",e written in oridea:' between blr1aekets in ,the IUst of 'ihe :text.

DAS VERHALTEN EINES KARTOFFELARTENSORTIMENTES GEGENDBER
DER KRAUT- UND KNOLLENFÂULE DES KARTOFFELS IN DEN

VERHÂLTNISSEN DES GEBIETES BRAŞOV

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden die Noten fur den Angriff der Kraut- und Knollenfaule des
Kartoffels die im Feld, in dem Jahren 1969-1972 fest,ge:=:tellt wurden neben der
Beantwortungsnote fur die Infektion mit der Rasse O auf dem Blatt und dem
KnolIen, bei 385 Arten, dargestell t. Fur den Widerstand im Feld zeichneten sieh
besonders die Arten Kenta, Losiskii, Pent1and Ace und Kente (aus der Gruppe
der fruh- und halbfrufreifenden Arten) und die Arten 1<"'lora, Pollux, Wulkan,
Erendiva, Maritta und Tasso (spatreifende Arten) aus. Fast 86% der fruh- und
halbfrtihreifenden Arten erhielten Noten zwischen 4 und 9, 9,76% der halbspa
treifenden Arten Noten zwischen 2 und 5, und 87010 der spatreifenden Arten
zwischen 1 und 3. Nur die Arten Spatz und Fink enrtgingen der kunstlichen
Infektion der Knollen; alle anderen Arten sind empfindIich gewesen.
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BbIHOCJIHBOCTb TIPH eDl1TOeDTOP03E ACCOPTI1MEHTA COPTOB KAPTO<pEJI5I B

YCJIOBI15IX 30HbI BPAllIOBA

PE3ION1E

TIpe)l.CTaBJIeHbI SarrllCli rro Harra)l.eHHID cjJHTOqJTOpOSbI, sapefHCTplIpOBaI-IHble B rrOJ1e 1969-1972 r.
p51)l.OM C OTBeTHofI sarrlICbID TIO sapa:rKel-IlIID pacoH O Ha JIlICTb51X H KJIy6H51X Y 385 COpTOB. TIo
BblHOCJIHBOCTH B rrOJIe OC06eHHO BbI)l.eJIIWlICb copTa KENTA, LOSISKI1, PENTLAND
ACE li KENTA (liS rpyrrrrbI cKOpOCrreJIbIX II rrOJIycKopOCrreJIblx) OLEl/, APTA, REGENT,
HESSENKRONE II ROSWITHA (rroJIyrrOS)l.HlIe) li FLORA, POLUX, WULKAN, EREN
DIRA, MARITTA li TASSO (rrOS)l.llHe). TIOlJTH 86% paHIHlx II rro.TIypaHHIIx COpTOB 110JIy
lJlIJIlI B rrOJIe OIl,eHKlI 4 li 9 li 9,76% rroJIyrrOS)l.HlIx - OIl,eHKlI Me:tK)l.y 2 II 5, a 87 % lIS rrOS)l.HHX
- OIl,eHKlI MefK)l.y 1 li 3. TOJIbKO copTa SPATZ II FINK OCTaJIHCb HesaTpollyTbIMII HCKycTBemlbIM
3apa)KeHlIeM, OCTaJIbHble ObIJlH OlJeHb BOCrrpHMtIJ1BbIMH.
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TESTAREA REZISTENŢEI LA VIROZELE GRAVE A SOIURILOR
;DE CARTOF CULTIVATE ÎN ROMÂNIA

N. COJOCARU

In perioada 1969-1972 s-a testat rezistenţa la infecţie, în
condiţii de cîmp, faţă de virusurile Y şi răsucirii frunzelor, la
14 soiuri de cartof, din care 11 admise în cultură. Se discută

metoda de testare şi asigurare statistică a claselor de rezis
tenţă. Rezultate sigure se obţin prin experimentarea în 3 ci
cluri anuale cu infectori, iar în condiţii de răspîndire puternică

a virusurilor, în două ,cicluri anuale (tabelele 1 şi 2). Exprima
rea rezistenţei pentru virusul Y se poate face prin 9 clase sau
note, iar pentru virusul răsucirii frunzelor, din cauza eondiţiilor

reduse de răspîndire, numai prin 5 clase asigurate statistic.
Compararea internaţională a rezultatelor pentru răsucirea frun
zelor leste posibilă dacă numerotarea claselor se face din doi în
doi ,şi Hinlurrne 1, 3, 5, 7, 9. Pelllbrru loondiţiile noastre se 'con
sideră necesară mărimea ponderii infectorilor în testarea rezis
tenţei la răsucirea frunzeloer. La virU'sul Y s-au dovedit rezis
tente soiurile Măgura, Colina, Ostra, Desipee şi Braşovean (cu
reacţii necrotice putepnke la infecţie) şi foarte sensibile Sirtema,
Bintje şi Jaerla (cu simptome slabe de mozaic). Soiurile Spar
taan, Urgenta şi Ona sînt sensibile (tabelul 3). La răsucirea

frunzelorau fost foante sensibile Colina, 'Desiree şi Urgenta, iar
foarte rezistente şi rezistente Sirtema, Bintje, Braşovean şi Jaerla.
Rezistenţa la viroze şi în deosebi la virusul Y trebuie să constituie
unul din criteriile de repartizare a soiurilor pe zonele închise
şi de stabilire a perioadei de înmulţire în afara zonelor.

ValOia~rea pentru prodUloţie a soiurilor de cartof este condiţionată

în m.are măsură, pe lîngă alte însuşiri şi de rezi'stenţa la principalele boli
şi în mod deosebit la virozele grave. In acest sens K a m era z (1965)
menţionează că viaţa unor soiuri e,ste limitată de diferite virusuri alE"
cartofului, eare diminuiază mult capacitatea de producţie a acestora.
Printr-un sistem bine pus la punct de producere şi reinnoire a materia
lului pentru sămînţă, capacitatea iniţială de producţie !8 soiurilor poate
fi :menţinută. Prevenirea infeetării cu viroze şi deei producerea mate
rialului sănătos pentru plantare este însă mai mult uşoară, luai econo
rnică şi mai eficientă atunci cînd se luorează cu soiuri care posedă,' o
rezistenţă relativ ridic:ată la virusurile cele mai importante. De aceea,
la aprecierea generală a soiurilor este necesar să se ia în considerare şi
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rezistenţa lor la viroze, ca premiză pentru longevitatea capacităţii de
producţie a acestora (B era n e k, 1964).

Numărul soiurilor existente în cultură cu rezistenţă extremă la
unele virusuri este foarte redus. Deci, în prezent trebuie avută în vedere
rezistenţa la viroze în condiţii de cîmp a soiurilor actuale. Acest
de rezistenţă este menţionat în literatura de specialitate sub mai multe
denumiri şi anume: rezistenţă de cîmp (B a g n a 11 şi B rad 1 e y, 1958 .
Rog u ,s k i, 1965, P a Il şi colab. 1966), rezistenţă relativă (K am e r z,
1965 ; Cat elI y .şi F o dor 1971) .şi rezistenţă la infecţie (B a w de
K as s ani s 1945; Rog li ski, 1965; W i r s em a, 1972), care
B j orI ing (1966) include rezistenţa la inoculare, la înmulţire la
răspîndireavirusului în plantele infectate.

Metodele utilizate de diferiţi cercetători pentru determinarea
tenţei la infecţie în condiţii de cîmp, au diferit mult în ultimele decenii.
Diferenţele au constat în prezenţa sau absenţa unei surse de infecţie

uniformă, modul de aşezare, număr de plante testate şi de tuberculi re
coltaţi, soiurile standard, modul de exprin1are a rezistenţei şi altele
(Bawden ,şi Ka!ssanis, 1964; Bagnall şi Bradley, 1958,
R i g o t şi MeI ard, 1958; ,C ras s o n, 1962; Rog u ski, 1965;
Sixta, 1965; PalI şi oolab. 1966; Catellyşi Fodor, 1971). Din
această cauză s-a ajuns în situaţia că rezultatele obţinute .în diferite
ţări şi zone de cultură, nu pot fi 'comparate şi deci au o utilitate limitată.

La simpozionul secţiei :soiuri din cadrul Asociaţiei Europene a Cerce
tărilor la Cartof (E.A.P.R.) din anul 1968 :s-au iniţiat experienţe comune
care să conducă la standardizarea examinării rezistentei la
(K e Il e r, 1968). '

Prin experimentările noastre ne-am propus să stabilim
prindpalelor soiuri admise în cultură la două din bolile virotke
ale eartofului şi anume la virusul Y (VYC) .şi virusul r~sucirii frunzelor
(VRFC) şi de ase:menela să e1arifkăm unele aspecte din metodiea
testare pentru mărirea siguranţei şi economidtăţiiei.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Determinarea rezistenţei la VYC şi VRFC s-a efectuat în perioada 1969-1972
în experienţe individuale. Pentru asigurarea unei surse de infecţie uniforme,
iurile s-au plantat între rînduri cu material infectat (infeetor), astfel încît fie
care plantă să aibă IÎn vecinătate sursa de virus (fig. 1). Soiurile s-au plantat în
trei repetiţii, a dte 25 tuberculi, aşezate în blocuri. Plantarea s-a efectuat mai
tîrziu - în prima decadă a lunii mai - pentru Ioa plantele să fie mai receptive
la infecţie în perioada intensificării zborului vectorilor.

Ca infector pentru VYC s-a utiliz.at soiul Ora, care posedă o anumită to
leranţă la acest virus; o rezistenţă bună la mană şi este tîrziu, însuşiri 'care-i
permit să asigure sursa de infecţie pe toată durata perioadei de vegetaţie. Pentru
VRFC s-a utilizat ca infector soiul Măgura, rezistent la VYC şi cu reacţie de
tip necI'otic, aceasta făcînd posibilă eliminarea timpurie a plantelor infectate.
Ambele soiuri utiliz:ate ca sursă de infecţie întrunesc astfel condiţiile menţiona'te

de C ras s o n (1962) pentru a fi bune ca infector.
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1 Schema de testare a rezistenţei soiurilor la virusurile Y şi răsucirii frunzelor.
Scheme of testing of varieties rezistance to virus Y and leafroll.

În timpul vegetaţiei s-au efectuat tratamente pentru 'Combaterea manei şi

girld<:lcului din Colorado, ca plantele să vegeteze cît mai mult. La recoltare, de la
plantă s-au reţinut !CÎte doi tuberculi mijlocii spre mari, rezultînd astfel
tuberculi pe repetiţie. în anul următor acest material s-a plantat din

nou 'cu sursă de infecţie (fig. 1, anul [1, partea a doua a schemei). Pe acest ma
teria] s-au determinat infecţiile produse în anul anterior. Recoltarea s-a efectuat
la maturitate, reţinînd de asemenea cîte doi tuberculi pe plantă. Deci numărul

1tuberculilor la un soi, în fiecare repetiţie, a ajuns la 100. Materialul s-a plantat
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in anul III fără infectori. Determinarea infecţiilor s-a făcut pentru ambe,Le
virusuri prin bon.itare vizuală, iar la VYC cînd au existat dubii (în special
la soiurile tolerante, cu simptome slabe) s-au efectuat bioteste de probă pe hi
bridul AG•

S-au testat 14 soiuri în trei cicluri experimentale, din care două au avut
doi ani consecutivi cu infector, iar al treilea numai un singur an. Separat
stabilit rezistenţa la viroze a soiurilor în condiţii de presiune mare de infecţie.

însă fără infectori în cadrul experienţei propriu zise. Din fiecare soi s-au plantat
cîte 220 tubel'culi, fără repetiţii, iar la recoltare s-a reţinut cîte un tubercul/cuib.
Acelaşi material s-a utilizat consecutiv patru ani, urmărindu-se infecţia cumula,tă.

Experimentarea rezistenţei soiurilor s-a făcut în raport cu proce:1tul de
infecţie, realizat, prin note sau clase de la 1-9, în icare 1 reprezintă foarte
zistent, 2-3 rezistent, 4-5' mijlociu de rezistent, 6-7 puţin rezistent (sensibil)
iar 8-9 nerezistent (foarte' sensibil). Clasele pentru VYC s-au stabilit în
de infecţia medie a soiurilor Sirtema, Bintje şi Jaerla, din care primele
recomandate de B ode (1973) ca standarde internaţionale. Pentru VRFC
riIe standard au fost Colina, Desiree şi Măgura.

In scopul stabilirii celui mai sigur şi mai economic sistem de testare a
rezistenţei soiurilor la cele două virusuri, s-a calculat numărul de clase statistic
asigurate pentru ,cele 10 variante (tabelele 1 :,?i 2). Pen'Cru aceasta, infecţia medi<'
a soiurilor standard s-a împărţit la diferenţa limită, iar la rezultat s-a adăugat

cifra 1, deoarece clasa a noua este reprezentată de infecţii egale şi mai
decît media martorilor. Semnificaţia diferenţelor dintre soiuri s-a calculat
tFestul Duncan.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Analiza sistemului de testare şi exprim/are a rezistenţei. Dată

necesitatea stanJdardizării metodelor Ide testare şi exprimare a rezistenţei

la viroze, pentru a fi posibilă compararea internaţională a rezultatelor
(K elI e r, 1968 ; B ode, 1973), prin datele prezentate în tabelele 1 .~~

se evidenţiază sistemele de testare care în condiţiile noastre perrnit
încadrarea sau notarea soiurilor în 9 clase sau note de ,rezistenţă, asigurate
statistic.

Pentru VYC (tabelul 1), atît ciclurile cu un singur an de
provocată luate .individual (variantele 1, 2 şi 3) cît şi cele de
consecutivi cu infector (variantele 8 :şi 9) nu permit forlnarea a nouă

clase statistic asigurate. Deci stabilirea rezistenţei soiurilor la VYC după

un singur ciclu de experimentare cu un an sau doi de infecţie provocată,

nu este satisfăcătoare. Aceasta ,ca urmare a procentului mai redus de
infecţie realizat în unii ani în ciclurile anuale, cît şi variaţiHor lnari dintre
repetiţii, cum este cazul în special la ciiclurile de doi ani. unde în anul
doi sursa de infecţie este neuniformă datorită plantelor secundar infec
tate. In cazul experimentării în două cicluri, fiecare cu un singur
de infecţie provocată (variantele 4, 5 şi 6), se constată că în două

cazuri şi anum~ cele care includ anul ,1970, cinld infecţia anaterialului
fost mai ridicată (89,00/0), soiurile pot fi încadrate în 9 clase de rezistenţă,

Rezultă că testarea în două cicluri anuale este posibilă numai atun'ct
cînd în unul din ani infecţia martorilor este ridicată. În acest sens W i r
sem a (1972) arată că o bună diferenţierea rezistenţei soiurilor
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Tabel ul 1

Numărul claselor 'statistic asigurate în testarea rezistentei soiurilor la virusui Y,
în funcţie de an şi durata ciclurilor experimentale

Martor"'"' * D.L. Nr. de
Varianta infpcţia 5 o; claseo/ ;J

jO

1 - Ciclu de 1 an (1969)* 56,7 15,3 5

2 Ciclu de 1 an (1970)* 89,0 15,8 7

3 - Ciclu de 1 an (1971)* ! 69,0 12,7 6----

4 - Media a 2 cicluri de 1 an (1969, 1970) 72,8 9,3 9

5 - Media a 2 cicluri de 1 an (1969, 1971) 62,8 11,1 7

6 - Media a 2 cicluri de 1 an (1970, 1971) 79,0 8,6 10

7 - Media a 3 cicluri de 1 an (1969, 1970, 1971) 71,6 7,7 10

8 Ciclu de 2 ani (1969-1970)** I 96,8 14,7 '7
I

I
9 - Ciclu de 2 ani (1970-1971)**

1970- 197;1
98,5 17,6 6

10 - Media a 2 cicluri de 2 ani (1969--- 1970, 97,7 9,2 11

* Cultivat un singur an cu sursă de infecţie

** Cultivat doi ani cu sursă de infecţie

*** Infecţia medie a soiurilor standard

virusuri se poate face atunci cînd infecţia celor sensibile este de ('cI
puţin 900/ 0•

Din cauza variaţiilor anuale ·ale frecvenţei vectorilor, cea lnai sigură

estimare El rezistenţei soiurilor la VYC se realizează prin experilnentarea
În trei cicluri anuale cu infecţi provocată, urmată de determinarea în al
doilea an a infecţiilor produ:se (fig. 1, partea de sus >El schemei) . .Rezultate
sirnilare se obtin si prin două cicluri a cîte doi ani de infectie provo
cată (varianta' 10),' însă metoda este mai puţin economică, v~lum.ul de
lucru fiind aproape dublu şi în plus pot apărea erori la soiurile cu
reacţie necrotică puternkă, la oare plantele infectate secundar fac tuber
cuJi foarte puţini sau deloc şi în acest fel unele plante nu mai apar în
cultura anului III.

Rezultatele obţinute la VRFC arată ca In condiţiile în care s-a
e::-,,::perimentat, variantele de testare încercate nu pennit încadrarea soiu
rilor în nouă clase de rezistenţă asigurate statistic nici pentru D.L. 100/ 0
(tabelul 2). Aceasta ca urmare a frecvenţei in general scăzută a vecto
rului principal a] VRFC şi anume specia de C1fide lVlysv.s pers'icae Sulz.
(C o joc ar u ,şi colab. 1973). Există totuşi ani, mai puţini la număr, în
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Tabelul 2

Numărul claselor statistic asigurate în testarea rezistenţei soiurilor la virusul
răsucirii frunzelo, în funcţie de an şi durata ciclurilor experimentale.

I Mar-

Varianta tor'" ** D.L. Nr. de D.L. Nr. de
infecţia 5°' clase 10% clase/0

o/
;0

1 - Ciclu de 1 an (1969)* 9,9 8,0 2 6,7 2
---- --

2 -~ Ciclu de 1 an (1970)* 35,1 11,5 4 9,6 5-- --

3 Ciclu de 1 an (1971)* 5,7 5,7 2 4,7 2------ --

4 - Media a 2 cicluri de 1 an (1969, 1970) 22,5 7,1 4 5,9 5---- --

5 Media a 2 cicl uri de 1 an (1969, 1971) 7,8 6,2 2 5,2 2-- --
6 - Media a 2 cicluri de 1 an (1970, 1971) 20,4 6,5 4 ~ 5

-- --
7 - Media a 3 cicluri de 1 an (1969, 1970, 1971) 16,9 5,7 4 4,7 5-- --
8 - Ciclu de 2 ani (1969-1970)** 23,5 12,3 3 10,2 3

-- --

9 - Ciclu de 2 ani (1970-1971)** 23,5 11,8 3 9,8 3

123,5

-----

[!O - Media a 2 de! uri de 2 ani (1969 -- i 970, 1970--
3 I 8,01971) 9,6 4

* Cultivat un singur an cu sursă de infecţie

** Cultivat 2 ani cu sursă de infecţie

*** Infecţia medie a soiurilor standard

care populaţia lui M. persicae este mai numeroasă. Considerăm că în
astfel de ani răspîndirea VRFC fiind lTIai puternică va fi posibilă înca
drarea soiurilor testate în nouă clase de rezistenţă. Majoritatea anilor
însă, cum sînt 'şi cei în care s-a experÎllTIentat, permit ,crearea a numai
cind dase asigurate statistic la un nivel al diferenţei limită de 100/0,
dacă se experimentează în trei cicluri cu cîte un an de infecţie provo
cată. Rezultate similare se pot obţine în unele cazuri şi cu două cicluri
anuale, însă numai cînd transmiterea virusului este ITIai puternică (ta
belul 12, variantele ,4 şi 6). Experimentarea în cicluri de doi ani conse
cutivi cu infectori (tabelele 2, variantele 8, 9 şi 10) nu permite gru
parea soiurilor în cinci 'Clase de rezistenţă şi în plus, pe lîngă dezavan
tajele menţionate la VYC, apar difkultăţi în aprecierea VRFC la plan
tele unor soiuri infectate si cu virusul Y.

Pentru ca rezultatele prezentate după cele două sisteme (cinci şi
nouă dase) să fie comparabile, se propune ca la sisten1.ul de cinci clase.
notareaacestora Isă Ise facă din doi în doi şi anume 1, 3, 5, 7, 9. Datele
din partea a doua a tabelului 3 arată că între notele acordate soiurilor
după cele două sistelTIe, nu sînt diferenţe llTIai mari de 1.
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în 'condiţiile noastre, procentul ,anual de răspînldire a VRFC fiind
sub limitele indicate de W i r sem a (1972), rezultă că nu se poate face
o distincţie sigură între soiurile rezistente şi cele lTIoderate de rezistente.
infecţia fiind lTIică la ambele categorii. Pentru a diminuR acest incon
venient, se consideră necesară dublarea sursei de infecţie. Aceasta se
realizează prin plantaIiea alternativă a unui rînd de material ce se
testelază eu un rînd de infiector.

Diferenţele dintre soiurile încadrate în clase vecine sînt în majo
ritatea cazurilor semnifkative pentru ambele virusuri (tabelul 3). Deci
sistelTIul de 9 clase sau note pentru VYC şi 5 pentru VRFC penTIite o

Tabelul 3

Rezistenţa la virusurile Y şi răsuclrll

frunzelor, testată în cîmjJ, la soiurile admise în cultură

Media a 3 cicluri anuale de infectie provocBtil

Virusul Y Virusul răsucirii frunzelor

Soiul infeetia

I
semnif.

I
nota sau Soiul infectia

I
semnif.

I
nota sau

% DS 5% clasa % DS 10 % clasa*"'*

Schwalbe - 1* I Schwalbe 0,2 a 1(1)

Măgura 9,9 a 2 Sirtema 1,1 ab 1(l)

Colina 11,8 a 2 Bintje 2,8 ab 1(2)

Ostara 20,4 b 3 Braşovean 4,0 abc 1(2)
I

Desiree 22,2 b I 3 Jaerla 6,1 bcd 3(3)

Braşovean 23,5 b 3 Spartaan 8,7 cde 5(5)

Kaptah 1
26,6 b 3 Ostara 9,4 de 5(5)

Ora 52,3 c 6 Ora 11,7 e 5(6)

Urgenta - - 7* Alpha - 5(6)*

Spartaan 58,3 cd 7 Măgura 11 ,9 e 5(6)

Jaerla 64,3 de 8 Minea - 7(7)*

Alpha - 8* Urgenta - - 7(8)*

Bintje 66,4 e 8 Desiree 17,7 f 9(9)

Sirtema 84,0 f 9 Colina 21,1 f 9(9)

* Note acordate după testarea în două cicluri a cîte doi ani de infecţie provocată

** Prima notă după sistemul de împărţire în 5 clase, iar cea din paranteză după sis
temul de 9 clas~.
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hună experimentare a rezistenţei soiurilor. Pot exista însă şi situaţii

cînd diferenţa între două soiuri din dase vecine să nu fie asigurată

statistic, cum este cazul spre exemplu între Spartaan şi J aerla la Vyr;
Aceasta ea urmare a faptului că procentul de infecţie a unor soiuri
poate fi apropiat de limitla superioară a unei clase, iar la altele de
limita inferioară a clasei următoare. La VRFC între grupa soiurilor
rezistente şi mijlociu de reziistente această situaţie este şi mai evidentă.

însă prin mărirea ponderei infectorului se presupune că aceste cazlu'i
<;;e vor reduce.

Determinarea rezistenţei la ambele virusuri Într-o experienţă co
mună, cu 'aşezarea alternativă a sursei de infecţie în cadrul dndurilor
de infeictori (o plantă cu VRFC, o plantă 'cu VYC ş.a.ITI.d.) şi fără

repetiţii, aşa cum ,se procedează eu materialul de ameliorare în vederea
selecţiei pentru rezistenţă 118 viroze (R o g u ski, 1965; P a 11 şi calah
1966; Cat e 11 y şi F o dor, 1971), poate fi 'considerată satilsfăcătoare

pentru lucrările de triere a materialului, însă nu permite o cari8oterizar~

a rezistenţei specifice pentru fiecare virus.
Pentru stabilirea rezistenţ,ei soiurilor la viroze într-un cîmp cu

priesiune mare de infecţie, se consideră că o caracterizare mult mai
rf:ală se realizează atunci cînd media standard, în funcţie de care se
acordă notele, cuprinde ~atît martorii pentru VYC cît şi cei pentru VRFC.
deşi în Icondiţiile noastre primul virus are o pondere mult mai mare
(tabelul 4).

Rezistenţa soiurilor testate la virusurile Y şi răsucirea frunzelor.
Datele privind rezistenţa principalelor soiuri adlTIise la înmulţire în ţara

noastră şi a dtorv~a soiuri din procesul de verificare sînt prezentate În
tabelul 3. Dintre soiurile testate numai Schwalbe s-a dovedit foartp
rezistent la ambele virusuri.

Din punct de vedere ,al rezistenţei VYC rezultă că soiurile Măgura

şi Colina, urmate de Ostara, Desiree şi Braşovean sînt rezistente
infecţie în condiţii de cimp, iar Ora şi îndeosebi Urgenta şi Spartaan
sînt caracterizate ca sensibile (puţin rezistente). Soiurile J aerla, Bintje
şi în mod deosebit Sirtema, care s-a infectat în medie cu 84,00/0 anual,
sînt foarte sensibile la virusul Y.

Comparînd rezistenţa soiurilor analizate, cu reacţia lor la
secundară cu VYC, rezultă că datele noastre concordă în generial cu
cele obţinute de Bag n a Il şi B rad 1e y (1958), în sensul că soiurile
care manifestă simptome de mozaic sînt mult mai sensibile la infecţie

decît cele cu reacţie de tip necrotic. Astfel, soiurile eu simptome puter
nice de tip necrotic 'şi cădere ulterioară 'a frunzelor (Mă'gura, Colina,
Ostara, Desiree şi Braşovean) sînt rezistente în condiţii de cîmp, pe
cînd cele cu reacţii slabe, de tip mozaical sau mici modificări lnorfo
logice (Bintje, Sirtema) s-au dovedit a fi foarte sensibile. Reacţii neero
tice sub formă de ştric pe nervuri pot apărea în unele cazuri şi la
soiuri din grupa celor puţin rezistente, ca spre exemplu Ora, dar lTIUlt

mai reduse ea frecvenţă şi intensitate şi în general fără căderea frun
zelar, însă cu mozaic şi modificări morfo1ogice mai evidente decît
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la Sirtemia şi Bintje. Rezultă deei existenţa unei corelaţii Între reacţia

soiurile la infecţia cu VYC şi rezistenţa la infecţie în cîmp. După cum
sugerează Coc k e r ham (citat de Bag n a Il şi B rad 1e y, 1958),
rezistenţa 'mai mare a soiurilor cu reacţie de tip necrotic poate fi rezul
tatul unei localizări a celor mai multe infecţii.

Referitor la rezistenta fată de VRFC se constată de asemenea o
variaţie mare în eomporta~ea s~iurilor testate. Astfel, în condiţiile noas
tre s-au dovedit rezistente soiurile Sirtema, Bintje şi Braşovean, iar
foarte sensibile Colina şi .Desiree (tabelul 3). Celelalte soiuri admise în
cultură sînt luijlociu de !rezistente pînă la sensibile. Deoarece condi
ţiile de răspîndire a VRFC la noi sînt în general mai puţin favorabile
oomparativ cu ale VYC, infecţi:a anuală a martorilor în medie pe trei
ani fiind de numai 16,90/ 0 pentru VRFC faţă de 71,60/ 0 pentru VYC
(tabelele lşi 2), se consideră că la analiza unui soi din punct de vedere
al comportării la viroze, ponderea cea mai mare trebuie aeorJdată rezis
tenţei la virusul.Y.

Date fiind diferentele mari în rezistenta la cele două virusuri a
soiurilor admise în cultură, cît şi deosebiri1~ dintre zonele închilse de
producere a cartofului pentru săilnînţă din punct de vedere al poten
ţialului de răspîndire a virusurilor transmilsibile prin aUde (C o j 0

car u şi colab., 1973), se recomandă ca repartizarea soiurHor pe zone
în vederea producerii şi înmulţirii mHtedlalului de plantat să se facă

în funcţie ,şi de aceste elemente.
Comportarea soiurilor la viroze într-un cîmp cu presiune lnare

de infecţie este de asemenea foarte diferită şi variază în funcţie de nu
mărul anilor de cultivare consecutivă a luaterialului În condiţiile res
pective (tabelul 4). Astfel, după un singur an de cultură, trei soiuri
s-au infectat într-un procent ce poate afecta semnificativ producţia şi

anume Spartaan, Bi'l1.'tje şi în mod deosebit Sirtema. După doi ani de
cultură, la acestea ser mai adaugă patru din soiurile admise la înmul
ţire şi anume Braşovean, Urgenta, Ora şi Jaerla, iar după încă un an,
toate soiurile raionate au peste 100/ 0 plante infectate. Cele mai m:ari
dificultăţi în înmulţirea materialului pentru să.mînţă le prezintă soiurile
Sirtema, Bintje, Jaerla şi Spartalan, caracterizate în general ea foarte
sensibile la VYC.

Aceste ;rezultate permit să se stabilească pe soiuri, nu'mărul ani
lor cît materialul pentru sămînţă poate fi înmulţit în condiţii de in
fecţie similare celor în care s-a experimentat (cÎ'mpuri eu presiune mare
de infecţie), fără să ajungă la un grad de .infecţie virotkă care să di
lninueze semnificativ producţia de tuhereuli. Astfel de con'diţii se în
tîlnesc frecvent :în loturile de înmulţire a eartofilor pentru sămînţă

din unităţile agricole /de producţie din afara zonelor închise. In acest
sens considerăm că soiu'l Sirtema, care este excesiv de sensibil, practic
nu poate fi înmulţit nieÎ un an în condiţii de presiune mare de infecţie.

Soiurile Bintje, Spartaan şi Jaer'l'a se pot înmulţi un singur an, cu con
diţia realizării unor distanţe de izolare dt mai mari de sursele puter
nice de infecţie. Doi ani de înmulţire se pot realiza la soiurile Ostara,



324 N. COJOCARU, Testarea rezistenţei la viroze grave.

Tabelul 4

Rezistenţa la viroze a soiurilor de cartof admise în cultură, testată în cîmp cu presiune
mare de infecţie

Infecţia si nota după 1-3 ani de cultură

1969 1969-1970 1969-19Tl
Soiul

I
Pion!' I Plante IPlante

infectate nota infectate nota infectate nota
% % %

Schwalbe 1,0 1*(1)** 0,3 1*(1)** 5,0 1*(1**

Ostara 4,2 2 (2) 6,5 2 (1 )

Colina 5,6 2 (2) 8,8 2 (2) 11,7 2 (2)

Desiree 3,3 2 (1 ) 7,8 2 (1 ) 13,4 3 (2)

Măgura 5,6 2 (2) 8,7 2 (2) 14,2 3 (2)

Baraka 4,7 2 (2) 7,1 2 (1 ) 17,9 3 (2)

Kaptah 0,5 1 (1 ) 10,9 2 (2) 27,6 5 (3)

Bra~ovean 3,4 2 (1 ) 10,9 2 (2) 31,2 6 (3)

Urgenta 6,1 3 (2) 21,7 4 (3) 35,5 6 (4)

Ora 7,1 3 (2) 19,7 4 (3) 36,8 6 (4)

Spartaan 19,4 7 (5) 50,8 9 (7) 71,0 9 (7)

Alpha 7,7 3 (2) 42,9 8 (6) 74,2 9 (8)

Jaerla 7,1 3 (2) 37,4 7 (5) 79,9 9 (8)

Bintje 19,9 7 (6) 72,7 9 (9) 85,5 9 (9)

Sirtema 67,1 9 (9) 90,0 9 (9) 87,6 9 (9)

* Note acordate în funcţie de infecţia soiurilor standard pentru virusurile Y şi răsu
cirii frunzelor (Sirtema, Bintje, Desiree, şi Colina).

** Note acordate în funcţie de infecţia soiurilor standard pentru virusul Y (Sirtema,
Bintje şi J aerla).

Desiree, Colina şi Măgura, iar la Braşovean, Ora şi Urgenta numai cu
precauţii din ,punct dre vedere al izolării. Deoarece infecţia iniţială a
materialului cu care s-a experimentat a fost în general mai redusă de
cît cea a categoriei biologitCe primite de unităţi pentru înmulţire (Il) şi

anume 0,0-3,60/0, considerăm că pentru realizarea perioaidelor de în
mulţire indieate este necesar ca 11 să :se producă cu maxiimum 5%
plante virozate şi să se asigure izolarea loturilor seminciere, sau în
rnulţirea cartofului pentru sămînţă să se efectueze cel puţin în primul
an în unităţi Ispecializate.
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CONCLUZII

325

1. Pentru virusul Y cea mai sigură caracterizare a rezistenţei soiu
rilor se realizează .prin experimentarea în trei cicluri anuale cu sursă

de infecţie aşezată în rînduri alterne şi în trei repetiţii. Experimentarea
în două cicluri anuale este echivalentă numai atunci cînd cel ,puţin în
unul din ani ră1spîndireavirusu1ui este puternică.

2. Răspîndirea redusă a virusului răsucirii frunzelor nu permite
o diferenţiere sigură lîntre soiurile rezistente şi cele modlerat de re
zistente în condiţiile în care s-a .experimentat. De aceea se conBideră

necesar să se măresacă ponderea sursei de infecţie la 500/ 0•

3. Exprimarea rezistenţei soiurilor la virusul Y se poate face prin
noua clase !sau note diferenţiate statistic la DL 50/0, iar la virusul ră

sucirii frunzelor pa:'in cinci note sau clase diferenţiate semnificativ nu
luai la DL 100/ 0). ,Pentru1 ca şi datele privind rezistenţa la VRFC să

permită o oompa:r:are internaţională, este necesar ca la acest virus nu
merotarea claselor să se facă din doi în doi şi anume 1, 3, 5, 7, 9.

4. Soiurile admise în cultură s-au comportat faţă de virusul Y
astfel: Măgura, Colina, OstarH, Desiree şi Braşovean, rezistente; Ora,
Urgenta şi Spartaan, puţin rezistente (sensibile); iar J aerla, Bintje ŞI

Sirtelua, nerezistente (foarte sensibile). Cele cu reacţie necrotieă pu
ternică Ia infecţie sînt mai rezistente decît cele eu simptome mai slabe,
de tip mozaic.

5. La virusul ră.sucirii frunzelor s-au dovedit foarte rezistente Sir
tema, Bintje ,şi Braşovean. rezistent Jaerla, luijlociu de rezistente Spar
taan şi Ostara, ceva mai puţin rezistente Ora şi Tvlăgura. sensibil Ur
genta lşi foarte sensibile Desiree şi Colina.

6. Perioada de înmulţire a cartofilor pentru să.minţă itl condiţii

de presiune mare de infecţie variază în fUllIcţie de rezistenţa soiurilor
şi procentul iniţial de infecţie, fiind de numai 1-2 ani chiar în zonele
foarte favorabile de cultură. Astfel soiurile Bintje, Spartaan. Jaerla şi

Urgenta se pot înmulţi un singur an, iar Ostara, Desiree, Colina, Mă

gura şi eventual Braşovean şi Ora doi ani.
7. Repartizarea soiurilor pe zone închise în vederea producerii

şi înmulţirii materialului pentru săm:înţă se recOluandă să se facă în
raport cu rezistenţa lor la viroze - in special la virusul Y -, corelat
cu potenţialul de ră:sp'îndire a virusurilor transmisibile prin afide din
zonele respective..
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TEST'lNG OF POTATO RESISTANCE TO THE MAJOR VlHUS DISEASES
TNFECT'lNG THE POTATO VARIETIES CULTIVATED IN ROMANIA

SUMMARY

The field resistan1ce of 14 potato varieties 1(11 of which were approved va
rieties) ta potato virus Y and patato leaf-roU virus were tested during 1969-1972.
The testing me,thod, as weU as the statistical 'evaluation of resistance c1a,sses is
discussed in the work. Good results were obtained in ,case of experiments perfar
med in 3 annual cycles cooducted with infectors, while on[y two annual cycles
are ne:cessary undeI' a heavy spread of the viruses (tab. 1 and2). Plant resistance
to potato virus Y may be expressed by using 9 dasses OI" scores while only 5
classes Istatistk,ally ,silg:niffiloant are trleCeslslalry in 'case of patata lea:! ro!ll as a
oOl11lsequenoe of its reidlUiced sp;read. Companison of ["Iesults loonloelrJlilng lea! roU
VÎTiUlS liintfe1citJiol11 01111 a wQII'[id w~ide Sioaile is possible ii i1Jhe <01rassles are numi-erect
otily 'every second (SICore :i..e. 1, ;3. ,5, 7 lanid :9. The increas1e of inlfeletors'
share is necessary undeI" OUl" conditiO'l1Js in order to test the resistance to leaf-rolI
virus infection. Măgura. Colina, Ostar.a, Desiree and Braşovean varieties (exhibiting
stron!g necrotic readions) proved ta be resistant to virus Y infection while Sir
tema, Bintje and Jaerla variet'ies (exhibiting mild mosaic spots) proved te be
highly sensitive. Spartan, Urgenta and Ora varieties prOlved to be sensitive (tab. 3).
Colina, Desiree and Urgenta varieties readedas very sen:sitive to leaf raU viros
infection, while Sirtema, Bintje, Braşovean anld Jaerla reacted as highly resistant
and resistant varieties. Resistance ta virus diseases and espedally ta potata
virus Y infection has not to be considered among the repartition criteria of varie
ties in elosed zones as weB among the criteria used to establish the multiplication
period of varieties outside of this zone.
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DIE PRtJFUNG DER WIDERSTANDSFĂHIGKE:ITGEGEN SCHWERE
VIRUSKRANKHEITEN DER IN RUMĂNIEN BEKANNTEN KARTOFFELARTEN

ZUSAMMENFASSUNG

Im Zeitraum 1969-1972 wurde die Infektionswiderstandsfă,tigkeit unter
Feldverhăltnissen gegenuber dem Virus Y und der Blattrol1ung bei 14 Klartoffelar
ten, wovon 11 fur die Kultur zugelassen waren, gepruft.

Es wird die Prufungsmethode und die statistische Sicherung der Widerstands
klassen besprochen. Die Errgebnisse selbst werden durch Experimentierung in 3
Jahres 24 Klen mit den Krankheitserregern, und in zwei Jahre~ 124 Klen falls die
Virusverbreitungsverhăltnissebesonders gefăhrHch sind, erzielt (Tabelle 1 und 2).

Die Bezeichnung der Widerstandsfăhigkeit gegenuber dem Virus Y kann
durch 9 Klassen oder Noten vorgenommen werden; fur den Virus der BlattroHung
sind, wegen den geringen Veflbreitungsverhăltnissen,nur 5 Klassen statistisch ge
sichert. Der internationale Vergleih der Ergebnisse fur die Blattrollung ist m6
glich faUs diie NlUlffime:rierlUll1lg \de:r K;~a:SSielil jl€ld1es zwei!TIe Note, '11lalffi1enrtJich 1, 3, 5,
7, 9, vorgenommen wird. Fur unserr Verhăltnisse wird die Gewichts~renze der
Krankheitserrelger fiiI' die Prillung der WiderstanJdsfăhigkeitgegen die BIăttrollung

als erforderlich betrachtet.
Gegenuber dem Virus Y bewiesen sich als Widerstandsfăhig die Arten Mă

gura, Colina, Ostara, Desiree lmd Bra~ovean (die starke nekrotische Reactionen
gelegentHch der Infektion aufweisen) und als sehr empfindlich die Arten Sistema,
Bintje und Jaerla (mit schwachen Mosaiks~nnptome). Die Arten Spartaan, Urgenta
und Ora Isint empfindlich (Tabelle 3). SehI' empfindhch gegenuber der Blattrollung
erw:iesen sich Colina, Desiree und Urgenta und sehr Widerstandsfăhig Sirena,
Bintje, Braşovean und Jaerla

Die Widerstandsfăhigkeit gegenuber Viruskrankheiten und insbesonders ge
genuber dem Virus Y sollte einer d€[' Merkmale der Verteilung der Arten auf
geschlossene Gebiete und fUr dieFeststellung der Vermehrungszeitrăume ausser
elen Gebieten, clarstellen.

npOBEPKA BbIHOCJU1BOCTI1 COPTOB KAPTOepEJ15I, BbIPAIlJ,I1BAEMOrO B
PYMbIHI1I1, HA T70KEJIbIE BI1P~TCHbIE 3AEOJIEBAHl17I

B nepno)l. 1969-1972 r. 6bIJIa rrpoBepeHa BbIHOCJIH BOCTb Ha sapaJKeHHe, B I10JIeBbIX yCJIO

BIUIX, OTHOCHTeJ1bHO BHpyCOB y H CBepTblBamHI JIHCTbeB, y 14 COpTOB KapTo<peJI5I, HS KOTOpbIX

II )J.orrym,eHHblx B KyJIbType. Pas6HpaeTC51 MerO)l. npoBepKH H CTaTHCTHlleCKoro coxpaHemuI

BbIHOCJIHBbIX KJlaCCOB. CaMH pesy.HbTaTbI rrOJIyqalOT rrpH OrrblTe B 3 rO)l.OBbIX 3Tarr sapaSHTeJI51

MH, a B yCJIOBH51X CHJIbHOrO pacrrpocTpaHeHH51 BHpyCOB, B )l.Ba rO)l.OBbIX UHKJIa (Ta6. 1 H 2)
Bblpa2KeHHe BblHOCJIHBOCTH )l.JI51 BHpyca y fvI02KHO nO.1yllHTb rryTeM 9 KJIaCCOB HJIH sarrHceH,

a )J.JI51 BHpyca KpylleHH51 JIHCTbeB Hs-sa rrOHH2KeHHbIX yCJIOBHH pacrrpocTpaHeHH51, TOJIbKO 5
K.naCCOB CTaTHCTHlleCKoro coxpaHemUI. Me2K)l.yHapO)l.HOe cpaBHeHHe pesyJIbTaTOB IlO CKpyllH

BaHHIO JIHCTbeB CTaHOBHTC51 BOSMOiKHbIM, eC.TIH HyMepoTaUH51 KJIaCCOB )l.eJIaeTC51 pas B )l.Ba

saHHcell, a HMeHI-lO: 1 3, 5, 7, 9. JlJI51 HalliHX yCJIOBHlI CllHTaerC51 Heo6xo)l.HMbIM yBeJIHlleHHe Be

COMOCTH sapa3HTeJ1eli B npoBepKH BbUIOCJlHBOCTH Ha KpylleHHe JIHCTeeB. Ha BHpyC y 6bIJIa

lJ.OKa33Ha BbUIOCJIHBOCTb COpTOB MAGURA, COLINA, OSTARA, DESIREE H DRASO
liEAN (c CHJIbHOit HeKpoTHllecKoH peaKUHeH Ha sapaiKeHHe) H OlleHb llyBcTBHTeJIbHble SIR
TEMA, BINTJE H JAERLA (co CJIaCbIMH MosaHt.IHbIMH cHMrrToMaMH). CopTa SPARTAAN
URGENTA HORA 5lBJI51IOTC51 llyBcTBHTeJIbHblMH (T36JI, 3). Ha cKpyllHBaHe JIHCTbeB6bIJIHm

Ou,eHb llyBcTBHTeJIbHbIMH COLINA, DESIREE H URGENTA a OlleHb BblHOCJIHBbIMH SIR
EMA, BINTJE, BRASOVEAN II JAERLA. BbIHOCJIIIBOCTb K BHpyCHbIM Sa60JIeBaHH511l1

H B ocoCeHHOCTH Ha BHpyC y Hy2KHO COCTaBJI51Tb IlO KpHTepH51M pacrrpe)l.eJIeHH51 COpTOB IlO saK

pblTblM SOHa~l II IlO orrpe)l.eJ1eHHIO rrepHO)l.a pasMHOiKeHH51 BHe SOHbI.
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COMPORTAREA UNOR SPECII TUBERIFERE ALE GENULUI .. , .
SOLANUM L. SUBS:ECŢIA HYPERBASARTHRUM BITT.

LA INFECŢIA iCU VIRUSUL M.

N.COJOCARUşiT.GOREA

în anii 1970 şi 1971 s-au testat pentru rezistenţa la virusul' IVI
peste 16 500 genotipuri aparţinînd la 295 provenienţe din 68 specii
ale genului Solanum încadrate în 10 serii taxonomice. Din fiecare
provenienţă s-au inoculat 40-100 genotipurL Pentru inoculare
s-a utilizat un izolat al virusului M de pe soiul Oslava, înmulţit

pe plante de tomate. S-au efectuat cîte două inoculări şi anume
una cu pistolul şi alta cu spatula. Controlul infecţiei s-a efectuat
serologie prin metoda precipitării pe lamă. În toate provenienţele

s-au identificat genotipuri infectate, majoritatea cu o frecvenţă

de peste 50oio. Deci nu s-a pus în evidenţă prezenţa unor genp
de rezistenţă extremă la nivel de provenienţă. În unele prove-:
nienţe din speciile S. garciae, S. commersonii, S. gibbeTulosum,
S. parodii, S. ta1'ijense, S. sanctae-rosae, S. simplicifolium, S. an
digena şi S. subandigena, frecvenţa genotipurilor infectate fost
destul de redusă (sub 25 J/ o). Rezultă că acestea posedă anumiţI

factori de rezistenţă, însă nu ne putem pronunţa încă asupra
lui de rezistenţă care a acţionat în materialul respectiv.

In prezent virusul M este considerat ca făeînd parte din grupa
celor mai răspîndite virusuri ale cartofului, fiind semnalat în miajori
tatea ţărilor cultivatoare de cartof din Europa, Asia şi A'lTIeriea (R o.;.
zenidaal, 1957; Gabriel, 1960; MaeLeod, 1962; Ghen:a,
] 964; K a im era z, 1964, Hor i o 'Şi calab. 1969). Pierderile de
ducţie cauzate de acest virus variază între 10-210/0 (B a w de n şi

K as:s ani s, 1964, FiI i P P o v, 1964). Cea mai sigură lTIetodă de
prevenire a pagubelor produse de virusuri o constituie cr:earea şi cul
tivarea de soiuri rezistente. K a ITI e.r i3 z (1964) arată că pentru cr:~a

rea de soiuri rezistente la virusul M preocupările au fost în general
foarte reduse. în plus Bode (1966) :şi Bartels (1967) evidenţiază

că prin lucrările cu specii sălbatice pentru rezistenţă la alte virusuri.
se pare că a crescut sensibilitatea la virusul M în Inaterialul de amdi:o~

rare obţinut.

Condiţia esenţială pentru crearea de soiuri rezistente la virusul M
o constituie exi1stenta unor surse de reziSitentă. In sortimentul soiuriior
cultivate nu a fost' identificată pînă în prez~nt o formă sigură de ·l~e-
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ri~te~ţă e,AxtrelTIă.. ~XiS,tă totuşi \d~te ca~"e atestă ,~on1P,ortarea ,diferit~ a
$olunlor In condIţn naturale de InfecţIe (2 adI na: 1970 ; C o J 0

ţar u, 1973). Cu privire la existenţa unei forme de rezistenţă în: ger
~noplasma speciilor sălbatice ale genului SolanUl1t L., rezultatele publi
~ate pînă în prezent iSînt; diferite. Astfel Z adi il a (1964) şi Ro t
hac k eI' (1968) testînd 72 ,şi respectiv 44 specii din colecţia de la
Oross-Lusewitz nu au identificat prezenţa unor factori de rezistenţă

ţn genotipurile analizate. K a ITI era zşi 1 van o va, (1965), ! K 0

t o v a şi Ve s el o v ski, (1966) au constatat diferenţe în com~orta

{'ea a 16 specii sălbatice testate,şi consideră posibilă existenţa unor ge
tlOtipuri rezistente în seria Longipedicellata. Mai recent Bag na 11
(1972) comunică identificarea a 5 genotipuri care în urma inocul~filor
repetate cu ,virusul ,M au rălTIaS neinfectate. I '

I Aceste premize au determinat necesitatea de a întreprinde cer
~etări asupra cOlTIportării la infecţia cu virusul M a unui număr lnare
de genotipuri şi provenienţe ale unor specii tuberifere din, genul ,80
lanU1n L. aflate în colecţia LC.C.S. Braşov, în scopul identificării' isur
~elor de rezistenţă.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

În anul 1970 au fost luate în studiu 253 provenienţe aparţinînd la 65 specii
ituberifere ale genului Solanum L., încadrate în 10 serii taxonomice, iar în anul
1971, 100 de provenienţe (42 netestate în 1970) din 32 specii, selectate pe baka re
~ultatelor preliminare a testărilor din 1970. Din fiecare provenienţă s-au inoculat
şi testat 40-100 genotipuri şi numai în puţine cazuri, numărul acestora a fost
sub 40, dar nu mai mic de 15.

Pentru infecţie a fost utilizat un izolat al virusului JYI de pe soiul Qslava.
Jar inoculul s-a obţinut din plante de tomate infectate în prealabil. Întreg :mate
halul a fost inoculat de două ori şi anume prima dată :cu pistolul, în lădiţe, cînd
plăntuţele aveau 2-4 frunze, iar a doua oară cu spatula, după repicarea plan
telor în ghivece. La inocularea cu pistolul, sucul extras de la tomate s-a diluat
cu apă distilată în proporţie de 1 : 1, adăugîndu-se şi 120/0 carborundum. LuCrarea
oS-a efectuat la presiunea de 2,5 atmosfere şi la înălţimea de 5-10 cm de plante.
Cu spatula s-au inoculat cîte 2 frunze la fiecare plantă, utilizînd suc nediluat şi

carborundum.
I La ~i-4 săptămîni după ultima inoculare s-a efectuat testarea serologică a
fiecărei plante prin metoda precipitării pe lamă şi citirea la microscop cu cîmp
întunecat. Plantele cu reacţie negativă la prima testare au fost analizate în general
îneC; odată.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUTII

Din cele 16.787 genotipuri inoculate aparţinînd la 295 provenienţe

nu s-a identificat nici o provenienţă în care toate genotipurile să ră

lTIînă neinfectate cu vkusul M (tabelul 1). Deci nu a fost pusă în evi
denţă prezenţa unor .gene de rezistenţă extremă cu acţiune genera!lizată

la nivel de provenienţ.ă sau specie.
In oadruF' lTIăjorităţtL,speeiilor, provenienţele au avut în general

un prQicent,;~~~,dicat de genotipuri infectate şi anUlTIe de peste 500/0' Au



Tabelul 1

Distribuţia unor provenienţe de specii tuberifere ale genului Solanum L. În clase de infecţie, În urma inoculărilor cu virusul M

Test3rea din 1970 Testarea din 1971

Seria şi specia N ··1 R,pacO"", P' 01,,, d, tn'''fi, N .. , RoP"O"", P' 01'" d, inr,di'
j r. specII r. specII

şi provert. 0-25 1 26-50 I 51-75 I 76-100 si proven. I I I o. 0--25 26--50 51-75 70--100

JUGLANDIFOLIA Rydb. -- -
I

-

I
- 111 - 1/1 - -

Solanum caldassi Dun. - - - - 1 - 1 - -

COMMERSONIANA Buk. 12/83 416 10/20 8/31 9/26 9/24 III 2/3 7/1S 4/S
S. boergerii Buk. 18 - 1 Il 6 4 - - 2 2
S. dolichostigma Bule 9 1 7 1 3 - - 3 -

S. garciae Juz. et Buk. 10 3 -- 3 4 S -- 2 2 1
S. gibberulosum Juz. et Buk. Il 1 4 4 2 3 - 3 -

S. horovitzii Buk. 4 -- 2 2 -- 3 - 2 1
S. parodii J uz. et Bule 9 1 6 2 - 3 -- -""- 2 1
S. schikii Juz. et Buk. 3 --- 2 1 - -

S. subtilius Bitt. 2 1 1 1 --- 1
S. commersonii Dun. 4 1 1 - 2 1 1
S. tarijense Hawk. 2 1 1 - 1 1 - - -

S. jungansense Hawk. 3 - - 1 2 - - -

CONICCIBACATA Bitt. 2/2 2/2 III - III
S. agrimonifolium Rydb. - - - - 1 - - 1
S. flahaultii Bitt. 1 - - 1 - - -
S. urubambae J uz. 1 1 - - - - - -

ACAULIA Juz. 5/18 3/4 3/8 3/6 4/9 2/4 3/4 111
S. acaule Bitt. 7* - - 4* 3* 5 3 2 -
S. depexum Juz. 4 - 1 3 1 - - 1
S. schreiteri Buk. 5* - 2* 1* 2* 1 - - 1 -

S. albicans Ochoa 1* - - - 1* - - -- - -

S. punae Juz. 1* -- 1* - 2 - 1 1 -

DEMISSA Buk. 4/s1 2/10 1/9 117 3/25 1/18 - 1/2 1/6 1/10
S. demissum Lindl. 44* 9* 9* 7* 19* 18 - 2 6 10
S. hougasii Corr. 1* - - 1* - - - -
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Tabelul 1 (continuare) ~
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Testarea din 1970 din 1971

Seria şi specia N --1 R.p"';",,, pe oi,,, d. inr,dl. N --1 R'p"",,,,, p, '1". d. In '''li.j r. specIi . r. specII
şi proven. I 1 1 si proven. I I I0-25 26-50 51-75 76-100 . 0-25 26-50 51-75 76-100

S. iopetalum (Bitt.) Hawk.

I
1* 1* -'-- - _. - - -

S. verrucosum Schlechtd. 5 - - 5 - - - -

LONIPEDICELLATA Buk. 12/41 - - - 12/41 1/1 - - 1/1
S. tendleri A. Gray 3* - - 3* - - - --

S. papita Rydb. 2* - -- -- 2* - - - - -
S. polytrichon Rydb. 2* - -- 2* - - -
S. stoloniterum Schlechtd. 20* - -- - 20* - - - - -
S. ajuscoense Bule 1 - - - 1 - - - - -
S. antipoviczii Bule 3* - - - 3* - - - -

S. longipedicellata Bi tt. 3* - - - 3* 1 - -- 1
S. malinchense Hawk. 1* - - - 1* - - - - -
S. neoatipoviczii Buk. 1* - - - 1* - - - - -
S. schenkii Bitt. 3* - - - 3* - - - - -
S. tlaxcalense Hawk. 1* - - 1* - - - -
S. vallis - mexici J uz. 1* - -- 1* - - - - -

POLIADENIA Buk. 1/1 - -' 1/1 - - -- - -
S. lesteri Hawk. et Hjerting 1 - - 1 - - - - -

lv\EGISTACROLOBA Card.
et Hawk. 3/3* 1/1 1/1 1/1 - - -- -- - -

S. megistacrolobum Bitt. 1* - 1* - - - - - -
S. sanctae-rosae Hawk. 1* 1* - - -- - - -
S. sogara~dinum Ochoa 1* - -- 1* - - - - -

TUBEROSA W. Rydb. 14/29 - 6/6 8/10 7/13 4/16 1/1 3/5 3/9 1/1
S. brevicaule Bitt. 1 .- I - - - - -

S. bukasovii Juz. 3 - 2 I - .- __o - --

S. canasense Hawk. 1* - 1* 1 1 -
S. kurtzianum Bitt. et

Wittm. 2* -- 1* 1* --

0



Tabelul 1 (continuare) w
w
~

Testar('a din 1970 Testarea din 1971

Seria şi specia IN,. ,p",; I Repart izarea pe clase de i nfeet ie
Ne ,p<o'; I Repartizarea pe c!,S:l de infedtie

proven.
0--25 1 26-50 I 51-75 I 76--100

ŞI proven.
0-2[) I 26-50 I 51-75 I 76-100

S. gigantophyllum Bitt.
~

1 1 - n
S. simplicifolium B~ltt. 3 -' 1 2 3 1 1 1 - O

S. neohawkessi Ochoa 4 4
c..,
O

S. setulonystilum Bi tt. 3 1 2 O
>

S. soukuppi Hawk. I 1 - ţlj

S. spaTsipilum Juz. et Bule 2 1 1 c::
S. brevimucronatum Hawk. 1 -- 1 - 1!:.

S. famatinae Biltt. et Wittm. - 1 1 ~
S. sucrense Hawk. 1,,' - 1* - --

S. vernei Bitt. et Wittm. 5 1* 1 3 Il - 3 7 1 O
o

S. virgultorum Card. et ţlj

M
Hawk. 1* - 1* - - - -' - j>

----- o
o

TUBEROSA K. Rydb. 12/25 4/6 9/9 2/2 4/8 11130 2/3 4/10 5/8 5/9 8
18

S. chaucha Juz. et Buk. - 1 1 "'l

S. mamilliferumJuz. elt Buk. I * 1* - - pţ
"'l

S. phureja Juz. et Buk. 3 2* 1 1 1 - ro
Pl

S. caniat'ense Juz. et Buk. 1':: 1* 1 - - 1 ~

S. ciezae Buk. 1* 1* 2 2 ::l
o

S. kesselbrenerii Juz. et Buk. 1* - 1* 1 1 - "'l

S. rybinii Juz. et Buk. 1,r- I* 2 2 - [f.l

'O

S. stenotomum Juz. et Bule 4 2* 1* 1 5 2 2 1 ro

B:
S. yabari Hawk. 1':; - 1 1 - 1
S. goniocalyx Juz. et Bule 2 - 1 1 1 1 - ~

S. tube1'osum 4x L. 1 'i' - 1* - -- 5'
S. andigena Juz. et Bule 8 1'" 1 1* 5 14 2 G 2 4

,...,
ro

S. subandigena Hawk. 1'" - 1* 1 1 ~-- - - $
Pi'
n
~

Tot a 1 , I --30/49 1 .261-62 138/11.9 ;:;....,
>:
r.tl

*) O singură testare sereologică. ~



Tabelul 2

Distribuţia pe serii taxonomice şi clase de infecţie a provenienţelor testate pentru rezistenta la virusul M.
--

Testarea din 1970 Testarea din 1971

Prove-
Repartizarea pe clase de infectie Prove-

Repartizarea pe clase de infectie
Seria niente 1-25

1 26-50

I
peste 50 niente 1-25 I 26-50

1

peste 50
anali- anali-
zate

Nr. I % Nr. I % Nr. I %
zate

Nr. \ % Nr. I % Nr. I %

Juglanditolia Rydb. - - - - - - 1 - - 1 100 - -
Commersoniana Bule 83 6 7,2 20 24,1 57 68,7 24 1 4,2 3 12,5 20 83,3

Coniccibacata Bitt. 2 - - - - 2 100,0 1 - - - - 1 100,0

Acaulia Juz. 18 - - 4* 22,2 14* 77,8 9 4 44,4 5 55,5

Demissa Buk. 51* 10* 19,6 9* 17,6 32* 62,8 18 - - 2 11,1 16 88,9

Longipedicellata Buk. 41* - - 41 100,0 1 - - 1 100,0

Poliadenia Buk. 1 - --- - - 1 100,0 - - - - - -
Megistacroloba Card. et

Hawk. 3* 1 33,3 1 33,3 1 33,3 ~ - - - - -
Tuberosa W. Rydb. 29 - - 6* 20,7 23 . 79,3 16 1 6,3 5 31,2 10 62,5

Tuberosa K. Rydb. 25 6* 24,0 9* 36,0 10 40,0 30 3 10,0 10 33,3 17 56,7

*) Majoritdc(} prove ni, nţdor cu o singură testcre serologică.
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exist'at însă unele provenienţe la care frecvenţa g;euotipurilor neinfeCitate
a fost desrtul de ridicată şi anume peste 750/0. Astfel s-au comportat
unele provenienţe din cadrul speciilor Solanum garciae, S. com7nersonii,
S. gibberu,zoswm, S. parodi\i f:?i S. tarijense din s:er~a Cb7nmerson~ana,

S. sanatae-rasae din seria Alegistacroloba. S. simplicifolium din seria
Tuberosa W. şi în ca/drul spedilor S. andigena şi S. subandigena din
seria Tuberosa K. Rlezultatele obţinute de Bag n a Il (1972) atrestă pre
zenţa unor gene de rezistenţă extrJemă a vku:sului M în speciile S. cha
coense (inclusiv unele sinonime ale aceSltei lspecii ea S. gibberulosum şi

S. garciae) din seria Con~mersoniana, S. polytrichon din seria Longipe
dicellata şi S. simplicifolium (8. gigantophyllum) care după autor este
o subsipecie :a lui 8. microdontum şi laparţine seriei Tuberosa VV. Po
sibilitatea exi'sltenţei Unor factori de rezistenţă în cadrul spedei S. an
digena a fost sug'erată şi de Ba ere c k e (1967) în urma cercetărilor

pe :clona boliviană PI-258907.
Provenienyele rCU procent ridicat de genotipuri nein'fecta:te în am

bele 'serii de material testat au fost grupate numai în unele serii taxo
nomice şi anume Contmersoniana, Tuberosa W. şi Tuberosa K (tabelul 2).
Răspîndirea ecogeog;rafică a acestor ;specii ,şi serii extinzînldu-se din Ti,erra
Caliente peste Tierra Templata în for'luaţiuni1e vegetrale de savane şi

văi mezofile şi xerofile (R o s s, 1960), permit formularea ipotezei de
existenţă a unor centre de rezistenţă în aoeist rezervor genetic. Ros s
(1960) presupune de asemenea că f~ecvenţa ridicată a afidelor din
aceste zone ar fi exercitat o presiune de selecţie direcţională pentru re
zis1enţa la virusurile transmisibile prin afide, asupra rspeciilor de cartof
din flora spontană.

Cercetările noastre evidenţiază exilstenţa în speciile aminti:te a
factori de rezistenţ.ă, dar nu permit încă să ne pronunţăm asupra
de rezistenţă Icare a acţionat în provenienţele eu procent redus de geno
tipuri infectate. Numărul redus al acestora arată că pentru mărirea

şansei de identificare a unor genotipuri rezisten'te la virusul M, apare
necesitatea analizării unui număr mare de provenienţe şi indivjzi
speciile evidenţiate. Materialul rămas neinfeetat se studilază în conti
nuore prin reinoiCulări şi testări repetate în scopul definirii ,genotipw:Hor
ce vor putea fi utilizate în dezvoltarea programului propus.
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BEHAVIOUR OF CERTAIN TUBIFEROUS SPECIES OF SOLANUM L GENUS
HY'PlERBASA'.R!TIHRUM BITIT. SUBSEGTiION AGrAiI'NS'T TIRE INFECiT:ION

WITH POTATO VIRUS M

SUMMARY

Over 16,500 genotypes belonging to 295 parental forms originating from 68
species of Solanum genus distributed in 10 taxonomix serries, were tested for
their resistance ta potato virus M, during 1970-1971. A numbe1' of 40-100 geno
types were inoculated in case of each parental form. An isolate of potato virus lVI
obtained from Oslava variety, and p1'opagated an tomato plants, was used in ino
culations. Two inoculations were performed Le. one by help of an inoeulation
gunant the othe1' by help of a spatula. Infection was controled by the method of
serologie precipitation on slides. Infected genotypes were discovered in aH of the
parental forms, the great majority showing an incidence of over 500/ 0• No highly
resistant genes were evidenced in an of the studied parental forms.. In certain
parental forms bruonging to the S. garciae, S. commersonii, S. gibberulosum, S. pa
TOdii. S tarijense, S. sanctae-rose, S. simplificolium, S. andigena and S. subandi
gena speeies, the ineidence of infected genotypes p1'oved to be reduced (under 250/0).
It is evident that these genotypes possess certain resistance faetlOrs, but the 1'esis
tance type of the plant material used in the work eould not be established.
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DAS VERHALTEN EINIGER KNOLLENTRAGENDEN ARTEN DER GATTUNG
SOLANUS L. UNTERABTiETLUNG HYPERBA~SARTHRUM BITT. GEGENUBER

DER INFEKTION MIT DEM VIRUS M.

ZUSAMNIENFASSUNG

In den Jahren 1970 und 1971 wurden in Bezug aui die \Viderstandsfătigkeit

gegen dem Virus M. liber 16.500 Genotypen, die zu 295 Abstammungen gehăhrten,

von 68 Ar1en IdeI' Gattung 'Solanum Idie in 10 taxonomischen Serien eingesug,t
wurden, geprlift. Von ijeder Abstammung wurden 40-100 Genotypen eingeimpft.
Fur die Einimpfung wurdeein 'Isolat des Virus M der von ideI' Art Osl,ava entnom,..
men und auf Tomatenpflanzen vermehrt wurde, eingesetzt. E:s wurden je zwei
Impfun:gen, namentlich die eine mit cler Pistole und die zweite mit der Spatel
vorgenommen. Die Kontrolle der Tnfektion wurde serologislch, mittels der Methode
der Făllung laufeiner Lamelle durchgefuhrt. In allen Abstammunge:n wUlrden
infizierte Genotypen festgesteHt; die Mehrzahl hewies 'eine Hăufigkeit von 500/0

cler Infektion. Demzufolge wurde nircht, am Niveau ideI' Abstammung, die Anwes€lI1
heit von Genen die einen ,extremen Widersta'nd leisten, festigestellt. Bei einigen
Abstammurng der Arten S. garciae, S. commersonii, S. gibberulosum, S. parodii,
S. tarijense, S. sanctae-rosa, S. simplîeifolium, S. andigena und S. subandigena
var die Hăufigkeit der infizierten Genotypen gering (unter25Q). Es ergibt iSich
derart dass diese gewlsse "VinderstandfaktoJ:en besitzen, doch konnen wir in Bezug
auf die "Viderstandstype die im betreffenclen Material wirkte nicht Stellung
n!ehimlan.

fIOBEJlEHHE HEKOTOPbIX CTIEIJ,El1: KAPTO<DEJ15I BHJlA SOLANUUM L. TIOJl
fPYTIfIbI HYPERBASARTHRUM BITT HA 3APA-

)I\EI-U1E Bl1PYCOM M

PE3IOME

B 1970 H 1971 roJJ.Y 6bIJIH npOBe):l;eHbI Ha BbIHOCJIHBOCTb BHpyCOM M 60JIee 16 500 TUGOB, npH

Ha):l;v1elKamHX 295 npOHCXO)K):l;eHH51M H3 68 cnellJII1 pO):l;a COJIaHyM, BKJH04eHHblX B 10 TaI{

nOHOMH4eCKHX CepHrI. OT Ka)K,D,Oro npOHCXO)K):l;eHIIH rrpHBHJIH 40-100 THnOB. JlJI51 npHBHBKH

CpHMeH51JIli eJJ.HHHlIHbIH BHpyC M Ha copTe CCJIaB'l, pa3l\Hl01KeHHOH Ha paCTeHH51X oceHblO.

DbIJIH C):l;eJIaHbI no ,D,Be npHBlIBKH, a HMeHHO, nepBa51 npH nOMOmH rrHCTOJIeTa, BTOpa51 nplI

rrOMomH JIOnaTKH. TIpoBepKa 3apa)KeHHOCTH 6bIJIa C,D,eJIaHa B TerrJIHuaX MeTO,D,OM OCa)K,D,eHH5!

Ha CTeKJIe. Bo Bcex npOHCXO}K):l;eHH51X 6bIJIH o6HapylKeHbI 3apa)KeHHble BH):l;OT11rrbI, B 60JIb

illHHCTBe CJIyLIaeB 60JIee lleM Ha 50%. C'le):l;OBaTeJIbHO, He 6bIJIO BbI51BJIeHO rrp051BJIemle KpaH

HeH BbIHOC.r:IHBOCTH Ha ypoBHe npOHCxolK,D,eHH51. B HeKOTopbIX rrpOHCX01K):l;eHll51X cneUHH

S. garciae, S. commersonii, S-gibberulosum, S. paradii, S. tarijense, S. sanetae, S. sim
plicifolium, S. andigena, 11 S. subandigena npHcy,D,CTBHe 3apa)KeHHbIX Bll,D,OTHnOB ObIJI

,D,OBOJIbHO HH3Koe (MeHee 25%). 113.3Toro BbITeKaeT, LITO oOJIa):l;aIOT onpe):l;eJIeHHbIMH epaKTopaMH

)l;blHOCJIHBOCTH , HO eme He M02KeT BblCKaS3TbC51 OTHOCUTeJIbHO nma BbIHOCJIHBOCTH, KOTOpbIH

lleHCTBOB3JI B HaCTcmueM MaTepHaJIe.
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EFECTUL SECTIONĂRHTUBERCULILOR DE CARTOF PENTRU
SĂMÎNTĂ ASPRA TRANSMITERII PUTREGAIULUI UMED

SI A INNEGRIRH BAZEI TULPINI (PECTOBACTERIUM
. CAROTOVORUM VAR. ATROSEPTICUM).

B. PLĂMĂDEALA:

S-a studiat efectul secţionării asupra transmiterii bacteriei
Pectobacterium carotovorum, şi s-a constatat că tuberculii bol
navi constituie principala sursă de transmitere a bolii. Dezinfec
tarea Icuţitelor în permanganat de potasiu 5010 şi formal 2,5J/ o nu
a avut un efect bactericid tota~, astfel că boala s-a transmis la
tuberculii secţionaţi ulterior, dar în proporţie mult mai mică

decît atunci cînd nu s-au dezinfectat cutitele. Pentru prevenirea
infectiilor din sol s-a constatat că dacă' se asigură condiţii op
time ' pentru suberifkare, tratarea fragmentelor de tuberculi cu
diferite fungicide nu este necesară.

Secţionarea tuberculilor de cartof pentru sămînţă se practică în
special la soiurile cu tuberculi mari.

S-a constatat că dacă se asigură condiţiile optime ceQ"ute de această

ope):'jaţie, se pot obţine producţii apropiate sau egale cu cele realizate
din tuberculi întregi. Astfel B eri n d ei şi colab. ,(1967) arată că sub
aspectul capacităţii de producţie, fracţiunile de tuberculi pot ajunge la
nivelul realizat de tuberculii întregi, însă I există un risc mare de re
ducere a producţiei din cauza erorilor efectuate în alegerea stocurilor
de cartof ce vor fi secţionlate, în timpul secţionării şi asigurării eondi-

pentru închiderea naturală a rănilor etc.
În unna cercetărilor efectuate s-a ajuns la concluzia că secţiona

rea influenţează neg:ativ producţia prin asigurarea condiţiilor optime
pentru atacul idife:ritelor mkroorganisme şi nu prin modificări fiziolo
gi'ce. Prin secţiona:re se crează condiţii optime pentru pătrunderea li
beră a agenţilor patogeniîn interiorul tubereulilor provocînd putrezirea
lor (B i l' e c k i şi Roz t l' o P o w i e z, 1969).

Prin diferite metode se urmăreşte să se prevină infeotarea frag
mentelor de tubel1cuJIi înainte de terminarea procesului de suberificare.
Astfel s-a încercat tratarea fragmentelor de tubereuli proaspăit secţio

naţi cu unele fungicideşi ant'ibiotiee, :separate isau îna:mestec împo
triva ciupercilor şi bacteriilor care ar putea cauza putrezirea lor în sol

o il n g şi MiI b l' a t h, 1952; R i c h şi colab., 1960), urInărin-
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du-se şi efectul lor asupra suberificării (G u t h r i e, 1969; Bon de
şi H Y1 a n 'ci, 1960; Li vin g s ton, 1962). De asemenea s-a studiat
efedul datei seoţionării asupra producţiei (iA k ele y, 1959) ~i a vi
tezei de închidere a rănilor (8 mit h şi S mar t, 1959). Pe de alts.
parte s-au studiat factorii de l11ediu (temperatura, urniditatea, CO2,

care influenţează desfăşurareaprocesului de .închiderea rănilor (8 'In i t
şi A k ele y, 1960; S mit 11, 1960; Hen ni ger, 1968; Ha h 'J1 j

1969; Hen n i ger şi Pe t t, 1969; Hen n i ger şi colab.. 1972).
S m. i t h şi 8 1111 a l' t, (1959) arată că ,putrezirea bacteriană este în
raport invers cu rapiditatea formării suberului, iar Hen ni ger (1965)
arată că din punct de vedere histologic diferenyele pot fi foartemid
între soiuri, dar se pot inregistra diferenţe semnificative în ceea ce
ve'şte evoluţia infecţiei.

În lucrarea de faţă se prezintă rezultate privind transmi,terea bac
teriei PectobacteriU1n carotovOrU1Th prin secţionarea tuberculilor
săn1Înţă, posibilităţile de prevenire a transmit1erii şi de protejare a
prafeţelor secţionate împotriva infecţiei din sol.

MATERIALE ŞI METODE

Experlmentările s-au făcut în laborator, seră şi cîmp. Pentru a urmări

transmiterea agentului patogen prin secţionarea tuberculilor, cite 50 de tubercuH
săn~'ttoşi din soiurile Bintje, Colina şi Ora au fost secţionaţi în două

în 10 serii de cîte 5 tuberculi, plantîndu-se astfel cinci repetiţii a 20 ghivece
fiecare soi. Sursa de infecţie s-a asigurat prin secţionarea unui tubercu:l bolnav
înaintea fiecărei serii de 5 tuberculi.

În acelaşi fel s-a lucrat pentru prevenirea transmiterii agentului patogen,
dar după secţionarea tuberculilor bolnavi, cuţitul a fost dezinfectat în soluţie de
permanganat de potasiu 50/0 şi respectiv formalină 2,50/0' Pentru evidenţierea

lului sursei de infecţie în transmiterea agentului patogen prin secţiona,re,

plantat numai tuberculi sănătoşi, neasigurîndu-se sursa de infecţie.

S-a urmărit răsărirea plantelor, iar în cazul în care nu au răsărit s-a scos
fragmentul de tuberculi şi s-a constatat cauza. De asemenea s-a urmărit şi apa
riţia simptomelor de înegrirea bazei tulpinii la plantele răsărite.

Pentru prevenirea infectării fragmentelor de tuberculi în sol, s-a testat
condiţii de laboJ:'ator efectul a şase fungicide asupra realizării infecţiiIor cu
patogen al putregaiului umed. Testarea s-a făcut după metoda feliilor de tulbeJl'Cll1
(soiul Colina) care au fost în prealabil tratate cu fungicidele respective prin scu
Eundare timp de 5 minute. Experienţa a fost executată în cinci repetiţii a patru
felii fiecare. Infecţiile s-au făcut cu rondele de hîrtie de filtru îmbibate în sus
pensie densă de bacterii, după O şi 72 ore de la tratament. În timpul celor 72 de
ore de la tratament pînă la infecţie feliile de tuberculi au fost ţinute în condiţii

optime pentru suberificare. Bonitarea s-a făcut după 4 zile.
In anii 1971 şi 1972 s-a încercat în cîmp efectul tratării fragmentelor

tuberculi cu Captan şi Dithane pentru prevenirea infecţiilor din sol. Plantarea
s-a făcut după O ; 48 şi 72 ore de la secţionare şi tratare. În timpul celor 48 res
pectiv 72 de ore, fragmentele de tuberculi au fost ţinute în condiţii optime pentru
suberificare. În 1971 tuberculii s-au plantat fără o infecţie prealabnă, dar în 1972
înaintea plantării tot materialul a fost stropit cu o suspem;ie densă de bacterii.
S-a urmărit răsărirea plantelor, apariţia simptomelor de înegrirea bazei tulpini!
şi producţia.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

Prin secţionarea tuberculilor se oferă condiţii optirne pentru c1:tacul
diferitelor m.icroorganisme. Datele din figura 1 evidenţiază acest lucru
şi în special rolul sursei de infecţie în transmiterea agentului patogen
ce cauzează înne2rirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor.
Cel lTlai mare număr de tuberculi putreziţi s-au oon:statat la Bintje dnd
s-a asigurat sursa de infecţie. Din acest punct de vedere toate varian
tele se deosebesc de Vi la nivelul de IO/o (V2) sau 0,10/0'

In ceea ce priveşte apariţia plan!telor bolnave de înnegrirea bazei
tulpinii s-a constatat o creştere a numărului lor la soiurile Colina şi

Ora (V2 , V:1) faţă de Bintje, ceea ce face ea numărul plantelor săn.ătoase

să fie aproxinlativ egal la cele 3 variante. Cel n1ai lTIare număr de
plante bolnave s-a Înregistrat la soiul Ora (V3) care se deosebeşte 18

nivelul de 0,1 % faţă de martor.
Din analiza factorilor studiaţi (mod de secţionare şi soi) se con

stată că modul de secţionare (prezenţa sau absenţa sursei ele infecţie

şi a dezinfectării cuţitului) are influenţă hotărîtoare asupra pagubelor
produse de Pectobacteriu117., carotovorU111 în urma secţionării.

Cel lTlai lnic nUlnăr de tuberculi putreziţi şi de plante bolnave s-a
constatat la variantele 10, 11 şi 12, la care s-au folosit tuberculi sănă

toşi fără a se asigura sursa de infecţie. In urillca cereeltarJ.lor efectuate
pe un nunl.ăr mare de tuberculi, P e t t şi Hen n i ger (1972) au
constatat că baeteria PectobacteTiu1n carotovoTll1n este prezentă în 1e
ziunile de putregai uscat (Fusariuln sp.), iar N o 11 (1972) constată

existenţa unei interacţiuni Între P. carotovoTUrrl.- şi Fusariu111 sm11bud
TIti1n, ceea ce face ca simptomele de pUitregai umed al tuberculilor să

apa1ră la un număr mai mic de bacterii în cazul prezenţei ·ambelor micro
organisme în leziunile tubeficulilor.

jJ/aole lJomave
OL 5%"'5,f2

OL f%" 7,26
OL al/. -9,50

O
lu/;e/c(/.~jJu0'e.z'i.;lI·

iJL 5.% '"15;27
OL fJ;" 20/flf
OL al/""26,75

Fig. 1

. M
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i}:~
~~15
~tlO-
t$ rrJl.~.~5
~ ~. O """"-"~__.L.-lill1IIIL ....1'--II11II-......1.- o o. o

11(Nt) ~ ~ l1. !1- V6 ~ ~ iI9 ~o Vfl 1Iţ2
B/~ Colina Ord aln//e Cohi"Av 0007 8il7~ CoIti?i Chi? Bin1J~ Colina Orct1

Cu Jl/Î,J.-:i de /ci'm ~_j r deb/J- .I(/@m W-,; -fflezin· fă;-ti .J{//,J,i tie
i/),kc:l~ #Wd'I'AY ~Nlv/ ffJelâl'ea w#lv/vi Iqt'e,:&

('U #n04<K S'% ro /OI'mo/ 2,5"
Transmiterea baeteriei Pectobacterium carotovorum prin sectionarea cartofilor

pentru sămînţă.

Propagation of Peetobaeterium carotovorum by seed tubers cutting.
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Pe baza datelor noastre şi a autorilor dtaţi Ise poate sublinia impor
tanţa deo!sebită a sODtării. matedalului pentru plantat şi in mdd special
al oelui ce UI"lTIează să fie sectionat.

In urma testărilor de 'laborator a efectului diferitelor lTIoduri de
tratare aSL~pra creşterii coloniilor de P. carotovorurn s-a constatat că

suberifiearea are un rol foarlte important în prevenirea infecţiilor (ta
belul 1). Toate varian!t'ele care au fOist ţinute pentru isuberificare 72 ore
au ,avut o intensitate mai mică a atacului decît variantele corespunză

toare nesuberifkate. Din a:celaşi tabel se observă că unele fungicide
au favorizat intensi,tatea atacului (Du-ter, TMTD şi Tiabendazolul), iar
altele au dat o oarecare prote1cţie ţesulturilor tratate (Captan, Benlate)
în special la variantele cu sufberificare.

Tabelul 1

Efectul diferitelor moduri de tratare a feliilor de tuberculi asupra coloniilor de Peetobacterium
carotororum în condiţii de laborator

Varianta
Diametrul

coloniei în mm*

1 Du-ter 0,4% nesuberificat 52,2 a
2 Du-ter 0,4% suberificat 72 ore 40,0 b
3 TMTD 0,4% nesuberificat 34,8 bc
4 Tbz* * 0,2%, nesuberificat 32,2 cd
5 Dithane 0,4% nesuberificat 27,4 cd
6 Captan 0,4% nesuberificat 27,0 cd
7 Netratat, nesuberificat (Mt) 26,4 d
8 Benlate 0,2% nesuberificat 26,0 d
9 Tbz** 0,2% suberificat 72 ore 9,8 e

10 TMTD 0,4% suberificat 72 ore 7,0 ef
11 Dithane 0,4% suberificat 72 ore 6,2 ef
12 Netratat, suberificat 72 ore '1,2 f
13 Benlate 0,2% suberificat 72 ore 0,8 f
14 Captan 0,4% suberificat 72 ore 0,0 f

DS 5% (14)=8,69 mm
DS 5% (2)=7,21 mm

*) Interpretarea prin testul Duncan
**) Tiabendazol cu 60% substanţă adivă

In' urIna studiilor făcute asupra efectului diferitelor fungicide şi

antibiotiee s-a ajuns la concluzia că unele pot favoriza închiderea ră

nilor, iar altele opresc acest proces. Astfel Bondeşi H y 1a fi d
(19'60) studiinid efectul tratamentului eu Agrimidn asupra suberificării

şi fOrlTIării peridermului de rană constaită că numărul de celule din
st~atul de periderm a fost mai mic la jumătăţile tratate decît la cele
netratate. De asemenea s-a constatat că stratul de periderm de rană

în cazul tratamentului nu era continuu şi că ;pereţii celulelor erau anor
mali ea formă şi tangenţiali turtiţi. Y o ung şi MiI b r a t h (1952)
şi R i c h şi colab., (1960) arată că şi unele fungicide au efect negativ
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asupra procentu[\.ui de suberificare. Din datele prezentate se constată

că în urma tratamenitu}ui cu Du~ter procesul de suberificare a fost pu
ternic stînjenit.

Comparînd variantele nesuberificate eu cele suberifica:te se ajunge
la aceeaşi concluzie cu alţi autori (S an it h şi S fi a r t, 195:9 şi L i
vin g s ton, 1962) în ceea ce priveşte rolul suberificării în prevenirea
infectării fraglluentelor de tuberculi cu diferite microorganisme.

Cea mai bună .protecţie împotriva putregaiului umed au dat-o
fungicide1e Captan şi Benlate .şi varianta netratată, du\pă suberifieare
timp de 72 ore. Şi alţi au:tori (R i c h şi colab. 1960) au constatJat efec
tul bun al Oaptanului în protejarea fragmentelor de tubericuli împotriva
atacului dife!I"itelor mieroorganisme. Avî'll:d în vedere rolul suberului în
prevenirea infecţiilor eu putregai umed, putem explica efectul diferit
al fungicide[\.or încercate, prin dcţiunea lor asupra procesului de sub
erifieare.

Rezultatele privind efeetul diferitelor moduri de tratare a tuber
culilnI' secţioniaţi asupra producţiei sînt prezentate în tabelul 2. Din ana-

Tabelul 2

Efectul diferitelor moduri de tratare a fragmentelor de tubercuii asupra producţiei În q/ha

Varanta q/ha*)

l Netratat, suberificat 72 ore 363,0 a
2 Dithane 0,4% suberificat 48 ore 338,0 ab
3 Netratat, suberifieat 48 ore 335,7 ab
4 Dithane 0,4% suberifieat 72 ore 334,5 ab
5 Captan 0,4% suberifieat 48 ore 321,4 be
6 Captan 0,4% suberifieat 72 ore 311,9 be
7 Captan 0,4~/o nesuberifieat 309,5 be
8 Dithane 0,4% nesuberificat 291,6 c
9 Netratat, nesuberificat (Mt) 282,2 e

DS 5% (9)=41,7 q
DS 5% (2)=36,1 q

*) Interpretarea prin testul Dunean

liza ,acestor rezultate se constată creşterea producţiei odată cu creşterea

HmpuliUi de suberifieare. Acest lucru este evident la variantele netratate,
şi mai puţin evident în cazul tratamentului cu Captan sau Dithane.
Numai în cazul trat,amenrtu1ui cu Captan nu s-au obţinut creşteri sem
nificative a~e producţiei după o suberifieare de 48 şi 72 ore comparativ
eu mariaruI.

In figura 2 este prezentată relaţia dintre producţie şi numărul

plantelor bolnave de înnegrirea bazei tulpinii în funcţie de diferitele
moduri de tratare. Se constată că numărul plantelor bolnave scade ou
creşterea tim'piU'lui de suberifieare, iar această Iscădere este mai aecen
tuată la vHTianitele traJtate rn raport cu cele netratate. Dinaoeste date
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Fig. 2 Efectul suberificării şi al tratamentelor cu fungicide asupra procentului de plante
bonlave şi a producţiei.

Effeet of suberization and fungicides treatments on diseased plants percentag and
tubers yield.

şi prin f.aptul că în 1971 nu au existat plante bolnave şi nici difeTenţe

între va6ante reiese că în condiţiiile în care s-a experimentat, nurnărul

bolnave a avut o influenţă hotărîtoare asupra producţiei ob
ţinute, fapt constat1at şi de D a v i Ici s 011. (1948), carle arată că putre
zirea bacteriană a tuherculilor poate fi în un ele cazuri responsabilă de
scăderea producţieide cartof.

Din rezultiatele obţinute atît în ceea ce traIlisrniterea prin
secţionare, cît şi în experienţele de cîmp privind protejarea
telor de tubeficuli prin diferite tratarnente în 1971 s-a constatat că

solul nu reprezintă o sursă importantă de infecţie cu aee'st patogen.
In urma cercetărilor întreprinlse în această direcţie La ă r şi

B u cur (1964) au stabilit că în condiţiile ţării noastre acest pa-
nu rezistă în sol mai mult de 3 luni, şi că solulcon~,tituie o sursă

de infectie numai în măsura în care mai contine resturi de bol-
nave ne'desreompuse. La concluzii asemănăt~are ajunge şi Log a il

care raportează di în condiţii de cîmp popul'atia de Erwinia ca-
rotovora HaU) Holland are un declin rapid şi dispare complet

8-9 săptăm!îni.

In ceea ce priVieşte transmiterea agentului patogen de la un an la
altul L,a zăr şi B cur (1964) şi H u n ni u s (1968) arată că prin
cipala slwsă de tran:slnitere a bolii o cOl1lstituie tubereulii infe,ctaţi.
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CONCLUZII

343

1. Transmiterea agentuiJ.ui patogen prin secţionarea cartofilor de
Eămlnţă se realizează atunci cînd se asigură sursa de itrfecţie.

2. Principala sursă de infecţie o constituie tuberouhi bolnavi. din
(11coastă cauză se impune sortarea riguroasă a ffi iaterialului ee urmează

fi esecţionat.
3. Dacă în timpul secţionării se gă1sesc tuberculi bolnavi, cuţitele

se dezinfectează în soluţii de permanganat de potasiu 50/0 sau for
n101 2,50/0'

4. Suberificarera are rolul principal în prevenirea infecţiilor~ Clsltfel
prin asi,r;urarera conditiilor optime de suberificarre. tratarea tubercu

IHor cu dife~~He fungicilde ~u este necesară.
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EFFECT OF CUTTING THE SEED POTATO TUBERS ON THE TRANSMISSION
OF TUBEIR ROiT lNDUCEiD BY PEJO'DOBA:OT,ERIUM OAROTOVORUM

VAR. ATROSEPTICUM

SUMMARY

Effect of cutting the potato tubers on the transmission of Pectobacterium
caoo1toiVoriUJTI WâiS subji€iCted ta srtudiels; lit was fIloted tha,t di:seased tubelf:s repTesent
the main infection source. Desinfection of cutting knives with 5% potassium
permanganate and 2.5% formOiI did not result in a total bacteriddal effect, the
disease being transmited to the tubers sectioned subsequently, although in a lower
extent ascompared to the situation when the knives were not subjected to des
infection. Treatment of tuber slices with different fungicides proved not to be
necessary for' the prevention of soH infections i.f optimum conditions are created
for tuber subcrifications.

DlE WIRUNG DER TElLUNG DER SAMENKARTOFFELKNOLLEN AUF DlE
UBERTRAGUNG DER SCHWARZBEINIGKEIT UND KNOLLENNASSFÂULE

DER KARTOFFELN (PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM VAR
ATROSEPTICUM)

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde die Wirkung der Teiilung auf die Lrbertragung der Bakterie Pecto
bacterium carotovorum geprtift und es wurde festgestellt dass die kranken Knollen
die Hauptquelle der KrankheitstibertI1agung bi1den. Die Desinfizierrung der Messer
in Kaliumpermanganat 5J/o und Formol 2,5% hat keine voIle bakterizide Wirkung
ausgetibt, sodass die Krankheit auf die naJchtdigHch zeI1schnittenen KnolJen tiber
tragen wurde, es sei den, dass in einem vieI geringeren Ausmassals falls die Messer
nicht desinfiziert wurden. Es wUI1de festgestellt dass ftir die Vorbeugung der Bo
deninfektionen die Behandlung der Knollenteile mit verschiedenen Fungiziden nkht
erforderlich its. falls optimale (Verkarkun.gsbedingungen gesichert sind).
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3epepEKT PACI1PE,UEJ1EHI15I I10 CEK~I15I.M KJ1Y13HEB. KAPTOepEJ15I CE.M5IH HA
I1EPE,UA4Y CbIPOfO fHOEHI15I 11 I104EPHEHI15I OCHOBbI CTE13J15I

PE3!OME

13bIJI llCCJIe)J,OBaH 3<p<peKT ceKIJ,llOI-IHpOBaHl151 Ha nepe)J,alIy 6aII:TepllM PECTOBACTERIUM
CAROTVOROUM II ObIJIO yCTaHOBJIeHO, lITO 60JIbHble KJIy6Hll rrpe)J,cTaBJI5HOT OCHOBHOH llCTOLi

HHK rrepe)J,alIll 60JIe3HH. ,Ue3IIH<peKUH5I HO:iKeiI 5% H mrrepMaHraHaToM KaJIH5I H 2,5% <pop

MaJIHHa He HMeJIH rrOJIHOfO OaI{TepHUH)J,Horo 3<p<peI<Ta, KaK LiTO 60JIe3Hb rrepe)J,aJIaCb Ha KJIy6HH,

ceKUHOHHpOBaHHble H03)J,Hee, HO B ropa3)J,O MeHbllleiI nporropUHH LieM Tor)J,a, KOf)J,a HO:iKH He

ObIJIH )J,e3IIH<pHUHpOBaHbI. ,UJI5I rrpe)J,oxpaHeHH5I OT 3apa:iKeHH5I OT 3eMJIH, ObIJIO yCTaHOBJIeHO,

LiTO eCJIlI 06eCrretIHTb OIITHMaJIbHble yCJIOBH5I )J,JI5I 06pa30BaHH5I KJIy6HelI, o6pa6oTKa lIaCTeii

KapTO<peJI5I pa3JIHtIHblMH <pyrHHCH)J,aMH He 5IBJI5IeTC5I HeOOXOllHMOH.



I. PALTINEANU, Prognoza irigării culturilor.

PROGRAMUL PROGNOZEI IRIGĂRH CULTURILOR AGRICOLE,
PE BAZA DATELOR DE CLIMĂ, CULTURĂ ŞI SOL, FOLOSIT

DE DEPARTAMENTUL AGRICULTURH DIN SUA SI POSIBILITĂTILE
DE ADAPTARE ÎN ROMANIA: '

1. PĂLTINEANU

Lucrarea prezintă programul computerizat al prognozel lfl

gării culturilor agricole pe baza datelor de climă, cultură şi

sol, folosit de Departamentul Agriculturii din SUA şi posibili
tăţile de adaptare la condiţiile din ţara noastră. Programul
constă în determinarea deficitului de apă din sol pe baza ele
mentelor unei balanţe formată din intrări (precipitaţii, irigări)

şi ieşiri (evapotranspiraţie, percolare sub zona radiculară). Ba
lanţa de apă se calculează săptămînal pe baza datelor de climă

(radiaţia solară, temperatură, aer, viteza vîntului, precipitaţii),

a datelor în legătură cu stadiul de vegetaţie al culturii, a datei
şi cantităţii de apă aplicată prin irig2re ca şi a randamentului
aplicării apei de irigare pe teren. Avantajul folosirii acestui pro
gram este că pe baza unor date minime sosite de la statiunea
experimentală (evapotranspiraţia culturii pe perioade scurte) şi

de la fermă (precipitaţii şi irigări). Centrul Sistemului de irigaţii

poate calcula rapid şi informa pe fermieri săptămînal asupra
mmnentului pornirii irigării, a cantităt;ii de apă pe ferme, par
cele şi culturi. In lucrare sînt analizate posibilităţile şi măsurile

care pot fi luate pentru adaptarea în îmbunătă.ţirea, în condiţiile

specifice din ţara noastră, a acestui program de conducere ştiin

ţifică a irigării culturilor, care pot fi de o reală utilitate şi

pentru oultura ,crautofiUlui 'în irrigat.

Rezervele de dulce ale planetei noastre sint limitate. Planeta
anul 2100 o 20 rniliarde oameni pentru
cu cantitatea kr11:3 dulce, disponibilă

va fi diJicilă (F u r o il, si ~Ln special
cultura este cel mai m.are de apă dulce.

Eforturile pe din ultimii zece
care se fac evapotra:n!spiraţiei culturilor agricole nu au

fi proiectanţi de sisteme, din .cauza fie a
lipsei de tim.p, fie la lipsei de pregătire şi de experienţă în meteorologie,
fizică şi agronomie.

Una din cele m,ai importante aplicaţii ale rezultatelor studiilor de
evapotranispiraţie este prognoza irigării culturilor folosită în exploatarea
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fermelor irigate. J e n IS e n, W r i g h t şi P r a t t (1969) arată că

studii reoente, din vestul SUA, au indicat că momentul aplicării udări

lor ea şi cantitatea de apă necesară s-au !8Ichimbat foarte puţin în ul
tim.ii 25 de ani. Ei caracterizează prognoza udărilor ca un proces de
decizie repetat de lTIai multe ori în acelaşi an şi care implică stabilirea
rl10mentului oa şi a cantităţii de apă cu care să se irige. Acest proces de
decizie nu este simplu. Pentru a dedde cînd să se irige şi eîtă apă să se
aplice trebuie să se determine momentul cînd rezervorul de apă din sol
este plin, jumătate sau gol. De asemenea pierderea apei din sol este un
proces complicat din cauză că est'e deterlninat de condiţiile meteorolo
gice, cultură, caracteristicile hiidraulice în regim nesaturat ale solului,
etc. Aceiaşi autori arată că instrumentele disponibile pentru determi
nm:'lea umidităţii sau a tensiunii apei din sol, astfel ca: tensiom.etre,
bIo'curi de gips, sonde cu neutDoni nu sînt folosite pe scară largă. De
exe:rnplu tensiometrele sînt adecvate pentru culturi care sînt sensibile
la lipsa apei din sol (stresisul de umiditate) şi de aceea ele imăsoară

stressul de umiditate (0,15-0,7 atmosfere), excluzînd influenţa săru

rilor. Acest interval reprezintă cea mai mare parte din apa disponibilă

pe soIurile nisipoase. Folosirea blocurilor de gips pentru detern1inarea
umidităţii folosite în Oregon .sau Nebr!aska, nu s-a răspîndit pe supra
feţe mari. Sînt în general folosite pentru culturi care pot rezista la un
deficit mare de umiditate şi pentru soIuri cu coneentraţie scăzută în
săruri.

Practica de p1nă acum a arătat că folosirea acestor instrumente
la cu'lturile de cîmp cere din partea fermierului o pregătire specială,

deosebită, observaţii la date fixe şi mai ales tillTIp în perioadele
sînt de executat numeroase luicrări agricole. Aceste aparate indkă

starea apei din sol s,au plantă nu şi data următoarei uidărî şi cantitatea
de >care trebuie aplicată.

Fermierul modern are nevoie de asistenţă tehnică din afara fermei
care să-I aprovizioneze ou date şi îndrumări spedale necesare pentru a

lua decizii mai bune şi mai profitabile.
Pe biaza încercărilor fă:cute pînă în prezenrt în SUA de Fur o n

F r a n z o y (1968), F r an z o y şi Ta n k e r s l e y (1969),
,orey (1971), H'eermann şi Gardner (1970), Jensen

Jensen (1971), Jensen şi ooli:3.b. (1970), Jenisen şi

colab. (1969), s-a recomandat de către Departamentul Agriculturii din
SUA un program computrcrizat care cere un lninimum de date pentru
efectuarea calculelor şi aprovizionează. pe fermieri la timp cu datele
necesare pentru luarea deciziei. Acest program a fost prezentat de
J e n şi H re r ma n n (1970) la Simpozionul Naţional de Irigaţii

în decenlbrie 1970 la Lincoln, statul Nebraska, SUA.
Pe baza rezultatelor personale obţinute În timpul speda:lizării ln

SU/1. în problemia stabilirii relaţiilor sol, apă, plantă, climă, pentru stu
evapotranspir:aţiei şi a prognozei irigării culturilor agricole, a

consultării literaturii şi a participării la executarea progr:amului iniţiat

de J e n s e n şi colab., prezentăm în cele oe urmează problemele cele
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mai impoDtante şi posibilităţile de -adaiPtare a progr!amului la condiţiile

din ţm~a noastră, considerînd că pot fi utile şi pentru îmbunătăţirea

prog1J.lozei irigării la cultura cartofului.

1, Ele11wntele c01npOnente ale progrmnului

Programul constă in determinarea defid,tului de apă din sol1 pe
baza elementelor componente ale unei balanţe conform mo/delului din
figura 1, a nUl.llărrulrui de zile pînă la următoarea irigare, a cantităţii rJp
apă care trebuie să se aplice pe teren pentru fiecare cultură şi

fiecare parcelă dintr-o fermă oarecare.
Pe l Et Pe l Et

Wd Wd

D = O (capacitatea de eÎ'mp pentru apă D = 0 0 (coefircient de apă maxim
permis : exemp[u : 500/ 0 lUA)

Fig. 1 Componentele modelului matematic pentru estimarea
deficitului de apă din sol.

Mathematical mode} components for soH water deficit estimation.

1.1. Determinarea deficitului de apă din sol (D).
Din figura 1 se observă că solul este cOllisiderat ca un rezervor in

care se racumulează apă din prercipitaţii (Pe), irigaţii (1) şi din care se
pierde apă prin ervap:otranspinaţie (Et) şi drenaj sub zona radiculară

(Wd), ,într-un interval de timp oarecare (1 = il, 2, 3, ... n) în ;;dle.
n

D == ~ (Et-Pe-I+Wd)
Î=l
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D = defidtul de apă din sol. D = °după irigare sau o ploaie
abrunldentă cînd are valoarea capacităţii de dmp pentru apă a solu

:mm.
Et = eViapotranspiraţila culturii, mm/zi.
Pe = pre1ciptaţiile efective, fără iS\Curgere la suprafaţa solului şi

percolare sub zona ,radirculHră,mm/zi.
1 = apa de irigare alplilcaită, mm/zi.
Wd = H:pa drenată din zona radiculară, mm/zi.
1 = numărul de zile luate în ealoul (i = 1 pentru lP'rirrna zi dup;:1

o jrigare abundentă(Cînd D = O).
Do >= deficit de apă maxim permis (mm). Exemplu: 500/0 din in

tervailul umidităţii acceisibile din sol în zona radiculară.

1.2. Detenninarea evapotranspiraţiei potenţiale (E)

Brogramul estimează evapotranspiraţia potenţială zilnică (E) a unei
cuJtum de refierinţă (lucernă) bi'ne aprovizionată cu apă şi care este il.1Ten-

prin tăiere .peste 20 om înălţin1e. Se foloseşte pentru acest scop
ecuaţia (Penman) în care se combină 'O bailanţă de energie şi un termen
aerodinamic; ecuaţie oare poate estima mai p[,e'ci!S evapotranspiratia
potenţialăpe perioade scurte:

6. "(
E == 6.+"( (Rn-G) + 6.+"( (15,36) (1,0+0,01 W) (eS-ed)

E = evapotranspiraţia potenţială, cal. cm-2 ,

If). = panlta curbei ., presiunea de saturare a vaporilor tempe-
ratură (d Id ).

. 6. + "(
yl = constanta psihrometrică. iar : ;0,+"( -6. +y = 1

e s = presiunea medie de [saturare :a vaporilor (lnedia la tempe
raturi1e zilniiCe maxime şi minime, mb).

ed = presiunea de saturare a vaporHor la temperatura lTIedie a
punotului de ,rouă, lTIb.

W = viiteza vîntului laînălţi:mea de 2 m, mile/zi.
Rn = radiaţiH netă zilnkă, cal· em-2 • zi-1.

Radiaţia netă (Rn) poate fi măsurată cu un radiiomeltlru net sau
fi calculată din radiaţia solară totală măsurată ~u un pirhelio

metru.
Rn = 0,77 Rs ,- Rb.

Rs
Rb (1,35~ + 0,35) Rbo.

Ţ4+ Ţ4

Rbo (0,32-0,044 Ve d) (11,17 . 10-8) 2 1
2

Rs radiaţia solară totală zilnkă, cal· cm-2 . zi-1•

Rso radiatia solară totală zilnică care ar fi fost înregistrată

dacă nu ar fi fost n~ri, cal· cm-2 • zi-1•

0,77 Rs = radiaţia netă de undă scurtă absorbîită de o cultură

verde ,oare acoperă !Complet soluil.. şi al ,cărei albedo este 0,23 ; cal·cm-2 . zi-1.
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Rd = radiatia netă de undă lungă care părăseşte suprafaţa etaJ-
turii în cal· Cll1.:-2 '. zi-1.

11,71 . 10-8 = constantaŞtefan-Boltzmann, cal· cln-2 zi-1 . KO-4.

T 2 şi Ti = temperatura zilnică maxi:mă şi respectiv minimă,

G2 = fluxul de căldură al solului, cal· cm-2 • zi!.
In zona în oare om.are parte din energia consumată în

transpiraţie vine prin advecţie, aer cald transportat de vînturile usoate
din zonele învecinate neirig1ate, ea în sudul statului Idaho, (W r i h
şi J e 11 iS e n, 1972) se Inodifică parametrii din ecuaţia vîntului
(0,75 + 0,018 W) pentru viteze de vînt mai mari de 1,3 m/s.

Valorile evalpotranslpiraţiei potenţiale (E) sînt transformate în
adînoim.e de apă, ştiind că valoarea călldurii latente de vaporizare
de 585 cal· g-l. Valorile evapotralTspiraţiei potenţiale (E) mai pot
terminate direct cu ajutorul lizimetrelor instalate pe balanţe rle
precizie (R i t c h ieşi B u r net t, 19'68).

1.3. DeteT1ninarea evapotranspiraţiei culturii (Et)

Et Ke·E.
Et evapotranspiraţia unei culturi în cîmp, mm.
E evapotran:spiraţia potenţială, mITi.
Kc ,coeficieniml de cultură funoţie de faza de vegeitaţie,

rea U111idităţii la suprafaţa solului şi de cantitatea de apă din sol
guna 2).

Kc = Kco. Ka +Ks.
Kco = coeficientul mediu al culturii bazat pc experilnentele

cÎlnp la care umiditatea 'Solului nu a fost un factor limitativ pentru
potranspir,aţie.

.0 0, 4'O(J
- SeZ'o/Vc/~ pe Vet>t!"TAP(:

Fig. 2 Variaţia coeficientului de cultură (KC) funcţie de faza de vegetaţie,

starea umidităţii la suprafaţa solului şi de cantitatea de ap~l din sol.
Cropping ratio variation in funetion of vegetation phase, moisture state

in soil surf ace and water content of soi!.
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Ka = în acest program, este proporţional cu logaritnlul procen
tului umidităţii din ,sol rămas disponibilă (A M).

111 (AM + j)

Ka == 1n101 ; 1 KaO
Ks = creştereFl coeficientului cînd suprafaţa solului este ume

zită prin irigare sau ploaie
(Roo . Ka I Ks) -< 1 pentru cele mai 111ulte culturi. Valoarea Ks

a fost ap~oxirnată pentru prima, a doua şi a treia zi după irigare folo
sind : (0,9-Kc)'0,8 ; (0,9-Kc)O,5 ; (0,9-+(c)0,;"3.

1.4. Deter1T~inarea precipitaţiilor şi a irigărilor (Pe şi I)

Se detennină data şi cantitatea precipitaţiilor ca şi data şi canti
tatea irigărilor aplioate la nivelul fer1mei. Precipitaţiile efective se oh-ţin

prin scăderea din valoarea totală înregistrată pierderile de apă prin
scurgere la suprafaţa solului şi prin percolare sub zona radiculară.

in zonele ulnede, untle apar ploi în cantităţi şi cu intensităţi n1ari,
acestea produc apă în exces, peste cantitatea ,care poate fi înlnagazinaUî.
în profilul solului şi care poate fi cansuTl1ată de plante. Acest exces de
apă este pierdut prin scurgere la suprafaţa solului, sau percolare sub
zona radi:culară. Cînd ploile abundente apar după irigarea unei parcele
aproape toată apa din ploaie poate fi pierdută.

In tabelul 1, se prezintă precipitaţiile efective funcţie de precipi
taţiile lunare şi de consumul de apă lunar, pentru udări de 75 1'nm.

Tabelul 1
Precipitaţiile efective (medii lunare) funcţie de precipitaţiiIe lunare şi consumul de apă lunar

pentru udări de 75 mm

Precip.
Precipitaţii efective medii lunare (mm) la:

medii Consum de apă mediu lunar (mm)
lunare
(mm)

0,00 25,4 I 50,8 76.2 101,6 127.0 152,4 177,8 203,2 228,6 25'1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.7 7.1 7.6 8.1 8.6 8.6 9.1 9.6 10.2 10.7 11.4 11.9 12.7
25.4 15.0 16.0 16.8 17.8 18.8 19.8 21.1 22.3 23.6 24.9 25.4
38.1 22.1 23.6 24.9 26.2 27.7 29.5 31.0 32.8 34.8 36.8 :38.1
50.8 28.9 30.7 32.2 34.3 36.3 38.3 40.4 42.9 45.2 47.7 50.5
63.5 35.3 37.3 39.6 41.9 44.2 46.7 49.5 52.3 55.4 58.4 62.0
76.2 43.9 46.5 49.3 52.1 55.1 58.2 61.5 65.0 68.8 72.6
88.9 50.3 53.3 56.4 59.7 63.0 66.5 70.3 74.4 78.7 83.3

101.6

I
56.6 59.9 63.2 66.8 70.9 74.9 79.2 83.6 88.4 93.5

114.3 66.3 70.1 74.2 78.5 82.2 87.6 92.7 98.0 103.6
127.0 72.6 76.7 81.3 85.8 90.7 96.0 101.6 107.4 113.5
139.7 78.7 83.3 88.1 93.2 98.5 104.1 110.2 116.6 123.2
152.4 89.7 95.0 100.3 106.2 112.3 118.6 125.5 132.8
165.1 96.3 I 101.6 107.4 113.8 120.1 127.0 134.4 142.2
177.8 102.4 108.2 114.5 12J.2 128.0 135.4 143.3 151.4
190.5

I
11·1.8 121.4 128.51135.9 143.5 151.9 160.5 I

203.2 121.4 128.3 135.0 . 143.51151.6 160.5 169.71
I
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1.5. Deterrninarea cantităţii de apă drenată din zona radiculară (Wd).

In acest program nu s-a determinat valoarea Wd, care necesită

studii ulterioare.

1.6. Detenninarea nUTJ2ărului de zile pînă la urrnătoarea irigare (N).

Determinarea nrurmărului de zile pînă la următoarea irigare, dacă

nu vor cădea ploi, se face prin împărţirea diferenţei dintre defidtul de
apă maxim permis (Do) şi a deficitului estimat la un lnoment dat (D),
la evapotr:anspiraţia medie a culturii calculată pentru trei zile înainte
si :estimată pentru trei zile după ziua de )calcul (Et).

Do-D
N = TIt N = o pentru D > Do

1. 7. DeteTJninarea cantităţii de apă care va fi aplicată pe teren (\VI).

Do
WT pentru Do D.

WJ pentru D Do.
i)

'Il randamentul aplicării apei pe teren
Ws

'Il Wa 10U.

Randmnentul aplicării apei pe teren ('Il) este raportul, exprimat în
procente, dintre cantitatea de apă care a fost înmagazinată în zona ra
diculară (Ws) şi cantitatea de apă care s-a aplicat pe tel~en (Wa).

Randamentul aplicării apei pe teren este fUllIcţie de sol, pantă,·

umiditatea solului înainte de irigare, nonna de udare, rstratul de sol luat
în eonsilderare, tehnica de udare folosită, etc. Folosind o tehnică bună

de udare se pot obţine randmnente de 0,7-0,9 (70-900/ 0) atît la iri
gareH prin aspelisiune cît şi la irigarea prin brazde (P ă 1 tin e a n u şi

P o pe s eli, 1972).

1.8. Adaptarea progrart1ului pentru zone în care cad precipitaţii

1?wi abundente.

Pentru a fi folosit în zone subumede, programul rtrebuie să consi
dere probabilitatea căderii precipitaţiilor (J e n se n şi H ,a i s e, 1963;
J e n s e n şi H e e r m a n il, 1970). 'Se determină eVrapotranspirraţiapo
tenţi,ală maximă (multianuală), data la care aparre şi un par,ametru de
timp. In acest eakul se presupune că distribuţira evapotranspiraţiei po
tenţiale medii poate fi reprezentată printr-o funcţie de distribuţ1e

normală:

, l' t-t' )21E t 'e -1--
1J \ t .
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Etp = evapotranspiraţia potenţială medie la o anumită dată (t)
zile ealendaristice.

t' = ziua cînd apare evapotranspiraţia potenţială lnaximă, ca me
die multiauuală, (E' tp ).

În emisfera nordică E' tp apare aproximativ la 15 iulie. t = nu
m'ărulde zile înainte .şi după t' ,cînd E tp = 0,37 E' tp •

Acest calcul elimină calculul datelor meteorologice pe trei zile. În
figura 3 se prezintă distribuţia evapotranspiraţiei medii la Kimberly,
Idaho, SUA(J e 'il se n şi H e e r ro an n, 1970).
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Fig. 3 Distribuţia evapotranspiraţiei potenţiale medii la Kimberly, Idaho, SUA.
Mean potenţial evapotranspiration distribution at Kimberly, Idaho, USA.

1.9. Deterlninarea probabilităţii precipitaţiilor şi folosirea în
program. \

H e e rm an n şi J e n s e n (1971) au folosit funcţii gamma in
oomplete pentru a estima .prohabi'litatea de a primi cel puţin o anumită

cantitate de precipitaţii pe o perioadă de una, două sau trei săptă:mîni.

Programul a fost modificat prin includerea unei date estimative
pentru următoarea irigare cu o probabilitate de precipitaţii dată. Astfel
programul presupune, la început, că nu va fi nici-o precipitaţie apoi
calculează precipitaţiile la care ne putem aştepta în perioada de timp
respectivă.

Precipitaţiile anticipate (pTesupunînd că sînt 1000/0 eficiente mă

resc numărul de zile pînă la următoarea irigare.
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?. CIRCUITUL INFORMAŢIILOR

9..1. Datele necesare progrmnului.

Sînt necesare trei categorii de date: a) date de bază sau fixe pen
tru o anumîtă regiune sau cîmp, b) date curente meteorologice pentru
fiecare regiune şi c) date curente pentru fiecare cîmp.

a) date de bază: constante regionale pentru ecuaţiile evapotranspi
raţiei potenţiale şi :date pentru fiecare tarla (numele fermei, numărul

codifJcat al culturii; data semănatului; data esHmativăa acoperirii
complete a solului cu vegetaţie; data estimativă a recoltatului valoarea
estimativă a randaanentului aplicării apei pe teren pentru fiecare tarIa'
cantitabea ,maximă de apă 'care poate fi pierdută prin evapotranspiraţie

pentru·fiecare ,cultură).

b) date meteorologice curente: temperaturile maxime şi iminime
ale aerului; riadiaţia solară; viteza vîntului pentru fiecare zi calenda
ristică de la ultima dată de calcul şi pentru trei zile următoare zilei dE"
calcul respective.

c) date de cîmp curente : data ultimei udări; defidtul de umidi
tate din sol maxim permi1s pentru stadiul actual al vegetaţiei ,culturii 7

data şi 'calltitatea u~HmeJ udări sau precipitaţii.

2.2. Datele icareajung la fermă

La fermă ajung tipărite săptămînal următoarele date: identificarea
tarlalei 9i culturii; data ultimei irigări ; precipit,aţiile căzute de la ultima
irigare; deficitul de Ulniditate a solului; estimat deficitul de umditate
a solului maxim permis; numărul de zile estimat pînă la următoarea

irigare; cantitatea [de Iapă ce trebuie să fie aplicată.

B ro w n şi B u c h hei m (1971), după doi ani de folosire d

programului Într-un sistem mare de irigaţii mn Idaho, SUA, propun două

n1etode de aranjare a datelor care merg la fermier şi anume :
- metoda "generală" la eaTe fermierul face cîteva calcule la fern1ă

(tabelul 2).

Tabelul 2
fişă pentru prognoza irigării culturilor după metoda "generală" (A and B Irrigation District

Idaho, S.U.A.)
Data următoarei udări (stînga) dacă data ultimei udări este în dreapta

Data urmă-

I
Sfeclă zahăr

I
Cartofi

I

Sorg boabe
I

Fasole

I
Mazăre

I
Porumbtoarei udări

iulie 14 iulie 28 iulie 5 iunie 26 iulie 5 iulie 3 iunie 30
15 29 7 27 6 4 iulie 1
16 iulie 1 8 29 7 5 2
17 2 la 30 9 6 4
18 2 Il 30 10 7 5
19 3 12 iulie 1 11 8 6
20 4 12 2 12 9 7
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Tabelul 3

pentru prognoza irigării culturilor după metoda "parcelă cu parcelă" (A and B Irrigation
District Idaho, SUA. Ferma nr. 4, 14 iulie 1970)

,
Apa Deficit de

Coeficient CantitaetaUltima perdută apă maxim Udarea
Cui tura irigare la zi (D) permis (De) culturii următoare

de aplicat
mm mm ( !<c) mm

I ] Porumb 13 iulie 7 76 0.85 23 iulie 117
2 Fasole 12 iulie 15 43 0.92 17 iulie 66
3 Lucernă 28 iunie 107 152 1.00 19 iulie 234
4 Fasole 13 iulie 7 43 0.92 18 iulie 66

Cartofi 9 iulie 26 44 0.82 16 iulie 66

I Sorg boabe 8 iulie 35 114 0.72 26 iulie 175

~ ll1eto:da "par,celă cu parcelă" care elimină cakulele şi pune la
fermierului data următoarei udări şi cantitatea de apă ce tre

să se aplice pentru iiecaTe cultură (tabelul 3).

3. Posibilităţi de adaptare a progrmnului în R0172ânia.

Investiţile mari care se fac în amenajarea terenurilor agricole prin
lucrări de irigaţii şi drenaje din ţara noastră, ca şi greutăţile care apar
în eXJploatarea terenurilor irigate, impun adaptarea unor f:loluţii pentru
conducerea pe bazeştiinţifieea procesului de irigare.

Existenţa unor reţele experimentale, meteorologilOe, ca şi experienţa

sisteme mari de irigaţie, :î,mpărţite în unităţi agricole de stat şi

cooperatiste, conduse de spedalişti cu califi'care superioară, unităţi care
cu]tivă un număr restrîns de culturi pe suprafeţe mari, amplasate pe
un Hăţi de sol cu o arie n1are de răspâ:ndire, oferă posibilităţi deosebit
de favorabile pentru organizarea şi !conrduoerea ştiinţifică a procesului
de jrigare.

3.1. Sursele de infonnaţii şi circulaţia lor:

Este posibil să se org.anizeze pe baza datelor existente un flux de
ini'O:rmaţii prezentat în figura 4.

Staţiunea experi7nentală din zonă, care are şi o staţie agrOlTIeteoro
din reţeaua de stat, va furniza centrului de sistem de irigaţii urmă

toareJJe informaţii: eVlapotraI1Jspirraţia eulturilor la un moment dat şi

parametrii de climă.

Fenna sau unitatea agricolă va trimite centrului de sistem de iri
: precipitaţiile, udările (data şi cantitatea), observaţii asupra cultu
(semănatul, acoperirea totală a solului cu vegetaţie, !Înflorirea.

data previzibi1ă pentru recoltat).
Ferma va primi săptămînal de la Centrul sistemului de irigaţii:

urlnătoarei irigări şi 'cantitatea pe fiecare cultură şi tarJH.
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Fig. 4 Circuitul informaţiilor în cadrul programului de prognoză a irigării culturiloL
Information movement in frame of forecast program for crops irrigation.

Centrul de sistem, de irigaţii: primeşte datele de la fermă şi

ţiuni, le înregistrează, le sortează, le verifică prin vizite pe teren,
calculează, sau le trimite la calculatorul judeţean după care trÎlnitp
rezultatele la fermă.

3.2. Măsuri pentru adaptarea şi îmbunătăţirea programului.

Studiind în detaliu posibilităţile existente şi ceea ce ar trebui
se mai întreprindă se desprind următoarele :

- Staţiunile experimentale trebuie !Să asigure prin cercetările lor
din trecut, prezent şi viitor datele 'cu privire la evapotral1lspiraţia reală

din cîmp, pe fiecare cultură, din zonele înconjurătoare şi ceea ce este
lnai important pe perioade scurte de la o zi la 5-6 zile.

Rezultatele obţinute pînă în prezent prin determinarea bilanţului

ap2i în sol, nu pot conduce la estimări corecte a ,evapotranspkaţiei

perioade scurte. Aceste date adunate pe mai mulţi ani pot constitui
mente de bază în s.tabilirea consumului de apă lunar şi sezonal. Acolo



LUCR. ST., LC.C.S. CARTOFUL, 1975. VaL. V. 357

unde este posibil se pot recalcula datele pe perioade mai scurte, 10~

12 zile.
Rezultatele obţinute pe mai mulţi ani pot fi introduse ~ntr-un calcul

de frecvenţă a apariţiei unei valori şi astfel !Se poate cunoaşte, care sînt
frecvenţele apariţiei unei valori a evapotran:spiraţiei într-o perioadă dată

(W r i g s t şi J e n s e n, 1972).
Datele obţinute la noti în lizimetrele eu nivel constant (ICCPT Fun

dulea), sau eu aprovizionare pe la suprafaţă (ISCIF), pot fi folosite în cal
cularea evapotranspiraţieipentru acest program. De asemenea pot fi folo
site datele oare corelează evapotran:spiraţia culturilor de evaporarea
apei din bacurile tip Class A, în zonele unde nebulozitatea este minimă

şi numai după ce culturile au acoperit solul în întregime J e n s e n
şi colab., 1961).

O etapă superioară o va 'constitui introducerea în staţiunile expe
rÎlnentale a lizimetrelor cu cîntărire care pot determina evapotranspira
ţia orară şi zilnică în orice perioadă de timp cu o predzie foarte mare.
Datele din aceste lizimetre se vor copela 'cu datele de microclimă pentru
a avea un sistem unitar de referintă. Fată de alcestsistelTI de referintă se
vor stabili coeficienţi pe culturi: La' ICCPT FunJdulea s-au înc'eput
deja lucrările de proieetare a lizilTIetrelor cu cîntărire. Tot la ICCPT
Fundulea au fost calculate probabilităţile de primire a unei precipitaţii

de o anu.lnită valoare într-un interval de timp dat. In pl"ezent se lucrează

la adaptarea programului pe calculator.
Pentru calculul evapotranspiraţiei potenţiale cu formula Penman

pot fi folosite datele de radiaţie solară fie din înregistrări directe, acolo
unde sînt pirheliometre cu ,înregistrare (Afumaţi, Bucureşti, Constanţa,

Cluj, Timişoara, Iaşi, Staţiunea F AO Bănealsa-Giurgiu) fie folosindu-se
date de la staţiunile meteorologice apropiate care pot deservi o zonă

lnare din jur. La ICCPT Fundul'€la s-au folosit datele de la Labora
torul de Fizica Atmosferei de la Afumaţi deoarece sînt situate pe aceiaşi

paralelă, la diistanţă de 25 I<:1TI şi pentru că între orele de străludre a
soarelui la cele două statiuni nu sînt diferente mari.

Din tabelul 4 se 'observă că panta dreptelor de regresie (b) este
apropiată de valoarea 1 ceea ce ne conduce la concluzia că între cele
două localităti nu sînt diferente între orele de străIlUeiI"e a soarelui
In cOl1lsecinţă' datele de radiaţi~ solară înregistrate la Afumaţi pot fi
f.olosite şi la Fundulea. '

Celelalte date se găsesc în Inod curent la staţiile meteorologice
existente. Se impune totuşi dotarea staţiunilor experimentale şi a sta
ţiilor meteorologice cu aparatură pentru înregistrarea radiaţiei solare
ştiindu-se că radiaţia solară este sursa tuturor proceselor legate de
reţinerea şi mişcarea apei în sistemul sol-apă-plantă-'climă.

Pe baza datelor aCU1TIulate pînă în prezent în staţiuni, IOU corecţiile

necesare, pot fi asigurate datele care pot fi c01TIunieate centrului de
sisten1 de irigaţii pentru folosirea acestui program.

De asemenea pe ,baza cercetărilor de la ICCPT Fundulea (P ă 1 t i
n e a n li şi P o p e s 'C u, 1972) lşi apoi extinse 'în diferite condiţii, se



Tabelul 4

Corelaţia (y = a + bx) dintre valorile zilnice ale orelor de strălucire a soarelui de la Staţiile meterenlngice JCCPT Fundulea (x)
şi Bucureşti - Afumaţi (y) pentru lunile aprilie, mai, iunie, Iulie august şi septembrie ein perioada 1961-1981

I I
a n u 1

Luna

I I I I I I I \ 1 I1971 1970 1969 1968 1967 1866 1965 1964 1963 1962 1961
-

I
Aprilie r* 0.976 O. 932 O. 960 O. 975 O. 765 O. 964 0.951 O. 987 O. 942 O. 971 O. 992

b 0.9842 0.8478 0.9145 0.7763 0.8007 0.9505 0.9138 0.9376 0.9152 0.9584 0.9870
a -0.2346 1.2464 0.5644 0.2186 1.4243 0.1078 0.3638 0.2682 0.2590 -0.1616 0.2034

Mai r O. 979 O. 971 O. 978 O. 869 O. 817 O. 970 O. 959 O. 950 O. 927 O. 970 O. 868
b 1.0119 0.9732 0.8805 0.7410 0.8075 0.9741 0.9499 0.9305 0.9164 0.9625 0.7870
a 0.1413 0.3121 0.9556 2.9184 1.2214 0.3568 0.3629 -0.0411 0.2710 -0.2460 1.6746

Iunie r O. 961 O. 919 O. 967 O. 774 O. 945 O. 958 O. 949 O. 968 O. 800 O. 943 O. 812
b 1.0712 0.8998 0.9718 0.8151 0.9700 0.9512 0.8780 0.9899 0.9321 0.8910 0.9500
a -0.8245 1.0032 0.3619 1.4704 0.4981 0.6088 1.3057 0.3000 0.4424 1.1344 0.2404

Iulie r O. 955 O. 927 O. 957 O. 957 O. 962 O. 937 0.938 O. 931 O. 902 O. 947 O. 812
b 0.9282 0.8601 0.9303 1.0053 1.0045 0.8049 0.9096 1.0080 0.9406 0.9486 0.8655
a 0.58077 1.4728 1.0012 -0.4641 -0.1046 1.9025 1.0590 -0.6848 0.3713 0.1919 1.8225

August r O. 981 O. 893 O. 952 O. 876 O. 966 0.969 O. 978 O. 947 O. 959 O. 850
b 0.9501 0~?233 0.9047 1.1303 0.9429 0.9265 0.9874 1.1158 0.9460 0.8269
a 0.3393 2.5315 1.3387 -1.7622 0.4743 0.3368 0.0187 -1.7900 0.3540 1.8285

Septem- r O. 977 O. 915 O. 950 O. 975 O. 962 O. 986 O. 963 O. 981 O. 919 O. 850 O. 932
brie b 0.9337 0.9166 0.8697 0.9149 0.9480 0.9332 0.9407 0.9494 0.8801 0.8269 0.8798

a 0.2136 -0.0724 0.6152 0.538 0.2887 0.5785 0.2417 0.3317 0.3871 1.8285 1.0149

r = coeficient corelaţie
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precizează şi datele de randament al aplicării apei pe teren. Pe baza
cer,cetărilor se va stabili şi momentul optim de start al irigării în aşa fel
ca toate porţiunile unei pareele să priInească apa la JTIomentul optim
pentru obţinerea de producţii mari.

Specialistul istaţiunii în eOnSUlTI de apă şi tehnică de udare poate
furniza 'aceste date :şi poate asiguraasistenţa tehnică pentru :ca procesul
de irigare să decurgă normal în zona de influenţă a staţiunii. Pe măsură

ce Istaţiunile experimentale vor dispune de aparatura lizimetrică şi

lnierometeorologică de precizie necesară, datele vor fi mai exacte a'3i
gurîndu-se valorificarea iCU maximum de randament a apei de irigare.

Fermele din sistemele mad de irigaţii de la :Iwi sînt mTIplasate
pe soIuri în general uniforme şi cultivă un număr restrîns de plante.
De aceea prin stabilirea unor parcele de control, pe culturi, datele ar
putea fi folosite pe arii mai întinse în 'Oare sînt incluse, ferme lAS,
CAP, cu condiţii asemănătoare.

Parcela de control dintr-o cultură are suprafaţa afectată unei arapl
de udare (figura 5). La începutul testării programului se aleg 4-5 puncte
pe lungimea aripii de udare atît în prima parte a paroelei ziua 1 sau 2
cît ;şi în ultima ziua 9 sau 10. Din aceste puncte se iau probe de sol

Zilele ciclului de irigare pe p parcel~ de control

1 2 1[) C:t fi • " • \) " «) Q • '" Gi 10

y3 P7

p4 P8

p2 P6

pI P5

g. 5 Amplasarea punctelor de urmărire a umidităţii solului pe o parcelă de control deser
vită de aripă de udare în 10 zile.

;preading of places for following the soil humidity during ten days in a c:mtrol irrigated
by a spraying wing.
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sau se face detenTIinarea umidităţii în cîmp cu sonda cu neutroni la
intervale prestabilite de timp, ea şi înainte şi după irigare sau după

ploi (bUanţul apei). A'ceste valori au menirea să 'controleze şi săajusteze

datele programului. P,areelele de control sînt supravegheate de centrul
sistemului şi sînt vizitate periodic de tehnicienii acestuia, împreună

cu fermierii.
Odată începută irigarea de la capătul parcelei, aripa de udare îşi

continuă lucrul în mod nornlal pînă la sfîrşitul parcelei cu respectarea
strictă ,a tehnicii de udare şi a progralTIului de lucru. Celelalte parcele
din fermă vor urma acelaşi program.

Acest proces poate fi întrerupt numai de precipitaţii '1nai mari
de 30-40 lnm care asigură consumul de apă în perioada de virf pe
5-6 zile.

Cunoaşterea precipitaţiilor căzute în fermă face posibilă calcularea
datei reînceperii irigării.

Datele necesare de la fermă, care trebuie comulltl.cate săptămînal

centrului sistemului de irigaţii, sînt: precipitaţiile ,căzute în fermă (data
şi cantitatea), data la care s-a început irigarea pe parcela de control
şi cantitatea de apă aplicată. Este deci necesar ca fiecare fern1ă să

dispună de un pluviometru iar datoria ferITIierului este să respecte
întocmai tehnica de irigare şi progr,amul de lucru al instalaţiilor. Fără

această organizare, orice metodă de programare a irigării devine nerea
lizabilă.

Datoria fermierului este să ajusteze datele programului la reali
tăţile din fermă şi să se sfătuiască cu specialistul în irigaţii al Istaţiunii

experiInentale şi cu tehnicianul sistenlului de irigaţii. în acest fel,
progrmnul care trimite în scris săptămînal datele necesare procesului de
irigare, îl poate ,ajuta pe feTlnier în luarea deciziei.

Centrul sistemului de irigaţii prin serviciul de prognoză şi pro
grarnare el irigării priIneşte datele de la staţiunea experimentală şi de
la ferme, urnlăreşte paroelele de control prin vizite săptă'mînale, înre
giistrează datele şi le prelucrează fie la centrul judeţean de calcul fie,
la calculatorul sistemului.

Tot la centrul de sistem se ajustează datele primite prin consul
tarea specialistului în irigarea culturilor de la staţiunea experimentală

şi a fermierilor.
Datele calculate, scrise la maşină, într-o formă simplă, sînt înm,Î

nate fermierilor la şedinţa săptămînală sau,în viitor, comunicate direct
în fermă. Aicestea constau în identificarea fermei, culturii, parcelei de
control, data cînd se v,a începe sau reînoepe irigarea ,şi cantitatea de apă.

Într-o etapă superioară programul poate să prevadă nunlărul de insta
laţii care vor lucra în acelaşi timp, schema !de udare, numărul de mutări

pe zi, necesarul de muncitori, necesarul de apă care trebuie cerut siste
ll1ului (locul de alimentare, cantitatea şi data).

Tehnicienii sistemului trebuie să fie foarte bine pregătiţi profesio
nal pentru a putea ajuta efectiv pe fermieri în luarea deciziei în funcţie

de condiţiile din fermă.
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1. Prognoza şi pianificarea aplicării udărilor este un ,proces de
decizie care se repetă în timp.. Reuşita programului prognozei irigării

'Culturilor agricole, pe baza datelor de dimă, cultură şi sol depinde de
valoarea rezultatelor culese de la iS1taţiunea experimentală şi fermă, de
calcularea rapidă a datelor la centrul sistemului sau la calculatorul
judeţean şi în final, de orga:nd.2,areamuncii din fermă, de !corectitudinea
cu care fermierul respectă indicaţiile programului.

2. Condiţiile din ţara noastră oferă posibilităţi deosebit de mari
pentru ,conducerea .ştiinţifică a procesului de irigare cu scopul de a
folosi cu maximUHl de randament apa atît de necesară vieţii pe planeta
noastră.

3. Testarea programului prognozei irigării cul,turilor ,agricole, pe
baza datelor de climă, culturile şi sol 'Cu datele de care dispunem la
început în cîteva puncte caracteristice din marile sisteme de irigaţii .şi

n1ai ,ales în ferme pilot, ea şi obţinerea de producţii maxime, vor da
tuturor fermierilor încrederea necesară în posibilităţile nebănuite ale
aplicării rezultatelor ştiinţifice într-o organizare perfectă a procesului
de irigare.
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IRRIGATION OF DIFFERENT CROPS ON THE BASIS OF DATE
CONCERNING THE CLIMATE, CROP AND SOIL INCLUDED IN THE

PROGNOSIS PROGRAM OF THE U.S.A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND THE POSSIBILITIES OF ADAPTATION EXISTING IN ROMANIA

The computer program of the USA Department of Agrioulture used in the
irrigation prognosis of crops on the basis of dimate, soil and cropping conditions
alre presen:ted, as well as the possibilities of its adapiJation to the Iconk:litions
existing in Romania. The program consist in evaluation of water deficit in the soi!
on the basis of elements composing a belance consisting of inputs (precipitations,
irrigations) and outputs (evapotranspiration, percolation undeI" the root region of
soil). The water balance is evaluated weekly on the basis of climate date (sun
radiation, temperature, wind speed, precipitations), as well as on the basis of data
concerning the growing stage of the crop, the amount of water applied by irriga
tion as well as the efficiency of irrigation waterapplied in the saH. The advan
tage of using such a program consist in the fact that on the ba8is of a minimum
amount of data obtained from the eX'Perimental station (evapotranspiration of crops
an short periods) and from the farm (precipitations, irrigations), the Irrigation
System Center can make rapide, weekly evaluations an the irrigation starting
moment as well as an the amaunt of water to be applied per plots and crops.
The possibilities and measures to be applied in ardeI' of adaptation and improve
ment of this program of scientific management of crop irrigation as considering
the conditions of our country; the program may be a real use in irrigation of
potato crops
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PROGNOSEPROGRAMM FUR DIE KUNSTLICHE BEWASSERUNG DER
LANDWIRTSCHAFTLICHEN KULTUREN GEMÂSS VON KLIMA-, KULTUR
UND BODENDATEN DER SEISTENS .DEM LADWIRTSCHFTSMINISTERIUM
DER USA BENUTZT WURDE UND DIE ANPASSUNGSMOGLICHKEITEN

IN RUMÂNIEN

Der Bericht stellt das fur elektronische Rechenmaschinen aufgestellte Pro
gramm der BewasseI"ungsprognose auf Grund der Klima-, KultuI"- und Bodendaten
das seitens dem Landwirtschaftsministerium der USA benutzt wuI"de und die Mo
glichkeiten der Anpassung desselben an die Verhaltnisse unseres Landes, dar.
Bas PI"ogI"amm besteht aus der Ermittlung des Wasserdeffizites des Bodens aui
Grund der Elemente einer Bilanz di,e aus Eingange (Niederschlage, Bewasserungen)
und Ausgange (Evapotranspiration, Durchsickerung des Wassers im Unterwurzel
bereich) gebildet ist.

Die Wasserbilanz wird wochentlich auf Grund der Klimadaten (Sonnen
strahlung, Temperatur, Luft, Windgeschwindigkeit, Niederschlage), der Angaben in
Bezug auf den Vegetationsstand der Kultur, des Datums und der durch Bewăsse

I"ung angewandten Wassermenge und Leistung des angewandten Bewăsserungs

wasser, beI"echnet.
Der Vorteil der Einsetzung dieses Programmes ist der, dass die Zentralstelle

des BewasseI"ungssystems die Moglichkeit hat, aui Grund von Minimaldaten, die
von der expeI"imenteUen Anstalt (Evapotranspiration der Kultur in kurzen Zeit
spannen) und von der Farm (Niederrschlage und Bewasserungen) eingegangen sind,
die Rechnungen schnell vorzunehmen, sodass sie wochentlich den Farmern den
BewăsseI"ungsbeginn, die Wassermenge je FaI"m, Parzellen und Kulturen, mitteilen
kann.

In Bericht sind die Moglichkeiten und Massnahmen analysiert die vorge
nommen werden kănnen um dieses Programm der wissenschaftlichen Steuerung der
Kulturbewăsserungen verbessert, den Verhăltnissen unseres Landes anzupassen;
das Programm kann auch tatsăchlich fUr den kunstlich bewasserten Kartoffelbau
niitzlich sein.

DPorPAMMA DPOrH03A OPOllIEHH5I CEJIbCKOX035n1:CTBEHHbIX KYJIbTYP
HA OCHOBE KJIHMMATI14ECKHX D:AHHbIX KYJIbTYPbI H IT04BbI, I1CITOJlb
30BAHHA5I B OTD:EJIE CEJIbCKOrO X035It1CTBA B CillA H B03MO)KHOCTH EE

ITPI1MEHEHI15I B PYMbIHHI1

PE3IOME

Pa60Ta rrpe,n,cTaBJI5IeT rrporpaMMy rrpofHo3a, crrporpaMMHpoBaHHyl:O Ha C1leTHO BbIlJlICJIHTeJIbH011

MalIlHHe ,D,JI5I opOIlleHII5I CeJIbCKOX035IlICTBeHHblx KyJIbTyp Ha OCHOBe KJIIIMMaTlIlJeCKIIX )J.aHHbIX,

KyJIbTypbI II rrOlJBbI, IICrrOJIb30Bam:,a5I B OT)J.eJIe CeJIbCKOrO X035I:~kTBa B ClliA H B03MO:tKHOCTH

ee rrpliMeHeHII5I B yCJIOBII5IX Hallleli CTpaHbI. ITporpaMMa COCTOIiT Il3 orrpe,n,eJIeHII5I }~elj:lqmll,H'fa

BO)J.bl B IIOlJBe Ha OCHOBe 9JIeMeHTOB 6aJIaI-ICa, clj:lopl\1HpOBar-IHoro Il3 rrocTyrrJIemIH (oca)J.KII,

OpOllleI-IM5I) II BbIXO}la (I1CrrapeHHe-rrOTeIIHe, nepKOJI5Ill,H5I rro)J. KopHeBOH 30HOH). I3aJIaHCBo)J.ble

paCClJHTbIBaeTC5I Ka:IK,n,yl:O He}leJII:O Ha oCHOBe )J.aHHbIX KJIJ:IMaTa (co.!IHe1\Hble OOJIylJemre, TeMIT

paTypa, B03}lyX, CKOpOCTb BeTpa, OCa}lKI1) }laHHbIX B CB5I31I C KOTOpbIMH B nepHO}l pa3BHTH5I

KyJIbTypbI, }laTbI H KOJIlIlJeCTBa BO}lbI, HCIIOJIb30BamlOro npH opOllleHHH KaK li paH}laMeHTa rrpn

MeHeHH5I opOIllaeMOlI BO}lbl Ha nJIOma}lH. ITpeHlvlyrQeCTBO IIcrrO.TJb30BaHH5I 9TOH rrporpaMMbI

B TOM, lITO Ha OCHOBe MHHHMaJIbHbIX }laHHbIX, TIOJIylJeHHblX C 9KcrrepHMeHTaJIbHOH CT3Hll,IlH

(EmarropOTpaHCrrHpall,H5I KyJIbTypbI 3a KOpOTKHH CpOK) H C <pePMbI (oca,n,KH H opOllleHH5I). UeHTp

OCHCTeMbI opOIlleHH5I MO)KeT ObICTpO COClJrrTaTb II npOIIH<popMHpOBaTb lj:lepMepoB e:IKeHe)J.eJIbHO

pTHOCHTeJIbHO HalJaJIa opOllleHH5I, KOJIHlJeCTBa BO)J.bI Ha <pepMax, ylJaCTKOB H KyJIbTypbI. B
(aOOTe rrpOaHaJIH3HpOBaHbI B03MO}KHOCTH H MepbI, KOTopble MoryT ObITb rrpHH5ITbI )J.JI5I npHMe

HeHH5I B yJIylJllleHHH B Cnell,Hlj:lHQeCKHX yCJIOBII5IX HallleH CTpaHbI, ::>TOH rrporpaMMbl HaylJHorO

pyKOBO}lCTBa opOIlIeHH5I KyJIbTyp, KOTopble MoryT ObITb peaJIbHblM HCnOJIb30BaHHeM H )J.JIH

KyJIbTypbI opollleHHoro KapTo<peJI5I.



'Tiparul executat ,sub cda. 246 la r. P. Filaret,
Str. Fabrica de chibrituri, nI'. 9-11 Bucureşti.
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