
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU Cl:JlTURA. .
CARTOFUlUI ŞI SFECLEI DE ZAHĂR - BRAŞOV

CARTOFUL

VOL VI

BRAŞOV

1976



Adresa : Str. Fundăturii 2 Braşov

Se face schimb de publicaţii cu instituţiile similare din ţară şi străinătate

Adress: Str. Fundăturii 2 Braşov, România

Exchange of publications is possible with similar institutes at home and
abroad

Adresse: Str. Fundăturii 2 Braşov, Rumănien

Publikationsaustausch mit Fachinstituten im Lande und Ausland

A.llpec: yJI. <PYH.ll3TypHH 2, BpallioB - PyMbIHHH

npOH3BO.llHTCH o6MeH pa60TaMH C MeCTHbIMH H 3apy6eIIIHbIMH HayqHbIMH

yqpeJK.lleHHHMH



LUCRARI ŞTIINŢIFICE

VOL. VI.



COMITETUL DE REDACŢIE:

M. BERINDEI - redactor responsabil

ADRIANA PLĂMĂDEALA, ADRIANA CUPŞA - membri

H. GROZA - secretar de redactie



MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

I IIII
v

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA
CARTOFULUI ŞI SFECLEI DE ZAHĂR - BRAŞOV

CARTOFUL

VOL. VI

BRAŞOV

197 6





SUMAR

Portret: Dr. docent ECATERINA CONSTANTINESCU

Genetică, ameliorare, producere de sămînţă

Pag.

17

T. GOREA şi ADRIANA PLAMADEALA: Variabilitatea şi ereditatea rezis
tenţei de cîmp la mană în populaţii hibride F 1 dintre Solanum tubero-
sum L. şi Solanum demissum Lindl . la

H. GROZA: Elemente de dinamica formării producţiei de cartof . ~9

RODICA GHIMBAŞAN şi T. CATELLY: Dinamica indicilor rezistenţei la
vătămări mecanice la cîteva soiuri de cartof . 39

EUGENIA TANASESCU: Unele rezultate cu privire la influenţa substratului
nutritiv asupra creşterii plantelor de cartof în seră şi apariţia simp-
tomelor virotice . . . . . . 45

N. COJOCARU: Influenţa vîrstei plantelor, îngheţării probelor de frunze şi

tratamentelor cu insecto-fungicide asupra testărilor serologice la cartof 51
T. CATELLY şi N. COJOCARU: Influenţa temperaturi:lor asupra mărimii

populaţiilor de afide aripate în culturile de cartof . . 39
V. BUDUŞAN: Cercetări privind desimea optimă de plantare în funcţie de

mărimea tuberculilor la cultura cartofi' 01' de sămînţă . 67

Tehnologia cultivării, mecanizare, protecţie, păstrare

GH. DINA şi M. BALAŞA: Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiei de
cultivare a cartofului pentru consum timpuriu, fără lucrări de întreţinere 75

ANA8TASIA SAVULESCU: Influenţa îngrăşămintelor minerale şi a irigaţiei

asupra unor procese fiziologice la cartoful timpuriu cultivat pe nisipu-
rile din sudul Olteniei . . . . . . . . . . . . 81

M. BERINDEI, 1. NEGUŢI, 1. ŢÎRU, 1. MAzĂREANU şi LUCIA DRAGOMIR :
Consideraţii cu privire la plantarea de vară a cartofului . 85

D. SCURTU: Date privind dependenţa producţiei de cartof de unele ele-
mente biologice de productivitate. 91

H. BREDT, M. BERINDEI, EUGENIA TANASESCU, W. COPONY, 1. BRE
TAN, L. REICHBUCH, S. GLIGOR şi 1. MĂzAREANU: Diferenţierea

sistemului de fertilizare la cartoful destinat consumului de toamnă-

iarnă, în cultura neirigată ., 99

M. BERINDEI, D. SCURTU, H. BREDT, 1. NEGUŢI, LUCIA DRAGOMIR,
G. SPIRIDON, T. CATELLY, 1. SIMIONESCU, 1. VLADUŢIU, ELENA
SCURTU, L. REICHBUCH, EUGENIA TANASESCU, L. TAMAS, 1.
MAzAREANU şi ŞT. MATHE: Aplicarea diferenţială a îngrăşămintelor

în funcţie de soiul de cartof cultivat. . . . . 115



6

Pag.

L. REICHBUCH, M. BERINDEI, H. BREDT, A. DORNEANU, P. zAHAN,
A. POPESCU, EUGENIA TANASESCU, LUCIA DRAGOMIR, G. MORAR,
1. MAZAREANU, O. SEGARCEANU, C. CRACIUN, ST. MARKUS şi

GH. BURLACU: Ingrăşăminte noi şi tehnologia folosirii lor la cul-
tura cartofului 127

D. SCURTU, LUCIA DRAGOMIR, 1. NEGUŢI, L. REICHBUCH, EUGENIA
TANASESCU, ŞT. RENEA, GH. BUDAN, M. GUŢA, ALICE MARI~

NICA, ST. MARKUS şi 1. MAzAREANU: Epoca de administrare a
îngrăşămintelor organice şi minerale la cultura cartofului . . ., 163

D. SCURTU, 1. NEGUŢI şi LUCIA DRAGOMIR: Rezultate experimentale
privind influenţa unor raporturi dintre azot, fosfor şi potasiu asupra
producţiei cartofului irigat 173

1. NEGUŢI şi D. SCURTU: Cercetări privind eficacitatea îngrăşămintelor

organo-minerale la cartoful destinat consumului de toamnă - iarnă,

cultivat în condiţii de irigare . . . . . . . . . . . . . . " 181
LUCIA DRAGOMIR. 1. NEGUŢI, D. SCURTU, ALICE MARINICA, ŞT.

RENEA şi GH. BUDAN: Influenţa epocii optime de aplicare a îngră

şămintelor organice şi minerale asupra producţiei de cartof la irigat
în diferite condiţii pedoclimatice. . . . . . . . . . . . . . " 191

L. TAMAS. H. BREDT, M. BERINDEI, 1. VLADUŢIU, 1. BRETAN, 1. SIMIO
NESCU, M. GUŢA, D. SCURTU, P. ZAHAN, 1. MAZAREANU, F. CAN
ŢAR, MARIA NAFORNIŢA, 1. NEGUŢI, V. POPA, 1. ŢIRU, LUCIA
DRAGOMIR, G. MORAR şi 1. CALINOIU: Cercetări privind tehno-
logia aplicării erbicidului "Argetrin" . . . . . . . . . . . . .. 203

1. VLADUŢIU, N. ŞARPE, H. BREDT, M. GUŢA, 1. MAzAREANU şi G.
MORAR: Cercetări privind eficacitatea noilor erbicide în combaterea
buruienilor anuale din cultura cartofului neirigat . . . . . . .. 213

ELENA SCURTU: Rezultate experimentale privind tehnologia aplicării erbi
cidelor )a cartofi în vederea prelungirii eficacităţii acestora pînă

la recoltare . . . . . . . . . . . . . .. .... 229
GH. SIPOŞ şi RODICA pALTINEANU: Irigarea cartofului în condiţiile

cîmpiei din sudul ţării . . . . . . . . . .. 2-11
D. SCURTU şi L. TAMAS: Comportarea unor soiuri de cartof în condiţii

de irigare şi îngrăşare . . . . . . . . . . . . . 251
1. CîNDEA, A. POPESCU, G. MITREA. 1. BUZATU şi L. TAMAS: Studiu

privind stabilirea tehnologiei diferenţiate de pregătire a patului germi-
nativ în cultura cartofului, în funcţie de condiţiile pedoc'imatice. ., 259

E. MORARESCU, N. BRIA, A. CUCIUREANU, D. ULCENCU, A. POPESCU,
1. CINDEA, E. LUCA, T. GAL, K. PANKRAŢIUS, G. SCHUSTER: Cer
cetări privind mecanizarea lucrărilor de distrugere a vrejilor de cartof
pe cale mecanică .... . . . . . . . . . .. ..... 267

1. IGNATESCU: Prevenirea infecţiilor cu mană a tubercu1ilor la cartoful de
sămînţă, prin metode agrotehnice şi chimice. . . . . . . . . .. 281

C. MANOLACHE, P. PAŞOL, NINETA NICOLAESCU, ELISABETASCHMIDT,
A. NAUM şi V. BIRNAURE: Contribuţii la studiul entomofaunei cul-
turilor de cartof timpuriu . . . . . . . . . . . . . . . ., 287

SANDA ALEXANDRESCU, S. PETEANU, 1. ŞANDRU şi N. STAICU : Rezis-
tenţa faţă de DDT şi Lindan a diferitelor populaţii ale gîndacului din
Colorado (Leptinotarsa decemlineata SAY) şi comb.aterea acestuia . 293

B. PLAMADEALA: Acţiunea clorurii de sodiu (Na CI) asupra ciupercii Rhi-
zoctonia solani KiUhn de pe tuberculii de cartof. . . . . . . . .' 301

B. PLĂMADEALA: Metode de testare a fungicidelor pentru combaterea
rizoctoniozei cartofului (Rhizoctonia solani Kuhn) în condiţiide laborator 305



7

Pag.

S. MUREŞAN: Repausul germinal şi capacitatea de păstrare a soiurilor
noi de cartof . . . . . . .. 309

Economie, metode de calcul

IR. SOCOL: Interpretarea cibernetică a tehnologiilor de producere a
cartofului (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .' 313

FL. GîLCA, MARIANA IONIŢA şi ALECU ION: Cheltuielile de producţie

la cartoful pentru consum timpuriu în funcţie de tehnologia aplicată. 319
M. BERINDEI, 1. MANOIU, T. CATELLY, 1. NICOLAU, S. MUREŞAN şi M.

PETRUŢA: Organizarea producţiei de cartofi în R.S. România. . . . 327
H. BREDT şi M. PAICU: Rezultate privind utilizarea metodei de cercetare

"fără intervenţii" pentru analiza factorilor care determină producţia

de cartof (Comunicarea III). . . . . . . . . . . . . . . . . . 3·H
M. PAICU: Cuantificarea influenţelor directe între factori aleatori

interdependenţi 351
W. COPONY şi L. REICHBUCH: Experienţe factoriale cu şi fără repetiţii 357
W. COPONY: Cercetarea multidimensională la experienţele cu îngrăşă~

minte la cartof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365



CONTENTS

Page

Dr. dt. ECATERINA CONSTANTINESCU. . . . . . . . . . . . . .. 17

T. GOREA and ADRIANA PLAMADEALA: Variability and heredity of field
resistance to late blight in F1 hybrid populations between Solanum tube-
rosum L. and Solanum demissum Lindle. . . . . . . . . . . " 19

H. GROZA : Elements of potato yield formation dynamics. . . . . . .. 29
RODICA GHIMBAŞAN and T. CATELLY: Dynamics of resistance indexes to

mechanical injuries in some potato varieties. . . '. . . . . .. 3a

EUGENIA TANASESCU: Certain results concerning the nutritive underlayer
influence on the potato cropping in glasshouse and the virotic symptoms
appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

N. COJOCARU: The influence of plant age, leaf sample freezing and fungi-
cide treatments upon serological testing of potatoes. . . . . . . .. 51

T. CATELLY and N. COJOCARU: Effect of temperature on size of populations
of winged aphids sampled in potato fields. . . . . . . . . . . .. 59

V. BUDUŞAN : Researches concerning the optimum plants density, function of
the tubers size in seed potato cropping. . . . . . . . . . . ., 6'7

GH. DINA and M. BALAŞA: Contributions concerning the improvement of early
consumption potato cropping technology without cultivation works. .. 75

ANASTASIA SAVULESCU : Irrigation and mineral fertilizers effect on certain
physiological processes in the early potato crop, on the south Oltenia sands 81

M. BERINDEI, 1. NEGUŢI, 1. ŢîRU, LMAzAREANU and LUCIA DRAGOMIR:
Considerations concerning the potato tubers planting in summer. ., 85

D. SCURTU: Data concerning the potato production dependence on certain
productivity biological elements . . . . . . . . . . . . . . .. 91

H. BREDT, M. BERINDEI, EUGENIA TANASESCU, W. COPONY, 1. BRETAN,
L. REICHBUCH, S. GLIGOR and 1. MAZAREANU: Fertilizing system
differentiation in non irrigated potato crop for autumn-winter consumption 9~)

M. BERINDEI, D. SCURTU, H. BREDT, 1. NEGUŢI, LUCIA DRAGOMIR, G.
SPIRIDON, T. CATELLY, 1. SIMIONESCU, 1. VLADUŢIU, ELENA
SCURTU, L. REICHBUCH, EUGENIA TANASESCU, L. TAMAS, 1.
MAZAREANU and ST. MATHE: Fertilizers differentiated applications
function of the potato variety . . . . . . . . . . . . . . . .. 115

L. REICHBUCH, M. BERINDEI, H. BREDT, A. DORNEANU, P. ZAHAN,
A. POPESCU, EUGENIA TANASESCU, LUCIA DRAGOMIR, G. MORAR,
1. MAzAREANU, O. SEGARCEANU, C. CRACIUN, ST. MARKUS and
GH. BURLACU: New fertilizers and their use technology in potato
cropping . . . . . . . . . . . . . . . . . 127



9

Page

D. SCURTU, LUCIA DRAGOMIR, 1. NEGUŢI, L. REICHBUCH, EUGENIA
TANASESCU, ST. RENEA, GH. BUDAN, M. GUŢA, ALICE MARINICA,
ST. MARKUS and 1. MAzAREANU: The time of organic and mineral
fertilizers administration in the potato cropping. .. . . . 1G:3

D. SCURTU, 1. NEGUŢI and LUCIA DRAGOMIR : Experimental results con
cerning the inf1uence of certain relations between Nitrogen, Phosphorus
and Potassium in irrigated potato crop. . . . . . . . . . 173

1. NEGUŢI and D. SCURTU: Researches concerning the organic and mineral
fertilizers efficiency in the irrigated potato crop. . . . . . 181

LUCIA DRAGOMIR, D. SCURTU, 1. NEGUŢI, ALICE MARINICA, ŞT. RENEA
and GH. BUDAN: Organic and mineral fertilizers application optimal
time effect on potato yield under irrigation and various pedocli-
matic conditions . . . . . . 191

L. TAMAS, H. BREDT, M. BERINDEI, 1. VLADUŢU, 1. BRETAN, 1. SIMIO
NESCU, M. GUTĂ, P. ZĂHAN, D. SCURTU, 1. MĂZĂREANU, F. CAN
TAR, MARIA NAFORNITA, 1. NEGUŢI, V. POPA, 1. ŢîRU, LUCIA
DRAGOMIR, G. MORAR and 1. CĂLINOIU : Researches concerning the
Argetrin herbicide application technology .. .... 203

1. VLĂDUŢIU, N. ŞARPE, H. BREDT,M. GUŢĂ, 1. MĂZĂREANU and G.
MORAR: Researches concerning the new herbicides efficiency in con-
trolling the annual weeds of the non irrigated potato crops . 218

ELENA SCURTU : Experimental results concerning the herbicides application
tehnology in potato cropping in the aim of extending their efficiency tiU
harvesting 229

GH. SIPOS and RODICA pALTINEANU: Potato crop irrigation in south con-
ditions of the country . . 241

D. SCURTU and L. TAMAS : Certain potato varieties behaviour under irriga-
tion and fertilizing conditions . . . . . . . . . 251

1. CÎNDEA, A. POPESCU, C. MITREA, 1. BUZATU and L. TAMAS : Studies
concerning the differentiated technology of germinative layer preparation
in potato cropping function of the pedoclimatic conditions . 259

E. MORARESCU, N. BRIA, A. CUCIUREANU, D. ULCENCU, A. POPESCU,
1. CîNDEA, E. LUCA, T. GAL, K. PANKRATIUS and G. SCHUSTER:
Researches concerning the mechanization of potato haulms mechanical
kil'ing 2G7

1. IGNĂTESCU: Prevention of seed potato tubers infection with late blight
by technology and chemical control . . . . . . . 281

C. MANOLACHE, P. PAŞOL, NINETA NICOLAESCU, ELISABETA SCHMIDT,
A. NAUM and V. BÎRNAURE : Contributions to the entomofauna study in
the early potato crops . . . . . . . . . 287

SANDA ALEXANDRESCU, S. PETEANU, 1. ŞANDRU and N. STAICU:
Resistance against D.D.T. and Lindan of various populations of Colo-
rado beetles (Leptinotarsa decemlineata Say) and the way to control it. 293

B. PLĂMĂDEALĂ: Natrium chloride (Na CI) effect on Rhizoctonia solani
Kuhn fungus on the potato tubers . . . . . . . . . . 301

B. PLĂMĂDEALA: Fungicides testing method in controlling Rhizoctonia
solani Kuhn in laboratory conditions . . . . . . 305

S. MUREŞAN: Germinal rest period and potato new varieties storage capacity 309
IR. SOCOL: Cibernetic interpretations of potato production technology (1) 313



experiments

10

FL. GILCA, MARIANA IONIŢA and ALECU ION: Production expenses in
the early consumption potato function of the used technology. .

M. BERINDEI, 1. MANOIU, T. CATELLY, 1. NICOLAU, S. MUREŞAN and
M. PETRUŢA: Potato production organization in Romania. . . . .

H. BREDT and M. PAICU: Results concerning the utilization of the "without
intervention" research method in analysing the factors determining the
potato production (III rd communication) . . . .. ....

M. PAICU : Quantification of the direct influences between the interdepen
dent aleatory factors . . . . . . . . . . . . . . .

W. COPONY and L. REICHBUCH: Factorial experiments with and
without replications . . .. ....

W. COPONY: Multi-dimmensional research in potato
with fertilizers .

Page

319

327

341

351

35'{

365



INHALT

Seite

Dr. dt. ECATERINA CONSTANTINESCU. . . . . . . . . . . . . .. 17

T. GOREA und ADRIANA PLAMADEALA: Die Variabi1Wit und Vererbung
der Feldresistenz gegen Phytophthora bei F1 - Hybridpopulationen
zwischen Solanum tuberosum L. und Solanum demissum Lindl . " 19

H. GROZA: Bestandteile der Knollenertragsbildung und ihre Massenzu-
nahme bei Kartoffel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29

RODICA GHIMBAŞAN und T. CATELLY: Die Dynamik der Schalenfestig-
keitswertzahl flir mechanische Beschădigungenbei einigen Kartoffelsorten 39

EUGENIA TANASESCU: Einige Ergebnisse liber den Einfluss des Năhrbo-

dens auf das Wachsen der Kartoffelpflanzen im Gewăchshaus und das
auftreten von Virus Symptomen . . . . . . . . . . . . . . " 45

N. COJOCARU : Einfluss des Pflanzenalters, des Einfrierens der BIătter und
der Behandlungen mit Insektofungizieden auf die serologische Testung~-

ergebnisse bei Kartoffeln . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 51

T. CATELLY und N. COJOCARU: Einfluss der Temperatur auf die Grăsse

der geflugelten Blattlăusepopulationengefangen in Kartoffelfeldern.. 59

V. BUDUŞAN: Untersuchungen liber die gunstigste Pflanzungsdichte je nach
der Gliosse der Knollen, bei Pflanzkartoffeln . . . . . . . . . ., 67

GH. DINA und M. BALAŞA: Beitrăge zur Verbesserung der Frlihkartoffelan-
bautechnologie, ohne Pflegemassnahmen . . . . . . . . . . . " 75

ANASTASIA SAVULESCU:: .ner Einfluss der Mineraldungung und der
Bewăsserung auf bestimmte physiologische Vorgănge bei Fruhkartoffeln
angebaut auf Sandboden im Sliden Olteniens. . . . . . . . . ., 81

M. BERINDEI, 1. NEGUŢI, 1. ŢîRU, 1. MAzAREANU und LUCIA DRAGO-
MIR: Betrachtung liber die Sommerpflanzung der Kartoffeln . . 85

D. SCURTU: Angaben liber die Abhăngigkeit der Kartoffelproduktion von
einigen biologischen Produktivitătselementen . . . . . . . . . .. 91

H. BREDT, M. BERINDEI, EUGENIA TANASESCU, W. COPONY, 1. BRETAN,
L. REICHBUCH, S. GLIGOR und 1. MAzAREANU: Die Differenzie
rung des Dungungssytems bei Kartoffeln fur den Winterverbrauch un-
ter nicht bewăsserten Bedingungen. . . . . . .. 99



12

Seite

M. BERINDEI, D. SCURTU, H. BREDT, 1. NEGUŢI, LUCIA DRAGOMIR, G.
SPIRIDON, T. CATELLY, 1. SIMIONESCU, 1. VLADUŢIU, ELENA
SCURTU, L. REICHBUCH, EUGENIA TANĂSESCU, L. TAMAS, 1.
MAZAREANU und ST. MATHE: Die differenzierte Anwendung der
Dungemittel je nachder angebauten Kartoffelsorte. . . . . . .. 11:)

L. REICHBUCH, M. BERINDEI, H. BREDT, A. DORNEANU, P. ZAHAN, A.
POPESCU, EUGENIA TANASESCU, LUCIA DRAGOMIR, G. MORAR,
1. MAzAREANU, O. SEGARCEANU, C. CRĂCIUN, ST. MARKUS und
GH. BURLACU: Neue Dungemittel und die Technologie fur ihre An-
wendung im Kartoffelbau . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127

D. SCURTU, LUCIA DRAGOMIR, 1. NEGUŢI, L. REICHBUCH, EUGENIA
TĂNĂSESCU, ŞT. RENEA, GH. BUDAN, M. GUŢĂ, ALICE MARINICĂ,

ST. MARKUS und 1. MAzĂREANU: Die Ausbringungstermin von
organischen und mineralischen Dungemitteln in dem Kartoffelbau.. 163

D. SCURTU, 1. NEGUŢI und LUCIA DRAGOMIR: Versuchsergebnisse uber
den Einfluss bestimmter Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumverhăltnisse

auf den Ertrag von bewăsserten Kartoffeln. . . . . . . . . . .. 173

I. NEGUŢI und D. SCURTU : Untersuchungen uber die Wirksamkeit der orga-
nischmineralischen Dungemittel bei den bewăsserten Kartoffeln . .. 181

LUCIA DRAGOMIR, D. SCURTU, I. NEGUŢI, ALICE MARINICA, ŞT. RENEA
und GH. BUDAN: Der Einfluss der optimalen Anwendungszeit der
organischen und mineralischen Dungung auf die Kartoffelproduktion
bei Bewăsserung und unter verschiedenen pedoklimatischen Bedingungen 191

L. TAMAS, H. BREDT, M. BERINDEI, 1. VLĂDUŢU, 1. BRETAN, I. SIMIO
NESCU, M. GUŢA, D. SCURTU, P. ZAHAN, I. MĂZAREANU, F. CAN
ŢÂR, MARIA NĂFORNIŢA, 1. NEGUŢI, V. POPA, 1. ŢIRU, LUCIA
DRAGOMIR, G. MORAR und 1. CALINOIU: Untersuchungen zur
Anwendungstechnologie des Herbizides "Argetrin" . . . . . . ., 203

1. VLADUŢIU, N. ŞARPE, H. BREDT, M. GUŢĂ, 1. MAZAREANU und G.
MORAR: Untersuchungen uber die Wirksamkeit der neuen Herbizide
fUr die Jekămpfung der einjăhrigen Unkrăuter in nicht bewăs-

serten Kartoffelschlăgen . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 21:3

ELENA SCURTU: Versuchsergebnisse uber die Anwendungstechnologie der
Herbizide bei Kartoffeln fur die Verlăngerung der Wirksamkeits-
dauer bis zur Ernte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 220

GH. SIPOŞ und RODICA pALTINEANU: Die Bewăsserung der Kartoffeln
unter den in der Sudebene des Landes herrschenden Bedingungen.. 241

D. SCURTU und L. TAMAS: Das Verhalten bestimmter Kartoffelsorten unter
Bewăsserungs- und Dungungsbedingungen . . . . . . . . . . .. 251

I. CINDEA, A. POPESCU, G. MITREA, 1. BUZATU und L. TAMAS: Studium
uber die Festlegung der verschiedenen Technologien zur Vorbereitung
der Keimungsbeete bei der Kartoffelkultur, je nach den pedoklima-
tischen Bedingungen 259



13

Seite

E. MORĂRESCU, N. BRIA, A. CUCIUREANU, D. ULCENCU, A. POPESCU,
1. CINDEA, E. LUCA, T. GAL, K. PANKRAŢIUS und G. SCHUSTER :
Untersuchungen uber die mechanische Krautvernichtung bei Kartoffeln 267

1. IGNĂTESCU: Das Vorbeugen der Knolleninfektion mit Braunfăule bei
Saatkartoffeln durch agrartechnische und chemische Methoden . . . :l81

C. MANOLACHE, P. PAŞOL, NINETA NICOLAESCU, ELISABETA SCHMIDT,
A. NAUM llnd V. BIRNAURE : Beitrăge zum Studium der Entomofauna
in Friihkartoffelschlăgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

SANDA ALEXANDRESCU, S. PETEANU, 1. ŞANDRU und N. STAICU: Der
Widerstand verschiedener KartoJ'felkăferpopulationen(Leptinotarsa de-
cemlineata Say) gegenuber DDT und Lindan und ihre Bekămpfung.. 293

B. PLĂMĂDEALĂ: Die Wirkung des Natriumchlorids (Na CI) auf den Pilz
Rhizoetonia Solani Kiihn der als Pocken auf den Kartoffelknollen
vorhanden ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

B. PLĂMĂDEALĂ: Die Prufmethode der Fungizide fUr die Bekămpfung der
Rhizoktonia-Krankheit bei Kartoffeln (Rhizoctonia Solani Kiihn)
unter Laborbedingungjen ..... ..... 305

S. MUREŞAN: Die Keimruhe und die Lagerungsfeuchtigkeit der neuen
Kartoffelsorten 309

IR. SOCOL : Die kybernetische Auslegung der Kartoffelanbau-Technologien (1) 313

FL. GILCĂ, MARIANA IONIŢĂ und ALECU ION: Die Produktionsausgaben
bei Friihkartoffeln nach der angesandten Technologie. . . . . . .. 319

M. BERINDEI, 1. MĂNOIU, T. CATELLY, 1. NICOLAU, S. MUREŞAN und
M. PETRUŢA : Die Organisierung des Kartoffelbaues in Rumănien.. 327

H. BREDT und M. PAICU: Ergebnisse uber die Anwendung der Forschungs
methode "Ohne Eingriffe" zur Untersuchung der die Kartoffelproduk-
tion bestimmenden Faktoren (III. Mitteilung) . . . . . . . . . 341

M. PAICU : Die Quantifizierung der unmittelbaren Einf1iisse zwischen den
aleatorischen, gegenseitig abhăngigen Faktoren . . . 351

W. COPONY und L. REICHBUCH: Faktorielle Versuche mit und ohne
Wiederholung . . . . . . . . . . " ..... 35'1

W. COPONY: .Die Mehrdimensionel1e Forschung im Rahmen der Ver-
suche mit Dungemitteln bei den Kartoffeln. . . . . . . 365



COnEP)KAHHE

np. .ll,U. EI\ATEPHHA I\OHCTAHTHHECI\Y . . . . •. ..•.. 17

T. fOPEA H AnPHAHA TIJl3M3nEAJl3: PaSHOBH.ll,HOCTb H HaCJIe.ll,CTBeHHOCTb
nOJIeBOH yCTOHtIHBOCTH K cPHToqnopy B rH6pH.ll,HbIX nonYJI5IUHSIX Me)l{.ll,y
Solanum tuberosum L. H Solanum demissum Lindl. . . . . . . " 19

X. fP03A: 3JIeMeHTbI .ll,HHaMHKH cPOpMHpoBaHHSI npOHSBO.ll,CTBa KapTocPeJISI. • .' 29

POnHI\A fHMB3111AH H T. I\ATEJlH : nHHaMHtIeCKHe nOKaSaTeJIH conpOTHBJIeHHSI
Ha MeXaHHtIeCKHe nOBpe)l{.ll,eHHSI HeKOTopbIX COpTOB KapTocPeJISI. . . . " 39

Eyn)l\EHH5I T3H3CECI\Y: HeKoTopble pesyJIbTaTbI OTHOCHTeJIbHO BJIHSIHHSI mITa
Te_'IbHOrO nO.ll,CJIOSI Ha paCT paCTeHHH KapTOcPeJISI B TenJIHuaX H nOSIBJIeHHe BH-
pOTHtIeCKHX CHMnTOMOB . . . . . . . ., 45

H. KO)l\OI\APY: BJIHSIHHe BospocTa paCTeHHSI, SaMOpa)l{HBaHHSI JIHCTOB H 06pa-
60TKU C cPYHJIUUH.ll,aMU Ha cepOJInUtIeCKOH saBemaHHe KapTOcPeJISI . . . .• 51

T. I\ATEJlH U H. I\O)l\OI\APY: BJIHSIHHe TeMnepaTypbI Ha BeJIHtIHHy HaCeJIeHHH
KpbIJIaTbIX TJIeH nepeXBaTaHbI B KyJIbTypbI KapTocPeJISI. . . . . . . .' 59

B. BynYIIIAH: HCCJIe.ll,OBaHHSI OTHOCHTeJIbHO OI1THMaJIbHOH nycToTbI nOca.ll,KH B
saBHCHMOCTH OT BeJIHtIHHbI KJIy6HeH, npH KyJIbiTypax KapTocPeJISI .ll,JISI ceMSIH.. 67

f. ,llHHA H M. B3JlAIIIA: BKJIa.ll,bI OTHOCHTeJIbHO YJIYtIIlleHHSI TeXHOJIOrHH KYJIbTH
BHpoBaHHSI paHHero KapTocPeJISI .ll,JISI nOTpe6JIeHHSI 6es npOBe.ll,eHHH pa60T no
yXO.ll,y . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . .. 75

AHACTACH5I C3BYJlECI\Y: BJIHSIHHe MHHepaJIbHbIX y.ll,06peHHH H opoIlleHHSI Ha
HeKOTopble cPHSHOJIOrHtIeCKHe npoueCCbI .ll,JISI paHHero KapTOcPeJISI, KyJIbTHBHPO-
BaHHoro Ha neCqaHHbIX nOtIBaX Ha IOre OJITeHHH. . . . .' 81

M. BEPHHnEl!I, H. HEfYUb, H. UHPY, H. M333PEAHY, JlYLIH5I nPAfOMHP:
Co06pa)l{eHHSI no OTHOIlleHlUO JIeTHeH nOca.ll,KH KapTocPeJISI.. .... 85

n. CI\YPTY: naHHble OTHOCHTeJIbHO saBHCHMOCTH npO.ll,yKUHH KapTocPeJISI OT HeKO-
TOpbIX 6HOJIOnIqeCKHX ::meMeHTOB npO.ll,yKTHBHOCTH. . . . . . . . . ., 91

x. BPEnT, M. BEPHHnEl-1, Eyn)l\EHH5I T3H3CECI\Y, B. I\OTIOHH, H. BPE
TAH, Jl. PEl!IXBYX, C. fJlHfOP H H. M333PEAHY: nHcPcPepeHUHoHHPO
BaHue CHCTeMW y.ll,06peHuH KapTocPeJISI npe.ll,HaSHatIeHHOrO .ll,JISI pacxo.ll,a oceHbIO
- SUMOH Ha HeopOIllaeMOH KyJIbType . . . . . . . . . . . . . ., 99

H. BEPHHnEl!I, ,ll. CI\YPTY, X. BPEnT, H. HEfYUb, JlYLIH5I nPAfOMHP,
r. CTIHPHnOH. T. KATEJlJlH, H. CHMHOHECKY, H. BJl3nyUY, E.
CKYPTY, Jl. PEl!IXBYX, Eyn)l\EHH5I T3H3CECI\Y, Jl. TAMAlll, H. M3
33PEAHY H CT. MATE: nHcPcPepeHUHaJIbHOe npHMeHeI-IHe y.ll,06peHuH B sa·
BUCUMO.~TU OT capTa KyJIbTHBUpOBaHHoro KapTocPeJISI. . . . ., 115

Jl. PEl!IXBYX: HOBble y.ll,06peHHSI H TeXHOJIOnI51 npuMeHeHHSI HX .ll,JISI KYJIbTypbI
KapTocPeJISI . . . . . ., ...•. .... .... 163



15

)1. CI\YPTY, JlY4115I JlPAfOMI1P, 11. HEfYUb, Jl. PElI1X5YX, EYLI)I\EHI15I
T3H3CECI\Y, CT. PEHEA, fx. 5YJlAH, M. fYU3, AJlI1C MAPI1HI1K3,
CT. MAPKYC, 11. M333PEAHY: Pe3YJIbTaTbI OTHOCHTeJIblHO 3nOXH npHMe-
HeHH5I OpraHHtleCKHX H MHHepaJIbHbIX Y.lJ.06peHHH Ha KyJIbTypy KapTocPeJI5I.. 16:3

l{. CI\YPTY, 11. HEfYUb, JlY4115I .[(PAfOMI1P : 3KcnepHMeHTaJIbHbIe pe3yJIbTaTbI
OTHOCHTeJIbHO BJIH5IHH5I HeKoTopbIX CooTHoIlleHHH MeJK.lJ.Y a30ToM, cj)OCcPOPOM H
KaJIHeM Ha npOH3BO.lJ.CTBO opOIllaeMoro KapTocj)eJI5I. . . . . . . . . ., 173

11. HEfYUb, Jl. CKYPTY: I1ccJIe.QoBaHHe OTHOCHTeJIbHO 3cj)cj)eKTHBHOCTH opraHH-
t.IeCKHX MHHepaJIbHbIX Y.lJ.06peHHH: .lJ.JI5I opoIllaeMblx KapTocj)eJIeH:. . . . .. 181

lIYQI15I JlPAfOMI1P, Jl. CKYPTY, 11. HEfYUb, AJII1C MAPI1HI1K3, CT. PE
HEA H fx. 5Y.[(AH: BJIH5IHHe OTITHMaJIbHbIX YCJIOBHH npHMeHeHH5I opraHH
t.IeCKHX Y.lJ.06peHHH H MHHepaJIbHbIX, Ha npOH3BO.lJ.CTBO KapTocj)e.'l5I npH opOllleHHH
B pa3JIHt.IHbIX nO.lJ.KJIHMaTHt.IeCKHX yCJIOBH5IX . . . . . . . . . . . .. 191

Jl TAMAlll, X. 5PEJlT, M. 5EPI1HJlElI1, 11. BJl3JlYUY, 11. 5PETAH, 11. CI1
MI10HECKY, M. fYU3, Jl. CKYPTY, TI. 33XAH, 11. M333PEAHY, <P.
I\AHUbIP, MAPI15I H3<POPHI1U3, 11. HEfYUb, B. TIOTIA, 11. UbIPY,
JlYQI15I JlPAfOMI1P, r. MOPAP H 11. I\3JlI1HOIO: I1ccJIe.lJ.oBaHH5I OTHO-
CHTeJIbHO TeXHOJIOrHH npHMeHeHH5I ep6HUH.lJ.a «ApreTpHH» . . . . . .' 203

11. BJl3.[(YUY, H. lllAPTIE, X. 5PE.[(T, M. fYU3, 11. M333PEAHY H r. MOPAP:
C rO.lJ.OBbIMH 6ypb5IHaMH HeopOIlleHHOH: KyJIbTypbI KapTolPeJI5I. . . . . . .
I1ccJIe.lJ.oBaHH5I OTHOCHTeJIbHO 3<!>epeKTHBHoCTH HOBbIX rep6HUH.lJ.OB .lJ.JI5I 60Pb6bI 21:3

EJlEHA CI\YPTY: 3KcnepHlvleHTaJIbHbIe pe3yJIbTaTbI OTHOCHTeJIbHO TeXHOJIOrHH Kap
To<!>eJIbHbIX rep6HUH.lJ.OB BBH.lJ.Y npO.lJ.OJIJKeHH5I HX 3lPlPeKTHBHoCTH .lJ.O c60pa
ypoJKa5I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

f. CvU10ill H PO.[(I1KA Il3JlTI1HEAHY: OpoIlleHHe KapTolPeJI5I B yCJIOBH5IX HH3-
MeHHOCTH Ha lOre CTpaHbl. . . . . . . . . . . . . . . . . . '. 241

Jl. CI\YPTY H Jl. TAMAlll: TIoBe.lJ.eHHe HeKoTopbIX COpTOB KapTocj)eJI5I B yCJIOBH5IX
opOIlleHH5I H Y.lJ.06peHH5I. • . . . . . . . . . . . . . • . . . " 251

11. I\3HJlEA, A. nOTIECI\Y. r. MI1TPEA, 11. 5Y3ATY H Jl. TAMAlll: 113YQeHHe
B OTHOIlleHHH yCTaHOBJIeHH5I pa3JIHt.IHbIX TeXHOJIOrHH npHrOTOBJIeHH5I rrJIo.lJ.opo.lJ.
Horo CJI05I KyJIbTypbI KapTOlPeJI5I B 3aBHCHMOCTH DT nOt.IBeHHOKJIHMaTHt.IeCKHX
yCJIOBHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

E. MOP3PECI\Y, H. 5PI15I, A. KY4YPEAHY, .[(. YJl4EHI\Y, A. TIOTIECI\Y,
11. K3HJlEA, E. JlYI\A, T. f AJl, I\. TIAHI\PAUI1YC H f. lllYCTEP : I1ccJIe
.lJ.OBaHH5I MexaHH3HpOBaHH5I pa60T yHHt.ITOJKeHH5I cTe6JIeH KapTOlPeJI5I MexaHH-
t.IeCKHM nyTeM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 267

H. I1TH3TECI\Y: Ilpe.lJ.ynpeJK.lJ.eHHe 3apaJKeHHH lPHTOlPTOpOM ceMeHHoro KapTo-
<!>eJI5I, nOCpe.lJ.CTBOM HCnOJIbeOBaHH5I arpOTeXHHt.IeCKHX H XHMHt.IeCKHX MeTO.lJ.OB. 281

K MAHOJlAI\E, TI. TIAlllOJl, HI1HETA HI1I\OJlAECKY, EJll1CA5ETA lllMI1.[(T,
A. HAHY H B. 53PHAYPE: BKJIa.lJ.bI rro H3yt.IeHHlO 3HTOMOlPayHbI KYJIbTYP
paHHero KapToepeJI5I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. 287

CAH.[(A AJlEI\CAHJlPECI\Y, C. TIETEAHY, 11. lllAHJlPY H 11. CTAlI1I\Y : YCTOH
t.IHBOCTb Ha JlJlT H JlHH.lJ.aH pa3JIHt.IHbIX BH.lJ.OB I\OJIOpa.lJ.CKOrO JKyKa (Leptino-
tarsa decemlineata Say.) H 60pb6a rrpOTHB 3THX Bpe.lJ.HTeJIeH. . . . . .. 293

5. TIJl3M3JlEAJl3: JleHcTBHe XJIOpHCTOro HaTpH5I (NaeI) Ha rpH6KH PH30KTOHH5I
COJIaHH (Rhizoctonia solani Kiihn) Ha KJIy6HH KapTo<!>eJISI. • . . . .. 301

B. IlJl3M3.[(EAJl3: Cnoco6 HCCJle.lJ.OBaHHR epyHrHUH.lJ.OB .lJ.JI5I 60Pb6bI C PH30KTOH030H:
(Rhizoctonia solani Kflhn) B JIa60paTopHbIX yCJIOBH5IX. . . . . . . ., 305



16

CTp.

C. MYPElIlAH: B03MO:>KHOCTb COXpaHeHI151 HOBbIX COpTOB KapTocj:JeJI5I 309

I1p. COKOJI : Onpe.neJIeHHe TeXHOJlOrHH npOH3Bo.nCTBa KapToePeJl51 . 313

<PJI. fbIJIK3, MAPI15IHA I10HI1U3 H I10H AJIEKY: Pacxo.nbI no npo.nyKUHH
KapT0ePeJl51 paHHero copTa B 3aBHCHMOCTH OT npHMeH5IeMOH TeXHOJIOrHH . 310

M. I3EPI1H.UEl7f, I1. M3HOIO, T. KATEJIJII1, I1. HI1KOJIAY, C. MYPElilAH H
M. DETPYUA: OpraHH3aUH5I npoH3Bo.ncTBa KapToePeJl51 B PyMbIHHH . 32'1

X. I3PE,UT H M. DAl7fKY: Pe3YJlbTaTbI 06 HcnOJlb30BaHHM OITbITHOrO MeTo.na «6e3
HHTepBeHUHH» .nJI5I aHaJIH3bI ePaKTopOB onpe.neJl5lIOmHXC5I ITpOl-lBO.nCTBO KapTO-
epeJI5I (I1I-He co06meHHe) 341

.1\1. nAHKY: AHaJlH3 llp5IMbIX BJlH5IHHH Me:>K.ny CJ1YlfaHHblx B3aHM03aBHCHMOCTbIX
(~(jK'IOPOB .... . . . . . 351

B. KOnOHI1 H Jl. PEl7fXI3YX : <paKTOpaJIbHble OllbITbl C lIul:lTOpeHHeM H oe3 TaKOBoro 357
B. I\OnOHI1 : MHoroH3MepeHHoe HCJIe.nOBaHHe KapToePeJIbHbIX OITbITaX c y.n06peHH5IMH 3G5



Portret

Colectivul de cercetare la cartof aduce un cald şi respectuos omagiu
dr. dt. ECATERINA CONSTANTINESCU, membru corespondent al Aca
demiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Terminarea studiilor universitare la Cluj, promoţia 1928, a constituit
începutul unei bogate şi rodnice activităţi în domeniul ameliorării plantelor
ce a acoperit o perioadă de peste 38 de ani şi s-a desfăşurat la Bucureşti,

Cenad, Moara Domnească, Domneşti, Fundulea şi Braşov. Astfel au fost
elaborate prÎlna raionare a soiurilor de cartof în ţară şi prima hartă cu
aria de cultivare a cartofului după considerente pedocliInatice. Teza de doc
torat susţinută în 1937 constituie şi astăzi element de plecare în studiile
internaţionale privind caracteristicile agrobiologice ale speciei S. tu
berosum.

După o serie de rezultate deosebit de valoroase în ameliorarea grîului
de tomună (soiurile Movila Rouselon şi Cenad 308) şi a orzului de toamnă

(soiul Cenad 3963), dr. dt. E cat eri n a Con sta n tin e s cu a primit
in 1948 sarcina înfiinţării şi conducerii laboratorului de ameliorarea car
tofului, dedicîndu-se integral acestei culturi. Elaborînd primele scheme
moderne de creare de noi soiuri, a coordonat munca de ameliorare de la
Bucureşti, Braşov şi Suceava, obţinînd direct sau în colaborare soiurile
Bucur, Colina, Carpatin, Braşovean şi Măgura. Numeroase linii superioare
prin potenţial productiv, precocitate şi calitate au intrat ulterior în mate
rialul de ameliorare al Institutului de la Braşov.

Contribuind cu energie la campania de con1batere şi localizare a ata
cului de rîie neagră declanşat în Bucovina şi Transilvania în 1943, a între
prins numeroase cercetări privind rezistenţa soiurilor, biologia ciupercii
şi metodele de infecţie artificiale. Cu sprijinul Ministerului Agriculturii,
a organizat începînd din 1961 producerea cartofului de sămînţă, conce-

2 - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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pînd scheme speciale de producere şi regulamente de recunoaşterea cultu
rilor. A ajutat neobosit munca cultivatorilor din ferme de stat, şcoli de
agricultură şi cooperative agricole prin cîmpuri experimentale demonstra
tive sau culturi comparative, prin organizarea înmulţirii soiurilor rezis
tente la rîia neagră sau prin recunoaşterea culturilor şi purificarea soiuri
lor. A îmbinat activitatea de îndrumare cu aceea de cercetare, lucru evi
dent în publicaţiile Institutului şi Academiei sau de peste hotare. Este au
torul principal al unei laborioase lucrări de sinteză - prima monografie
românească a cartofului, editată în anul 1969.

Deosebitul om de ştiinţă dr. dt. E cat eri n a Con sta n tin e s cu,
este recunoscut unanim ca fiind primul ameliorator modern român con
sacrat exclusiv culturii cartofului şi constituie un consilier preţios şi per
manent pentru munca de creare de noi soiuri din cadrul Ins,titutului nostru.

The potato research team express their respects and warm hommage to
dr. dt. E cat eri n a Con sta n tin e s c u, correspondent member of Academy of
Agriculture and Forestry Sciences, the first modern Romanian potato breeder.

AHer finishing her University studies in Cluj in 1928 she embarked on the
path of a rich and fruitfull aetivity in plant breeding that covered a period of over
38 years. The Doctor degree's thesis presented in 1937 is keeping its value even today
as a basic starting point in international studies on agrobiological charaeteristics of
S. tuberosum. AHer a series of very valuable results in breeding the wheat (varieties
Movila Rouselon and Cenad 308) and winter barley (variety Cenad 396) dr. dt. E c a
te rin a Con sta n tin e s c u was encharged in 1948 with organization and
leade'rship of the pot,ato breeding in our country. She created personaly or in coHa-
boration the potato varieties Bucur, Colina, Carpatin, Br:aşovean aud Măgura. She
acted energically in preventing and localizing the scab attack that had appeared in
our country in 1943, doing research work on variety resistance and fungus biology.
She also contributed to the organization of potato seed production since 1961, con
cieving special schemes and certification systems. Besides her important role in
extension of the research in state farms and cooperatives, she is the main author
of the first Romanian monography of potato, issued in 1969.



T. GOREA şi A. PLAMADEALA, Rezistenţa de" cîmp la mană.

VARIABILITATEA ŞI EREDITAT'EA REZISTENŢEIDE CÎMP
LA MANĂ (ÎN POPULAŢII HIBRIDE Fi DINTRE SOLANUM

TUBEROSUM L. ŞI SOLANUM DEMISSUM LINDL

T. GOREA şi ADRIANA PLĂMĂDEALĂ
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S-a studiat distribuţia frecvenţelor pentru rezistenţa de cîmp
la mană a unui număr de 31 populaţii rezultate din încrucişări

reciproce între diferite soiuri de cartof Solanum tuberosum L. şi

unele genotipuri ale speciei hexaploidemexicane Solanum demis
sum Lind1. Notarea gradului de atac s-a făcut cu note de la 1 la
9, folosind ca martori soiurile Bintje (9), Desiree (7) şi Eba (5), iar
ca sursă de infecţie soiul Bintje. Diferenţele dintre distribuţiile

populaţiilor şi dintre valorile mediilor au scos în evidenţă că par
tenerul care imprimă rezistenţa este specia S. demissum, rezistenţa

soiului fiind de mai mică importanţă. Influenţa maternă a re
ieşit din încrucişările reciproce. Frecvenţă mai mare de genotipuri
rezistente s-a obţinut cînd S. demissum a fost folosită ca tată; a
rezultat un număr mare de genotipuri cu polen steril.

Din momentul cînd s-a descoperit rezistenţa diferenţiată bazată pe
gene majore de hipersensibilitate R în S. demissum Lindl şi s-au creat
primele soiuri cu rezistenţă absolută la principalele rase patogene ale
ciupercii Phytophtora infestans Mont de Bary. S-au pus multe speranţe în
perspectiva acestei forme de rezistenţă datorită eredităţii ei mono şi oligo
genice dominante. Această speranţă a devenit însă iluzorie imediat ce
agentul patogen a dovedit abilitatea de a forma rase noi specializate prin
mutaţii şi selecţie direcţională, rase capabile să învingă barierele de rezis
tenţă create de amelioratori. Perspectiva de a crea o rezistenţă ridicată şi

stabilă pare a fi rezervată combinării într-un singur ideotip a celor două

forme de rezistenţă, prin grefarea pe un fond genetic orizontal transgresiv
de rezistenţă uniformă a cît mai mulţi factori verticali de rezistenţă dife
renţială (A b d a Il a şi H e r m s e n, 1971).

In opoziţie cu noianul de date care fundamenteazănatura şi eredita
tea rezistenţei diferenţiate (S c h i c k, 1932; B 1 a c k, Mas ten b r o e k,
Mills şi Peterson, 1953; Gallegly, 1955; Black şi Gallegly,
1957; S c h i c k şi colab. 1958; T o x o pe u s, 1960; M c K e e, 1962; M a 1
col m s o n şi B 1 a c k, 1966; M a k 1a k o v a şi K o s Iov s k a i a, 1966;
Hen n ing e r şi O e r t e 1, 1968; Z adi n a, 1968), cercetările cu privire
la rezistenţa uniformă, de cîmp, sînt foarte sumare şi izolate. Ele au fost
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orientate în primul rînd spre a clarifica componentele formei ei de mani
festare fenotipică (Van der Zaag, 1959; Lapwood, 1961; Graham
şi Hod g s o n, 1965; P i o t r o v ski şi colab. 1973). Studiile şi investi
gaţiile genetice s-au rezumat la a postula ereditatea polifactorială a acestui
tip de rezistenţă (Schper, 1951; Mililer şi Haigh, 1953; Desh
fi u k h ~i H o w ard, 1956; Van de r Z a a g, 1959; La p w o o d, 1963;
U ITI aer u s 1970).

Sînt destul de sporadice datele ştiinţifice cu privire la ereditatea
rezistenţei de cîmp la hibrizii interspecifici pe bază de S. demissum
(B lac k, 1970). Observaţiile făcute asupra unor populaţii hibride F 1, din
tre unele soiuri de cartof şi specia S. demissu7n completează acest gol, pu
nînd în discuţie variabilitatea şi ereditatea rezistenţei de cîmp transnlisă

de această specie hexoploidă.

MATERIALUL SI METODA DE LUCRU. In anul 1971 s-au făcut încrucişări

reciproce între 16 geno1;ipuri diferite ale speciei mexicane S. demissum şi patru soiuri
de cartof. Populaţiile rezultate au fost cultivate fără selecţie direcţională, un an în
sere şi doi ani în cîmp. în anul 1974 materialul a fost plantat în rînduri de 5 plante
din fiecare genotip, avînd ca standarde soiurile Bintje, Desiree şi Eba. Infecţia cu
mană a fost provocată, folosind ca sursă de infecţie soiul Bintje, dispus la începutul
şi sfîrşitul fiecărui rînd (genotip). S-a folosit sistemul de notare de la 1 la 9 în care
nota 1 a reprezentat genotipurile pe care nu s-a remarcat atac de mană. Notarea
atacului de mană s-a făcut în momentul în care la martori s-a realizat următorul

grad de atac: Bintje - 9, Desiree - 7, Eba - 5.
La interpretarea rezultatelor, populaţiile au fost grupate în funcţie de genom,

genitori şi direcţia de încrucişare, apoi au fost comparate între ele prin diferenţele

dintre medii, discriminate cu ajutorul testului t şi prin distribuţia frecvenţelor exa
minată cu ajutorul testului X2•

REZULTATELE OBŢINUTE. Comparînd între ele patru populaţii

care au avut ca genitor matern o provenienţă comună de S. demissum, se
constată că nu se deosebesc între ele în mod semnificativ nici prin valorile
mediilor şi nici prin distribuţia frecvenţelor în clase după gradul de atac
(fig. 1). Deci soiurile cultivate atunci cînd au fost folosite ca părinte pole
nizator în hibridările interspecifice cu specia mexicană S. demissum, nu au
transmis descendenţeloro rezistenţă diferită destul de expresivă.

Comparînd mai multe populaţii hibride, la formarea cărora a contri
buit acelaşi polenizator, din genomul S. tuberOsu7n şi genitori materni dife
riţi din specia S. demissum, au apărut deosebiri expresive, atît din punct
de vedere al diferenţelor dintre medii, cît şi din punct de vedere al distri
buţiei frecvenţelor, care sînt asigurate statistic (fig. 2). Astfel populaţiile

7, 10, 13, 14, 16, 17 şi 19 au avut rezistenţa medie cuprinsă între 2,27 şi

2,88 şi un procent de peste 75% din seminceri cu grad de atac la nota 3 în
timp ce la altele valorile medii ale gradului de atac au oscilat între 3,04
şi 5,29, procentul genotipurilor cu grad de atac sub nota 3 variind de la
30/0 la 42%. Aceste diferenţe semnificative ale gradului de atac la popu
laţiile hibride rezultate din încrucişările dintre provenienţe diferite de S.
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Fig. 1. Distributia în
sumată a frecve'ntelor
pentru gradul at'acu
1ui de mană în popu
laţiile hibride F 1 din
încrucişarea speciei S.
demissum cu soiuri
diferite de cartof (Cu
mulated distribution
of frequencies for
Phythophthora attack
degree in hybrid
populations F 1 from
crosses S. demissum

x S. tuberosum).
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demissum folosite ca partener matern şi soiurile din S. tuberosum folosite
ca partener polenizator arată că rezistenţa de cîmp la mană are determinis
mul genetic localizat în genomul 8. demissum.

In cazul cînd soiul de cartof a fost folosit ca partener matern şi geno
tipurile de S. demissum ca partener polenizator, indivizii care au compus
cele 6 populaţii au fost atacaţi mai puternic, mediile populaţiilor fiind si
tuate între 4,18 şi 5,83 iar distribuţia frecvenţelor a fost deplasată pe do
menii cu grad de atac mai mare. Numai două populaţii (24 şi 25) au avut
peste 20% din indivizi în clasele de rezistenţă 1-3. In celelalte populaţii,

acest grad de rezistenţă a fost realizat numai de 2-5% din genotipuri
(fig. 3). Genotipurile de S. demissum 70-71/16 şi 70-71/17 au imprimat

70

5.85
21 5.51
22 5.63
2:5 5,55

2' 1f.f8
25 4"'!29 fi
20 J fu/W'OJvm • \Jo'e,",~m 107~
~ ... 70lf/10
22 7071/ff
23 l071/f"
~ 1071//6
~. 70"10

t
Fig. 3. Distribuţia însumată a frecvenţelor pentru gradul atacului
de mană în populaţii hibride F, din încrucişarea cartofului cultivat
S. tuberosum L. cu genotipuri diferite ale speciei S. demissum Lindl.
(Cumulated distribution of frequencies for Phytophthora attack
degree in hybrid populations F, from crosses S. tuberosum x S.

demissum lines).

ŞI In cazul folosirii lor ca tată o rezistenţă de cîmp mai mare. Aceasta
scoate în evidenţă diferenţierea nivelului rezistenţei de cîmp în funcţie

de structura genetică a partenerului S. demissum, indiferent de poziţia lui
în încrucişările reciproce.

Distribuţiile însumate ale gradului de atac în populaţii F 1 din încru
cişările reciproce a unui genotip de S. demissum şi două soiuri de cartof
sînt comparate în fig. 4. Asemănarea dintre populaţiile 28 şi 29 care au
aceeaşi mamă (8. demissum) şi polenizatori diferiţi din 8. tuberosum, pre
cum şi asemănarea dintre populaţiile 30 şi 31 care au acelaşi tată (8. de
missum) şi parteneri materni diferiţi, din S. tuberosum, atestă ipoteza for-
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mulată de noi anterior că în încrucişările dintre aceste două specii expre
sivitatea genetică a zestrei transmisă de părintele S. tuberosum nu se evi
denţiază la realizarea rezistenţei de cîmp a descendenţilor, indiferent de
poziţia lui în încrucişare. Diferenţelemari şi distinct semnificative ale va-

26 oS "',.,:."".VJOA 96-$6

29 'KlPlalJdin

30 I/SOA 96'56' S demtssvm
:it K<illdlhdtn •

JI

Fig. 4. Di-IStribuţia însumată a frecvenţelor pentru gradul
atacului de mană în populaţii hibride F1 din încrucişarea

reciprocă între specia S. demissum şi două soiuri de cartof.
(Cumulated distribution of frequencies for Phytophthora
attack degree in hybrid populations F1 irom reciprocal cros-

ses S. demissum x two varieties S. tuberosum).

lorilor mediilor cît şi ale distribuţiilor dintre populaţiile de hibrizi inter
specifici în care genitorul S. demissU7n este folosit ca mamă şi populaţiile

omologate în care S. demissum este folosit ca tată ne fac să credem că

la realizarea rezistenţei de cîmp a descendenţelor F 1 o contribuţie de
seamă o au influenţele materne. Asemenea influenţe au fost semnalate de
Hei 1e şi colab. (1974) la producţia de tuberculi în încrucişările reciproce
de tipul 2x cu 4x.

Fenomenul se repetă cu aceeaşi tendinţă, dar cu intensităţi diferite
la populaţii reciproce (fig. 5) la care diferă genotipul de S. demissum folo
sit ca genitor. In cazul tuturor genotipurilor de S. demissum folosite ca
genitori, funcţia de mamă a conferit o expresivitate mai mare, generînd
populaţii cu o frecvenţă mai mare de genotipuri rezistente decît în popu
laţiile omoloage în care au îndeplinit poziţia de tată. Aceasta ne întăreşte

convingerea existenţeiunei influenţe însemnate a plasmonului S. demissum
în realizarea rezistenţei de cîmp la hibrizii interspecifici F1.
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In ceea ce priveşte fertilitatea acestor hibrizi destinaţi unui lung şir

de încrucişări regresive, exprimată deocamdată prin intensitatea de în
florire, se poate constata, comparînd populaţiile 32, 33, 34, şi 35 care au
aceeaşi mamă din' S. demissum şi polenizatori diferiţi din S. tuberosum, că

există un determinism al soiului folosit ca tată asupra acestui caracter;
populaţiile la iormarea cărora au contribuit soiurile Colina şi Măgura au

NI'
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1.5 701f/16xSlbr flO 267
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Fig. 5. Distribuţia însu
mată a frecvenţelor pen
tru gradul atacului de
mană în populaţii hibri
de F 1 din încrucişări

reciproce a cartofului
cultivat S. tuberosum L.
cu genotipuri diferite ale
speciei S. demissum
Lindl. (Cumulated distri
bution of frequencies for
Phytophthora attack de
gree in hybrid popu
lations F1 from recipro
cal crosses, S. tuberosum
x lines S. demissum).

avut un număr mai mare de genotipuri cu înflorire de intensitate 1 şi 2.
De asemenea, comparîndu-Ie cu omoloagele reciproce 32/36, 33/37, 34/38
şi 35/39, acestea din urmă au un procent de genotipuri cu înflorire bogată

semnificativ mai redus. Faptul că între populaţiile 36, 37, 38 şi 39 nu
există diferenţe semnificative la nivelul omoloagelor reciproce 32, 33, 34 şi

35 nu neagă localizarea determinismului genetic al intensităţii de înflorire
cu precădere în genomul S. tuberosum. Expresivitatea genetică a determi
nismului gradului de înflorire a fost mascată de relaţiile gradului de
ploidie realizate în embrion, endosperm şi celulele somatice ale zigoţilor

rezultaţi din acest tip de încrucişări ortoploide cu grad diferit de ploidie
(4x.6x).

Soiurile tetraploide de cartof ca părinte matern formează un ovar
somatic 4x, un sac embrionar a cărui oosferă este 2x si nucleul secundar
4x. Grăunciorii de polen ai speciei hexaploide S. del~issum germinează
formînd două spermatii triploide (3x). Din procesul dublei fecundări apar
seminţe cu ţesut n1atern 4x, cu un embrion 5x şi cu endosperm 7x, deci
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un raport de 1:1,25:1,75 în loc de 1:1:1,5 cît este normal în încrucişările

echivalente. Aceşti hibrizi sînt ploidic neechilibraţi şi prezintă perturbări

în geneza organelor de reproducere şi mai ales în microsporogeneză; de
aceea, sînt în proporţie foarte n1are sterili.
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Fig. 6. Distribuţa frecvenţelor pentru intensitatea de înflorire în
populaţii hibride F1 din încrucişările reciproce dintre specia S.
demissum şi soiuri diferite de cartof. (Cumulated distribution
frequencies for Phytophthora attack degree in hybrid populations
F 1 from reciprocal crosses, S. demissum x varieties S. tuberosum).

CONCLUZII. (1). In încrucişările de tipul S. demissum x S. tubero
sum, soiul nu are implicaţii genetice expresive asupra realizării fenotipice
a rezistenţei relative în descendenţii populaţiilorF1. Ca atare soiul trebuie
ales după însuşirile culinare şi tehnologice, rezistenţa lui putînd fi negli
jată. (2). In asemenea încrucişări părintele care determină gradul de rezis
tenţă a descendenţelor este genotipul de S. demissum şi trebuie selecţionat

după rezistenţa relativă manifestată fenotipic dar mai ales după cortegiul
de gene minore care controlează acest caracter determinat prin test hibri
dologic. (3). In transmiterea unui grad ridicat de rezistenţă relativă în
populaţiile interspecifice F, dintre S. demissum şi S. tuberosum este impli
cat şi plasmonul demissum, populaţii mai rezistente obţinîndu-se cînd S.
demissum este folosit ca genitor matern. (4) Folosirea speciei S. demissum
ca genitor matern are efect pozitiv şi asupra fertilităţii hibrizilor printr-o
intensitate mai mare de înflorire şi un procent mai mare de genotipuri cu
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polen viabil. Aceste caractere sînt determinate mai mult de partenerul
S. tuberosum. (5) Ipotezele cartofului au importanţă deosebită în reconsi
derarea schemei de ameliorare cu introgresiune pe bază de S. demissum.

VARIABILITY AND HEREDITY OF FIELD RESISTANCE TO
LATE BLIGHT IN F, HYBRID POPULATIONS BETWEEN

SOLANUM TUBEROSUM L. AND SOLANUM DEMISSUM LINDLE

ABSTRACT

The frequencies distribution for the field resistance against late blight of 31
populations resulted from reciprocal crosses between various Solanum tuberosum
L varieties and certain genotypes of the Mexican hexaploide species Solanum de
missum Lindle was studied. The attack intensity was denoted by marks from 1 to 9
using as checks Bintje (9), Desiree (7) and Eba (5) varieties and as infection source
the Bintje variety. The differences between the populations distributions and the
mean values elicited that the partener inducing the resistance is the S. demissum
species, the varieties resistance having a lesser significance. The maternal influence
was evinced by the reciprocal crosses. A greater frequency of resistant genotypes
were obtained when S. demissum was used as father and lead to agreat number of
genotypes with sterile polenum.

DIE VARIABILITĂTUND VERERBUNG DEiR FELDRESISTENZ
GEGEN PHYTOPHTHORA BEI F,-HYBRI[)POPUiLATIONEN
ZWISCHEN SOLANUM TUBEROSUlVI L. UND SOLANUM

DEMISSUM LINDL

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde die Hăufigkeitsverteilung fUr die Feldresistenz gegen Phytophthora
von 31 Hybridpopulationen aus den Reziprok-Kreuzungen zwischen den verschiede
nen Kartoffelsorten Solanum tuberosum L. und einigen Genotypen der mexikani
schen hexaploiden Art Solanum demissum Lindl. untersucht. Die Bonitierung des
Befallgrades erfolgte mit Zahlen von 1 bis 9, im Vergleich zu Standardsorten Bintje
(9), Desiree (7) und Eba (5); als Infektionsquelle wurde die Sorte ;Bintje angewendet.

PA3HOBHllHOOTb H HACflEllCTBEHHOCTb YCTO~qHBOCTH

HA 3APAJKEHHE B nOJlEBbIX YCJlOBH5IX YCTO~qHBOCTH

K <PHTO<PTOPE B fHBPHlJ,HbIX nOnYJl5IUH5IX MEJKllY
SOLANUM TUBEROSUM H SOLANUM DEMISSUM

PE3IOME

Eblno HsyqeHO paCllpe~eneHHe qaCTOT cnyqaeB COllpOTHBneHHH B lloneBWX ycnoBHHX

Ha sapmKeHHe 31 qHCna pasHoBH~HocTeH, nonyqeHHbIX llyTeM BsaHMHoro CKpemHBaHHH pas

nHqHbIX COpTOB KapToepenH ConaHYM Ty6eposyM H HeKoTopbIX reHOTHTIOB MeKCHKaHCKoro

BH~a ConaHyM ~eMHCCYM.

OLi,eHKa CTeneHH llOpa:IKeHHH 6bwa ocymecTBneHa OTMeTKaMH DT 1 ~o 9, rrpHMeHHH il

KaqeCTBe 06blqHbIX OllbITHbIX COpTOB EHHT:lKe (9) H .lI.esHpe (7), a B KaqeCTBe HCTOqHHKa

sapa:IKeHHH THrr EHHT:lKe. Pas.'1WlHH Me:IK~Y pacllpe~eneHHeM rrorrymlLi,HH H OlJ,eHKOH Cpe~bJ

BbIHBHnH, qTO yqaCTHHKoM, rrpH~aIOmHM yCTOHtlHBOCTb, HBnHeTCH BH~ C. ~eMHCCYM H YCTOH

qHBOCTb caMbIX COpTOB HMeeT MeHbUlyIO Ba:IKHOCTb. PewaJomee MaTepHaHCKoe BnHHHHe BbIH-
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BHJ10Cb I1pH B3aHMHOM CKpeI.IJ,HBaHHH. DOJIbllJee KOJIWleCTBO yCTOH4HBbIX reHOTHI10B 6bIJIO

I10JIYQeHO I1pH HCI10JIb30BaHHH C. )J.eMHccyM B KaQeCTBe paCTeHH5IOTua, HO nOJIy4HJIOCb 60JIb

wee 4HCJIO reHOTHI10B CO CTepHJlbHOH I1bI.lIbUOH.
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S-a lucrat cu un total de 158 soiuri, recoltările de dinamică

însumînd 7 epoci. Rezultatele calculate prin corelaţii multiple au
privit elemente din perioada dinaintea atingerii maximului greu
tăţii vrejilor şi din perioada ulterioară. Variaţia caracterelor denotă

o determinare genetică cantitativă, numărul tuberculilor sau al
vrejilor fiind mult mai strict controlat genetic decît greutatea tu
berculilor sau a vrejilor. Producerea de sămînţă necesită un număI

mare de vreji la cuib; producţia de consum depinde la soiurile
timpurii şi semitimpurii de numărul de vreji şi la soiurile semi
tîrzii de greutatea vrejilor.

Importantă pentru dirijarea producţiei precum şi pentru caracteri
zarea timpurietăţii, cunoaşterea dinamicii formării producţiei la cartof a
constituit obiectul a nUlneroase studii începînd cu acelea ale lui Lor h
(1948) care a localizat tuberizarea în perioada îmbobocitului şi intuia empi
ric corelaţia dintre masa vegetativă şi producţia de tuberculi. O judicioasă

extindere a problemei a făcut-o B eri n d e i (1960) prin descrierea pro
cesului diferenţiatpe grupe de precocitate. W i t t e II r o o d şi colab. (1957)
reprezentînd matematic raportul dinamic dintre organele de asimilaţie şi

cele de acumulare, E n gel şi R a e u b e r citaţi de E n gel şi colab. (1963),
au realizat un model lnatematic de evoluţie a acumulării de substanţă

uscată. B o dIa e n d e r (1963), a tratat problema fotoperiodismului critic
privind tuberizarea, H e do u (1965) şi mai detaliat Ma d e c (1967) au
condiţionat tuberizarea de perioada anterioară de incubaţie şi i-au deter
minat reversibilitatea în raport cu mersul dezvoltării foliare. Procesul a
fost filmat în vase de vegetaţie de Me i n 1 (1967) care a corelat natura
maturităţii cu intensitatea metabolică (respiraţie) înaintea formării masei
foliare (M e i n 1, citat de E n gel şi colab. 1963). Lucrarea de faţă îşi pro
pune să cerceteze la soiuri natura genetică a unor elemente caracteristice
ale dinamicii formării producţiei în corelaţie multiplă de definire a proce
sului ca urmare a cercetărilor genetice ale lui Cat e Il y şi G roz a (1972)
efectuate în populaţii hibride.

MATERIAL ŞI METODA. S-a lucrat cu un total de 158 soiuri (63 timpurii şi

semitimpurii, 63 semitîrzii şi 32 tîrzii). Aşezarea în cîmp a fost în dreptunghi latin,
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iar recoltările de dinamică în 7 epoci. In calculul de corelaţie multiplă s-au totalizat
477 valori medii pentru perioada de vegetaţie pînă la momentul atingerii maximului
de greutate a vrejilor şi 444 valori medii pentru perioada postmergătoare acestui
moment.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Greutatea tuberculilor la cuib variază

foarte strîns şi pozitiv cu numărul de zile în tot cursul vegetaţiei (tabelul
1), ceea ce nu se întîmplă cu numărul de tuberculi la cuib (corelaţie inexis
tentă în prima perioadă, deoarece recoltările începînd de la înflorire s-au
plasat la 1--2 săptămîni după terminarea tuberizării- B eri n de i, 1960;
dar există în a doua perioadă, cînd soiurile mai tîrzii continuă tuberi
zarea). Greutatea vrejilor e cu atît mai dependentă pozitiv de numărul de
zile cu cît soiul e mai tîrziu (în prima perioadă), pentru ca în a doua pe
rioadă să scadă în mod egal pentru toate soiurile. Greutatea tuberculilor
la cuib se corelează pozitiv cu numărul de tuberculi doar la soiurile tîrzii
în prima perioadă, dar şi la semitîrzii în a doua perioadă cînd continuă

tuberizarea; corelaţia relativ mare de la soiurile timpurii în a doua pe
rioadă se explică prin acumularea mai slabă spre sfîrşitul vegetaţiei, nu
mărul existent de tuberculi contînd foarte mult. Greutatea tuberculilor se
corelează pozitiv cu greutatea vrejilor în prima perioadă (caracteristicăde
soi tîrziu) şi surprinzător în a doua perioadă la soiurile timpurii, deci acu
mularea producţiei încă foloseşte suprafaţa de asimilaţie foliară spre sfîr
şitul verii. La soiurile timpurii producţia depinde pozitiv de numărul de
vreji în a doua perioadă.

Numărul de tuberculi e corelat cu greutatea vrejilor numai la soiu
rile timpurii, în schimb cu numărul de vreji este corelat la toate catego
riile. Greutatea vrejilor e corelată negativ cu nU1TIărul vrejilor în prima
perioadă (cînd sensul corelaţiilor fiecărei variabile cu numărul de zile e
opus) dar pozitiv în a doua perioadă (cînd sensul ambelor corelaţii cu nu
mărul de zile coincide).

S-ar desprinde din analiză ideea că deoarece pentru producţia de
consum (nu de sămînţă) contează perioada a doua, care îi desăvîrşeşte va
loarea, pentru soiurile timpurii e important numărul de tuberculi (deter
minabil de numărul de vreji) iar pentru cele tîrzii e acumularea în sine
(dependentă de greutatea vrejilor în prima perioadă).

Judecînd corelaţiile multiple în prima perioadă (pînă la momentul
greutăţii maxime a vrejilor) producţia depinde considerabil de numărul

de zile (tabelul 2). La soiurile timpurii sînt mai importante: nUlnărul de
tuberculi, numărul de vreji şi mai puţin greutatea vrejilor; la soiurile semi
tîrzii, producţia e funcţie de greutatea vrejilor şi numărul de tuberculi, iar
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la soiurile tîrzii - de numărul de vreji şi numărul de tuberculi (continuă

tuberizarea). Interacţiunile sînt o caracteristică de tardivitate (evoluţii

multiple neexponenţiale).Rolul numărului de tuberculi scade proporţionat

faţă de situaţia relevată prin corelaţiile simple, deoarece cu excepţia soiuri
lor timpurii unde tuberizarea s-a terminat, ponderea mare aparţine inter
acţiunilor. In perioada de după momentul greutăţii maxime a vrejilor
(tabelul 3) producţia e determinată în primul rînd de numărul de zile la

Tabelul 2
Greutatea tuberculilor la cuib (Y) pînă în momentul greutăţii maxime a vrejilor

(Tuber weight of a hill - y, before moment of hauhns maximum weight)

Cor. simplă I Corelaţie multiplă

Variabila Simb. Total I Total I t + st I sT I T

r I loc. Det. %IIOe~ Det. OM loc. IDet. 0/01 loc. Det. OM loc.

***
Nr. zile (days) Xl 0,853 1 75,17 1 73,06 1 79,41 1 0,00 14

***
Nr. zile x Nr. zile x2 0,845 2 0,03 10 0,75 5 0,17 5-6 75,91 1

1

***
Nr. tuh.{cuib x2 0,227 5 0,13 7 2,06 2 0,04 12 0,04 11

***
Nr. tub. x Nr. tub. x2 0,197 7 0,00 14 0,06 12 0,85 4 1,01 4

2

*** 5-
Gr. vreji{cuib x3 0,177 8 0,00 13 0,02 14 0,17 6 0,04 12

***
Gr. vreji X Gr. vreji x2 0,204 6 3,51 3 1,39 3 1,23 3 0,12 8

3

***
Nr. vreji{cuib x4 -0,143 10 0,01 11 1,32 4 0,05 11 0,71 6

***Nr. vreji x Nr. vreji x2 -0,149 9 0,02 9 0,37 7 0,01 14 1,22 3
4

I ***
Nr. zile x Nr. tub.

I

X1X 2 0,729 3 3,93 2 0,14 11 0,02 13 8,76 2

***
Nr. tub. x Gr. vreji X 2X3 0,274 4 0,95 4 0,60 6 2,14 2 0,84 5

t + st = soiuri timpurii şi semitimpurii; sT = semitîrzii; T = tîrzii
t + st = early medium early varieties; sT = medium late; T = late

semitîrzii care încă se mai comportă ca soiuri de timpurietate şi de inter
acţiunea număr de zile cu număr de tuberculi pentru soiurile timpurii şi

tîrzii (primele prin ritmul lent de acumulare semănînd cu sfîrşitul perioa
dei a doua de la soiurile tîrzii). Urmează ca pondere interacţiunilede greu
tate a vrejilor cu numărul de zile (soiuri timpurii) sau cu numărul de tu-
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berculi (soiuri semitîrzii, la fel ca în prima perioadă), sau simpla greutate
a vrejilor (soiurile semitîrzii şi tîrzii). Pentru ambele perioade interacţiu

nile număr de zile cu număr de tuberculi se menţin pe locu12 sau 1 la soiu
rile tîrzii (contează acumularea pe tuberculii existenţi), iar acelea dintre
număr de tuberculi şi greutate de vreji pe locurile 2 şi 2 la soiurile semi
tîrzii (contează încă suprafaţa de asimilare care, spre deosebire de cea a
soiurilor tîrzii, nu concureazăacumularea). Exemple de funcţionarea inter
dependenţelorsînt redate în figurile 1 şi 2.

Tabelul 3

Greutatea tuberculilor la cuib (Y) după momentul greutăţii maxime a vrejiIor
(Tuber weight of a hin - y, after moment of haulms maximum weight)

Cor. simplă I Corelaţie multiplă

Variabila Simb. Total I Total I t + ,t I ,T I T

r /lOC. Det. %/lOC. Det.oMlOC. Det. %1 loc. IDet. %1 loc.

***
Nr. zile (days) Xl 0,764 2 8,89 2 0,00 14 60,51 1 6,56 2

***
Nr. zile X Nr. zile x 2 0,750 3 0,22 8 6,72 3 0,49 8 0,69 5

l
***

Nr. tub./cuib Xl 0,465 5 0,10 9 1,68 5 0,37 10 0,04 11

* *Gr. vreji/cuib x2 0,121 13 6,87 3 0,54 7 7,03 3 3,24 3

* *Gr. vrej X Gr. vrej x 2 0,157 10 4,27 4 1,12 6 1,53 5 2,44 4
3

* *Nr. vreji/cuib x4 0,154 11 0,23 7 2,67 4 0,09 13 0,09 7

* *Nr. zilexNr. tub. XI X2 0,764 1 58,51 1 56,49 1 1,59 4 71,04 1

***
Nr. zile X Gr. vreji XI X3 0,282 7 0,06 12 13,48 2 0,42 9 0,03 13

***
9.28

1
Nr. tub. X Gr. vreji x2xa 0,222 9 0,06 13 0,47 8 2 0,04 9

t + st = soiuri timpurii şi semitimpurii; sT = semitîrzii; T = tîrzii
t + st = early medium early varieties; sT = medium late; T = late

o caracteristică a primei perioade (tabelul 4) o formează lnedia cea
mai ridicată la greutatea tuberculilor, numărul de tuberculi şi de vreji la
soiurile timpurii şi media greutăţii vrejilor mică la timpurii şi mare la
tîrzii. In a doua perioadă greutatea tuberculilor scade de la tîrzii spre
timpurii la fel cu greutatea vrejilor, numărul de vreji variază în Sens in
vers iar numărul de tuberculi e relativ constant. Coeficienţii mari de va
riaţie sînt la greutatea tuberculilor şi greutatea vrejilor (şi invers în. pe
rioada a doua). Repetabilitatea genetică (limită superioară a eritabilit~ţii)

este pentru aceste caractere mică, acţiunea mediului fiind de peste 500/0.
Nu la fel se poate spune despre numărul de tuberculi şi cel de vreji care
sînt mari constante genetice de soi.

3 - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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Fig. 2 - Variaţia producţiei de tuberculi în funcţie de numărul de tuberculi şi zile
(Tuber yield variation depending on tuber and days number).



H. GROZA, Dinamica producţiei ele cartof. 35

60

numar de ·50

91' weJl/wlo ~ 2309
JOlvrt !/mpurtl

numar zIle ~ 60
'II' vrejij'ct/IIJ • 7
,JOIt/Îi t/Îzii

250 380

~ vrejijcvIQ

9

250 '-20

9t: vte)i/CVi/J.

număr zile =80

91' wejl/CIJ'b=260~
soiuri tImpurii

565

8

nUl7?ii/,z;/e -95

nr VIl?Jllevb .. 8
JOIt/l'i /ii'?IU
~__-::;;11111"~_5__

676

INAIN1:t:

OI:MAXINUI. GREUTATII flRr:JllOR

I1VPA

HAJlIMIJI. GREUTATI! flRE.lllOR

Fig. 1 - Variaţia de tuberculi în funcţie de numărul de tuberculişi vreji la soiurile
timpurii şi numărul de tuberculi şi greutatea vrejilor la soiurile tirzii (Tuber yield)
variation depending on tuber and stems at early varieties and tuber number and

haulms weight at late varieties).



Semnificaţii statistice şi genetice (Statistical and genetical significances)
Pînă la momentul greutăţii maxime a vrejilor/cuib (before moment of haulms maximum weight)

Tabelul 4

w
Q':)

Timpurii + semi- ~~
Total

timpurii
Semitîrzii Tîrzii 8~ Repet. genet.

VG+VEGCaracter

I s% I I s% I I 8%1 I S% I
R

t;~ Vp'x loc. X loc. I X loc. X loc. ClJ~

f:4u

Gr. tub./cuib 308,94 48,10 1 346,34 40,09 1 287,65 48,28 1 288,84 56,33 1 a 0,449
Nr. tub./cuib 8,97 26,30 4 9,48 23,84 4 8,76 28,99 4 8,57 24,04 4 c 0,955
Gr. vreji/cuib . 339,99 37,85 2 270,03 33,54 2 359,34 33,51 2 416,11 34,45 2 b 0,544
Nr. vreji/cuib 4,75 27,16 3 4,85 24,33 3 4,72 29,45 3 4,65 27,31 3 c 0,746

După momentul greutăţii maxime a vre1jilor (after moment of haulms maximum weight)

Total Timpurii + semi- Semitîrzii Tîrzii
~~':;:;0 Repet. genet.timpurii QUJ

Caracter

I 8%1 I I S% I I
R=

VG+VEG

S% I S% I
t;~

X 'loc. IX 'loc. X loc. X loc. ClJCO Vp
f:ltJ

1

Gr. tub./cuib 495,24 42,10 2 449,34 89,03 2 520,88 40,99 2 546,96 45,17 2 b 0,465
Nr. tub./cuib 9,42 32,29 4 9,53 30,32 4 9,29 34,33 3 9,45 32,48 4 c 0,856

I Gr. vreji/cuib 220,12 76,90 1 155,93 79,18 1 263,61 68,61 1 276,19 64,17 1 a 0,363
Nr. vreji/cuib 4,28 33,32 3 4,43 33,63 3 4,21 32,77 4 4,09 32,51 3 c 0,774
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CONCLUZII. (1). Variaţia caracterelor denotă o determinare gene
tică cantitativă, caracterele de greutate a tuberculilor sau a vrejilor fiind
mai mult supuse mediului decît cele de număr, mult mai puternic influen
ţate genetic; deci ameliorarea în primul rînd poate interveni în ultimele
două caractere. (2). Producţia de sămînţă (număr de tuberculi mare, acu
mulare mai slabă, realizabile în preajma maximului de greutate a vreji
lor) cere număr mare de vreji la cuib. Producţia de consum însă depinde
la soiurile timpurii şi semitimpurii de numărul de vreji (puţin influenţa

bil de om prin număr de colţi activi) şi de greutatea vrejilor la soiurile
semitîrzii (larg influenţabile de om prin tehnologia culturii).

ELEMENTS OF POTATO YIELD FORMATI'ON DYNAMICS

ABSTRACT

A total of 158 varietes summing 7 moments of succesive harvestings were
investigated. The results computed by multiple correlations, concerned the elements
of the period former to the haulms maximum weight and of the later period. Cha
racters variation indicates a quantitative genetic determination, the number of tubers
or stems being more strietly genetically determined than the tubers or h~ulms

weight. Seed production requires agreat number of stems in a hill. The yield of
the potato for consumption depends in the early and medium-early varieties on the
stems number, and in the late varieties on the haulms weight.

BESTANDTEILE DER KNOLLENERTRAGSBILDUNG
UND IHRE MASSENZUNAHME BEI KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde mit 138 Sorten und sieben Ernteterminen gearbeitet. Die durch
vielfache Korrelationen ausgeweiteten Ergebnisse bezogen sich auf Elemente der
Zeitspanne bevor die Stauden das H6chstgewicht erreicht hatten und auf diejeni
gen der nachtraglichen Zeitspanne. Die Variabilitat der Merkmale weist auf eine
quantitative genetische Bestimmung hin, wobei die Anzahl der Knollen ader der
Stengel mehr genetisch kontrolliert wurde als das Gewicht der Knollen oder der
Staude. Bei der Pflanzkartoffelerzeugung ~en6tigt man eine grosse Anzahl von
Stengel pro Staude; die Speisekartoffel hangt bei den friihreifen und mittelfriihreifen
Sorten von der Anzahl der Stengel und bei den mittelspaten vom Gewicht der
Stengel ab.

9flEMEHTWnHHAMHKH ~OPMHPOBAHHH

npOH3BOnCTBA KAPTO~EflH

PE3IOME

I\JIy6HH 158 COpTOB 6bIJIH co6paHbI B.uOJIb 7 anox. BbPIHCJIeHble pe3yJIbTaTbI MHoro

4HCJIeHHbIX KOpeJI5I1J.Hi1 KacaJIHCb 3JIeMeHTbI C BpeMeHH .uo H nOCJIe .uOCTHJKeHH5I Hai160.'1bUIo:ii

BeCbI cTe6JIe:ii. H3MeHeHHe xapaKTepoB BbI5IBJI5IeT KOJIH4eCTBeHHyIO reHeTH4ecKyIO .ueTepMH

HaIJ,HIO; 4HCJIO KJIy6Hei1 HJIH cTe6JIeH reHeTHtJeCKH onpe.ueJIeHHO Il BblcUIe:ii CTeneHH 4eM
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BeCb KJIy6HeH HJIH cTe6JIeH. 3a npOH3BO)J,CTBO ceMH )J,OJI)KHO 60JIblliOe tIHCJIO cTe6JIeH no

O)J,HOH KyCTy; 3a npOM3BO)J,CTBO CTOJIOBbIX KJIy6HeH )J,OJI)KHO npHHHMaTb B BM)J, tIHCJIO

cTe6JIeH y paHHblx H nOJIypaHHbIX COpTOB H BeCb CTe6JIeH y nOJIyn03)J,HbIX COpTOB.
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R.- GHIMBĂŞAN şi T. CATELLY, Rezistenţa la vătămare mecanică.

DINAMICA INDICILOR REZISTENTEI LA VATAMARI
MECANICE LA CiTEVA SOIURI DE CARTOF

RODICA GHIMBAŞAN*) şi T. CATELLY

39

Se prezintă indicele de elasticitate (Ye) şi rezistenţa la vătă

mări mecanice la nouă soiuri timpurii şi semitimpurii ; printre care
Bintje, Ostara şi Desiree. Testările s-au efectuat la trei recoItări

în dinamică. Se constată că între epoca a doua şi maturitate nu sînt
diferente statistice asigurate. Aceasta denotă că la recoltările din
vară, î~aintea maturităţii, pierderile cauzate de vătămările meca
nice sînt practic egale cu cele de la maturitate. La recoItarea primă,

specifică producerii cartofului timpuriu, diferenţele dintre soiuri
sînt marcante şi denotă că pentru soiurile specializate este nece
sară testarea rezistenţei la vătămări mecanice.

In vederea limitării vătămărilor mecanice la cartof se poate acţiona

fie prin selecţie, fie prin îmbunătăţirea maşinilor şi utilajelor de recoltat
(H e s e n şi K ro e s b e r gen 1960, U 1r i c h 1962).

Problema creării soiurilor rezistente la vătămări m.ecanice este
foarte dificilă pentru că eritabilitatea acestui caracter nu este cunoscută,

cît şi pentru faptul că executarea unor determinări de serie, în acest scop,
cu rezultate sigure şi reproductibile necesită mult timp şi sînt complicate.
De asemenea, metodele de testare a rezistenţei la vătămări mecanice sînt
diferite de la autor la autor (VoI b rac h t 1952 ; W i t z 1954 ; U 1r i c h
] 962 ; G a Il şi colab., 1967, 1971) iar concluziile destul de contradictorii.
VoI b rac h t şi K u h n k e (1956), Fin n e y şi colab. (1964), W e r ner
(1966), constatau că sensibilitatea la vătămări mecanice creşte paralel cu
gradul de maturitate. Din alte cercetări (D a m b r o t h 1967 ; J o h n s o n
şi W ils o n, 1969), rezultă că tuberculii recoltaţi mai tîrziu sînt mai rezis
tenţi la vătămări, decît cei recoltaţi timpuriu, iar pentru reducerea numă

rului tuberculilor vătămaţi, în cadrul recoltării mecanizate, este necesar
ca aceştia să atingă o anumită etapă de maturizare. .

Intrucît se consideră elasticitatea tuberculilor un caracter principal
care condiţionează rezistenţa la vătămări mecanice (G a Il şi colab. 1971 ;
Fu c h s 1971) s-a propus studiul dinamicii elasticităţii tuberculilor de
cartof şi al rezistenţei cojii la vătămări mecanice, prin metode de labora
tor.

*) Universitatea Braşov



Tabelul

Dinamica indicelui de elasticitate şi rezistenţa co}ii tuberculilor de cartof. (ResiIience index evolution and skin
resistance of potato tubers)

~-

Indicile de elasticitate (le) Rezistenţa cojii Rezistenţa

Soi u 1
Epoca de recoltare

I
Epoca de recoltare

cojii

I I
le

I I medie
I-a II-a Maturitate mediu I-a II-a Maturitate

BINTJE 139,3** 126,2* 112,2 123,8*** 125,4** 122,5* 118,5* 121,8***
ADVIRA 113,5e 126,6 120,1 '" 120,4** 105,5e 113,5 114,6 111,5*
URGENTA 124,5e 116,0 108,6 115,2* 123,5* 112,7 118,9* 118,1***
CARPATIN 119,8e 101,8 9,28 102,9 105,1e 100,4 97,7 100,8
MED IA 100,Oe 100,0 100,0 100,0 100,Oe 100,0 100,0 100,0

GALLO 88,7e 81,4 120,5* 99,5 95,4e 99,2 118,4 102,8
OSTARA 81,3e 79,9 109,1 92,4 85,2e 91,8 93,5 90,3
DESIREE 82,7C 96,3 88,3 89,3 98,2e 95,1 80,60 90,8
AMSEL 90,2e 90,7 77,1 0 82,600 85,2e 78,7 81,30 81,6000

ATLANTA 59,900 80,9 71,4ooe 73,7000 76,5 0 86,8 82,1 82,000

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

4,8
6,5
8,7

5,7
7,7

10,2

5,8
7,8

13,2

3,1
4,1
5,2

0,4
0,5
0,7

0,5
0,7
0,9

0,5
0,6
0,8

0,3
0,3
0,4
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Tabelul 2

Comparaţii multiple privind indicele de elasticitate în fune ţie de epoca de recoltare. (Some comparisons regarding
resilience index depending on harvesting date)

Diferenţa le faţă de :

Epoca de
leSoi li 1

recoltare
V

I I I I I I I I I I I12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ADVIRA maturitate 35,7 1 22,3 17,1 14,1 12,8 12,0 9,2 9,1 6,7 6,6 3,4 2,4
BINTJE maturitate 33,3 2 21,9 14,7 11,7 10,4 9,6 6,8 6,7 4,3 4,2 1,0 -
URGENTA maturitate 32,3 3 20,9 13,7 10,7 9,4 8,6 5,8 5,7 3,3 3,2 - -
ADVIRA II-a 29,1 4 17,7 10,5 7,5 6,2 5,4 2,6 2,5 0,1 - - -
BINTJE II-a 29,0 5 17,6 11,4 7,4 6,1 5,3 2,5 2,5 2,4 - - -
URGENTA II-a 26,6 6 15,2 8,0 5,0 2,7 2,9 0,1 - - - - X
BINTJE I-a 26,5 7 15,1 7,9 4,9 3,6 2,8 - - - - - X
URGENTA I-a 23,7 8 12,3 5,1 2,1 0,8 - - - - X X X
ATLANTA maturitate 22,9 9 11,5 4,3 1,3 - - - - - X X X
ADVIRA I-a 21,6 10 10,2 3,0 - - - - X X X X X
ATLANTA II-a 18,6 11 7,2 - - - X X X X X X X
ATLANTA I-a 11,4 12 - X X X X X X X X X X
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MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU. Testările privind dinamica indicelui
de elasticitate şi a rezistenţei cojii s-a efectuat pe tuberculii a 9 soiuri de cartof (tabe
lul 1), cu perioadă de vegetaţie diferită, proveniţi dintr-o cultură normală, cu îngră

şare minerală medie. S-a testat, imediat după recoltare, un număr de 25 tuberculi,
din fiecare soi, uniformi ca mărime.

Investigaţiile au fost făcute la 3 epoci, folosind aparatura şi relaţiile de calcul
descrise în literatura noastră (G h i m b ă Ş a n 1974; M u r e şa n 1974). Rezultatele
au fost prelucrate statistic.
I

REZULTATELE OBTINUTE, DISCUTII. Analizînd indicele de elas
ticitate a tuberculilor de ~artof şi rezistenţ~ cojii pe epoci de recoltare şi
în medie pe soi pe întreaga perioadă de vegetaţie, se constată că aceştia

oscilează în acelaşi sens faţă de valoarea medie a soiurilor testate. Astfel,
pentru prima epocă de recoltare indicele de elasticitate are siguranţă sta
tistică pentru soiurile Bintje şi Atlanta, siguranţă constatată şi în cazul
rezistenţei cojii. In epoca a doua, diferenţă asigurată prezintă numai soiul
Bintje, pentru ambii indici testaţi, iar la maturitate se constată în dome
niul minus variantelor siguranţe statistice pentru soiurile Desiree şi Am
sel, iar în domeniul plus variantelor pentru Adwira şi Gallo, pentru
elasticitate, Bintje şi Urgenta pentru rezistenţa cojii (tabelul 1).

In ceea ce priveşte valoarea medie, pe întreaga perioadă de vegeta
ţie, statistic indicele de elasticitate şi rezistenţa cojii grupează egal semni
ficaţia negativă a diferenţelor, iar semnificaţia pozitivă aproape egal. Osci
laţia în aceeaşi direcţie a indicilor analizaţi întăreşte corelaţia dintre aceş

tia stabilită anterior (r = 0,950***).
Comparaţiile multiple efectuate (tabelul 2) scot în evidenţă exis··

tenţa diferenţelor între soiuri privind indicii analizaţi, diferenţe care în
majoritatea cazurilor sînt asigurate statistic.

Rezultatele obţinute în dinamică prezintă un deosebit interes prac
tic, întrucît se constată că atît la soiurile timpurii cît şi la cele semitimpurii
diferenţele manifestate între epoca a II-a şi maturitate nu sînt asigurate
statistic. Dacă între elasticitate şi vătămările mecanice există o corelaţie

directă, atunci recoltarea poate avea loc înaintea maturităţii, cu pierderi
minime cauzate de vătămările nlecanice.

Intre recoltarea la lnaturitate şi epoca I, optimă pentru recoltarea
cartofilor timpurii, diferenţele sînt asigurate statistic la majoritatea soiu
rilor, ceea ce denotă că pentru soiurile destinate producerii cartofului tim
puriu trebuie testaţi indicii rezistenţei la vătămări mecanice.

DYNAMICS OF RESISTANCE INDEXES TOMECHANICAL
INJURIES IN SOME POTATO VARIETIES

ABSTRACT

It is presented the elasticity index (Ye) and the resistance to mechanical inju
ries in nine early and semi-early varieties and particular~y Bintje, Ostara and
Desiree varieties. Tests were carried out in three dynamic harvestings. It was disco
vered that no certain statistical differences exist between the second period and
maturity. This shown that summer harvestings before maturity, looses induced by
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the mechanical injuries are practicalIy equal to those in maturity. At the first
harvesting, specific to the early potato production, the differences between varieties
are marked and shown that for the specialized vari.eties it is necessary to test the
mechanical injuries.

DIE DYNAMIK DER SCHALENFESTIGKEITSWERTSZAHL FUR
MECHANISCHE BESCHĂDIGUNGENBEI EINIGEN

KARTOFFELSORTEN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird die Elastizitătswertzahl (le) und die Festigkeit gegen mechanische
Beschădigungen bei neun Fruh- und Mittelfruhsorten aufgezeigt; darunter sind zu
erwăhnen die Sorten Bintje, Ostara und Desiree. Die Versuche wurden bei drei
Ernteterminen durchgefuhrt. Es wird festgestellt, dass zwischen dem zweiten Ernte
termin und dem Reifezustand keine gesicherten statistischen Unterschiede vorhan
den sind. Diesel' Umstand weist darauf hin, dass bei den Sommerernten, vor Errei
chen des Reifezustandes, die durch mechanische Beschădigungen bedingten Verluste
praktisch gleich denjenigen im Reifezustand sind. Bei der ersten Ernte, die der
Produktion von Fruhkartoffeln kennzeichnend ist, sind die Unterschiede zwischen
den Sorten bedeutend und weisen darauf hin, dass fur die spezialisierten Sorten die
PrUfung auf Festigkeit gegen mechanische Beschădigungen notig ist.

LLYIHAMYI4ECKYIE flOKA3ATEJIYI COflPOTMBJIEHYI5I
HA MEXAHM4ECKYIE flOBPE/KLLEHYI5I HEKOTOPbIX

COPTOB KAPTO<PEJI5I

PE3lOME

Ope,UCTaBJI5IIOTC5I nOKa3aTeJIH 3JIaCTHtlllHOCTH H conpOTHBJIeHH5I MeXaHH'leCKHM n08

pe:tK,UeHH5IM y HeKOTopbIX COpTOB palmero H nOJIypaHHero KapTOQ:JeJI5I, Me:tK,Uy KOTOpbIMH

BHHT:tKe, OCTapa H LLe3Hpe. I1cCJle,UOBaHH5I 6bIJIH npOH3Be,UeHbI npH Tpex c60pax ypO)Ka51

,UHHaMHlJHbIM o6pa30M. DbIJIO KOHCTaTHpOBaHO, lJTO Me:tK)W BTOpbIM nepHO,UOM H nOJIHoii

3peJIOCTbIO HeT TOlJHbIX CTaTHI-IeCKHX pa3HHI]. 3TO ,UoKa3bIBaeT, lJTO npH c60pe ypo:tKa51

JIeTOM, nepe,U nOJIHOH SpeJIOCThIO, nOTepH, BbISBaHHble MeXaHHlJeCKHMH nOBpe:tK,UeHH51MH

paBHbI npaKTHlJeCKH TaKOBbIM :tKe npH nOJIHOH 3peJIOCTH. 0PH nepBoM ypo:tKae CneI]HQ:JHlJHOM

,UJI5I npoHsBo,UcTBa paI-mero KapTOQ:JeJI5I paSHHI]a Me:tK,Uy copTaMH SHalJHTeJIbHa H nOKa3bIBaeT,

lJTO ,UJI5I CneUHaJIHSHpOBaHHbIX COpTOB HCCJIe,UOBaHHe conpOTHBJIeHH5I HX Ha MeXaHHlJeCKHC

110Bpe:tK,UeHH5I .

BIBLIOGRAFIE

DAMBROTH, M., 1967, Dr.-schrift, J. Liebig-Univ. Giessen, R.D.G., FINNEY,
E. E., HALL, C. W., THOMPSON, N. R., 1964, Amer. Potato J., 41. FUCHS, G., 1971,
Bayer-Landw. Jb. 7. GALL, H., HIRSCH, V., FECHTER, E., 1971, Z. Feld-schaft.
J-gang, 12, 7. GALL, H., LAMPRECHT, P., FECHTER E., 1967, Europ. Potato J., 10.
GHIMBAŞAN, RODICA, 1974, Anale LC.C.S. Braşov, Cartoful, 5. HESSEN, 1. C.,
KROESBERGEN, E., 1960, Europ. Potato J., 3, 10. JOHNSON, E. F., WILSON, 1. B.,
1969, Amer. Potato J., 46, 3. MUREŞAN, S. 1974, Anale LC.C.S. Braşov, Cartoful, 5.
ULRICH, G., 1962, Habil.-schrift Humboldt-Univ. Berlin. VOLBRACHT, O., 1952,
Wiss. Dissertation, Bonn. VOLBRACHT, O., FUHNKE, V., 1956, Kartoffelbau, 7.
WERNER, H. C., 1966, Agric. Exp. Sta. BulI. 260, Nehaska, S.U.A.. EITZ, R. L., 1954,
Agric. Eng.-ng, 35. S.U.A.

Prezentată Comitetului de redacţie

la 20 martie 1974





EUGENIA TANASESCU, Substrat nutrtiv pentru TLC. 45

METODA DE LUCRU. S-a experimentat cu trei soiuri: Bintje, Măgura şi

Desiree. Substraturile nutritive care s-au folosit (V1-V4) şi unii indici agrochimici
ai acestora sînt prezentate în tabelul 1. De la 50 p'ante din soiurile menţionate, iden-

UNELE REZULTATE CU PRIVIRE LA INFLUENTA SUBSTRATULUI
NUTRITIV ASUPRA CREŞTERII PLANTELOR DE CARTOF IN SERA

ŞI APARIŢIA SIMPTOMELOR VmOTICE

EUGENIA TANASESCU

Intre anii 1970-1973 s-a experimentat la LC.C.S. Braşov Îll
fluenţa a patru variante de substrat nutritiv asupra creşterii plan
telor de cartof şi a evidenţierii simptomelor virotice în condiţii de
seră, pentru testul Iăstarilor din colţi.

In vederea unei mai sigure diagnosticări a simptomelor
de stric, răsucire şi de mozaic, se recomandă ca substrat nutritiv
varianta 1 (3 părţi pămînt, 1 parte turbă, 2 părţi mraniţă, 1 parte
nisip), în special la soiurile de tipul Măgura sau Bintje. La soiurile
care reacţionează cu simptome de stric la infecţia cu virusul Y se
poate folosi şi V4 cu elementele N, P, K, dozate: la 10 kg nisip,
0,6 g. s.a. N, 0,6 g. s.a. P20 S şi 0,9 g. s.a. K20.

Creşterea plantelor de cartof în condiţii de seră, în perioada toamnă

primăvară (cînd se face controlul probelor din culturile pentru sămînţă

prin TLC) este supusă influenţei condiţiilor de temperatură,lumină, umi
ditate şi nutriţie, fiind necesare dirijarea, dozarea şi echilibrarea lor în
vederea obţinerii unor plante cu habitus normal, care să poată fi bonitate
într-un interval de 5-7 săptămîni de la plantare.

In ceea ce priveşte factorii de nutriţie se recomandă în general un
substrat nutritiv moderat (S c h i k şi K lin k o v ski, 1962), care să asi
gure o creştere normală a plantelor şi să confere astfel o siguranţă a boni
tării vizuale şi a testului serologie. M il n s t e r şi Cor n u (1961) reco
mandă folosirea ca substrat a unui amestec cu componentele: pămînt,

turbă, nisip în proporţie de 2:1:1 iar Are n z (citat de M il n s te r şi

Cor n u, 1961) consideră că, controlul mai riguros al factorilor de nutriţie

prin folosirea de elemente nutritive (N, P, K), dozate şi diferenţiate cantita
tiv în funcţie de lungimea zilei, asigură o creştere normală a plantelor. Avînd
în vedere aceste aspecte şi importanţa lor în tehnica controlului pentru
sămînţă prin TLC, în perioada 1970-1973 s-a cercetat la LC.C.S. Braşov

influenţa substratuluf nutritiv asupra creşterii plant~lor şi implicit asupra
evidenţierii simptome~or virotiee.
I

I



Tabdtd 1

Substratele nutritive experimentate şi influenţa lor asupra suprafeţei foliare a plantelor. (Experimental feeding media
and their effeet on leaves area of plants).

~
m

Var.
Componentele şi

s.a. gr. la 10 kg
Indici agrochimici Suprafaţa foliară!plante cm2

proporţia în pH Humus limite de variaţie'nr. amestec nisip mg!lOO g. sol Bintje Măgura

---

I MIN p,o·1 p,o, IK,o I em' I Dif. ISem em' I I Sem.P. I IT N

I
K20 H 20 '% ca Dif.

1 3 1 1 I 2 - - - 6,9 8,24 37,4 28,0 22 515 - - 235 - -
7,2 44 37,0 28

--- --- --- -- ----------------------- --- ------ ------------
2 6 1 2 1 - - - 7,1 7,84 37,6 40,0 26 536 21 - 247 12

7,4 42 41,5 28

--- --- --- -- -------- ------------ --------------- ------ ---
3 2 1 - 1 - - - 6,7 7,41 10,8 9,5 15,6 332 -183 000 162 -83 000

7,4 11,6 10,5 25,0

--- --- ---------------------------------- --- --------- ---
4 0,6 0,6 0,9 6,3 1,17 12,8 6,5 11,0 334 -181 000 161 ,-84 000

7,6 17,0 7,6 17,5

P=pămint

T=turbă

P=earth
T=peat

M=mraniţă

N=nisip
M=mare
N=sand

DL 5% 22 40
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Tabelul 2

Procentul cu virusuri determinat în precultură prin TLC la 5 săptămîni de la răsărire. (Ofo virotical infection asesses in
pre-cropping by eye-cutting tests 5 weeks aHer emergence)

% de inf ecţie
Specificare

I
19 7 O I 1 9 7 1 1 9 7 2

Soiul I Varianta Total 1 Mozaic I Stric./ Răs.1 Total I Mozaic I Stric. Total I Mozaic I Stric. I Răs.1

1 34,6 26,6 8,0 - 80,6 80,6 - 42,0 35,4 6,6 -
2 36,0 28,0 8,0 - 81,3 81,3 - 44,0 28,7 5,3 -

Bintje 3 26,6°°0 20,0 6,6 - 65,3°0 65,3 - 42,0 36,0 6,0 -
4 24,0°00 16,0 8,0 - 72,00 72,0 - 40,6 34,6 6,0 -

DL 5% 1,7% 8,3 7,6
--- ---

1 17,3 14,7 - 2,6 54,0 44,7 9,3 30,6 30,6 - -
2 18,6 16,0 - 2,6 48,6 40,0 8,6 28,6 28,6 - -

Măgura 3 13,3°0 12,0 - 1,3 42,0° 32,7 9,3 24,6°° 24,6 - -
4 14,6° 12,0 - 2,5 38,0 28,7 9,3 24,0°° 24,6 - -

DL 5% 1,1 11,0 2,3
-- ---

1 - - - - 19,3 8,0 11,3 38,0 27,4 2,0 8,6
2 - - - - 19,3 7,3 12,0 35,6° 25,3 1,3 9,0

Desiree 3 - - - - 17,9 6,6 11,3 25,9°00 17,3 1,3 7,3
4 - - - - 19,3 8,0 11,3 31,9°00 31,9 1,3 7,3

DL 5% 1,2 1,3

1) Răs.= răsucirea frunzelor = leafroll virus
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tificate în cîmp cu simptome virotice, deci cu infecţie secundară şi sănătoase s-au
recoltat cîte trei tuberculi de la fiecare cuib. Cei trei tuberculi recoltaţi de la acelaşi

cuib s-au repartizat în cele trei repetiţii (r" r2, r3) iar în cadrul repetiţiei, în cele
patru variante (V" V2, V3, V4) s-au repartizat colţii de la acelaşi tubercul. Tempera
tura medie zilnică în perioada de vegetaţie a plantelor în seră a variat în intervalul
experimentării (oct.-dec.) între 14,9° şi 21,7°C, valoarea minimă înregistrată fiind
de 11°, iar maximă de 27°C. Intensitatea luminii s-a determinat la nivelul plantelor.
Luminozitatea a fost redusă în luna noiembrie. Intensitatea medie a luminii a variat
în 1971 între 1699 lucşi la ora 8 şi 6452 lucşi la ora 14, iar în 1972 între 1266 la ora 8
şi 4465 la ora 14.

l~EZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. La soiurile Măgura şi

Bintje variantele folosite au influenţat mai constant asupra evidenţierii

simptomelor virotice, valorile procentuale cele mai mari înregistrîndu-se pe
substratul nutritiv 1 şi 2. Dacă analizăm participarea procentuală a evi
denţierii diferitelor simptome virotice (mozaic, stric, răsucire) se constată

că substanţele nutritive folosite (V,--V 4) au influenţat diferenţiat nun1ui
asupra evidenţierii simptomelor de mozaic în special la soiurile Măgura

şi Bintje, cea mai mare siguranţă în diagnosticare realizîndu-se la V1 şi V2
(tabelul 2).

%irlenlif
mozaic

80

70

60

200 aoo

f =0,94- A;.or

y -=2D.33+G,f2f}l{.

Suprafata fO/iara. ..

Fig. 1 - Corelaţia între
mărimea suprafeţei fo
liare şi procentul de
identificare a mozaicu
lui. (Correlation between
size of leaves area and %
identification of mosaic

virus).

Suprafaţa foliară mai mare la plantele din soiurile Măgura şi Bintje
în primele două variante (tabelul 1) precum şi corelaţia pozitivă

(r = 0,94*"') existentă între mărimea suprafeţei foliare la aceste soiuri şi

procentul de evidenţiere a mozaicului (figura 1) ne sugerează posibilitatea
influenţei acestui caracter morfologic la unele soiuri ca Bintje şi Măgura

asupra diagnosticăriimozaicului. Menţionămde asemenea că în urma notă

rilor făcute în dinamică (3) în intervalul de 2-5 săptămîni de la răsărire,
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simptomele de mozaic s-au evidenţiat progresiv pe măsura dezvoltării

plantei, la fiecare notare valorile procentuale cele mai mari înregistrîn
du-se tot pe primele două variante. Notarea în dinamică a relevat necesi
tatea unei bonitări suplimentare în tehnica controlului (la 3 şi 5 săptămîni

de la răsărire) pentru a identifica şi plantele la care în anumite condiţii

ar putea interveni o mascare a mozaicului. Aceasta este important în spe
cial pentru selecţia plantelor în procesul de producere de sămînţă sau
crearea de soiuri. In ceea ce priveşte stricul şi răsucirea! în general se con
stată că substratele nutritive folosite nu au influenţat diferenţiat eviden
ţierea simptomelor.

Simptomele de stric s-au putut identifica cu o siguranţă mai mare
începînd cu a 3-a săptămînă după răsărire pe orice variantă, iar cele de
răsucire la 5 săptămîni de la răsărire. In ceea ce priveşte simptomele de
stric, s-a găsit o bună concordanţă între bonitarea în cîmp şi seră, care
variază între 82,3-1000/0, exceptînd anul 1972 la soiul Măgura. Pentru
răsucirea frunzelor concordanţa între bonitarea din cîmp şi seră a fost
mai scăzută, ajungînd pînă la 750/ 0. Considerăm că aceasta se datoreşte în
principalluminozităţiireduse din perioada în care s-a experimentat, factor
cu o mare influenţă asupra exteriorizării acestui simptom (H a ma n n,
1966; W a g ner, 1966; Ore 1, 1970; Q u e m e ner, 1972).

Avînd în vedere rezultatele obţinute, pentru creşterea lăstarilor de
cartofi în seră în vederea unei corecte diagnosticări atît a simptomelor
de stric şi răsucirea frunzelor cît şi a mozaicului, se recomandă ca substrat
nutritiv varianta 1 în componenţa căreia intră în an1estec trei părţi pămînt,

o parte mraniţă, o parte turbă şi două părţi nisip cu parametrii agrochimici
specificaţi în tabelul 1, substrat considerat mai echilibrat şi mai economic
faţă de V2 (6 părţi pălnînt + o parte turbă + 2 părţi mraniţă + o parte
nisip). In caz că lipsesc unele din componente, se poate folosi ca substrat
nutritiv V4 cu elemente fertilizante dozate (la 10 kg nisip 0,6 gr. s.a. P 20 S,

0,6 gr. s.a. N şi 0,9 gr. s.a. K 20), în special pentru soiurile care reacţionează

cu simptome de stric la infecţia cu virusul y.
In vederea îmbunătăţirii parametrilor calitativi ai tehnicii de control

al cartofului pentru sămînţă în precultură, pentru o mai sigură identificare
a plantelor cu simptome de răsucire, care împreună cu stricul intră în cate
goria virozelor grave incluse în standardul pentru certificare, se impune
o plantare mai timpurie a probelor - în septembrie. Aceasta se poate rea
liza numai cu condiţia respectării termenelor stabilite pentru recoltarea şi

expedierea probelor.

CERTAIN RESULTS CONCERNING THE NUTRITIVE UNDERLAYER
INFLUENCE ON THE POTATO CROPPING IN GLASSHOUSE AND THE

VIROTIC SYMPTOMS APPEARENCE

ABSTRACT

Bet\~7een 1970-1973 in LC.C.S. Braşov it was investigated the influence of four
versions of llLltritive underlayer on the potato crop and virotic symptoms evincing in
glasshouse conditions for the sprout test in shoots (tuber indexing method).

4* - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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For a more certain diagnosis of streak virus, leaf roll virus and mosaic virus
symptoms, the V1 represented by a nutritive underlayer of 3 parts of earth 1 part
of peat, 2 parts of marI and 1 part of sand is recommended particularly for the
varieties like Măgura or Bintje. In varieties reacting by streak symptoms to the virus
Y infection it can be used V4 with the folIowing N, P, K elements dosing: at each
10 kg of sand - 0.6 g a.s. N, 0.6 g a.s. P 20 S and 0.9 g a.s. K20.

EINIGE ERGEBNISSE DBER DEN EINFLUSS DES NĂHRBODENS

AUF DAS WACHSEN DER KARTOFFELPFLANZEN IM GEWĂCHS
HAUS UND DAS AUFTRETEN VON VIRUS-SYMPTOMEN

ZUSAMMEN.F'ASSUNG

Bei ICCS Brasov wurde in den Jahren 1970-1973 der Einfluss von vier ver
schiedenen Nahrbod~n auf das Wachstum der Kartoffelpflanzen und auf die Erschei
nung der Virussymptome im Rahmen der AugenstecklingsprUfung untersucht.

Zwecks Erhohung cler Diagnosis-Sicherheit sowohl fur Strichel, als auch fur
B'attrolI- und Mosaiksymptome, ist die erste Variante zu empfehlen (3 Teile Boden;
1 Teil Torf; 2 Teile Kompost; 1 Teil Sand) insbesondere bei den Sorten des Types
Măgura okier Bintje. Bei den Sorten die mit Strichelsymptomen aui die lnfektion mit
dem Y-Virus reagieren kann V4 mit dosierten N, P, K angewandt werden: auf 10 kg
Sand 0,5 g N, 0,6 g P 20 S und 0,9 K20.

HEKOTOPbIE PE3YJlbTATbI OTHOCI1TEJlbHO BJlI151HI151
f1I1TETEJIbHOrO f10jlCJlO5I HA POCT PACTEHI1Vf KAPTO<PEJI5I

B TEf1J1I1UAX 11 f1051BJlEHI1E BI1POTI14ECKI1X CI1Mf1TOMOB

PE3IOME

Me:tK):(y ro):(aMH 1970-1975 6bIJlH npOHSBe):(eHbI OnblTbl B DpalIlOBe Ha BJ1HHHHe '-le

Twpex BapHaHTOB nHTaTeJlbHOrO rrO):(CJlOH rrO'-lBW Ha rrpOHspaCTaHHe KapTO~eJlH il BWHBJleHHe

BHpOTH'-leCKHX CHMnTOMOB B yCJlOBHHX TerrJlHUW ):(JlH HCCJle):(OBaHHH OTpOCTKOB HS fJlaSKOB

KJly6Heli.

C ueJlbIO 60Jlee npaBHJlbHOrO ):warHosa KaK CHMnTOMOB nOpa:tKeHHH, rrepeKpy'-lHB3HHH,

a T3K:tKe H <pOPMbI MosaHK3 peKOMe):(yeTcH B Ka'-leCTBe rrHT3TeJlbHOfo TIO):(CJlOH B3pHaHT 1
(3 '-laCTH SeMJlH, 1 '-laCTb Top~a, 2 '-laCTH napHHKoBOli SeMJlH, 1 '-laCTb necKa), B oc06emwcTH

):(JlH capTOB THna M3rypa H DHH):(:tKe. LtTIH COpTOB, KOTopble peampyloT Ha CHMI1TOMbl nopa

:tKeHH5I npH sapa:tKeHHH BHpyCbI M MO:tKHO npHl\1eH5ITb 4, KaK 3JleMeHTbI N, P, .K ):(03HpOBaHHble

CJle):(YIO~HM 06pasoM : Ha 10 Kr rreCKa 0,6 f N, 0,6 r P20 S H 0,9 r K,20.
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INFLUENTA VÎRSTEI PLANTELOR, \îNGHETĂRIIPROBELOR
DE FRUNZE SI TRATAMENTELOR CU INSECTOFUNGICIDE
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S-a determinat concentraţia virusurilor M şi S pe plante
secundar infectate (soiul Saco cu virusul M şi Amsel cu S) şi cres
cute în seră, în ghivece cu diametru1 de 16 cm. Analizele s-au
efectuat la 2-10 săptămîni de la răsărire pe 3 etaje de frunze. Con
centraţia celor două virusuri a fost diferită şi la fel variaţia lor în
funcţie de vîrsta plantelor şi etajul de frunze (fig. 1). De aseme
nea, frecvenţa şi momentul apariţiei reacţiilor nespecifice au variat
în funcţie de soi, vîrsta frunzelor şi metoda de testare (tabelul 1).
La vîrsta de 2 săptămîni, prin aglutinare s-au identificat numai
25-50 % din infecţii, comparativ cu precipitarea, iar începînd cu
vîrsta de 4 săptămîni rezultatele au fost similare. îngheţarea frun
zelor înainte de extragerea sucului, indiferent de durată (3-20
ore la -12 pînă la -18°C) a redus titrul celor 2 virusuri de 4-16
ori (tabelul 2). Din testarea efectului tratării plantelor cu 17
insectoflmgicide, numai produsele cuprice au influenţat negativ
siguranţa testărilor serologice, determinînd apariţia de reacţii

nespecifice (tabelul 3). Rezultatele obţinute permit îmbunătăţiri în
stabilirea timpului, metodei şi metodologiei adecvate pentru testa
rea serologică a celor două virusuri.

Testarea serologică prin n'letoda precipitării şi aglutinării pe lamă

este utilizată în mod curent în producerea cartofului de sămÎntă si arne
liorarea pentru rezistenţă la viroze, în scopul identificăriişi eliminării ma
terialului infectat cu virusuri latente. Siguranţa ambelor metode este in
fluenţată de mulţi factori care se referă la calitatea antiserurilor, concen
traţia virusului în plantă şi apariţia reacţ.iilor nespecifice.

Cercetările lui Are n z şi colab. (1964), G hen a (1964), Bar tel s
şi V 61 k (1966), Bar tel s (1967) şi alţii pe plante secundar sau primar
infectate evidenţiază variaţia în concentraţia virusurilor M şi S în funcţie

de vîrsta plantelor şi etajul de frunze. Deci, pentru testarea acestor două

virusuri sînt necesare anumite precauţii privind momentul testării şi

nivelul de recoltare a frunzelor. Pentru virusul S, la plante crescute în
seră, sînt indicate perioade diferite de testare în funcţie de vîrsta plantelor
(G hen a, 1964; De B o k x, 1967). Bar tel s (1967) a constatat la virusul
M o reducere accentuată a concentraţiei începînd de la bază spre vîrful

4*
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plantelor, astfel că după vîrsta de 5 săptămîni, practie nu mai poate fi de
tectat serologie decît în frunzele din vîrf.

Referitor la efectul îngheţării frunzelor asupra concentraţiei virusu
eilor în suc, A u g i e r de M o n t gre mie r (1967) menţionează că prin
congelare o parte din virus se fixează de particulele insolubile. De ase
menea, avîndu-se în vedere natura chirnică a reacţiilor serologice s-a pre
supus că diferitele pesticide cu care se tratează plantele de cartof, ajunse in
suc, ar putea influenţa negativ testul serologie. Dat fiind volumul n1are de
material ce trebuie analizat în anumite perioade cît şi faptul că virusurile
M şi S realizează concentraţii mai reduse în plantă comparativ cu virusul
X, scopul investigaţiilor efectuate a fost stabilirea perioadei optime de
testare pentru cele două virusuri, nivelul de recoltare a frunzelor, redu
cerea concentraţiei virusurilor în suc prin îngheţarea probelor şi influenţa

tratamentelor cu diferite insectofungicide asupra testărilor serologice.

MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE. Concentraţia relativă a
virusurilor M(VMC) şi S(VSC) în funcţie de vîrsta plantelor, etajul de frunze şi

îngheţarea probelor s-a determinat la plante secundar infectate, utilizînd soiurile
Saco pentru VMC şi Amsel pentru VSC. Plantarea s-a făcut în ghivece cu diametrul
de 14-16 cm, utilizînd tuberculi încolţiţi. Răsărirea a avut loc la două săptămîni

după plantare, iar temperatura medie în perioada de experimentare a fost de 19,2c C,
cu variaţii zilnice între 14,5-23,4°C. S-a determinat ultimul punct de precipitare
pe lamă a virusurilor (B ar tel s şi VoI k, 1966), în 7 serii de analize pentru
VMC şi 5 serii pentru VSC, începînd de la două săptămîni după răsărire şi pină la
10 săptămîni. De fiecare dată s-au analizat cîte. 4 plante/virus, constituindu-se o
singură probă/plantă la prima determinare, două probe 'a a doua (frunzele din 1/2
superioară a plantei şi separat cele din 1/2 inferioară) şi trei probe la celelalte deter
minări (frunzele din 1/3 superioară, 1/3 mijlocie şi 1/3 inferioară). Totodată s-a stabi
lit şi procentul de reacţii pozitive şi reacţii nespecifice, atît prin metoda aglutinării cît
şi a precipitării.

Pentru stabilirea efectului îngheţării frunzelor asupra concentraţiei virusuri
lor M şi S în suc s-au format cîte două probe egale de frunze/plantă, prin tăierea

longitudinală a tuturor foltolelor. Jumătate din probe s-au analizat imediat, stabi
lindu-se titrul virusului în suc, iar cele'alte numai după îngheţarea frunzelor la
-12 pînă la - 18° C timp de 3-24 ore.

Efectul tratamentelor cu insectofungicide s-a determinat pe plante din soiul
Merkur infectate cu virusul X. S-au testat insecticidele Detox 5, 10 şi 25, Lindatox 3
şi 20, Duplitox, Fosfotox Bi-58, Metasystox şi fungicidele Zineb, Dithane M-45, Bres
tan, Cupravit, Cuprosan, Oxiclorură de cupru şi zeamă bordeleză cu şi fără Aracet
0,3%. Cu fiecare produs s-au tratat' 40-50 plante, iar testările serologice s-au efec
tuat 'a 1, 3, 5, 7-8 şi 10 zile după tratament, cu şi fără îngheţarea frunzelor înainte
de extragerea sucului. Citirile s-au efectuat după 30'-60' şi 90' de la amestecarea pică
turilor în cazul precipitării şi după 10'-15' şi 30' la aglutinare, estimîndu-se intensi
tatea precipitării şi frecvenţa reacţiilor nespecifice. Pentru toate experimentările,
plantele s-au crescut în seră.

REZULTATE ŞI DISCUŢII: a) influenţa vîrstei plantelor asupra
concentraţiei VMC şi VSC şi siguranţei testărilor serologice. Analiza gra
ficelor din figura 1 evidenţiază variatii în concentratia VMC si VSC în
funcţie de vîrsta plantelor şi etajul de f~unze, cît şi dif~renţierile'existente
din acest punct de vedere între cele două virusuri. Astfel, la două săptă
mîni după răsărirea plantelor titrul VMC este de 1:32 şi creşte în perioada
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următoare în toate frunzele şi anume în cele din 1/3 inferioară pIna la 4
săptămîni iar în rest pînă la 5 săptămîni, cînd concentraţia medie se du
bleclză. Apoi titrul virusului scade, diminuarea fiind mult mai puternică

în :frunzele de la bază, ajungîndu-se la concentraţii de 1:4 la vîrsta de 6
săptămîni şi mult mai lentă în cele din 1/3 superioară, la care titrul cel
lnai redus (1 :16) s-a realizat numai la 10 săptămîni de la răsărire. Rezulţă

(. ă din acest punct de vedere, pentru testarea serologică a VMC se pot uti
liza pînă la 4 săptămîni frunze din toate etajele plantei, apoi pînă la 6
săptămîni cele din 1/2 superioară, iar în continuare siguranţa cea 111ai
mare o dau frunzele din 1/3 superioară. La virusul S titrul iniţial este de
numai 1:16, deci jumătate din valoarea realizată de VMC. Apoi concen
traţia virusului creşte continuu în toate frunzele pînă la 10 săptămîni,

excluzînd frunzele din 1/3 inferioară unde titrul mediu se menţine practic
la acelaşi nivel, iar la unele plante scade pînă la 1:4. Titrul cel mai ridicat
(1 :122) s-a realizat în cazul virusului S la vîrsta de 10 săptămîni. Rezultă

că pentru testarea serologică, pînă la vîrsta de 5 săptămîni sînt mai indi
cate frunzele din 1/2 inferioară a plantei, iar în continuare cele din 1/2
superioară.

Datele din tabelul 1 arată că la vîrsta de 2 săptămîni de la răsărire

metoda precipităriieste mai sigură decît aglutinarea, ultima permiţînd iden
tificarea a numai 250/0 din plantele infectate cu VMC şi 500/ 0 cu VSC:
faţă de precipitare. La vîrsta de 4 săptămîni, rezultatele obţinute prin cele
două metode de testare sînt similare, deşi concentraţia celor două virusuri
în unele plante a fost egală sau chiar mai mică cu cea realizată la două.

săptămîni. De aceea considerăm că evidenţierea redusă a reacţiilor de
aglutinare la plantele prea tinere s-ar putea datora, în afară de concen
traţia virusurilor şi altor constituenţi şi plantelor care influenţează sau
participă la reacţie.

Momentul apariţiei reacţiilor nespecifice cît şi frecvenţa acestora
au diferit în funcţie de soi, locul de recoltare a frunzelor şi lnetoda de tes
tare (tabelul 1). Primele reacţii nespecifice au apărut la 5 săptămîni de la
răsărire la soiul timpuriu Amsel, iar la soiul selnitîrziu Saco la 9 săptă

mîni. In funcţie de vîrsta frunzelor, reacţiile nespecifice apar rnai timpu
riu şi mai frecvent la cele din 1/3 inferioară, apoi la cele de la mijlocul
plantei; la cele din 1/3 superioară au apărut numai la plantele soiului
Amsel şi deloc la Saco. Referitor la metodele de testare, reacţiile nespe
cifice au apărut ceva mai tîrziu la precipitare comparativ cu aglutinarea
şi numai la prima sau a doua treaptă de diluţie. Deci printr-o diluare
adecvată a sucului, în funcţie de concentraţia virusului, apariţia acestora
la testul de precipitare ar putea fi prevenită. Rezultă că pentru diminua
rea apariţiei reacţiilor nespecifice, frunzele din 1/2 inferioară ar putea fi
utilizate numai pînă la vîrsta de 4-5 săptămîni la soiurile timpurii, în
funcţie de metoda de testare şi aproximativ 8 săptămîni la cele lnai tîrzii,
după care sînt indicate numai frunzele din 1/2 superioară.

b) Efectul îngheţării frunze lor asupra concentraţiei virusuriloT M
şi S în suc. Analiza datelor prezentate în tabelul 2 arată că prin îngheţarea
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Tabelul 1

Siguranţa testării virusurilor M şi S În funcţie de vîrsta plantelor şi nivelul de
recoltare a frunzelor. Value of testing of viruses M and S in dependance on plants

age (weeks after emergence) and level of leaves samples.

;ăptă- 1/3 superioară 1/3 mijlocie 1/3 inferioară

dela
Concentraţia

preci-

I
agluti-

I
aglutj- preci- agluti-virusului

răsă- pitare nare ·nare pitare nare
rire % % % % %

Saco M+

2 1 : 32 100 25 - - -
4-8 1 : 4-128 100 100 100 100 100 100

9 1 : 8-64 751 753 100 100 100 100
10 1 : 8-64 1001 253 100 753 100 100

A fi sel S+

2 1 : 16 100 50 - - - -
4 1 : 16-64 100 100 - - 100 100
5 1 : 32-64 100 753 100 753 100 100
8 1 : 32-64 1002 753 1002 753 1002 503

10 1 : 4-128 1002 253 1002 503 1002 503

1) Reacţie nespecifică (RN) cu suc nediluat la toate probele sau la diferenţa pînă Ia
100 %. (Unspecific reactions with undiluted juice at samples or alI the samples).

2) RN pînă la diluţia 1 :2-1 :4. reaction up to dilutions of 1:2 or 1 :4).
3) RN la restul probelor pînă la (Unspecific reaction at an other samples up to

frunzelor la -12 pînă la -18°C înainte de extragerea sucului, indiferent
de durată (3-24 ore), concentraţia virusurilor a scăzut de 4-16 ori.
Aceasta probabil ca urmare a fixării unei părţi considerabile de
virotiee de constituenţii insolubili ai plantei (A u g i e r de M o n t gre 
mie 1', 1967) şi ajungerii lor în sediment prin centrifugare. Avîndu-se în
vedere concentraţiile minime realizate de cele două virusuri în unele
plante (fig. 1), cît şi faptul că siguranţa testărilor serologiee este mai ridi
cată la concentraţE mai mari de virus (G hen a, 1964), îngheţarea probe
lor de frunze înainte de extragerea sucului nu este indicată. Efectul nega
tiv al îngheţării frunzelor asupra concentraţiei virusului în suc trebuie
avut în vedere şi în lucrările de pregătire a antigenului pentru producerea
de antiseruri, deoarece VMC şi VSC nu realizează titruri prea ridieate
în plante.

c) Influenţa tratamentelor cu insectofungicide. Dintre pesticidele
testate, produsele Detox, Lindatox, Duplitox, Fosfotox, Bi-58, Metasys
tox, Zineb, Dithane M-45 şi Brestan nu au influenţat negativ siguranţa

testului serologie. Deşi la organoclorurate a apărut în 10-150/0 din probe
o precipitare foarte fină şi rară, aceasta nu diminuează aprecierea
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reacţiilor serologice normale. In schimb, toate fungicidele cuprice încer
cate (zeamă bordeleză, oxiclorură de cupru, Cupravit şi Cuprosan) au
determinat apariţia de reacţii nespecifice în cazul ambelor metode de

Tabelul 2

Concentraţia relativă a virusurilor M şi S în suc extras din frunze neîngheţate şi

îngheţate. Relative concentration in viruses M and S of juice from leaves freezed
or not freezed.

Viru-
Ultimul punct de diluţie{plantă Reducerea

Suc extras din: sul I
concentraţiei

1 ·1 3 2 virusului1)

Frunze neîngheţate 1 32 1 1 : 64 1 : 64 - -
M

Frunze îngheţate 3 ore 1 : 4 1:8 1 : 4 8-16 orila -16°e -

Frunze neîngheţate 1 : 32 1 : 64 1 : 64 1 : 64 -
M

Frunze îngheţate 24 ore
1 : 4 1 : 4 1:8 1 : 8 8-16 oriîntre -12 şi -18°e

Frunze neîngheţate 1 :32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 -
M

Frunze îngheţate 20 ore 1:4 1 : 8 1 : 8 1:8 4- 8 orila -16°e

Frunze neîngheţate 1 : 16 1 : 16 1 : 16 1 : 16
- S

Frunze îngheţate 20 ore 1 : 1:4 1 : 4 1 : 4 4 orila -16°e

1) Valorile extreme ale raporturilor dintre ultimele puncte de precipitare a virusului
în suc extras din frunze neîngheţate şi îngheţate.

testare (tabelul 3). Cel mai ridicat procent s-a constatat la plantele tratate
cu zeamă bordeleză şi Cuprosan super, reacţiile nespecifice fiind "Y'I"r"Cl'7'Or,'h::l

şi la 10 zile după tratament. La oxiclorura de cupru nu au luai apărut

reacţii nespecifice începînd cu a 3-a zi de la tratament, dar dacă timpul
de lucru dintre extragerea sucului şi punerea picăturilor se prelungeşte

pînă la aproximativ 2 ore, ceea ce în practica testărilor se poate întîmpla,
pot apărea pînă la 700/ 0 reacţii nespecifice. La toate produsele cuprice
s-a constatat o precipitare nespecifică a sucului în fiole la aproximativ 120'
de la centrifugare şi respectiv o creştere a procentului de reacţii nespeci
fice prin prelungirea timpului de analiză. De asemenea, adăugarea arace
tului în zeama bordeleză a mărit numărul reacţiilor nespecifice, iar înghe
ţarea frunzelor înainte de extragerea sucului a avut un efect similar în
testul de precipitare.

CONCLUZII. (1) Concent~aţia VMC şi VSC în plante a variat în
funcţie de virus, vîrsta plantelor şi etajul de frunze, iar frecvenţa şi lDO
mentul apariţiei reacţiilor nespecifice în funcţie de soi, vîrsta frunzelor
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Saco M+ ~~I Concen//'at/I
.~~

extreme
:s;;~ 8 M V

2 f: 32
4 52-6/r - 64
5 16-52 61.; 32-128
6 4-52 52-6~ 52·64
8 4-32 f6·J2 52-6~

9 ţj- 16 8-32 32-61;
·fO 8-.52 ~-J2 16-64

2 1: 16
It 16·6~ - 16-52
5 32·64 52-64 52-64-
8 32 32·6~ 64

10 4-1283242d ~/rf28

105)8

• a . ......

.,
.~

414msel S + ... '
~'.",,'

2

Legt?l7da- : ....... .". frunze dJn 1/3 II7!eÎ/oa/'â (8)
-/i- dela mijloc (M)

-11- dli? 1/.3 SUjJeÎloak§ (V)
Figura 1 - Variaţia medie a concentraţiilor virusurilor M şi S în plante şi

concentraţiile extreme, în funcţie de vîrsta plantelor şi poziţia frunzelor (Mean
variation of concentrations in viruses M and S of plants and value of extreme

concentrations, in dependance on plants age and leaves levet.

şi metode de testare. (2) Metoda precipitării a dat rezultate mai sigure la
testarea plantelor tinere, comparativ cu aglutinarea, rezultatele fiind simi
lare începînd cu vîrsta de 4 săptămîni de la răsărire. Reacţiile nespecifice
pot apărea însă mai timpuriu la testul de aglutinare. (3) Diminuarea reac
ţiilor nespecifice, atunci cînd este cazul, se poate realiza la metoda preci
pitării printr-o diluare adecvată a sucului. (4) La testarea serologică a
VMC, pînă la vîrsta de 4 săptămîni se pot utiliza frunze din toate etajele
plantei, în următoarele 2 săptămîni numai cele din 1/2 superioară, iar în
continuare cele din 1/3 superioară. La VSC, pînă la vîrsta de 4 săptălnîni

sînt mai indicate frunzele din 1/2 inferioară, apoi cele din 1/3 mijlocie,
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iar după 5 săptămîni şi cele din 1/3 superioară. (5) Ingheţarea probelor
de frunze înainte de extragerea sucului a redus concentraţia virusurilor
de 4-16 ori, deci nu se recomandă în testarea celor două virusuri. (6)
Produsele cuprice nu se vor utiliza la tratarea plantelor ce se vor testa
serologie, deoarece determină apariţia de reacţii nespecifice.

THE INFLUENCE OF PLANT AGE, LEAF SAMPLE FREEZING
AND FUNGICIDE TREATMENTS UPON SEROLOGICAL TESTING

OF POTATOES

ABSTRACT
The concentrations of the viruses M and S were determined in the secondarily

infected plants (v. Saco with virus M, and v. Amsel with S) grown in glasshouse
in 16 cm-pots. The analyses were done at 2-10 weeks from emergence on 3 leaf

Tabelul 3

Efectul tratamentelor cu diferite fungicide cuprice asupra apariţiei reacţiilor nespe
cifice. Effect of treatments with different copper fungicides on apearance of

unspecific reactions.

Reacţii nespecifice (%) în funcţie de metoda şi timpul
de testare zile

Fungicidul precipitare1 aglutinare

11 zi 3-5 7-8 10 1 zi 3-5 7-8 10
(day) zile zile zile (day) zile .zile zile

Zeamă bordeleză 12,0 25,0 0,0 10,0 100 81,02 100 60,02

Oxiclorură de cupru 10,0 0,0 - 0,0 15,0 0,0 - 0,0
Cupravit forte 4,0 - 10,0 10,0 0,0 - 0,0 0,0
Cuprosan super 36,0 25,0 45,0 10,0 32,0 0,0 10,0 10,0
Martor netratat 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) Citirea probelor la 30-60' după ameste::area picăturilor. The samples are read
30-60 minutes after droplets mixing.

2) Reacţii nespecifice în toate probele la 30' după amestecarea picăturilor. Unspeci
fic reactions in aH the samples at 30 minutes after droplets mixing.

levels. The concentrations of the two viruses were different, as weH as their varia
tion was related to plant age and leaf level (fig. 1). AIso the frequency and the
time of nonspecific reaction occurence were variable depending upon the variety,
leaf age and testing method (table 1). At 2 weeks age, only 25-50 Ofo of infections
could be indentified by agglutination as compared to precipitations; irom the age
of 4 weeks on, the results have been similar.

Freezing the leaves before juice extraction, regardless the duration (3-20
bours at -12° -18°C), decreased 4-16 times the titre of the two viruses (table 2).

The effects titre of treatments of plants with 17 pesticides have been studied
and it was found that on1y the cupric products had a negative influence on the
precision of serological tests, causing nonspecific reactions (table 3).
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EINFLUSS DES PFLANZENALTERS, DES EINFRIERENS DER
BLATTER UND DER BEHANDLUNGEN MIT INSEKTIZIDEN

UND FUNGIZIDEN AUF DIE SEROLOGISCHEN
TESTUNGSERGEBNISSE BEI KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde die Konzentration des M- und S-Viruses auf sekundăr infizierte
und im Gewăchshaus in 16 cm (/) Tontăpfen gezogenen Pflanzen bestimmt (die
Sorte Saco fur Virus M und Amsel fUr Virus S). Die Analysen wurden in einem
Zeitabstand von 2-10 Wochen von dem Auflauf der Pflanzen in verschiedenen
Blattetagen durchgefUhrt. Die Viruskonzentration war unterschiedlich in Abhăn

gigkeit von dem Typus des Viruses, dem Pflanzenalter und der Blattetage (Abb. 1).
Ebenfalls die Hăufigkeit und die Zeit des Auftretens von unspezifischen Reaktionen
war in Anbhăngigkeit von der Sorte, Blattalter und Testmethode sehr unterschied
lich (Tabe'le 1). Bei einem zweiwăchigen Pflanzenalter mit der Aglutinationsme
thode wurden nul' 25-50 % der Infektionen nachgewiesen, im Vergleich zu der
Prezipitationsmethode. Beginnend mit einem vierwăchigen Alter, die serologischen
Testungsergebnisse beider Methoden waren gleich. Das Einfrieren der BIătter vor
der Saftgewinnung (3-20 Stunden bei -12° bis -18°C) unabhăngig von der Ein
frierdauer verminderte auf 4 bis 16 mal den Titer beider Viren (Tabelle 2).

Aus der PrUfung der Pilanzenbehandlung mit 17 Insektiziden und Fungiziden
sich das, die Kupferverbindungen negativ die Sicherheit der serologischen

beeinflusste, wobei das Auftreten der unspezifischen Reaktionen verUf
sachten (Tabelle 3).

BJIl15IHl1E B03POCTA 3AMOPA,/KI1BAHI15I
JII1CTOB 11 OBPABOTRI1 C cDYHfl1Ul1JlAMl1 HA
CEPOJlOfl1LIECROH 3ABEIUAHI1E RAPTO<PEfl5I

PE3fOME

KOHIJ,eHTpaLJ)UI M 11 C BTopOCTeneHHblX sapalKeHHblX

CaKO C M 11 COpT AMceJ1 C KOTopble paCTl1J1l1 B TeTIJIHIJ,e B fopTKax.

c,L\eJlam~I KOf,L\a paCTeHl1JIM 2-10 He,L\eJleti Ha TpH ypoBIlefI J1HCTOB. KOHIJ,eHTpaIJ,l1H

Bl1pyca 6bIJll1 HX HSlVIeHeHHJI 01' I30SpO~Ta paCTeHHH H 01' YPOBHefi J1HCTOB

T01Ke paSHbI . 4aCTOTa Ii BpeMH co1ylla5I J\efiCTBl15I SaBHC51T 01'

BospOCTa pacreHIUI H MeTO,L\a saBemaHH5I (Ta6J1. 1). 2 HeJ\eJlIi paCTeHH51M TOJlbKO

IUlqJeKIJ,HeJ!I MOlKHO 6bITb l1J\eHTHqJHIJ,HpoBaTb npH affmOTHHaUHH no cpaBHeHHIO

C ocalKJ\eHl1eM; nOCJ1e 4 HeJ\eJIeti, pesy.1bTaTbI 6bIJlH O,lJ,HHaKOBbI. 3al\WpallUma51 J1HCTbI

nepeJ\ 3KCTpaKIJ,l1H COKa 6eSpaSJlH4HO (3-12 LIaCOB Ha -12°C , KOH-

,L\BYX Bl1pyca TIOHHll<aml pas (Ta6J1. 2). HSY4aJlH 3cPeKTbI C

17 rh"urT~TTnT rrrm 11 YCTaHOBl1J1H IlTO MeJ\Hble npOJ\yKTbI OTpHIJ,aTeJlbHO BJll1JIIOT Ha TOIlHOCTH

saBemaHHH npH CbIBopOTI<a BblSblBaJI HecneUHcj}J14eCKHe peaKIJ,HH (Ta6J1. 3).
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Se analizează relaţiile stochastice dintre temperaturile medii
zilnice pozitive însumate şi capturile de afide alate vectoare ale
virusurilor cartofului din patru zone închise producătoarede cartofi
pentru sămînţă pe o perioadă de şase ani. In depresiunile cu un
regim termic mai scăzut, depresiunile Giurgeu şi Ciuc, în care se
cumulează pînă la 19 mai în medie 400 o C, determinaţia maximă

(80 0J0) a corelării afidelor cu temperatura se realizează numai pen
tru capturile pînă la sfîrşitul lunii iulie. In depresiunile cu regim
termic mediu, depresiunea Bîrsei, unde pînă la 10 maj se cumu
lează 450-550 oC, determinaţia maximă se realizează mai timpuriu.
Pentru capturi1e pînă la 30 iunie, însumarea temperaturilor pînă

la 20 aprilie - 10 mai este determinantă pentru 83-85 0J0. Pentru
afidele captate pînă la 31 iulie corelaţia creşte (1'2 = 94 0J0) la însu
marea temperaturilor pozitive de la apariţie pînă la 30 aprilie. In
aceste zone o prognoză timpurie pentru variaţia populaţiilor de
afide vectoare, a anului în curs, este utilă practicii sistemului de
producere a cartofului pentru sămînţă. Dacă principalii vectori ai
virusurilor cartofului sînt dependenţi de temperatura aerului, se
poate afirma că şi efectul lor, infecţia virotică produsă, este de
asemenea dependent de variaţia în timp şi loc a temperaturilor.

Pentru vectorii virusurilor cartofului diferenţieri de dinarnica
populaţiilor, datorate variaţiilor de temperatură, au fost publicate
principalele specii de afide (G a b r ieI, 1965 ; H o w elI, 1973).
şi M illl e r (1953) au stabilit că formele fundatrice mature şi

gene de Aphis fabae Scop. au apărut după o anumită temperatură cumu
lată, calculată de la înflorirea ghiocelului şi care variază în limite
W e i s m a n şi VaII o (1963) constată că dacă după eclozare apar tem
peraturi scăzute, exemplare solitare de afide pot suporta telnperaturi de
-2,3°C pînă la -ll,l°C, timp de două săptămîni.

Capacitatea de reproducere a speciilor Myzuz persicae Sulz. şi Aphis
nasturtii Kalt. la temperatură continuă sau oscilantă de la 20°C la 35°C,
a fost studiată de Ne i t zel şi R a e u b e r (1970), H i Il s Ris La m
b e r s (1972), în lucrările sale privind dezvoltarea post-embrionară a for
melor aptere şi alate ale speciei Myzus persicae 8ulz. constată că în durata
ciclului dintre prima şi ultima larvă născută, la 25°C pot rezulta în trei
luni 5-13 generaţii. La o temperatură de 27°C dintr-o afidă s-ar putea
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înmulţi într-o lună 503 indivizi în trei generaţii, iar la 22°C numai două

generaţii, deci 502 de descendenţi.

Hotărîtoare este şi temperatura asupra zborului de atac al afidelor.
M ii Il e r şi colab. (1959) au stabilit ecuaţia de regresie pentru intervalul
cercetat. Hai gre n şi Ta y lor (1968) dau limitele de zbor pentru
specia Aphis fabae Scop. De Re g g i (1968) conclude că adulţii de Myzus
persicae Sulz. crescuţi la temperatură de 25°C şi supuşi timp de o oră la
38,6°C şi apoi transferaţi la diferite temperaturi se comportă diferit în
ceea ce priveşte mortalitatea.

Relaţii privind virusul Y şi virusul răsucirii frunzelor cu zborul afi
delor stabilesc pentru teritorii mari G a b r ieI (1967) şi G a b r ieI şi

colab. (1972). Autorii materializează zone de frecvenţă diferită a popu
laţiilor de afide vectoare în cadrul teritoriilor analizate.

In investigaţia prezentă s-a propus a se analiza relaţiile dintre tem
peraturile medii zilnice pozitive însumate şi capturile de afide alate din
zonele închise producătoare de cartof pentru sămînţă în vederea depis
tării unor posibilităţi indirecte de prognoză şi de generalizare.

MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU. Investigaţiile au fost posibile dato
rifa existenţei unui stoc de date publicate de C o joc a ruşi colab. (1973) privind
capturi de afide vectoare ale virusurilor cartofului pe o perioadă de şase ani în
patru unităţi geomorfologice. Din datele menţionate s-au prelucrat pentru a fi
testate în corelaţie cu temperaturile următoare sume de afide captate, ca variabile
dependente (y): suma alatelor de la apariţie pînă la 30 iunie; suma alatelor pe
luna iulie; suma alatelor de la apariţie pînă la 31 iulie; suma alatelor total cap
tate. Aceasta pentru două grupe: pentru media valorilor anuale (1963-1968) din
fiecare unitate geomorfologică şi pentru mediile anuale din patru unităţi geomor
fologice.

Sumele variabilelor dependente se referă la toate speciile de afide captate
în vasele Moericke. Investigaţia parţialO privind antrenarea ca variabilă dependentă

numai a speciei Myzus persicae Sulz. a eşuat, fiind neconcludentă statistic.
Ca variabile independente (x) s-au considerat temperaturile medii zilnice

egale şi mai mari decît OOC însumate pentru diferite date. S-au format astfel două

grupe de sume de temperatură şi anume: (a) sume de temperaturi cumulate de la
1 ianuarie pînă la 20 aprilie, 30 aprilie, 10 mai, 20 mai, 20 iunie, 30 iunie, 10 iulie,
20 iulie şi 31 iulie; (b) sume de temperatură necumulate (cumulate doar pentru
perioadele 1 ianuarie - 10 mai, 11 mai - 10 iunie şi 11 iunie - 31 iulie).

Observaţiile meteorologice reprezentative pentru depresiunea Giurgeului au
fost efectuate la staţia meteorologică Joseni, iar captările de afide la Lăzarea (jud.
Harghita). Reprezentative pentru depresiunea Ciucului au fost Miercurea Ciuc, ca
staţie meteorologică, şi Sînsimion (jud. Harghita) pentru captările de afide. Pentru
depresiunea BÎrsei reprezentative pentru cele două variabile au fost date'e de la
Braşov iar pentru podişul Sucevei cele de la Suceava.

REZULTATELE OBŢINUTE. Analiza pe unităţi geomorfologice. Co
relarea sumei totale a afidelor captate cu nouă sume de temperatură cumu
lată a realizat coeficienţi de determinaţie cu valori mari. In depresiunea
Giurgeului şi depresiunea Ciucului, cu regim termic practic asemănător,

coeficientul de determinaţie cel mai ridicat, de r 2 = 86-870/0, se realizea
ză numai după însumarea temperaturilor pînă la sfîrşitul lunii iunie şi

începutul lunii iulie (tabelul 1). Deosebită de cele două depresiuni cu regim
termic mai rece este depresiunea Bîrsei, în care determinaţia cea mai ridi-
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Tabelul 1

Temperaturi medii zilnice pozitive însumate pentru diferite perioade (x) în relaţii

stochastice cu totalul afidelor vectoare captate în vase Moricke (y). Media a şase

ani (1963-1968) pe patru zone. Sums of mean daily pozitive temperatures for
diHerent periods (x) in stochastical relation to total of vector-aphids captured in

Moricke pots (y). Average of six years for four zones.

Afide total
Ecuaţia y = i r:2 Ecuaţia y = I r 2

captate

Suma °C 0° 1 ianuarie-20 aprilie 1 ianuarie -30 aprilie

]
669,430+ 6,5651 x 57D. Giurgeu - 679,355+ 10,8682 x * 63 -

D. Ciuc - 530,679 + 8,0980 x 25 - 1039,771+ 7,1211 x 41
D. Bîrsa - 6312,082+37,7067 x *** 93 - 6748,238+28,1858 x *** 94
P. Suceava - 78,201 + 5,8551 x 36 - 86,885 + 3,8536 x 20

Suma °C 0° 1 ianuarie-l0 mai 1 ianuarie-20 mai

!
D. Giurgeu - 594,401 + 4,4800 x 50 - 1335,666+ 5,0088 x * 62
D. Ciue - 1313,656 + 5,7884 x 45 - 2332,535 + 6,1716 x 53
D. 'Bîrsa - 6801,983+21,3088 x ** 89 - 8923,145+20,1469 x **

1

84
P. Suceava - 205,519+ 3,0324 x 20 - 795,394 + 3,2909 x 23

Suma °C 0° 1 ianuarie -20 iunie 1 ianuarie -30 iunie

",D. Giurgeu - 4856,875+ 6,7236 x ** 86 - 5605,230 + 6,3423 x ** 82

Il'~:
Ciue - 6256,988+ 7,6340 x * 76 - 9248,266+ 9,1048 x ** 85
Bîrsa -17183,672+19,1706 x * 75 -19929,734+18,5679 x * 60
Suceava - 1366,798+ 2,3416 x 11 - 1976,307+ 2,4572 x 11

lii;:1'< "-'•.1

Suma °C 0° 1 ianuarie-l0 iulie 1 ianuarie -31 iulie

D. Giurgeu - 5579,039+ 5,4751 x * 76 - 6916,992+ 5,1219 x 58
D. Ciue -10106,879+ 8,6161 x ** 87 -13571,546+ 8,8318 x * 69
D. Bîrsa -20463,941+16,7254 x 59 -31827,722+19,3997 x 58
P. Suceava - 2401,453 + 2,4412 x 13 - 2928,601 + 2,2047 x 8

cată se obţine la corelarea cu suma de temperaturăcumulată pînă la 20-30
aprilie (r2 = 93-940/0).

Corelarea sumei afidelor alate captate de la apariţie pînă la 31 iulie,
cu sume de temperatură cumulată şi necumulată, este cea mai reprezen
tativă în special pentru producerea cartofului de sămînţă. Liniile de regre
sie au acelaşi sens, şi anume, odată cu creşterea temperaturilor creşte şi nu
mărul de afide. In general, mediile anuale apar grupate faţă de liniile de
regresie. Determinaţiile maxime obţinute pentru depresiunile reci sînt
cuprinse între 20 iunie şi 10 iulie (r2 = 940/ 0),

Corelarea sumei afiâelor alate captate de la apariţie pînă la 30 iunie,
în general, denotă acelaşi sens specific climatului microzonal. Coeficienţii



TabeZtd 2

Tempera-turi medii zilnice pozitive insumate pentru diferite perioade (x) in relaţii stochastice cu media afidelor vectoare
cUIJtate în vase Moricke (y). Media a patru zone pe şase ani (1963-1968). Sums of mean daily pozitive temperatures for
different periods (x) in stochastical relation to total of vedor-aphids captured in Moricke pots (y). Average of four

zones for six years

Număr mediu afide

I I r 2 I I
r 2

captate Ecuaţia y = Ecuaţia y =

Suma °e 0° 1 ianuarie -20 aprilie 1 ianuarie-30 aprilie

Sumă pînă la 30 iunie -1623,808+11,8475 x * 62 - 2083,229+ 9,3837 x * 69
Sumă pînă la 31 iulie -1484,572 + 15,3452 x *** 90 - 1906,892+11,6088 x *** 91
Sumă 1 iulie -31 iulie 91,541 + 3,7964 x 47 111,972+ 2,4777 x 35
Sumă anuală -1288,375+14,8686 x *** 91 - 1684,583 + 11,2070 x *'" * 91

Suma °e 0° 1 ianuarie-20 mai 1 ianuarie-20 iunie

Sumă pînă la 30 iunie -3299,284+ 7,4275 x * 75 - 7452,586+ 8,2462 x ** 84
Sumă pînă la 31 iulie -3231,017+ 8,8691 x *** 93 - 7340,277 + 9,0064 x >1: * 86
Sumă 1 lulie-31 iulie - 27,593 + 1,6393e xe 27 - 110,026+ 0,9954 x 9
Sumă anuală -2983,470+8, 5986 x *** 93 "- 6920,152 + 8,6850 x '" ** 86

Suma °e 0° 1 ianuarie-30 iunie 1 ianuarie-l0 iulie

Sumă pînă la 30 iunie -9608,984+ 8,8040 x ** 79
Sumă pînă la 31 iulie -9144,320+ 9,1535 x * 74 - 9560,535 + 8,3188 x $: 74
Sumă 1 iulie -31 iulie - 174,811 + 0,6050 x 3 233,704 + 0,4869 x 2
Sumă anuală -8664,148+ 8,8305 x * I

73 - 9091,883 + 8,0446 x '" 74

Sumă °e 0° 1 ianuarie-20 iulie 1 ianuarie-31 iulie

Sumă pînă la 30 iunie
Sumă pînă la 31 iulie -10709,308+ 8,0963 x * 71 -13542,429+ 8,8322 x >1: 61
Sumă 1 iulie -31 iulie - 94,578 + 0,6433 x 4 838,119+ 1,0007 x 7
Sumă anuală -10213,117 +7,8361 x * 71 -12999,393+ 8,5738 x >1: 61
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de determinaţie obţinuţi în depresiunea Bîrsei prezintă interes, aceştia

fiind semnificativi pentru însumarea telnperaturii pînă la 20 aprilie sau
10 mai (r2 de 830/ 0 şi respectiv de 850/0). Pentru suma afidelor captate în
luna iulie nu s-au obţinut variante semnificative prin regresie.

Analiza pentru mediile anuale. Corelarea sumei alatelor cap
tate de la apariţie pînă la 30, iunie cu opt sumE:l de telnperatură cumu
lată, comparativ cu aceleaşi elemente analizate anterior pe zone, prezintă

coeficienţi de determinaţie mai ruari. Coeficientul de determinaţie creşte,

la cumularea temperaturilor, pînă în luna iunie (tabelul 2). lVlaximul de de
terminaţie se obţine la 20 iunie (r2 =-= 840/0). Corelarea sumei alatelor cap
tate în luna iulie cu sUlnele de temperatură cumulate nu manifestă relaţii

stochastice statistic asigurate. La corelarea cu sumele de temperatură necu
mulată (fig. 1) se distinge că suma telnperaturilor din mai-iunie (lO.V-
lO.VI) influenţează zborul de atac al afidelor (r2 = 750/0). Aceasta justifică

3.5

3

25

2

1.5

f

0.5I
I

I

I I

y= /;035. 51;5 4&

-5,17/.t
e .5

LANt/ALA

,1

y=- 2065,547~ y=-181,.'l.680J(o*1fO

+8,806 X +8,51& ..t I

90 90

y; "-02~974 4&

-~370X

4& .:5

Z--.5/VI/

y= "-811,289 ~

-~350-t

75

I
I

~ 1-31V11

y;105,'11;3
-1- 1,817..t
33

...,

'~
"

t,- I I "1 I

~80 ;;}60 ~ft.1J 520 28(} 360 WJO 520 :MO 360 #05PO MO 360 ~i() 520

2. °c ::>:- O o liant/a/le - 10mai

340 580 "'20 "'60 3ft.O 58() 1;20 "'o() JI,.O 380 1,.20 ~60

L °c ~Oo IImal- 10 IunIe

2-- 30 V/

,3, 5 Y;-2239,~32,.
J + 7, 185 x

/2", 70Z5
2

1.5

I

~ 0.5
'J
~
~

Fig. 1 - Diagramele mediilor şi liniile de regresie a temperaturilor medii
pozitive zilnice însumate (x) în relaţii stochastice cu media afidelor vcctoare
captate în vase Moericke (y) pe o perioadă de şase ani în patru zone. (Diagrams
for regressions lines between sums of mean daily pozitive temperatures (x) and

vector-aphids captured in Moericke pots (y) in 6 years and four zones.
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comentariile, mai ales că se schimbă şi sensul dreptei de regresie faţă de
cea cQrespunzînd temperaturilor de iarnă-primăvară.

Corelarea sumei alatelor de la apariţie pînă la 31 iulie cu aceleaşi

sume de temperatură (tabelul 2) prezintă coeficienţi de determinaţie foarte
mari. Determinaţiamaximă s-a obţinut pentru perioada 1 ianuarie-20 mai
(r2 = 93%).

Diferenţieri denotă aceeaşi sumă de afide cînd este corelată cu trei
sume de temperatură necumulată. Liniile de regresie pentru sumele
11.V.-10.VI. îşi schimbă sensul faţă de perioada iarnă-primăvară. Deter
minaţia atribuită regresiei pentru prima perioadă este de r 2 = 90%. Core
larea sumei totale a afidelor alate captate cu sum.e de temperatură secon
dează, practic egal, rezultatele obţinute pentru suma afidelor pînă la 31
iulie.

CONCLUZII. In unităţile geomorfologice cu un regim termic rnai
scăzut în care se cumulează pînă la 10 mai în lnedie 400°C ca valori medii
zilnice însumate, depresiunile Giurgeu şi Ciuc, determinaţia maximă a
corelării afidelor cu temperatura se realizează mai tîrziu. Pentru afidele
alate apărute pînă la 30 iunie, temperatura medie zilnică pozitivă însu
lnată pînă la 30 iunie dă o determinaţie de 610/0' Pentru afidele apărute

pînă la 31 iulie determinaţia creşte la 80% pentru aceeaşi dată de însu
mare a temperaturilor.

In unităţile geomorfologice cu regim termic mediu, depresiunea
Bîrsei, unde pînă la 10 mai se cumulează în medie 450-550°C, deterrnina
ţia maximă se realizează mai timpuriu. Pentru afidele apărute pînă la 30
iunie, însumarea tenlperaturilor pînă la 20 aprilie-lO mai este determi
nantă pentru 83-850/0. Pentru afidele apărute pînă la 31 iulie detenninaţia

creşte la 94% la însumarea temperaturilor pînă la 30 aprilie. In această

zonă o prognoză timpurie pentru variaţia populaţiilor de afide vectoare ale
virusurilor este utilă practicii sistemului de producere a cartofului pentru
sămînţă.

In podişul Sucevei, cu regim termic asemănător cu depresiunea
Bîrsei, nu s-au obţinut relaţii statistice asigurate pentru variabilele antre
nate. Se presupune că numai un singur centru de colectare a afidelor în
vase Moericke nu este suficient pentru această unitate geomorfologică. in
unii ani au apărut abateri inexplicabile între numărul de afide captate
"şi sumele de temperatură cumulată.

Dacă principalii vectori ai virusurilor cartofului, afidele alate, sînt
dependente de temperatura aerului, se poate afirma că şi efectul lor, infec
ţia virotică produsă, este de asemenea dependentă de variaţia în timp şi

loc a temperaturilor.

'TEMPERATURE EFFECT ON SIZE OF POPULATIONS OF WINGED
APHIDS SAMPLED IN POTATO FIELDS

ABSTRACT

Stochastic relations between sums of mean daily pozitive temperatures and
numbers of captured winged aphids carrying potato viruses in four potato seed pro
,duction closed zones during 6 years, were anaIysed. In geographical depressions with
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cooler elimate as Giurgeu and Ciuc where are eummulating approximately 400 0 C
till :oth May, the maximum statistical determination (r2 = 800/0) in eorrelation of
aphids and temperature is realized only by samples eaptured till the end of Juli. In
depressions with medium elimate as Birsa, where are eummulating 450-550oC till
loth May, the maximum determination is realized earlier. The size of samples eaptu
red till 30th June is determined 83-850/0 by the sum of temperatures till 20th April
-. 10th May. For the size of samp1es captured till 31st July, the eorrelation with the
sum of pozitive temperatures sinee appearanee tiU 30th April is more closed
(r2 94%). In these zones an early forecast for the variation of the winged aphid
populations during the year is very 11se1u1 for the potato seed production system. lf
the main earriers of potato viruses are dependent on the air temperature, their effeet
,the got virotie infection) is dependent on temperatures variation with time and
place, too.

DER EINFLUSS DER TEMPERATUR AUF DIE GROSSE
DER POPULATIONEN VON GEFLuGELTEN BLATTLĂUSEN

DIE IM KARTOFFELBAU GEFANGENGENOMMEN WERDEN

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden die statistischen Beziehungen zwisehen der zusammengezahlten
positiven taglichen Mitteltemperatur analysiert und die gefangengenommenen geUli
gelten Blattlause des Kartoffelvirus aus vier gesehlossenen Zonen die Kartoffelsaat
gut 6 Jahre lang erzeugt haben. In den Depressionen mit einem niederen thermisehen
Regime, Depressionen Giurgiu und Ciue, in denen bis zum 10. Mai eine Mitteltempe
ratur von 400 0 C festgestellt wurde, wird die hăehste Bestimmung (80%) der Bezie
hung zwischen den Blattlausen und der Temperatur nur fur die Gefangennahme bis
Ende des Monates Juli. In der Depression Birsa, wo 450-550oC bis am 10. Mai erzeugt
werden, wird die hăchste Bestimmung fruher realisiert. Fur die Gefangennahme
bis zum 30. Juni, ist die Temperatursumme bis zum 20. April - 10. Mai fur
83-85% bestimmt.

BJU15!HI1E TEMI1EPATYPbI HA BEJU14I1HY HACEJlEHI1YI
I\PbIJlATbIX TJIEYI I1EPEXBATAHbI B I\YJlbTYPbI

I\APTO<l>EJI5!

PE3IOME

AHaJIHSHpyeTC5J CTaTHlleCKHe OTHOIlleHH5J Me)K,lI,y cpe,lI,HbIMH e)Ke,lI,HeBHbIMH rrOJIO)KH'
TeJlbHbIMH TeMrrepaTypaMH CHMMHpOBaHbI H rrepeXBaTbI KpbIJIaTblX TJIel1 rrepeHOC5JIOIlJ,HX
BHpyCW KapTO~eJI5J B 4 saKpwTwx SOHax ,lI,JI5J rrpOHSBO,lI,CTBa KapTO~eJI5J B,lI,OJIb 6 JIe~ B
HHSMeHHOCTI1 C HI1SlHiKl1MH TeMrrepaTypaMH - 4YK H ,U)KIOp,lI,)Key - r,lI,e COBMeIlJ,alOTCH
.L~O Ma5J rrpH6JIl:ISl1TeJIbHO 400Q C - HaHBblCIllHe ,lI,eTepMHHaUHH (800/ 0) KOpeJI5JUHl:I TJIeii: C
TeMnepaTypoH peaJIl13ypyeTc5I TOJIbKO ,lI,JI5J rrepeXBaTOB ,lI,0 IWHua MeC5Iua HlOJI5I. B HH3
1V!eHl1O~TH Dblpca CO Cpe,lI,HbIMH TeMrrepaTypaMH r,lI,e ,lI,0 10-oro Ma5J COBMeIlJ,aIOTC5J 450
550°C - HaHBblIllHe ,lI,eTepMl:IHaUHH peaJIHSHpylOTC5J paHee. ,UJI5J rrepeXBaTOB ,lI,0 30 HIOH5J,
cyMMHpoBaHl:Ie TeMllepaTyp ,lI,0 20 AnpeJI5J - la Ma51 onpe,lI,eJIeHO ,lI,JI5J 83-850/0. ,UJI5{
rJIe 1"1 rrepeXBaTblX ,lI,0 31 HIOJI5J KOpeJI5JU1:I5J paCTeT (940/ 0) rrpl:l cyMMHpoBaHHeM rrOJIO)KH
TeJIbHLIX TeMrrepaTyp 01' 5JBJIeHH5J ,lI,0 30 ArrpemL B 3THX SOHax Hy)KHO paHHblH rrpOrH03
,lI,JI5J HSMeHeHH5J HaCeJIeHHH rrepeHOC5JlOIlJ,HX TJIeH B TeljeHHe rO,lI,a C rrOJIb30H B rrpaTHKe
npOHSBO,lI,CTBa KapTo~eJ15J ,lI,JI5J CeM5J. 3CJIH Ba)KHble rrepeHOC5JlOIlJ,He areHTbI Bl:IpyCOB Kap
To<t>eJI5J saBHC5IT 01' TeMrrepaTypbl BOS,lI,yxa, MO)KHO yTBep,lI,HTb ljTO H HXHble e~eKTbI, BlI
pycHa5J HH~eKUH5J, TO)Ke saBHCHT 01' BpeMeHHoro H MeCTHoe HSMeHeHHe TeMrrepaTYP.

5* - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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CERCETARI PRIVIND DESIMEA DE PLANTARE IN FUNCTIE DE
MĂRIMEA TUBERCULILOR LA CULTURA CARTOFULUI PENTRU

SAMINŢA

V.BUDUŞAN

In condiţiile de la Braşov, în perioada anilor 1972-1973, s-a
studiat desimea optimă de plantare în funcţie de mărimea tuber
culilor la cultura cartofului pentru sămînţă, cu soiul Ostara şi De
siree, cu şi fără distrugerea vrejilor.

Pentru grupa soiurilor timpurii de tipul Ostara, în loturile
de cartofi sămînţă se recomandă desimile: desimea de 66 mii
cuiburi/ha cu mărimea 28-35 mm; desimea 57-66 mii cuiburi/ha
cu mărimea 35-45 mm; desimea 47 mii cuiburi/ha cu mărimea

45-55 mm.
Pentru grupa soiurilor semitîrzii de tipul Desiree, desimile

optime sînt: desimea 57-66 mii cuiburiJ/ha cu mărimea 28-35 mm;
desimea 47,5-57 mm cuiburi/ha cu mărimea 35-45 mm; desimea
41-47,5 mii cuiburi/ha cu mărimea 45-55 mm. .

Cele mai mari producţii totale şi de sămînţă, s-au obţinut la
desimi mari pentru fiecare mărime de tuberculi, realizînd eficienţă

economică ridicată. Coeficientul de înmulţire cel mai mare s-a ob
ţinut la desimea de 66 mii cuiburi/ha cu tuberculi de 35-45 mm
Plantarea cartofului de sămînţă în zonele închise, este necesar să

se facă pe 3 mărimi de tuberculi, pentru realizarea unor producţii

mari de sămînţă cu stare fitosanitară corespunzătoare.

Producerea unei cantităţi cît mai mari de tuberculi de sămînţă, este
un obiectiv principal în cultura cartofului pentru sămînţă, obiectiv ce
poate fi realizat numai prin aplicarea în complex a unor măsuri agroteh
nice şi fi tosanitare.

Numeroase cercetări au scos în evidenţă rolul important pe care îl
are desimea de plantare în realizarea unor producţiimari. R e est m a n n
şi D e W i t t (1959), B eri n de i şi colab. (1967), au arătat că între produc
ţia de tuberculi şi numărul de tulpini principale la hectar, există o relaţie

lineară. Preîncolţirea, mărimea tuberculilor şi spaţiul de nutriţie influen
ţează numărul şi mărimea tuberculilor recoltaţi (T o o s e y, 1962). Reparti
zarea pe mărimi a producţiei de cartof este influenţată de mărimea mate
rialului de plantare (C ros n i e r, 1969), la care se adaugă şi desimea de
plantare (M u n d y şi B o w 1 e s, 1972).
. Suprafaţa de nutriţie/plantă este factorul determinant al produc
ţiei/plantă (B i r e t k i şi Roz t ro p o w i c z, 1969), tuberculii mici reac-

5*
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Materialul de plantare din
soiurile Ostara şi Desiree cu care s-a experimentat (categoria biologică elită), a fost
sortat pe trei categorii de mărimi conform standardului pentru sămînţă. Distanţele

de plantare pentru fiecare categorie de mărime sînt redate în tabelul 1. La fiecare
variantă s-a experimentat cu distrugerea vrejilor la avertizare şi fără distrugerea
vrejilor. S-au plantat tuberculi neîncolţiţi pe un agrofond mineral N70P90K60. Intreaga
suprafaţă s-a erbicidat cu 5 kgjha Prometrin. Distrugerea vrejilor în parcelele res
pective s-a făcut mecanic şi chimic. Experimentarea s-a făcut în anii 1972-1973.

ţionînd mai puternic la desimea de plantare. Desimea mare la unitatea de
suprafaţă prezintă avantajul că se realizează producţii ridicate cu o pro
porţie mai lnare de tuberculi de dimensiuni mici (N e l s o n, 1967).

In legătură cu potenţialul fiziologic al plantelor, studiat în relaţie cu
densitatea lor, S ve n s s o n (1973) constată că ritlnul dezvoltării s-a inten
sificat cînd tufele au fost mai dese, cînd numărul de tulpini principale,
cuprins între 13-16 tulpini/m.p., producţia a crescut linear (G r a y, 1972),
influenţată în mare măsură de soi (K uri o r s k a şi colab., 1973).

Desilnea optinlă de plantare indiferent de calibru plantat pentru a
obţine producţii sporite de cartofi sămînţă (mici şi mijlocii) este în gene
ral superioară a 50.000 plante/ha (C ros n i e r, 1973), cea mai mare densi
tate fiind potrivită pentru soiuri ce formează un număr mic de tuberculi.
Pentru stabilirea desimii optime de plantare în funcţie de mărimea tuber
culilor în cultura cartofului pentru sămînţă, s-au executat experienţe în
perioada 1972-1973 la LC.C.S. Braşov.

i

REZULTATELE OBTINUTE. La soiul Ostara în variantele în care
s-au distrus vrejii producţia totală obţinută a fost cuprinsă între 132-237
q/ha (tabelul 1). Luînd în considerare mărimea tuberculului plantat, cele
mai mari producţii totale 185-237 q/ha) s-au obţinut cînd s-au folosit la
plantare tuberculi de 35-55 mm mărime. Rezultatele sînt asemănătoare

cu cele obţinute de C ros n i e r (1973), cu soiul Bintje.
In ceea ce priveşte desimea de plantare se constată că atunci cînd

s-au plantat tuberculii cu calibru de 28-35 mm, producţia cea mai mare
totală s-a obţinut la desimea de 66 mii cuiburi/ha. La aceeaşi desime s-a
obţinut producţie maximă şi în cazul plantării tuberculilor de mărimea
35-45 mm (237 q/ha); producţie relativ ridicată s-a obţinut la această

mărime de tuberculi cînd s-a realizat desimea de 57 mii cuiburi/ha (218
q/ha). In cazul phmtării tuberculilor de mărime de 45-55 mm, producţia

cea mai bună a f(jst la desimea de plantare de 47,5 mii cuiburi/ha, practic
egală cu producţia obţinută prin plantarea de tuberculi de mărimea de
35-45 m.m la desimea de 66 mii cuiburi/ha.

Producţia de tuberculi pentru sămînţă este situată aproximativ pe
aceeaşi linie cu producţia totală. In cazul variantelor în care nu s-au distrus
vrejii, producţia totală a crescut (184-285 q/ha) comparativ cu variantele
în care s-au distrus; producţia de tuberculi de sămînţă a crescut în mică

măsură, în acest caz însă sporind procentul de tuberculi mari peste
STAS (consum).



Tabelul 1
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Rezultatele de producţie totală obţinute cu soiul Desiree în varian
tele cu distrugerea vrejilor au fost cuprinse între 172 şi 228 q/ha. La va
riantele în care nu s-au distrus vrejii producţiile totale sînt cuprinse între
240-296 q/ha cu o apropiere accentuată între producţia variantelor 1, 4,
6 şi 8. Producţia de tuberculi sămînţă a crescut în mică măsură.

Din punct de vedere al desimii de plantare se constată că producţia

totală cea mai mare (228 q/ha) s-a realizat la desimea de 66 mii cuiburi cu
tuberculi de 35-45 mm dar s-au obţinut rezultate bune şi la desimi mai
mici (V6, V7 şi Va). Cu privire la producţia de tuberculi sămînţă (distrus
vrejii) , la desimi mari s-au obţinut cele mai bune rezultate (190 q/ha şi

184 q/ha).
In general soiul Desiree formează număr mediu mai mare de tulpini

principale faţă de soiul Ostara. De aceea, desimile de 57 şi 47,5 mii cui
buri/ha (mărimea 35-45 mm) şi desimile de 47,5 şi 41 mii cuiburi/ha (mă

rimea 45-55 mm) au dat producţii de sămînţă relativ mari.
Producţiile obţinute în cadrul celor 3 mărimi de tuberculi la aceeaşj

desime, 47,5 mii cuiburi/ha (V3, V6 şi V7) sînt diferite la ambele soiuri.
Rezultă deci necesitatea de a se planta la desimi diferite în funcţie de
mărimea tuberculilor, la desimi care asigură realizarea unor producţii

mari şi economice.
Coeficientul de înmulţire, respectiv suprafaţa totală pe mărimi ce

poate fi plantată din producţia obţinută, este prezentat în figura 1. Mări

mea tuberculilor constituie un caracter de soi influenţabil de condiţiile

de cultură (T o o s e y, 1962). Soiurile Ostara şi Desiree care form.ează un
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Figura 1 - Variaţia coeficientului de înmulţire în funcţie de desimea si mă
rimea tuberculilor plantaţi. (Dependence of multiplication ratio on pla:lt' popu

lation and size of planted tubers). Media 1971 - 1973.
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număr moderat de tuberculi dar mari, la desimi de 66 mii cuiburi/ha plan
tîndu-se la mărimea de 35~45 mm, realizează cel mai ridicat coeficient de
înmulţire (5,24 la Ostara şi 5,64 la Desiree).

EFICIENTA ECONOMICĂ. Stabilirea elementelor în calculul efi
cienţei economice s-a făcut pentru producţia totală în condiţiile distruge
rii vrejilor la soiul Ostara şi Desiree. Cartofii de sămînţă necesari la plan
tare, la nivel de sămînţă elită, au fost calculaţi la acelaşi preţ de cost/kg
pentru fiecare dintre cele 3 mărimi.

Preţul de cost la soiul Ostara este cuprins între 740 şi 980 lei/tonă,

iar la soiul Desiree între 540 şi 670 lei/tonă (figura 2). Cele mai mari veni
turi nete sînt realizate în general de variantele cu desimi mari de plan
tare, în cadrul celor 3 mărimi de tuberculi plantaţi. Realizarea unui venit

-- Jo/ul OJTAJlA' O/I5/rus vreJ/ - /Jrod /o/dia
~ _.- ,. OEJ/JlEE •.

Vet?l/ /'Jel
mII~'%/ /).;1

8

6

Figura 2 - Variaţia preţului de cost şi a venitului net realizat în funcţie de
desimea şi mărimea tuberculilor plantaţi. (Dependance of cost price and net
income on plant population and size of planted tubers). Media 1972 - 1973.

net superior Se remarcă la desimea de 66 mii cuiburi/ha şi mărimea tuber
culilor la plantare 28~35 mm (V,), atît la soiul Ostara (15,9 mii lei) cît şi

la Desiree (12,9 mii lei).

CONCLUZII. (1) Pentru producerea materialului de sămînţă de tipul
soiului timpuriu Ostara, desimea de plantare optimă în funcţie de mărimea

tuberculilor este următoarea: desimea 66 mii cuiburi/ha cu mărimea de
28~35 mm; desimea 57~66 mii cuiburi/ha cu mărimea de 35~45 nlm
şi desimea 47,5 mii cuiburi/ha cu lnărimea de 45~55 mm. (2) Desimea
optimă pentru soiuri de tipul soiului semitîrziu Desiree, corespunzătoare

celor 3 mărimi de tuberculi se concretizează astfel: desimea 57~66 mii
cuiburi/ha pentru mărimea de 28~35 mm; desimea 47,5-57 mii cui",
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buri/ha pentru mărimea de 35-45 mm şi desimea 41-47,5 mIn cuiburi/ha
pentru mărilnea de 45-55 mm. (3) Producţii totale şi de sămînţă cu efi
cienţă economică ridicată se obţin indiferent de distrugerea sau nedis
trugerea vrejilor, dacă se asigură desimi mari de plantare în raport cu
mărimea tuberculilor. (4) Mărimea de 35-45 mm a tuberculilor reali
zează cel mai mare coeficient de înlnulţire a cartofului pentru
la desimi mari de plantare (66 lnii cuiburi/ha). (5) Se impune
cartofului pentru sămînţă pe mărimi în scopul asigurării dezvoltării uni
forme a plantelor, pentru prevenirea infecţiilor virotice şi realizarea unor
producţii mari de tuberculi de sămînţă.

RESEARCHES CONCERNING THE OPTIMUM
FUNCTION OF THE TUBERS SIZE IN SEED

ABSTRACT

PLANTS DENSITY;
POTATO CROPPING

In the Brasov conditions during the 1972-1973 period it was investigated the
optirnum planting density function of the tubers size in the seed potato cropping
with Ostara and Desin3e varieties with and without the haulms killing.

For the early varieties group (Ostara) in the seed potato lots the following
densities are recomended: 6 thousands haulms/ha by using tubers of 28-35 mm
size; b7-66 thousands haulms/ha 35-45 mm size; 47 thousands thickness
haulms/ha 45-55 mm size.

For the medium late varieties group (Desiree) the optimum densities are:
57-66 tousands haulms/ha by using seed tubers of 28-35 mm size; 47.5-57 thou
sands haulms/ha - 35-45 mm size; 41-47.5 thousands haulms/ha - 45-55 mm
size.

The greatest total and seed yield were obtained to big densities corresponding
to each tuber size class in aim of achieving a high economic efficiency. The greatest
multip:ication coefficient was obtained to the 66 thousands haulms/ha with tubers of
35-45 mm size. Seed potato planting in closed area destined to seed production,
should be carried out with three sizes ob tubers to obtain yields of seed with
Ci correspol1ding phytosanitary health.

UNTERSUCHUNGEN DBER DIE GDNSTIGSTE PFLANZUNGSDICHTE
JE NACH DER GROSSE DER KNOLLEN, BEI PFLANZKARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

Unter den in Braşov im Zeitabschnitt 1972-1973 herrschenden Bedingungen
wurde die gunstigste Pflanzungsdichte je nach der Grosse der Knollen bei der
Pflanzkartoifel mit den Sorten Ostara und Desiree, mit und ohne Krautabtatung
untersucht.

Fur die Gruppe von Fruhsorten (Ostara), werden in dem Pflanzkartoffelbau
die folgenden Dichten empfohlen : die Dichte von 66 Tausend Nest/ha fUr die Grosse
28-35 mm; die Dichte von 57-66 Tausend Nest/ha fur die Grosse 35-45 mm; die
Dichte 47 Tausend Nest/ha fur die Grosse 45-55 mm.

Fur die Gruppe der mittelspiiten Sorten (Desiree) sind die gunstigsten Dichten
die folgenden: die Dichte 57-66 Tsd. Nest/ha fur die Grosse 28-35 mm; die Dichte
47,5-57 Tsd. Nest/ha fur die Grosse 35-45 mm; die Dichte 41-47,5 Tsd. Nest/ha fur
die Grosse 45-55 mm.

Die grossten Gesamtproduktionen und Saatgut wurden bei grossen Dichten fur
jec.e Knollengrosse erzielt, wobei eine hohe wirtschaftliche Effektivitiit erzielt wurde
Die grosste Vermehrungsrate wurde bei der Dichte von 66 Tsd. Nest/ha mit Knollen
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von 35-45 mm erzielt. Der Pilanzkartoffelbau in geschlossenen Zonen so11 separat
auf drei Kno11engrăssen, zur Erzielung von hohem Pflanzgut mit entsprechender
phytosanităremZustand erfolgen·

I1CCJIEllOBAHI15I OTHOCI1TEJIbHO OflTI1MAJIbHOH
fYCTOTbI IlOCAllKI1 B 3ABI1CI1MOCTI1 OT BEJII1LII1HbI
KJIYEHEH, IlPI1 KYJIbTYPAX KAPTOCVEJ15I llJ15I CEM5IH

PE3IOME

B yC,JlOBIHIX 30Hbl I3paWOBJ B nepHO;1, rOAOB 1972-1973 rr 6bIJIa HCCJIeAOBaHa onTH-

MaJIbHaH rycToTa TIOCaAKH B 3aBHCHMOCTH OT BeJlH4HH~ KJly6Hei1 TIpH KapTO~eJlR

AJ1H ceMHH copTa OCTapa II ne3Hpe, C pa3pyweI-lHeM H 6e3 pa3pyweHHH

nJ1H rpyrrTIbl paHHero copTa (OCTapa) Ha y4aCTKax KapTO~eJI5I A,J1H ceMHH peKOMeH

CJleAyIOllI}Ie 4aCTOTbl : 4aCTOTa B 66 TbIC. rHe3A/ra - BeJlH4HHa 28-35 MM ; rYCTOTa

TbIC. nre3A/ra BeJIH4IIHa 28-35 MM; rycToTa 47 TbIC. nre3)JJra - BemFIHHa

45-55 MM.

nJlH rpynTIbI COpTOB (ne3Hpe) OHTHMaJlbHbIe rycToTbI HBIIHIOTC5I cne-
nu',....",'''''',,: rycToTa TbIC. nre3,lJ./ra - BeJIH4HHa 28-35 ; rycToTa 47,5-57 TbIC

- BeJlH4HHa 35-45 MM ; rycToTa 41-47,5 TbIC. - BeJIH4HHa 45-55 MM.

CaMble 60J1bllIHe 06mHe TIpOH3BOATCBa H )J)lH ceM5UI 6blJ1H rrOJly4eHbl rrpH 60JIbllIIIX

ryCToTax BemILlHHbl KJIy6Hei1 ocymeCTBJIH5I nOBblllIeHHylO 3KOHOMH LlecKylo 3~~eKTHB-

HOCTb. K03<jJqmUHeHT rrJIOAOpO)I,HH 6bl.1 AocTHrHyT npH 66 TbIC. rI-Ie3;1,!ra C

KJ1y6H5IMH BeJIH4HHOH 35-45 MM. Iloca,lJ.Ka KapTo<jJeJ1H AJIH ceMHH B 3aKpbITbIX 30Hax .10mKHa

6blTb npOH3Be,lJ.eIIa AJIH Tpex BeJIWUm KJIy6Hei1 AmI ocymeCTBJleHlI5I 60J1billl1X npOH3BO,'ICTBa

ceMHH C COOTBeTcTBylomHM ~HHTOCaHl-ITapbIMCOCTOHHHeM.
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In condiţiile nisipurilor din sudul Olteniei, caracterizate prin
conţinut mic de elemente nutritive, s-a urmărit comportarea plan
telor de cartof în cultură forţată, protejate cu materiale plastice
transparente sau opace. Pe brazde înălţate, cartofii s-au plantat în
benzi la distanţa de 110/30/24 cm iar rîndurile s-au acoperit cu
adăposturi din polietilenă transparentă perforată, ceea ce a deter
minat un spor de producţie pînă la 6,5 t/ha (V3- 9, 11-15 - I,
V12- 14 - II); cînd pe sol s-a aplicat un mulci opac constituit din
peliculă neagră sporul de producţie a depăşit uneori 3 t/ha
(V3- 10, 14-15 - I, V8- 14 - II). Toate variantele protejate au dus la
obţinerea unor producţii mari şi mai timpurii în comparaţie cu
martorul, iar tuberculii recoltaţi au fost mai mari.

Extinderea culturii de cartof pentru consum timpuriu pe nisipurile
din sudul Olteniei, precum şi limitarea forţei de muncă în agricultură,

impun aplicarea unei tehnologii noi, cu cît mai puţine lucrări de întreţi

nere, care să contribuie la realizarea unor producţii ridicate şi de calitate
superioară. In acest scop o măsură de ordin practic de a obţine tuberculi
de cartof primăvara cît mai devreme posibil, constă în protejarea cultu
rilor cu pelicule din material plastic în vederea îmbunătăţirii condiţiilor

de vegetaţie şi tuberizare.
Incercări de adăpostire a plantelor de cartof cu material plastic des

făşurat sub formă de mulci transparent sau opac pe sol şi adăpost tip
tunel din peliculă transparentă, întîlnim într-o serie de ţări ca Italia (B a
si l e, 1971), R. F. Germania (L a n g, 1973), D.R.S.S. (S i m o n o v, 1970)
şi România (L u n ca, 1970), unde cheltuielile efectuate în plus cu mate
rialele au fost acoperite prin neefectuarea praşilelor şi muşuroitului,

recoltarea timpurie şi mai uşoară, ca şi sporul de producţie şi preţul mai
mare de valorificare a cartofilor pe piaţa mondială. Pe nisipurile din sudul
ţării unde condiţiile de mediu sînt deosebit de favorabile cultivării carto
fului timpuriu s-a încercat obţinerea mai timpuriu a producţiei de tuber
cuIi prin folosirea maselor plastice cu scopul protejării plantelor, iar rezul
tatele sînt prezentate în lucrarea de faţă.

*) Facultatea de Horticultură, Universitatea Craiova
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METODA DE LUCRU ŞI MATERIALUL FOLOSIT. In anul 1973 la staţiunea

experimentală a Universităţii din Craiova în condiţiile nisipurilor de la Tîmbureşti

au fost amplasate 2 experienţe cu cartof timpuriu, iar specificul variantelor urmă

rite este redat în tabelele nI'. 1 şi 2. SoIurile nisipoase din această zonă sînt sărace

în elemente nutritive (0,03 % N total; 0,055 Ofo P205 total; 12,5 mg/l00 g so' K20;
0,6 0J0 humus) ca atare necesarul de hrană pnetru plante se asigură prin fertilizări cu
îngrăşăminte organice şi chimice. Variantele din experienţa 1 au fost: martor)
tuberculi plantare normală la 6-8 cm; (V2) tuberculi încolţiţi, nor-
mală .a 6-8 cm, cultură nemulcită şi neprotejată, 2,5 kg/ha Prometrin ; (V3) cultură

muIeită cu peliculă neagră perforată la distanţele de plantare (orificii de 6 cm),
tuberculi Încolţiţi p' antaţi la O cm şi plasaţi jumătate sub pelicula neagră şi jumă

tate în dreptul orificiului, cultură cu adăposturi tip tunel din pe'iculă transparentă

de plastic perforată pe întreaga suprafaţă (orificii de 12 mm); (V4) idem V3, dar
pelicula transparentă se perforează numai la coama tunelului (pe treimea supe
rioară); (V5 ) idem V3, dar pelicula transparentă rămîne neperforată, aerisindu-se
zilnic prin înlăh:rarea peliculei dimineaţa şi reaşezarea spre seară; (V6) idem V3,

dar tuberculii se îngroapă foarte superficial, atît ca să nu se vadă; (V7) mulcit şi

protejat ca la V4, plantat ca la V6 ; (Vs) mulcit şi protejat ca la V5, plantat ca la V6 ;

(Vg) plantat şi mulcit ca la V6, dar cultură neprotejată cu peliculă transparentă;

(VlO ) plantat ca la V1 şi mulcit ca 'a V3, dar cultură neprotejată cu peliculă trans
parentă; (V11 ) plantat şi prote~at ca la Vs, dar fără mulcirea culturii; (V12 ) plantat
ca la V1 şi protejat ca la V3, fără mulcirea culturii; (V13 ) plantat şi protejat ca la
V12, se aplică 2,5 kg/ha Prometrin; (V14 ) plantat, mulcit şi protejat ca la V3, dar orifi
ciile la pelicula neagră se fac cu un obiect metalic ascuţit; (V15) idem V14 , dar orifi
ciile peliculei negre se obţin prin crestare, latura tăieturii fiind de 6 cm.

Variantele din experienţa II au fost: (V1 - martor) tuberculi încolţiţi, plan
taţi la 6 cm, cultura nu se protejează şi nu se mulceşte; (V2) tuberculi încolţiţi plan
taţi pe sol, se bi10nează fără protejare; (V3) tuberculi încolţiţi plantaţi

pe sol, se muşuroieşte fiecare cuib fără a se proteja; (V4) tuberculi încolţiţi plantaţi

pe sol, apoi mulcire cu peliculă transparentă (orificii de 6 cm), plasarea tuberculilor
fiind 1/2 sub folie şi 1/2 în dreptul orificiului; V5) tuberculi încolţiţi plantaţi la 6 cm,
mulcire cu peliculă transparentă; (V6) tuberculi încolţiţi plantaţi pe sol, se bilonează

fiecare rînd şi mulcire cu peliculă transparentă; (V7) tuberculi încolţiţi plantaţi pe
sol, se muşuroieşte fiecare cuib şi mulcire cu peliculă transparentă; (Vs) tuberculi
încolţiţi plantaţi pe sol, apoi mulcire cu peliculă neagră (orificii de 6 cm), tuberculi
aşezîndu-se 1/2 sub folie şi 1/2 în dreptul orificiului; (Vg) tuberculi încolţiţi plan
taţi pe sol bilonare, mulcire cu peliculă neagră; (V11 ) tuberculi încolţiţi plantaţi pe
sol, se muşuroieşte, mulcire cu peliculă neagră; (Vd tuberculi încolţiţi, plantaţi

normal, mulcire cu peliculă neagră şi protecţie ulterioară cu tunel din peliculă

perforată (perforări de 12 mm); (V13 ) tuberculi încolţiţi, plantaţi pe sol, mulcire cu
peliculă neagră, protecţie cu tunel din pelicu' ă perforată (perforări de 12 mm); (V'4)
tuberculi încolţiţi p'antaţi pe sol, muşuroire, mulcire C'J peliculă neagră, tunel din
peliculă de polietilenă (perforări de 12 mm).

Condiţiile climatice a'e anului respectiv au fost normale, plantatul s-a efec
tuat la 24 martie folosind tuberculi încolţiţi din soiulOstara. Schema de plantare
la distanţele de 110/30/24 cm, a asigurat o densitate de cca. 60.000 plante/ha. Teh
nologia aplicată culturii timpurii de cartof a fost cea recomandată pentru nisipuri,
însă datorită specificului variantelor au fost înlăturate lucrările de întreţinere la
culturile adăpostite de tunel sau mulcite cu plastic, iar deoarece necesarul de apă

n-a fost asigurat de precipitaţii, s-au făcut irigări prin aspersiune.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Primele plante răsărite

s-au observat la variantele cu tuberculii plantaţi superficial în sol (cea.
2 cm) şi protejaţi cu pelicule din material plastic, urmate de variantele ai
căror tuberculi s-au îngropat normal şi s-a aplicat adăpostul tip tunel
odată cu plantarea iar ultimele au răsărit plantele de la variantele martor
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neprotejate. De notat că în situaţia aşezării tuberculiţor încolţiţi pe sol
sub un mulci din plastic opac sau transparent răsărirea nu numai că a fost
întîrziată, dar s-a produs într-un procent mic datorită faptului că colţii

formaţi fiind supuşi unor oscilaţii mari de temperatură şi umiditate, ce se
întîlnescfrecvent la suprafaţa nisipurilor, au pierit în mare parte, dezvol
tîndu-se doar lăstarii din ochii situaţi în partea de contact a tuberculilor
cu solul.

Datorită ritmului accentuat de creştere a lăstarilor la plantele pro
tejate acumularea substanţelor de rezervă în tuberculi noi este intensifi
cată, obţinîndu-se în final tuberculi mai mari (categorii. de calitate supe
rioară), faţă de plantele neprotejate, unde se formează în general un număr

mai mare de tuberculi la cuib dar de dimensiuni mici.
Rezultatele de producţie înregistrate la recoltarea de la sfîrşi

tul lunii mai, ne conduc la concluzia că în cazul soiului Ostara se
obţin producţii mici extratimpurii dacă tuberculii se aşază pe sol
(4499 kg/ha la V14), materialul plastic avînd o influenţă prea mică în acest
caz asupra fonnării tuberculilor. Ingropînd tuberculul la plantarea în sol
şi proteJînd cultura, se obţin rezultate bune (9285 kg/ha la Va) faţă de
cultura neprotejată.

In tabelele nr. 1 şi 2 sînt prezentate producţiile de cartofi timpurii
obţinute la recoltarea din 11 iunie, care au valori ridicate în general;
diferenţele între variante se datoresc tehnologiei diferenţiate aplicate.

Faţă de martorul neprotejat a cărei tehnologie este specifică zonei
înregistrăm un plus de producţie de 3,4 tlha (V2) prin ierbicidarea culturii

Tabelul 1

Producţia de cartofi timpurii la experienţa I-a
(Early potato yield in experiment 1) - Tîmbureşti 1973

I
Prod.

I
Prad.

I
Dif.

I
Test

I
P,rab.

Varianta tlha reIat. t/ha t transgres.
% p%

VI (mt) 11,2 100 - - -
V2 14,6 130 3,431 3,30 0,26
V3 14,5 129 3,336 3,23 0,33
V4 13,7 122 2,526 2,45 2,3
V" 13,2 117 2,003 1,94 6,6
V6 16,5 147 5,336 5,18 0,1
V7 17,7 157 6,502 6,30 0,1
Vs 14,2 126 2,979 2,89 0,9
Vg 13,5 121 2,314 2,24 3,6
VIO 13,7 122 2,550 2,46 2,3
Vn 13,1 117 1,955 1,9 6,6
VI2 13,8 122 2,574 2,50 1,8
VI3 14,1 125 2,907 2,82 0,9
V14 13,1 116 1,070 1,85 8,1
Vn 13,0 115 1,788 1,73 9.8
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de cartof cu 2,5 kg/ha Prometrin administrat la plantare şi diferenţe între
1-3,3 t/ha în plus la variantele protejate cu adăposturi tip tunel, mulcite
cu peliculă de culoare neagră, însă cu tuberculi plantaţi pe suprafaţa solului
(V3, V4, Vs, V14, V1S). In acest caz cheltuielile cu materialul plastic nu sînt
justificate, sporurile de producţie fiind mici. Reţin atenţia pentru produc-

Tabelul 2

Producţiile de cartofi timpurii la experienţa a II-a
(Early potato yield in experiment II) - Tîmbureşti 1973

I
Prad.

I
Prad.

I
Dif. I Test

I
Pr'Ob.

Varianta t/ha % t transgres.
reIat. POlo

VI (mt) 13,2 100 - - -
V2 13,8 105 0,683 0,3 -
Va 13,3 101 0,121 0,06 -
V4 11,5 87,7 -1,620 0,7 -
Ve 12,7 96,7 -0,429 0,2 -
Va 12,4 94,3 -0,745 0,3 -
V7 13,0 98,7 -0,183 0,08 -
Va 13,1 99,1 -0,109 0,05 -
Vg 16,9 128,5 3,764 1,7 -
VIO 15,6 118,8 2,496 1,1 -
Vn 15,6 118,8 2,496 1,1 -
VI2 15,7 119,8 2,544 1,1 -
VIa 15,8 120,4 2,692 1,2 -
V14 15,8 120,4 2,692 1,2 -

ţie variantele 6 şi 7 al căror spor de 5,3-6,5 tlha faţă de martor, demon
strează avantajele protejării culturii de cartof cu plantarea tuberculilor
la 2 şi 6-8 cm adîncime. Dintre tipurile de adăposturi încer
cate, cel mai corespunzătors-a dovedit a fi acela la care folia este perforată

pe întreaga suprafaţă, care asigură schimbul de aer între spaţiul de sub
adăpost şi mediul înconjurător, fără a se mai interveni prin lucrări zil
nice de aerisire ce ridică preţul de cost.

La experienţa a II-a datele prezentate în tabelul 2 scot în evidenţă.

faptul că mulciul din polietilenă transparentă nu contribuie la dis
trugerea buruienilor ca atare, producţiile realizate fiind mai mici decît
la martor (V4, Vs, V6, V7) indiferent de adîncimea de plantare. !n schimb
mulcindu-se terenul cu peliculă opacă (culoare neagră) şi protejînd plan
tele cu adăposturi perforate se obţin producţii mari cu 2,4-3,7 t/ha. Sim
pla muşuroire sau bilonare a tuberculilor plantaţi pe sol cu scopul de a
determina formarea noilor cartofi cît mai aproape de suprafaţă pentru a
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uşura lucrarea de recoltare, nu a condus la rezultate pozitive datorită

vînturilor ce spulberă nisipul fin lăsînd tuberculii descoperiţi (în acest
fel colţii se usucă).

CONCLUZII. Protejarea culturilor de cartofi pentru consum timpu
riu, pe nisipurile din sudul Olteniei, determină obţinerea unei producţii

ce depăşeşte martorul neprotejat cu 6,5 tone/ha. Dintre tipurile de adă

posturi încercate, cel mai bun este adăpostul tip tunel din peliculă de poli
etilenă transparentă perforată pe întreaga suprafaţă, diametrul perforă

rilor fiind de la mm, iar distanţa între ele de 100 mm. Mulcind solul cu
peliculă de polietilenă de culoare neagră şi plantînd tuberculii de cartofi
la adîncimea normală se obţine o producţie cu 2,5-3,7 tone/ha mai mare
decît la martor. Doza de 2,5 kg/ha Prometrin pentru erbicidarea culturii
extratimpurii de cartofi şi administrată la plantare, se consideră eficientă,

întrucît distruge buruienile şi asigură un important spor de producţie.

CONTRIBUTIONS CONCERNING THE IMPROVEMENT OF EARLY
CONSUMPTION POTATO CROPPING TECHNOLOGY WITHOUT

CULTIVATION WORKS

ABSTRACT

an the sandy soils of South Oltenia, characterized by a small content in
nutrient elements, it was investigated the potato plant behaviour in special crop
ping protected by clear or opaque plastics sheets. an elevated rigdes, tubers were
planted in bands to 110/30/24 em distanee and rows were covered by perforated
transparent polyethilene foils, this lead to an yield increase up to 6.5 t/ha
V3-), 11-15 - I, V12- 14 - II) and when the soH waS covered by opaque sheets the
yield increase exceeded sometimes 3 t/ha (V3- 10, 14-15 - I, VS- 14 - II). All the kind of
proteeted eroppings lead to greater and earlier yield with respect to the check and
the harvested tubers were greater.

BEITRĂGE ZUR VERBESSERUNG DER FRUHKARTOFFELANBAU
TEHNOLOGIE, OHNE PFLEGEMASSNAHMEN

ZUSAMMENFASSUNG

Unter den Bedingungen der Sandbăden aus dem Suden Olteniens, die durch
einen geringen Gehalt an Năhrstoffen gekennzeiehnet sind, wurde das Verhalten
der Kartoffelpflanzen unter durchsichtigen oder lichtundurchlăssigen Polyethylen
folie verfolgt. Aui erhăhten Dămmen wurden die Kartoffeln in Streifen in Abstăn

den von 110/30/24 cm gepflanzt, wobei die Reihen mit durchlăcherten,durchsichtigen
Polyethylenfolien bedeckt wurden, was eine Erhăhung der Produktion bis zu 6,3 t/ha
(V3-?, 11-15 -1, V12- 14 - II) bedingte. Bei der Bedeckung des Bodens mit lichtundurch
sichtiger Folie die einen schwarzen Film bildete, war die Produktionsteigerung
manehmal grăsser a ' s 3 t/ha (V3- 10, 14-15 - I, VS- 14 - II). Sămtliche geschutzten Va
rianten fuhrten zur Erzielung von hăheren und fruhzeitigeren Ertragen im Ver
gleich zum Standard, wobei auch die geernteten Knollen grăsser waren.



80 LUCR. ŞT., I.C.C.S., CARTOFUL, 1976, VOL. VI.

BI\JlAJl OTHOCI1TEJlbHO YJlY41I1EHI15I TEXHOJlOfI1I1
KYJlbTI1BAUI1I1 PAHHEfO KAPTOCVEJl5I JlJl5I TIOTPEBJlEHI15I

BE3 TIPOBEJlEHH5I PABOT TIO YXOJlY

PE3IOME

B yCJIOBlUIX rreCtiaHHHKOB Ha IOre OJ1TeHHH, xapaKTepHsyeMblx rrocpe,nCTBOM MaJIOrO
eo,neplKaHH5I rrOJIeSHbIX 3JIeMeHTOB (nHTaTeJIbHbIX), 6bIJIO rrpOCJIelKeHO nOBe,neHHe KapTO

epeJIbHbIX paCTeHHH B <pOpCHpOBaHHOM pe)KHMe, Saw.Hw.eHHbIX MaTOBbIMH rrpOSpatiHbIMII

rrJIaCTMaCCOBbIMH nJIeHKaMH. Ha no,nH5ITbIX 6opos,nax, KapToepeJIb 6bIJl nOCa:tKeH .1eHTOtiHO,

Ha paCCT05IHHH B 110/30/24 CM, a rp5I,nKH 6bIJIH nOKpbITbI nep<popHpoBaHHolf npospa"IHoH
rrOJIH3THJIeHOBOH rrJIeHKOH, tiTO BbISBaJIO I10CT rrpo,nyKUHH ,no 6,5 T/ra (V3- 9, V11 - 1S-I;
V 12 - 14 - II), Kor,na Ha I10tiBY HaJIaraJIC5I MaTOBbIX CJIOH COCT05IW.HH HS qepI-IOfi rr.leHKH,
pOCT npo,nyKUHH rrpeBbIIlIaJI 3 T/ra (V3 - 1O, V14 - 1S-I; V8- 14-II). Bce Saw.Hw.eHHble BapHaHTbI

rrpHBeJIH K rrOJIytieHHIO rrpo,nyKUHH 60JIee B~COKHX H paHHHx COpTOB IlO cpaBHeHHIO C o6w'i

HbIM rro,nonbITHbIM ytiaCTKOM, a co6paHHble K.ly6HH 6bIJIH Kpyrmee.
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INFLUENŢA lNGRĂŞĂMINTELOR MINERA,LE ŞI A IRIGAŢIEI

ASUPRA UNOR PROCESE FIZIOLOGICE LA CARTOFUL TIMPURIU
CULTIVAT PE NISIPURILE DIN! SUDUL OLTENIEI

ANASTASIA SAVULESCU*)

Cercetările au cupnins cultura 'cartofului pe sol nisipos, dife
rit fertilizat, irigat sau neirigat. Producţia fotosinteticăde substanţă

uscată a diferit conform cu îngrăşarea şi irig,area. Cea mai bună

vadantă a fost îngrăşat N120P90K150 şi irigat. Intensitatea mare a
proceselor fizologiice l'a plantele irigate şi fertiliziate a determinat
o producţie mare de tubel'iculi.

Valorificarea nisipu:rilor din zona centrală a Olteniei şi extinderea
culturii cartofului timpuriu în această zonă ia ţării, necesită cercetări pri
vind tehnologia culturii cartofului timpuriu, dar mai ales cercetări referi
toare la cunoaşterea metabolislTIului plantei şi a nivelului la care se desfă

şoară diferitele procesle fiziologice. Studiile asupra proceselor fiziologice
la cartof sînt puţine (Constantinescu Ecate:rina, 1969; Catel
ly, 1971; Georgescu Anca şicolab.,1971;Koralkov şi Şumili

n a, 1972; Sa n d e r s şi N Yl u n d 1972; S cur t li 1972; K o zi net, 1973)
şi mai ales în condiţiile solurilor nisipoase iastfel de cercetări nu s-au făcut.

In acest scop am considerat necesiară cercetarea indicilor fiziologiei de la
cartofi sub influenţa îngrăşămintelorminerale şi a irigaţiei, în condiţiile

Staţiunii experimentale didactice a Universităţii C~aiova de la Ţîmbureşti,

judeţul Dolj.

MATERIAL ŞI METODĂ DE CERCETARE. Cer:cetările s-au efectuat la soiul
de cartof timpuriu - Ostar:a - cultivat pe ,un SlOI Diisipo:s, foanie săr'ac în subslbanţe

nutnitive. Variiantele experdmentate au :avut regim de umiditate diferit: neirigat şi

trigat 70% din capaiCitatea de iCÎlYljp la solului, pe un fond de nutriţie graduat (martor
neîngrăşat; N40P30KSO; N200P1soK2S0; N120P90K1S0; N120 ; N120P90; N120K1S0; P90K1S0). S-a
determinat intensitatea fotosintezei prin metoda Stahl, oare este exprimată :prin
acumularea substanţei us,cate la 10 rdm2JIO ore (figura 1), şi s-au urmărit valorile pro_
ducţiei de tuher,culi (figum 2). În toată perioada de vegetaţie s-au aplkat 5 udări (2
în luna apri:lie şi 3 în luna mai). Recoltările s-au făcut ,în jurul\ datei de 1 iunie.

REZULTATE OBŢINUTE. (1) Fotosinteza - Acumularea substanţei

lIDoate prin fotosinteză,creşte la toate variantele experimentale pînă în pe
rioada formării şi creştedi intense a tuberculilor (25 mai) după oare se

*) Universitatea Craiova.

0* - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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observă O scădere (figu:va 1). Inte;rusificalLea procesuJui de fotosinteză la
tDatamenituil cu doze modooate de N120P90K150 este ev1denrt diferenţi:alt'ă şi

faţă de Vlariantele cu doze mari (N200P150K250) ca şi faţă de vadanta cu doze
mici (N40P30Kso). In ceea ce priveşte influenţa irigaţiei asupra fotosintezei
din datele obţinute se cons,tată dif:erenţieri foarte mari, mlartorul neirigat
şi nefertilizat ~ezenrtîndvalori mici.

(2) Date de producţie - Urmărind producţia de tuberculi la hectar
în cei doi ani de experimentare (figura 2) se poate constata o cOlrelaţie in
tre ritmul de acumulaTe a substanţei uscate prin fotosinteză şi producţia

oVOrtÎ7/hfe- /rigo/e

flk~
'bO VOTlo//lt> 1Je'/rttjQft"

U;IJ
1972 ~973

120

100

6!?

bO

40

20

~
'l~ ~ ~~ ~

CJ..~~~
~ ~ ~

~1.-

~ ~~ ~
:t.: ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

Figura 2 - Producţia de tuberculi la hectar (Tuber yield on hectar).

de tuberculi. AsU€ll femilizalLea de;termină creşterea producţiei, oare în
condiţiile unei aprovizionări suficiente cu apă creează condiţiile optime de
desfăşu~are a procese,lor fiziologioe şi implicit a sporulLilolI' evident mărite

ale producţiei de tuberrcuH.

CONCLUZII. (1) Acumularea substanţei usoarte pnin fotosinteză se
face diferenţiat în funcţie de fertili~are şi idglare; aceşti flaotori permit
desfăşuraTea optimă a fenomenuilui respectiv obţinîndu-se sporuri mari
în cazul dozelor ITIoderate cu N120P90K1S0' (2) Ritmul de desfăşurarle a pro
ceselor fiziologi'0e este oaDaeterizat în final de valorile producţiei de tu
berculi, Clare sînt evident diferenţiatepe sa1ul nisipos sub influenţa irigărH

şi a îngrăşămintelor minerale.

6'
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IRIGATION AND MINERAL FERTILIZERS EFECT ON CERTAIN
PHYSIOLOGICAL PROCESSES IN THE EARLY POTATO CROP,

OBTAINED ON THE SOUTH OLTENIA SANDS

ABSTRACT

InvesUg,ations were carried out in pot,atocrap on fertilized differentiated sandy
soil in irrig,ated and non irrLgated condition. The dry matter photosynthetilc'ally
produced differed according to fertilizing and irriga,tion. The best way of croPPiing
waiS N12oP90K15o in irrigation. The great intensity of the physiologi1cal processes in
irrjgated and fertHized plants le1ad to a big tubers production.

DER EINFLUSS DEH MINERALDUNGUNG UND DER BEWĂSSERUNG

AUF BESTIMMTE PHYSIOLOGISCHE VORGĂNGE BEI FRUHKAR
TOFFELN, ANGEBAUT AUF SANDBĂDEN IM SUDEN OLTENIENS

ZUSAMMENFASSUNG

Die Forschungsarbeiten umfassten den Kiartoffelbau auf sandigem Boden
unterschiedlich gedungt, unter bewăsserte odeI' nichtbewăsserte Bedingungen. Die
Trockensubstanzproduktion durch Lichtsynthese war entsprechend der Dungung und
Bewăsserung ebenfalls unterschiedIich. Die hohe Intensităt der physihologischen Vor
gănge bei bewăsserten und gedunkten Pflanzen bedingte einen hohen KnoUenertrag

BJlI15IHI1E MI1HEPAJlbHbIX Y,llOBPEHI1YI 11 OPOIlIEHI15I
HA HEKOTOPbIE <PI13HOJlOfI14ECKI1E IlPOUECCbI

,llJl5I PAHHEfO KAPTOepEJl5I KYJlbTI1BI1POBAHHOfO
HA IlEC4AHHbIX Il04BAX HA IOfE OJlTEHI1I1

PE3IOb1E

13bIJUl npOHSBe,UeHbI HCC.'Ie,UOBaHl'1H KapTOcPeJIH Ha neClfaHOH nOlfBe y,Uo6peHHOI1 pas

mllfHbIM cnoco6oM C opOIlleHHeM H 6es TaKOBoro. 0POH3BO,UCTBO CyXHX cPOTOCHHTeTHlfeCKHX

new;eCTB 6bIJIO paSJIHlfHO COrJIaCHO y,Uo6peHIHO. CaMbIH XOpOWHH BapHaHT nOJIylfHJICH npH

N 120, P 90, K 150 npH opoweHHH, 60JIbIllaH HHTeHCHBHOCTb cPH3HOJIOfI-FleCKHX npOll,eCCOB

t~JI5I opOIllaeMbIX H ,UJI5I y,Uo6pHeMblx pacTeHHH BbI3BaJIO 60JIbIllOe npOH3BO,UCTBO K.'IY6HeH.
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CONSIDERAŢIUNICU PRIVIRE LA PLANTAREA DE VARA
A CARTOFULUI

M. BERINDEI, 1. NEGUŢ, 1. ŢIRU, 1. MAzAREANU, LUCIA DRAGOMIR

85

Prin metoda plantării de vară, în condiţii de irigare, se ob
ţin producţii mai mici decît în cultură de primăvară. Cartofii de
sămînţă produşi prin metoda plantării de vară sînt corespunzători

din punct de vedere biologic, dar preţul de cost mai ridicat decît
la cei produşi în zonele închise în cultură de primăvară face meto
da neeconomică.

In perioada cînd teoria virotică a degenerării cartofului era criticată,

au fost efectuate multe cercetări privind plantarea de vară ca metodă de
producere a cartofului pentru sămînţă. In acelaşi timp, metoda a fost reco
mandată şi pentru producerea cartofului pentru consumul de tomTInă

iarnă. Cercetările privind plantarea de vară a cartofului s-au efectuat
îndeosebi în anii 1950-1960 atît cu tuberculi vechi (din recolta anului
precedent) cît şi cu tuberculi noi (metoda obţinerii a două recolte de car
tof într-un an). La noi în ţară, despre rezultatele cercetărilor privind plan
tarea de vară a cartofului cu tuberculi vechi au comunicat : C o mar 
nes cuşi colab. (1953), D u mit r e s cuM ari a şi colab. (1959), B e-
rin d e i (1961), B eri n de i şi colab. (1963, 1973). Despre plantarea de
vară cu tuberculi noi, au comunicat: B eri n d e i (1955) şi Tuş a şi

colab. (1958). In Uniunea Sovietică s-au pubUcat numeroase lucrări privind
metoda plantării de vară, cu tuberculi vechi şi cu tuberculi noi; comuni
cări mai recente, cunoscute de noi, cităm: G a v r ilo v şi Han d o j k o
(1966), D mit r e va (1967), Mar tin e n k o (1968), Bon dar e n k o
(1969), etc. In R.P. Bulgaria, Uma r o v (1966) s-a ocupat în ultimul tilnp
de această problemă. Plantarea de vară a cartofului a fost experimentată

de asemenea în Franţa de Mat h o n (1953) şi de Bar bie r (1975), iar
in Olanda de S c h e per s (1964), dar cercetările au fost părăsite.

Rezultatele cercetărilor efectuate în ţara noastră au arătat că metoda
plantării de vară a cartofului cu tuberculi vechi, pentru producerea car
tofului necesar consumului de toamnă-iarnă, nu reprezintă o metodă de
perspectivă, din cauza producţiilor mici care se realizează. Intr-adevăr,

metoda se poate aplica nUD1ai în condiţii de irigare. In asemenea condiţii,

se obţin însă producţii mult mai mari prin plantarea în cultură de primă

vară. Rezultatele medii obţinute în anii 1970 şi 1971, prezentate în tabelul



Tabelul 1

Producţia de tuberculi obţinută la cîteva soiuri de cartof în cultură de vară şi în cultură de primăvară (Tuber yield of
some potato varieties planted in summer or in spring) 1971-1971

--_.
Staţiunea de cercetări Staţiunea de cercetări Staţiunea de cercetări Staţiunea de cercetări

Ştefăneşti- Argeş Secuieşti - Neamţ MărcuIeşti - Ialomiţa Valul Traian - Constanţa

A. Cultură
I B. Cultură A. Cultură B. Cultură A. Cultură B. Cultură A. Cultură B. Cultură

soiu.l de vară I de primăv de vară de primăv de vară de primăv de vară de primăv

4fha I I q/ha I q/ha I q/ha I
-

q/ha I % I I q/ha I % %
.q/ha I %

% faţă Jq/ha % faţă % faţă % faţă

deA deA deA deA

Bintje 110 100 331 309 180 100 305 160 121 100 381 317 110 100 355 322
Braşovean 161 100 337 209 197 100 314 158 189 100 376 198 146 100 376 257
Desireee 202 100 399 197 263 100 437 166 261 100 437 168 201 100 378 188
Colina 186 100 385 207 221 100 395 178 186 100 407 218 149 100 370 248
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1, sînt evidente din acest punct de vedere. Faptul că se obţin producţii

mai mici în cultura de vară, în comparaţie cu cutura de primăvară, este
foarte uşor de explicat Plantind la începutul lunii iulie, răsărh'ea plante
lor are loc la sfîrşitul lunii iulie sau începutul lunii august. Pînă la apa
riţia brun1elor timpurii de toamnă, de regulă în prima jumătate a lunii
octombrie, plantele vegetează doar cca. 70 zile. In cultură de primăvară

însă, lungimea medie a perioadei de vegetaţie a cartofului este de pînă la
11 O zile la soiurile semitimpurii şi de pînă la 125 zile la soiurile semitîrzii.
Deci, o perioadă de acumulare a producţiei mult mai lungă. De aceea,
francezii au găsit o denumire foarte fericită pentru plantarea de vară şi

anume, la pomme de terre de contressaison".
Rezultatele cercetărilor efectuate în ţara noastră au dus la o serie

de concluzii. Plantarea de vară s-a dovedit o metodă bună pentru menţi

nerea calităţii materialului de plantare, producînd sporuri de pToducţie în
cultură de primăvară care au ajuns pînă la 4757 kg/ha, sau 38,7 % , Capa
citatea de producţie cea mai mare la cartofii de sămînţă obţinuţi prin
metoda plantării de vară s-a obţinut cînd plantarea s-a efectuat între
10-20 iunie în zona foarte favorabilă culturii cartofului, între 1-10 iulie
în zona favorabilă şi între 10-20 iulie în zona puţin favorabilă. Cel mai
mare coeficient de înmulţire s-a realizat în cazul plantării de vară cu tu
berculi vechi. Metoda, două recolte într-un an, este totuşi neeconomică;

solicitînd multă muncă manuală ea poate fi folosită doar pentru înmulţi

rea rapidă a cartofului de sămînţă din soiurile foarte valoroase. Cartofii de
sămînţă produşi prin metoda plantării de vară, nu pot fi folosiţi la cultu
rile de cartof pentru consum timpuriu din cauza întîrzierii procesului de
formare a tuberculilor.

Pe măsură ce teoria virotică a degenerării a cîştigat teren, fiind în
prezent unanim recunoscută de către toţi specialiştii, s-a trecut în ţara

noastră la producerea cartofului pentru sămînţă în zone închise. Problema
care trebuia rezolvată în continuare constă în aceea de a se stabili, prin
care metodă de producere a cartofului de sămînţă se obţine un material
de plantare mai valoros. Drept urmare, a fo-st produs cartof de sămînţă

prin metoda plantărrii de vară (consider:atădrept înmulţirea a doua) la st!a
ţiunile experimentale Secuieni-Roman, Ştefăneşti-Argeş, Mărculeşti şi

Valul Traian, folosind materiale de plantare din aceeaşi categorie biologică

şi păstrat în acelaşi loc (depozit frigorific). In anul următor (1971) mate
rialul rezultat a fost plantat primăvara alături de cartofii de sămînţă din
aceleaşi soiuri, de asemenea înmulţirea a doua, produsă în zonele închise
(tabelul 2). După cum se constată au fost obţinute practic aceleaşi pro
ducţii la ambele variante de provenienţă a materialului de plantare. Deci
din punct de vedere biologic este posibilă înmulţirea cartofului de sămînţă

în zonele de stepă şi silvostepă prin metoda plantă:rii de vară, în condiţii

de irigare.
Aspectul economic însă este deficitar căci în cultură de vară s-au

obţinut producţii mici de cartof (tabelul 1), faţă de producţiile de cartof
pentru sămînţă realizate în zonele închise, care le depăşesc cu peste 50 % •



Tabelul 2

Prorlucţiile de tuberculi realizate la cîteva soiuri de cartof, in condiţii de irigare, folosind cartofi de sămînţă produşi pe
loc prin metoda plantării de vară (B) şi cartofi de sămînţă aduşi din zonele închise (A). (Tuber yield of some potato va
rieties cultivated undeI' irrigated conditions, using tuber se ed produeted in the same place by summer planting IBI and

in closed zones for seed IJroduetion by normal planting lAI)

~

~

S.C. Ştefăneşti S.C. Mărculeşti S.C. Valul Traian

Producţia de tuberculi Producţia de tuberculi Producţia de tuberculi

Bintje
Braşovean

Desireee
Colina

Soiurile
A

q/ha

309
350
389
289

q/ha

386
373
432
353

B.I00

A

125
107
111
122

A
q/ha

417
385
451
433

q/ha

376
391
451
441

B.I00

A

90
102
100
102

A
qjha

438
452
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465

q/ha

463
447
454
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B.I00

A
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Dacă mai adăugăm şi probabilitatea apariţiei brunlelor timpurii şi în luna
septembrie, înmulţirea cartofului de sămînţă prin metoda plantării de
vară, este riscantă. In acelaşi timp trebuie ţinut seama de faptul că păs

trarea materialului de plantare în depozite frigorifice în lunile aprilie
iunie, pînă la începutul lunii iulie este costisitoare şi ridică mult preţul

de cost al cartofului de sămînţă obţinut. Dar, ceea ce este şi mai impor
tant, tuberculii obţinuţi din cultură de vară nu ajung la maturitate pînă

la recoltare. De aceea, se vatămă foarte puternic în timpul recoltării,

chiar dacă lucrarea se face manual. În cazul recoltării cu combina, nici un
tubercul nu rămîne fără vătămări (exfoliere) şi ca atare cartofii de sălnînţă

produşi prin metoda plantării de vară pot fi păstraţi în bune condiţiuni

numai în depozite frigorifice din luna octombrie pînă în luna iulie. Costul
păstrării în asemenea condiţii este mai mare decît cheltuielile de trans
port şi cele de păstrare în depozite cu aerisire forţată a cartofilor de să

mînţă aduşi din zonele închise. Drept urmare metoda plantării de vară

nu este economică pentru producerea cartofului de sămînţă.

CONCLUZII. (1) Prin metoda plantării de vară a cartofului în con
diţii de irigare, se obţin producţii mai mici decît în cultură de primăvară.

(2) Cartofii de sămînţă produşi prin lnetoda plantării de vară sînt cores
punzători din punct de vedere biologic. (3) Preţul de cost al cartofului
pentru sămînţă produs prin metoda plantării de vară este mai mare decît
la cel produs în zone închise şi ca atare metoda este neeconomică.

CONSIDERATIONS CONCERNING THE POTATO TUBEiRS
PLANTING IN SUMMER

ABSTRACT

By the summer planting method in irrigation conditions, smaller productions
are obtained than in the spring crops. The seed potatoes produced by the summer
planting method are suitable from the biologic point of view but due to the greater
cost price than in the crops planted in spring in closed areas specialized for seed
production, this method is not economic.

BETRACHTUNG UBER DIE SOMMERPFLANZUNG DER KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

Durch die Methode der Sommerpflanzung werden unter Bewasserungsbedin
gungen geringere Ertrage als im Rahmen der Fruhlingskultur erhalten. Die durch
die Methode der Sommerpflanzung erzeugten Saatkartoffeln sind entsprechend vom
biologischen Standpunkt aus gesehen, jedoch weisen einen h6heren Selbstkostenpreis
als die in den geSlchlossenen Gebieten, in der Fruhjahrkultur erzeugten Kartoffeln
auf und demzufolge ist diese Methode unwirtschaftlich.
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COOBPA)KEHI15I DO OTHOIllEHI1IO JIETHEPI
DOCAnKI1 KAPTO~EJI5I

PE310ME

f1ocpe.rr,CTBOM MeTo.rr,a JleTHeH noca.rr,KH, npH yCJlOBH5IX opOWeHH5I, .rr,OCTHraIOTC5I MeHb
lllHH npOH3Bo.rr,CTBa qeM Ha BeceHHeH KyJlbType. KapTOQ:JeJlb .rr,Jl5I ceM5IH nOJlyqeHHbIH MeTo.rr,oM

JIeTHeH noca.rr,KH 5IBJl5IeTC5I COOTBeTcTByIOI.I.I.HM C 6HOJIOrHqeCKOH TOqKH SpeHH5I, no nOBblweH
Ha5I UeHa ce6eCTOHMOCTH no cpaBHeHHIO C KapTo<jJeJIeM, nOJIyqeHHbIM B saKpbITbIX SOHax

BeceHHeH KyJlbTypbI .rr,eJlaeT 3TOT MeTo.rr, He3KOHOMHqHbIM.
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DATE PRIVIND DEPENDENTA PRODUCTIEI DE CARTOF
DE UNELE E'LEMENTE BIOLOGICE DE PRODUCTIVITATE

D. SCURTU
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Experienţele efectuate la Suceava, în anii 1968-1971, folo
sind ea "test" &oiurile Colina, Măgura, Ora şi Merkur, au eviden
ţiat necesitatea şi utilitalea determinării unor elemente biologice
de productivitate, pentru o mai justă interpretare a valorii com
ponentelor de producţie.

Astfel nivelul de producţie al soiurilor nu se corelează tot
deauna semniHcativ şi pozitiv cu numărul tulpinilor şi greutatea
tufei verzi.

Dintre soiurile amintite, soiul Măgura a avut oeI mai ridiicat
randament al aSÎJmilaţiei nete, iar La 'soiul Ora s-au înregistrat cele
mai scăzute valoI'ii.

La maturitate, produotivitatea oartofului este determin.lată de mări

mea componentelor de producţie: numărul tuberculilor dintr-un cuib,
greutatea medie a acestor:a şi numărul cuiburilor lia unitatea de suprafiaţă.

Mărimea v,alorică a componentelor de produetivitate e,ste însă rezul
tanta influenţei elemente10r biologice.

In lucr,area de fraţă sre prezintă inf1.uenţa unor elemente biologice,
cum ar fi numărul tu1pinilor, greutateia bufei şi suprafaţa folia-ră, asupra
producţiei de cartof.

,

METODA DE CERCETARE. Elementele biologice au fost determinate la plan
tele crescute în cîmp pe oind agrofonduri (tabelul 1).

Determinarea suprafeţei foliare s-,a făcut după metoda gravimetrică a lui
Wa t s o n (1974, citat de Ni cip o r o vie i, 1963) iar exprimarea a1cesteia s-a făcut

cu ,ajutorul "indkelui suprafeţei foldare" şi a "indic-elui sUiprafeţei foliare cumulrate"
exprimată în hectare.

Productivitatea fotos:intetilcă s-a calculat prin rel-aţi,a lui B lac k m a n şi R u t
t e r (Citaţi de L u n d e g ii r d h, 1957).

Solul pe oare au fost amplasate experienţele este un sol lutos, slab-mediocru
aprovizionat în fosfor, mediu aproviz1ionat în azot şi potasiu şi ,cu reacţie slab addă.

REZULTATE OBŢINUTE. 1. Dependenţa producţiei de numărul tul
pinilor la cuib şi greutăţii medii a unei tufe. Referitor la dependenţa pro
ducţiei de numărUl tulpinilor, datele de 1a Suceava înregistrate în anii
1968 şi 1971, nu converg decît parţial cu ale lui Bie a s dai e (1965), Ba e
r li g (1965), coeficientul de corelaţie fiind negativ (ry.xl = -0,100). Această
interdepemdenţădiferă de :La un soi ta altul (tabelUll!).
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Tabelul 1

Dependenţa producţiei (y) de numărul (Xl) şi greutatea tulpinilor (X2). Dependence
of tuber yield (y) on stems number (Xl) and weight (X2). Suceava, 1968, 1971.

Factorul I X2y X 1y

i
Soi: Colina -0,643* 0,493

Măgura --0,065 0,298
Ora -0,356 -0,577*
Merkur -0,100 -0,072
X -0,100 -0,325*

Agrofond: 20 t gunoi - 0,425
20 t gunoi+N120 P60 - 0,362
20 t gunoi +N60 P120 - 0,556
20 t gunoi +N60 P60 - 0,582*
20 t gunoi +120 P120 - -0,163

-

Un alt element bio[ogie care influenţează productivitatea cu1turii
este greutatea tufei (L o r h, 1948, B eri n de i, 1960). Creşterea greutăţii

tufelor poate avea o influenţă pozitivă asupra producţiei la soiurile Colina
şi ODa precum şi pe agrofondurile cu N60 P60 sau cu N60 P120

t/lla

o o

i i

170 290

o

• COLINA f" 0.182.,.

oNit;lJJlA ')', 0,1,83.
li .O.llA r, 0,795'"

x.NlllK(J1l )' . O.l915· r

.t}0 ,}o 190 2;0 eJo .?~o
~lljJral'ata /'oliara /.:2 ba ou/fvFa

Fig. 1 - Dependenţa producţiei soiurilor de mărimea suprafeţei foIi are cumu
late. Dependenceof varieties yield on size of cumulated leaves area.
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Fig. 2 - Dependenţa eficacităţii îngrăşămintelor de mărimea suprafeţei foliare
cumulate în cursul vegetaţiei. Dependence of fertilizers efficacy on size of

leaves area cumulated during growth period.

Faptul că soiul M:erkur nu a reacţionat pozitiv la creşterea greutăţii

tufei se poate atribui şi unui raport nefavorlabil oare există întTe masa fo
liară şi rădăcini (8 cur t u, 1972).

2. Relaţii între mărimea suprafeţei foliare şi producţia de tuberculi.
Determinărileefectuate în cursul anilor 1968-1971 au permis eVidenţierea

în toate cazurile a unei dependenţe pozitive între suprafiaţa foUară "cumu
lată" şi recolta de tuberculi. In general această dependenţă este foarte
semnificativă (ryx = 0,680***), dar diferă oa intensÎt!ate în funcţie de soiul
cultivat (fiig. 1) şi îngrăşămintele folosite (fig. 2).

In ceea oe priveşte influenţa îngrăşămintelor asupra relaţiei amin
tite (fig. 2) se constată că în ca,zul dominaţiei fosforului (N60 P120) pro
ducţi,a de oartofi este determinată întlr-o măsură mulrt mai intensă de mă

rimea suprafeţei foliare "cumulată" (B u li:" to n, 1952, Be n e pal, 1967).
3. Influenţa mărimii, suprafeţei foliare asupra randamentului asimi

laţiei nete. Randamentul asimilaţiei nete (RAN) este puternic influenţat

de mărimea suprafeţei foliare, între acestea existînd o relaţie negativă şi

foarte semnificativă (ryx = -0,822***).
HandameThtul foto!Sinte~ei calculat pe întlfea@a perioadă de vegetaţie

(tabelul 2) evidenţiază că soiul Ora este depăşit de Măgura, Merkur şi Co
lina cu valori oare adeseori sînt asiguDate statistic. La (aceste soiuri depen-
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Tabelul 2

Productivitate,a ln:etă a su:p)'aiieţe\i foliar~ - RAN. Net production of leaves area.

(f) Doza de q/ha frunze Diferenţe

semnificative
Soiul -

I I I
(8)

196·1 I
X

IG N P 1969 1971 (f) (s)

a 20 - - a Colina 3,3 2,6 2,0 2,6 bce c
b Măgura 3,6 2,5 2,2 2,8 bce c
c Ora 2,4 1,9 1,6 2,0 e abd
d Merkur 3,2 2,3 2,1 2,5 ce c

b 20 120 60 a Colina 2,5 2,1 1,5 2,0 a -
b Măgura 2,0 2,5 1,8 2,3 a c
c Ora 1,6 1,6 1,6 1,6 - bd
d Merkur 2,6 2,0 1,8 2,1 - c

I

C 20 60 120 a Colina 2,1 2,0 1,9 2,0 a -
b Măgura 2,5 2,5 2,0 2,3 a c
c Ora 1,6 1,8 1,9 1,8 - b
d Merkur 2,1 2,1 1,8 2,0 a -

d 20 60 60 a Colina 2,3 2,3 1,9 2,2 - -
b Măgura 2,9 2,5 2,0 2,5 - c
c Ora 2,0 1,8 1,7 1,8 - b
d Merkur 2,2 2,2 1,8 2,1 - -

e 20 120 I 120 a Colina 1,9 1,9 1,5 1,8 - I -
b Măgura 2,5 2,2 1,8 2,2 a c
c Ora 1,5 1,5 1,3 1,4 a

I
db

d Merkur 2,3 1,8 1,8 2,0 a c

D.s. 5% : p2=0,4; p3=0,4; p4=0,4; p5=0,4 q.

denţJa randamenitului asimilaţiei :net'e de maTlmea sUpl'iaieţei foliare este
negatJvă şi foarte intensă (fig. 3) coeficientul de core:Laţte fiind ouprins în
tre -0,858*** şi -0,919***.

Diminuarea randamentului asimHaţiei nete nu a putut fi redusă nici
prin folosirea îngrăşăminte10r org:ano-minera:le, valorile coefidentului de
corelaţie fiind cuprnse între -0,736** şi -0,835*** (fig. 4).

CONCLUZII. 1. Dependenţa producţiei de numărul tulpinilor este
nesemnifioativă, cu excepţia soiului Colina la care corelaţia este evident
inversă.
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Fig. 3 - RAN, la patru soiuri de cartof, 1968-1971. Net productivity of leaves
area of 4 potato varieties.

2. Greutatea tufei verzi nu se corelează totdeauna pozitiv cu produc
ţia, adeseori pl!ante cu tuf1e foarte dezvolt:arte au produs mad puţin, datorită

"blocării" unei însemnate părţi din substanţele asimilate în organele vege
tative aeriene.

3. Productivitatea unei unităţi de supraf,aţă foliară a fost negativ in
fluenţată de mărimea suprafeţei foli:a:re, ea ULrmare a corelaţiei pozitive ce
există între aceasta şi gDadul de umbriDe.

4. Randamentulasimilatieri nete a ,avut ce~e miai mari vralori la soiul
Măgura, după oare au urmat ~oiurile Colina şi Merkur. Cel mai redus ren
dament al asimHaţieinete s-a înregistrat la soiul Ora.

DATA CONCERNING THE POTATO PRODUCTION DEPENDENCE
ON CERTAIN PRODUCTIVITY BIOLOGICAL ELEMENTS

ABSTRACT

The investigations carried out in Suceav,a between 1968-11971 using as test
Colina, Măgura, Ora and Merkur Viariettes elîdted the nece:ssity and uti1ity in deter
mining certain productivity biolQgi'c e1!ements for a mo~e judilCial interpretat\ion of
the production components V'alue'S. Thus, the yield level of varieties are not always.
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Fig. 4 - RAN, în funcţie de nivelul de îngrăşare, 1968 - 1971. Net productivity
in dependence on fertilization level.

correlated si,gnifi:cantly and po:sitively with the stems numher and the green haulm
weight. Among the mentioned varieties, Măgura variety had the highest net assimi
lanon performance and Ora variety the smalleSit.

ANGABEN UBER DIE ABHĂNGIGKEIT DER KARTOFFELPRODUK
TION VON EINIGEN BIOLOGISCHEN PRODUKTIVITĂTSELEMENTEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die in Suceava in den Jahr,en 19,68-1971 dUflchgefiihrten Versuche, im Rahmen
deren als "Test" ciie Sorten Colina, Măgur,a, Ora und Merkur verwendet wurden,
hoben die Notwerrdigkeit und NutzHchk,eit der Bestimmung von biologLsiChen Pro
duktivitătselementen fur eine riehtigere Auslegung des Wertes cler Produktions
komponenten na'chgewies'en. So z.B. kann das Produktionsni'veau der Sorten fi:i!cht
immer kennzeiichnend sein und positiv mit der Anzlahl !cler Stengel und Stauden
gewireht koreliert werden. Zw1.9chen den unters'Uichten Sorten w1es die Sorte Măgura

die hochste Netto-Assimilationsrate aui und bei der Sorte Ora wuriden die geringsten
W,erte erzielt.
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OI1bITbI, I1pOBe,lJ,eHlIe B Cy'-IaBe, B rrepHO,lJ, 1968-1971 rr C HCI10JIbSOBaHHeM B Ka'-IeCTBe

OnbITHOrO MaTepHaJIa copTa KOJIHHa, M.9rypa, apa, MepKYP, BbI5IBHJIH Heo6xo,lJ,HMOCTb li

nOJIeSHOCTb oI1pe,lJ,eJIeHH5I HeKOTopbIX 6HOJIOrH'-IeCKHX .9JIeMeHTOB npOJlyKTHBHOCTH, ,lJ,JI5I 60JIee

I1paBHJIbHoi1 OIl,eHKH SHatIeHH5I COCTaBJI5IlOiIl,HX BblpaiIl,HBaHH5I. TaKHM o6pasoM, ypoBeHb

BblpaiIl,HBaHH5I COpTOB He Bcera COOTBeTcTByeT rrOKaSaTeJIbHO H rrOJIO}KHTeJIbHO C '-IHCJIOM II

C BeCOM SeJIeHbI KyCTOB. Me}K,lJ,y yI10M5IHyTbIMlI copTaMH, COpT M3rypa lIMeJI caMbIH rrOBbI

weHHbli1 KO.9epepHll,HeHT QHCTOi1 aCCHMHJI51Il,HH, a y copTa apa 6bIJIH SaperHCTpHpOBaHbI caMble

IIHSKHe SHalieHH5I.
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H. BREDT şi colab., Sisteme de îngrăşare.

DIFERENŢIEREASISTEMULUI DE FERrrlLIZAREt LA CARTOFUL
DESTINAT CONSUMULUI DE TOAMNA-IARNA,

IN CULTURA NEIBIGATA

H. BREDT, M. BERINDEI, EUGENIA TANASESCU, F. COPONY,
1. BRETAN, L. REICHBUCH, S. GLIGOR şi 1. MAzAREANU

99

Se prezintă volumul foarte mare de rezultate obţinute în
ultimii ani pentru diferenţierea sistemului de fertilizare pe prin
cipalele tipuri de bazine pentru cartoful de consum toamnă-iarnă.

Se dau recomandări 'concrete sub forma unor tabele cuprinzînd
dozele de elemente fertilizante NPK pentru diferite grade de apro
vizionare a solului şi diferite nivele ale producţiei planificate,
cu si fără folosirea gunoiului. Pentru azot, se indică calculul nece
sarului pe bază de echivalenţi. Metodele descrise sînt însă de
tranziţie, pînă la folosirea calculatorului electronic în stabilirea
necesarului de îngrăşăminte la nivel de tarla.

Cartoful destinat consumului de toamnă-iarnă ocupă peste 60 %

din întreaga suprafaţă cultivată cu cartof în ţara noastră, în condiiţi eco
logice foarte variate. Urmare acestui fapt, au fost executate şi interpre
tate în ultimul timp foarte numeroase cercetări privind utilizarea raţio

nală a îngrăşămintelor.

MATERIAL ŞI METODA. Concentrarea producţiei de cartof în condiţiile

ecologice cele mai favorabile, a determinat delimitarea (B eri n d ei, 1966; B eri n
de i şi colab. 1972) a trei tipuri de bazine specializate pentru producerea cartofului
destinat consumului de toamnă-iarnă, la neirigat (tabelul 1).

Pentru completarea tehnologiilor generale de cultivare, cercetările executate
au urmărit diferenţierea sau optimizarea sistemului de fertilizare la cartoful pen
tru consumul de toamnă-iarnă pe alceste trei tiJpuri prinoipale de bazine (B re d t
şi colab., 1972), pe baza îndeosebi a următoarelor grupe de factori: solul cu însu
şirile sale fizice şi chimice, condiţiile climatice şi soiurile diferite de cartof carac
teristice tipurilor de bazine. In vederea stabilirii acţiunii factorilor şi a numeroa
selor relaţii cauzale dintre aceştia, experienţele de cîmp au fost organizate exclusiv
polifactorlal, în foarte multe localităţi reprezentative. S-a urmărit îndeosebi pro
ducţia de tuberculi în strînsă dependenţă cu indicii pedoclimatici.

RE'ZULTeATE OBŢINUTE .. O primă cercetare de sistem pentru care
redăm analiza varianţei în tabelul 2, a permis cunoaşterea relaţiilor cau
zale între factorii îngrăşăminte 1 x soi S x glrupa de soiuri G x sol L x
condiţii climatice (6 x 3 x 3 x 3 x 3 = 486 variante). Producţia suferă

influenţa în primul rînd a îngrăşămintelor (F = 72/2,2), apoi a solului şi

1*



Tabelul 1

Caracterizarea generală a tipurilor de bazine specializate pen tru consumul de toamnă-iarnă, la neirigat. (General charac
terization of types of zones specialised in produeting potatoes for consumption in autumn and winter; unirrigated crops)

~

o
o

Tipul de bazine şi

denumirea
rubnicii

1

I

Bazine de cartof pentru con
sum de toamnă-iarnă cu posi

bilităţi şi pentru timpuriu

2

II
Bazine de cartof pentru

consum de toamnă-iarnă

3

III
Bazine de cartof pentru
industrie şi consum de

toamnă-iarnă

4

130+70+0 I0+50+40 I 0+40+50

I secetos în august -septembrie I umiditate moderată I umiditate pronunţată

I aluvlonare, In luuei \ mijlociu spre uşoare, cu per- Imijlociu spre grele, cu drenaj
meabilitate bună. incomplet.

foarte mare I mare I mare
6-10 tratamente, dar uşor 4 -8 tratamente 2 - 5 tratamente, dar greu de
aplicat l aplicat.

Scopul culturii:

Proporţia pe grupe de
soiuri *)

Climatul:

SoIurile

Pericolul de mană

Cartof cu calităţi culinare 'Supe
rioare, izolat cartof timpuriu.

Cartof cu calităţi culinare bune'l Cartof pe:r:t~u m~ri~e .consu~uri

pentru consum proaspăt şi se- de toamna-lama ŞI mdustrIe.

mipreparate.
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Tabelul 1
continuare

1
J

2 I 3 I 4

Răspîndirea bazinelor: ..' B I D "1 T S .

I
- Partea centrală în judeţele- Lunca Slretulm (Suceava, 0-1 - epresmm e g. ecmesc,

toşani, Neamţ, Iaşi şi Bacău)1 SI. Gheorghe şi Sibiu. Suceava şi Neamţ.

- Luncile Tîrnavelor şi Mure- - Porţiuni restrînse în jude- - Partea de nord a judetului
suluL tele Alba, Hunedoara, Ca- Argeş.

- Depresiunile Sibiu şi Cluj- raş-Severin, Bihor, Sălaj, - Porţiuni restrînse în judeţele:

I Turda. Cluj, Bistriţa, Maramureş, Covasna, Braşov, Harghita
- Suprafeţe mari în judeţele Harghita, Bacău, Vrancea Mureş, Hunedoara, Bihor,

Bihor, Satu-Mare şi Timiş. - Partea deluroasă a Olteniei Cluj şi Bistriţa.

şi Munteniei

Soiurile cultivate: Ostara Desiree Desiree
Jaerla Colina Ora
Resy Măgura Eba
Desiree Spartaan Epoca
Colina Merkur

*) Exprimat în % pentru grupele: soiuri semitimpurii + soi uri semitardive + soiuri tardive
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condiţiilor clilnatice (F = 24-27/4-5), a grupei de soiuri (F = 14/3) şi

fără semnificaţie, a soiurilor din cadrul grupelor. Interacţiunile rezultate
redau foarte clar necesitatea diferenţierii dozelor de îngrăşăminte func
ţie de condiţiile climatice foarte diferite de la an la an (1 x A) şi funcţie

Tabelul 2

Ingrăşăminte - soi - grupa de soiuri - condiţii pedoclimatice
(Fertilizers - varieties - varieties group - pedoclimatic conditions)

Extras din tabelul varianţei

Cauza variabilităţii

I
GL

I
,52

I
F (FP 5%) I s

A = 3 ani (clima) 2 2.208.352 26,7 (5,1) "'**
L = 3 localităţi (solul) 2 748.948 23,6 (3,6) ***
G = 3 grupe de soiuri!) 2 301.847 14,1 (3,2) ***
S = 3 soiuri 2 14.847 2,1 (3,1)
1 = 6 variante îngrăşare 5 212.305 72,0 (2,2) ***

IxA
I

10
I

10.685
I

10,4 (1,8)
I

**

IxL

I
10

I
1 1.400

I
10,7 (1,8)

I
"'*

IxLxA 20 6.539 6,4 (1,6) **

IxG 10 1.144 1,1 (1,8)
IxGxA 20 2.075 2,0 (1.6) *
IxGxL 20 2.115 2,1 (1,6)

Ix S 10

I
878 0,8 (1,8)

IxSxA 20 1.278 1,2 (1,6)
Ix SxL 20

1

233 0,2 (1,6)
Ix Sx G 20 971 0,9 (1,6)

Interacţiuni superioare
1

240
I 1.254 I 1,2 (1,4) I

Experienţă 6 x 3 X 3 X 3 X 3 X 3=486 variante.

1) Soiuri semitimpurii, semitardive şi tardive.

de soIuri (1 x L, 1 x L x A). Grupele de soiuri au impus o diferenţiere

numai în anumiţi ani climatici (1 x G x A) şi pe unele din soIuri (1 x G xL),
iar soiurile din cadrul grupelor de precocitate au reacţionat uniform faţă

de îngrăşăminte. Nu demonstrăm aceste relaţii cifrie în tabele sau g,rafice
bilaterale, dar subliniem siguranţa mare a cunoaşterii lor, majoritatea
datelor interpretate provenind din 108 pînă la 324 determinări indivi
duale (repetiţii) şi din condiţii foarte diferite.
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Dintr-o altă cercetare (tabelul 3) au rezultat cu aceeaşi putere mare
de expresie (108 L n L 268), relaţiile foarte importante: îngrăşămint~

minerale (M) x îngrăşăminte organice (O) x soi (S) x sol (L) x climă (A).
Se constată influenţa puternică a tuturor factorilor studiaţi asupra pro
ducţiei, în ordinea sol, climă, apoi în măsură egală (F = 28,4 şi 25,7/3,0)

Tabelul 3

Ingrăşăminte minerale - îngrăşăminte organice - soi - condiţii pedoclimatice
(Mineral fertilizers - manure - varieties - pedoclimatic conditions)

Extras din tabelul varianţei

Cauza variabilităţii I GL I S2

I
F (FP 5%)

I
S

A = ani (clima) 2 913.118 172,4 (5,1) "'**
L = 4 localităţi (solul) 3 1.607.807 401,2 (3,0) >le"''''

S = 3 soiuri 2 28.470 11,0 (2,1) "'*
O = 3 nivele ingrăşeminte organice 2 76.846 28,4 (3,0) "'* ...
M= 3 nivele ingrăşeminte minerale 2 28.450 25,7 (3,0) ***

OxA
I

4
I

0.715
I

4,0 (2,4) I '"

OxL

I
6

I
10.181

I
7,5 (2,1)

I
II<

OxLxA 12 25.420 2,0 (1,8) '"

OxS 4 6.156 2,3 (2,4) *
OxSxA 8 1.063 0,4 (2,0) '"
OxSxL 12 2.487 0,9 (1,8)
OxSxLxA 24 2.828 1,0 (1,6)

MxA
I

4
I

2.574
I

2,4 (2,4)
I

*

MxL

I
6

I
5.964

I
5,4 (2,1)

I
*'"

MxLxA 12 3.552 3,2 (1,8) '"

MxS 4 1.069 1,0 (2,4)
MxSxA 8 1.869 1,7 (1,9)
MxSxL 12 3.551 3,2 (1,8) '"

MxO 4 3.954 3,6 (2,4) ...
MxOxA 8 915 0,9 (1,9)
MxOxL 12 634 0,5 (1,8)
MxOxS 8 1.971 1,8 (1,9) II<

Interacţiuni superioare 136 6.680 6,0 (7,5)

Experienţă 3 x 3 x 3 X 4 X 3=324 variante
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îngrăşăminteleorganice şi minerale şi în sfîrşit a soiurilor utilizate (semi
timpurii pînă semitardive). Interacţ.iunile rezultate confirmă necesitatea
diferenţierii atît a fertilizării organice cît şi a celei minerale mai ales în
funcţie de sol (O x L* şi M x L**), apoi în raport cu condiţiile climatice
diferite de la an la an (O x A* şi M x A*). Interacţiunea cu soiurile de cartof
a rezultat ca slabă pentru gunoi (O x S*) şi prezintă numai pe unele soIuri
pentru îngrăşăminteleminerale (M x S x LI*). Fertilizarea minerală trebuie
adaptată dozei de gunoi aplicate (M x 0*).

De cea mai mare importanţă şi eficienţă au fost însă cercetările poli'
factoriale executate cu sprijinul specialiştilor din producţie, în cîte opt
unităţi cooperatiste din cele trei tipuri de bazine pentru producerea car
tofului pentru consumul de toamnă-iarnă. Figura 1 cuprinde o sinteză

generală a rezultatelor celor 24 experienţe de cîmp (de tipul 2 K20 x
x 2 P20 S X 3 N x 2 nivele de gunoi = 24 variante), cîte opt în fiecare bazin,
cu doze între 110 şi 360 kg substanţă activă NPK la hectar, pe fond cu şi

fără gunoi. Interpretînd numai rezultatele medii pe bazine (curbele M, pe
cîte opt experienţe), rezultă ca un prim aspect foarte important, posibili
tatea şi ~~cesitatea utilizării la cultura cartofului a unor doze mari de
îngrăşăminte, în majoritatea cazurilor pînă la 360 şi chiar mai multe kg s.a.
NPK la hectar. Se observă o scădere a eficienţei dozelor mari de îngrăşă

lninte minerale numai în bazinele de tipul III, cu condiţii de sol mai puţin

favorabile, precum şi în condiţiile fertilizării de bază cu gunoi.
Aceste curbe medii pe bazine redau însă situaţii generale cu totul

insuficiente pentru recomandări concrete. Valabilitatea lor este pentru
cel mult 1-3 din totalul de cîte 8 cazuri pe care le caracterizează. A
rezultat necesitatea interpretării individuale a fiecărei experienţe şi această

interpretare analitică a dat o orientare cu totul nouă preocupărilor pen
tru diferenţierea sistemului de fertilizare. Nu poate fi realizată o dife
renţiere a acestui sistem pe tipuri de bazine specializate, cît timp efectul
aceloraşi îngrăşăminte oscilează pronunţat mai puternic în interiorul
fiecărui tip de bazin, decît între cele trei tipuri de bazine. Sînt necesare
analize şi recomandări mult mai concrete, la nivel de unitate şi chiar
de tarIa.

Astfel din aceeaşi reprezentare grafică (figura 1) mai rezultă o serie
de particularităţi importante în utilizarea îngrăşămintelor. In primul rînd
se confirmă un efect mai sigur şi mai mare al îngrăşămintelor în condi
ţiile de cultură mai bune, exprimate aici prin nivelul producţiilor reali
zate (G r u ner, 1963; Con sta n tin e s c u E cat eri n a şi colab.,
1969). Sub curbele medii pe tipurile de bazine (M), curbele pe experienţe

exprimă sporuri mai mici, nesigure, neuniforme.
Sînt curbe care exprimă realizarea sporurilor începînd numai de la

dozele mari şi foarte mari (exemplu: 2/1, 3 şi 4/1 cu gunoi, 6 şi 7III cu
gunoi, etc.).

Prezenţa gunoiului, în majoritatea cazurilor reduce necesarul de
îngrăşăminte minerale NPK; sînt însă şi cazuri inverse, în care abia ca
UrInare a aplicării gunoului îngrăşăminteleminerale NPK devin eficienta
(exemple: 3 şi 7/1, 7/II).
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Fig. 1 - Variaţia sporului de producţIe în funcţie de doza de îngrăşăminte

NPK în interiorul principalelor tipuri de bazine.(Variation of yield increase
dependent onNPK fertilization rate, in main cropping zones).
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Prin prelucrarea şi interpretarea corespunzătoare a acestor rezul
tate, s-a putut determina de asemenea cauzalitatea efectelor atît de dife
rite a aceloraşi doze de îngrăşăminte.Drept cauze s-au confirmat în primul
rînd indicii chimici şi fizici ai solului (D a vid e seu, 1964; C o P o n y şi

colab., 1969; Dor nea n u, 1973), precum se poate constata şi din tabelul
4: amplitudini1e pentru cei mai importanţi indici agrochimici şi agrofizid
ai solului au fost mult mai mari în interiorul tipurilor de bazine decît între
diferitele tipuri de bazine. Cît timp recomandările de îngrăşăminte pe
bazine vor trebui să s,e refere şi la soIuri extreme cu 1,2 şi 16 mg P20.s
cu 5 şi 32 mg K20, cu 3 şi 43 mg Ca, cu un pH între 4,0 şi 7,3, cu greuta
tea volumetrică între 1,2 şi 1,9, cu rezistenţa la penetrare între 15 şi

41 kgf/cm2, va fi greu de elaborat norme de fertilizare valabile "pe ba
zine".

Amplitudini la fel de mari au putut fi constatate în cadrul fiecărui

tip şi pentru principalii factori climatici.

DISCUŢII. S-au conturat următoarele căi pentru stabilirea diferen
ţiată a necesarului de îngrăşăminte la cartoful destinat consumului de
toamnă-iarnă, la neirigat :

1. Stabilirea necesarului de îngrăşăminte pe baza rezultatelor obţi

nute în experienţe riguroase de cîmp şi a memoriilor agrochimice exis
t~nte în unităţi. ° condiţie esenţială o constituie executarea experienţelor

în sistem, dirijat în reţea largă şi polifactorial. Principiile rezultate din
cercetările recente, au permis întocmirea recomandărilor din tabelul 5,
ţinînd cont tocmai de factorul esenţial: conţinutul de elemente nutritive
foarte diferit al solurilor (posibil de stabilit după memoriul agrochimic
sau chiar după nivelul producţiilor obţinute). Se recomandă pentru rea
lizarea unor nivele de producţie de 15-40 tlha tuberculi în funcţie de
situaţia concretă existentă, doze de îngrăşăminteNPK între O şi 600 kg/ha
s.a. pe fond fără gunoi şi între O şi 380 kg/ha cu 20-40 tlha. Pe soIurile
cu conţinut de NPK mediu pînă la ridicat, producţiilede 15-20 tlha tuber
cuIi pot fi realizate pe un fond cu 20-30 t/ha gunoi, cu cantităţi lTIinime
sau nule de îngrăşăminte chimice suplimentare.

Pentru stabilirea necesarului de îngrăşăminte se procedează în felul
următor: (a) Se extrage combinaţia de îngrăşăminte necesară pentru
realizarea producţiei planificate din tabelul 5, pentru toate elementele
(NPK) din dreptul aceleiaşi categorii de aprovizionare a solului sau sepa
rat pentru N, P20 S şi K20 din dreptul mai multor categorii de aprovizio
nare a solului. (b) Apoi se procedează la corectarea dozelor extrase, cu
cifrele de corecţie din tabelul 6, în funcţie de planta premergătoare, de
durata de la ultima gunoire şi de (textură şi conţinut K20). (c) Se recalcu
lează necesarul la nivelul îngrăşămintelorexistente (simple sau complexe)
din kg/ha s.a. în kg/ha îngrăşămîntbrut.

Acest procedeu este în general simplu, expeditiv şi oferă totuşi o
precizie suficient de mare. Pentru uşurarea încadrării solurilor în cate
goriile respective de aprovizionare cu elemente nutritive, redăm în tabelul
7 limitele corespunzătoare pentru indicii agrochimici N, P20 S şi K20.



Tabelul 4

Caracterizarea soluriIor din principalele bazine specializate în producerea cartofului pentru consumul de toamnă-iarnă,

la neirigat. (Characterization of soils in main zones speciali zed in potato cropping for consumption in autumn and
winter; unirrigated crop).

Date medii a cîte 8 localităţi din fiecare tip de bazine.

Valorile medii pe tipurile Extremele Amplitudinea datelor ...
de bazine pe tipurile de bazine

Indicii determinanţi

I I I I
... între bazine \

... în interiorul
bazinelor

I ;II III I II In
I. .II III. III II. III I l II II III

Chimia solului

Conţinutul de carbon 1

total 0,61 1,65 1,27 0,3 -1,1 11,0 -2,0 0,3 -2,8 1,04 0,38 0,66 0,77 1,0 2,52
Conţinutul de PZ0 5 5,85 5,20 4,35 1,2 -16,0 2,9 -9,6 1,3-7,0 0,6 0,8 1,5 14,8 6,7 5,7
Conţinutul de KzO 13,6 18,0 10,2 5 -23 14 - 23 12 - 32 4,4 2,2 6,6 18,0 8,7 20,0
Conţinutul de Ca 16,7 13,1 12,5 10 - 23 3 - 32 3 - 43 3,6 0,6 4,2 13 29 40
Deficitul de saturatie
T-S 1,94 2,96 2,94 I 0,3 -3,: 0,9-5,6 0,1 - 4,4 1,0 0,0 1,0 3,4 4,7 4,4
Valoarea pH (CIH) 5,54 5,12 4,92 4,0-6,2 4,3 -6,4 4,0-5,9 0,4 0,2 0,6 2,2 3,1 1,9
Valoarea pH (HzO) 6,23 6,11 5,96 4,8-7,1 5,0-7,3 4,9-6,7 0,1 0,2 0,3 2,3 2,3 1,8

Fizica solului şi subsolului

Greut. volumetrică

(sol) IA7 1,34 1,32 1,3-1,9 1,2-1,5 1,2-1,5 0,13 0,02 0,15 0,6 0,28 0,4
Rezist. penetrare

(sol) 22,5 25,8 31,8 15 - 37 18- 39 18 - 41 3,3 6,0 9,3 22 21 23
Coefic. de filtrare

(sol) 468 423 362 32 - 298 132-719 80-653 45 39 106 896 587 573
Capacit. de cimp

I 0,5(sol) 29,4 35,2 34,7 22 - 37 31- 44 24 - 41 5,8 5,3 15 13 17

Greut. volumetrică

(subsol) 1,50 1,47 1,48 1,4-1,6 1,3-1,6 1,4-1,6 0,03 0,01 0,02 0,2 0,3 0,3
Rezist. penetrare

(subsol) 33,2 38,8 45,3 13 - 49 31 - 79 21 - 94 5,6 6,5 12,3 36 48 73
Coei. de filtrare

(subsol) 349 248 145 112-537 57 - 557 62 - 253 101 103 204 425 500 191
Capac. de cîmp

(subsol) 26,7 30,2 28,7 21 - 38 27 - 36 23 - 32 3,5 1,5 2,0 17 9 9
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Tabelul 5

Necesarul de îngrăşăminte în bazinele de cultura cartofului pentru consumul de toamnă-iarnă, la neirigat. (LeveI of
fertiIization in zones covered by potato crops under irrigatio n, for consumption in autumn aud winter).

I Incadrarea solurilor după conţinutul de elemente nutritive (memoriul agrochimic)

Nivelul pro-
foarte scăzut I slab aprovizionat I

mediu bine
[ ridicatducţiei pla- aprovizionat aprovizionat

nificate
ţiha

Necesarul de substanţă activă, kg!ha:

!N I P'20 5 I K 20 I N L\P\l05 I K 20 I N I P205 I K20 I iN I P20 G I K 20 I N I P205 I K20

Fără gunoi

15 100 120 80 100 100 70 90 80 40 80 60 O
20 120 140 90 120 120 80 100 95 60 90 85 40 80 70 O
25 140 165 100 140 140 90 120 110 70 110 95 50 95 80 O
30 160 190 115 160 160 100 140 125 80 125 110 60 110 95 40
35 180 220 130 180 180 110 160 140 90 145 125 70 130 110 55
40 200 250 150 200 200 120 180 160 100 165 140 80 150 125 75

Cu gunoi

l1!ha 40 35 30 25 20

15 70 80 O 60 60 O
20 80 90 O 70 70 O 70 60 O 50 40 O
25 90 110 40 80 80 40 80 70 O 70 55 O 60 40 O
30 100 130 55 90 90 40 90 80 40 80 65 40 70 50 O
35 110 150 70 104 105 65 100 90 60 90 75 55 80 65 40
40 120 170 90 120 120 80 110 100 80 100 90 70 90 80 60
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2. Stabilirea necesarului de ingrăşăminte prin calcul, pe bază de
echivalenţi. Această cale se impune în mod special pentru stabilirea nece
sarului de azot, care este mai deficitar în majoritatea solurilor, este expus
la oscilaţii foarte ~ari şi redat de analize numai sub forma azotului total

Tabelul 6

Corectarea dozelor de îngrăşăminte recomandate, în funcţie de viariaţia altor factori
determinaţi pentru eficienţa îngrăşămintelor (Correetion ratios for fertilizers doses,

in accordance to other factors)

Cantitatea în procente, calculată în substanţă

activă la hectar, care se adaugă (+) sau se scade
Specificare (-) din doza medie recomandată

N I ,P20 5 I K20 I Gunoi

După cereale păioase O O O O
După plante tehnice sau cartof +10 ... 20 +10 ... 20 +10 O
După leguminoase anuale -10 ... 20 +15 O fără gunoi
După leguminoase perene -20 ... 30 +20 O fără gunoi

în primul an după gunoi de grajdI -10 ... 20

I
-10 ... 20

I
-30 ... 40

I
fără gunoi

În al 2-lea an după gunoi de grajd O O -10 ... 20 -50 ...100

Sol cu textură uşoară (nisipoasă) +10 ... 20 +10 O -25
Sol cu textură mjilocie spre grea
(neaerisită) +10 O O +25

Sol cu conţinut foarte ridicat de
K 20 O O -50 ... 100 O

din sol. Pe de altă parte greşelile în dozarea azotului se soldează cu pier
deri de producţie mult mai mari decît în cazul celorlalte elemente nutri
tive. Plecînd de la rezultate publicate în R.D.G. (1974) precum şi rezul
tatele publicate de D a vid e s c u (1964), pe baza volumului mare de
rezultate proprii din ultimii ani, s-au putut elabora o serie de echivalenţi

care pot sta la baza acestui calcul (tabelul 8). Folosind aceşti echivafenţi

s-au calculat în tabelul 9 dozele necesare de azot pentru două soIuri :
Braşov şi Hurezu-Făgăraş, pentru producţii planificate de 30 şi respectiv
20 tlha tuberculi.

Pentru calculul necesarului de P şi K se poate proceda similar, por
nind de la conţinutul de P 20 S şi K20 mobil determinat prin analize în
stratul arabil al solului. Dar aici trebuie urmărită nu atît producţia anu-
lui următor, cît un nivel optim de aprovizionare a solului cu P 20 S şi K20,
principala condiţie care garantează utilizarea raţională a îngrăşămintelor

de fosfor şi potasiu (G r un e r, 1963; D a vid e s c u, 1963). Pînă la o
aprovizionare bună a solurilor cu P20 S şi K20, doza de îngrăşămînt nece-
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sară este de regulă invers proporţională cu cantităţile acestor elemente
găsite în sol.

3. Stabilirea necesarului de îngrăşăminte la nivel de tarla, folosind
calculatorul electronic. Reprezintă procedeul ideal şi absolut necesar, în
curs de elaborare (C o p o n y şi Pa m fiI, 1975). Pe bază de cercetări

sistematice, s-a putut perfecţiona deocamdată ecuaţia matematică pentru
calculul dozelor de îngrăşăminte în condiţiile concrete ale fiecărei tar
lale, în funcţie de restricţiile de producţie şi de calitate puse de producă

tor şi de beneficiar: Tuberculi q/ha = 1207 + 14,75x18 + 422,28x26 +
+ 4,96x8 + 420,08x27 + 0,67xlO - O, 28x28 - 3,53x9 + 424,12x24

74,36x19 + 0,36x4 + 8,05x15 + 426,09x23 + 11,94x14 + 10,31x13

- 13,09x11 + 18,15x16 + 0,64x3 + 32,5'2x12 + 425,63x22 + 17,85x17

- 81,82x2o - 0,18x5 + 64,25x21 + 0,53x1 - 3,91x7 + 424,62x25
- 422,60X29 - 1,12x3o, Cei 30 factori identificaţi pînă în prezent în acest
scop, care pot fi determinaţi de fermieri la nivel de tarla, asigură deo
camdată o determinaţie de 78 %. Paralel cu mărirea acesteia pînă la
90 0/O, acest procedeu va putea fi generalizat pentru producţia de cartof
în următorii ani.

Tabelul 7

Limitele pentru încadrarea solurilor după valoarea indicilor agrochimici. (Limits
for soiI estimation)

Pentru FOSFOR

Limitele de Conţinutul de P205 in mg/100 g Isol, la valori
dnterpretare pH (H 20) diferite :

,4,7--7,2 I (7,3-7,5 I '7,6-7,7 I 7,8-7,9 I 7,9-8,2

Foarte scăzut 1 2 3 I 4 5
Slab aprovizionat 1-3 2-4 3-5 4-7 5-8
Mediu aprovizionat 3-5 4-5 5-6 7-9 8-10
Bine aprovizionat 5-8 5-6 6-8 9-12 10-12
Ridicat 8 6 8 12 12

Pentru AZOT*) Pentru POTASIU

Limitele de Conţinutul
,Indicele

'Conţinutul ConţinutulHlţmus %interpretare ;în humus Sb în N total de K20 mg/100 g
% x % sol

SbxAh

Foarte scăzut 1 1 0,10 6
Slab aprovizionat 1-3 1-3 0,10-0,15 6-9
Mediu aprovizionat 3-4 2-3 0,15-0,20 9-16
Bine aprovizionat 4-5 3-4 0,20-0,30 16-20
Ridicat 5 4 0,30 20

*) S-au trecut valorile celor trei indici după care se poate aprecia nivelul de apro
vizionare cu azot asimilabil p1antelor.
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Tabelul 8

Echivalenţi pentru calcularea necesarului de azot pentru cultura cartofului.
(Coefficients for counting the required N-amount by potato cropping)

1. Sursele de azot în sol.

1.1. Azotul provenit din apa de precipitaţii :
cea. 2 kg s.a./hectar/100 mm precipitaţii.

1.2. Azotul din activitatea bacteriilor libere fixatoare de azot:
0,2-0,3 kg N s.a./hectar/zi în sezonul cu BOC şi 150/ 0 umiditate în sol.

1.3. Azotul rezultat din activitatea bacteriilor simbiotice fixatoare de azot:
specific plantei leguminoase premergătoare, disponibil 100 %.

1.4. Azotul rezultat din mineralizarea humusului:
Rh x K 2 x (35-45 kg), în care:
- Rh = rezerva de humus în stratul arabil (0-30 em) (3000 m 3 x greuL

val. y % mediu de humus).
- K2 = coeficientul de descompunere a rezervei de humus: între 0,01

şi 0,02.
- 35-45 kg = conţinutul mediu de azot/tona de humus.

1.5. Azotul rezidual rămas de la planta premergătoare:

10-40 % din azotul total extras, funcţie de caracterul anului climatic

2. Pierderi de azot din sol :

40-60 % din azotul acumulat conf. alin. 1.

3. Exportul de azot la o tonă de produs:
(inclusiv vreji)

Producţia în tone/ha 10 20 30 40
kg N s.a./tonă 4,2 4,5 5,0 6,0

4. Gradul de utilizare a N s.a. din îngrăşămînt :
60%

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI. (1) Cercetările foarte numeroase
executate recent în ţara noastră şi confirmate de rezultatele obţinute pe
plan mondial, scot în evidenţă efkienţa şi necesitatea utilizăcrii la cartof
a unor doze mari de îngrăşăminte (0-600 kg/ha a.s. NPK), dar diferenţiat

concret în funcţie de factorii ecologici şi de nivelul producţiilor planifi
cate. (2) Diversitatea mare a condiţiilor în care se cultivă cartoful în ţara

noastră, impune diferenţierea dozelor de îngrăşăminte pînă la nivel de
tarla. (3) Faetorii eeologici determinanţi pentru diferenţierea raţională a
dozelor de îngrăşăminte, au fost indicii agrochimici ai solului (îndeosebi
aprovizionarea solului cu N, P 20 S şi K20), precum şi regimul hidro-termic
din sol şi atmosferă. (4) Se recomandă pentru etapa actuală diferenţierea

dozelor de îngrăşăminte la cartoful cultivat pentru consumul toamnă··

iarnă, conform tabelelor 5-7.
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Tabelul 9

Exemple de calcul al necesarului de azot pentru producţia de cartof. (Examples of
required N-amount counting by potato cropping)

Zona

U.M.

I
Hurezu-

Braşov
Făgăraş

Sursele de azot:
Apa din precipitaţii kg/ha 12 14
Activitatea bacteriilor libere kg/ha 11 11
Activitatea bacteriilor simbolice kg/ha - -
Mineralizarea humusului kg/ha 44 28
Azotul reziduual kg/ha 20 14

Total azot asigurat:

I
kg/ha

I
87

I

67
Minus pierderi prin levigare, etc. kg/ha 35 34

Restuldeazot asigurat din rezerva solului: kg/ha 52 33
Producţia medie planificată to/ha 30 20
Necesarul de azot pentru producţia planific. kg/ha 150 90
Diferenţa de acoperit prin fertilizare kg/ha 98 fi?
Gradul de utilizare a N s.a. din îngrăşăminte % 60 60

Totalul de azot s.a. de asigurat prin

Ifertilizare kg/ha 163 100

FERTILIZING SYSTEM DIFERENTIATION IN NON IRRIGATED
POTATO CROP FOR AUTUMN-WINTER CONSUMPTION

ABSTRACT

Th2 very great amount of results obtained during the last years in the ferti
lizing system diferentiation according to the main fields types for the autumn-winter
consumption potato is presented. These results elicited the requirement of a new
orientation for a more actual differentiation of the fertilizing system to the level
of a farm and even of a plot. A11 data have been interpreted accordingly in this
direction, thus providing real recommendations in Tab1es form including the NPK
fertilizing elements ratios for the various degrees of soH supply and various plan
,led production levels with and without manure use. In the Nitrogen case, the
requirement computation on equivalents basis is indicated. But all these methods
are only available till the future establishing of the fertilizers requirement for
each field plot using a computer

DIE DIFFERENZIERUNG DES DUNGUNGSSYSTEMS BEI KARTOF
FELN FUR DEN WINTERVERBRAUCH UNTER NICHT

BEWASSERTEN BEDINGUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden zahlreiche, wăhrend der letzten Jahre erzielten Ergebnisse fUr die
Differenzierung des Dtingungsystems fUr die wichtigsten Typen von Anbauzonen
diC' fUr den Herbst- und Winterverbrauch bestimmt wurden dargeste11t. Diese Ergeb-
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llisse hoben die Notwendigkeit einer Neuorientierung hervor, zwecks einer konkre
ten Differenzierung des Dungungssystems auf der Ebene von landwirtschaftlichen
Einheitel1, Farmen und sogar Feldschlăge. Sămtliche Daten wurden demzufolge in
diesem Sinne ausgelegt, wobei konkrete Empfehlungen unter der Form von Tabel
len gegeben wurde, enthalten die N.P.K.-gabe und Verhăltnisse fUr die unterschied
lichen Grade der Bodenreserve und fur die verschiedentlichen Niveaus der geplan
ten Produktion, mit und ohne Anwendung von Stalldung. Fur Stickstoff wird die
Berechnung der notwendigen Mengen auf Equivalenzbasis aufgefuhrt.

AH diese Methoden sind jedoch nur als Ubergangsmethoden, zur Festlegung
der notigen Dungemittelmengen auf den Feldschlăgen Z '.l betrachten, wobei Com
puter angewendet werden .

.llI1<I><I>EPEHUI1POBAHI1E CI1CTEMbI Y.l105PEHI15I KAPTO<I>EJl5I
OPE.llHA3HA4EHOrO .llJl5I PACXO.llA OCEHbIO - 3I1MOYf

HA HEOPOIlIAEMOYf KYJlblTYPE

PE3JOME

DpeJLCTaBJIHeTCH OT..JeHb 60JIblJloi1 o6beM pesyJlbTaTOB nOJIyT..JeHHbIX B nOCJIeJLHHe rOJLbI

JLJ1H JLHqJq>epeHIJ,HpoBaHH5i CHCTeMbI nJIOJLopOBHH Ha r JIaBHbIX nmax KapToq>eJIbHbIX 6acceHHOB

JLJIH KapTOq>eJIH HCnOJlbsyeMoro oceHblO - SHMOH. 3TH pesyJIbTaTbI BbIHBHJlH Heo6xoJLH

MOCTb HOBOH opHeHTalI,HH, )J.JIH 60JIee KOHKpeTHOH JLHq>q>epeHlI,HalI,HH CHCTeMbI YJL06peHHH

Ha ypoBHHe CeJIbCKOXOSHi1cTBeHHbIX eJLHHHlI" Ha q>epMax H JLalKe Ha nOJIe. Bce JLaHHbIe 6bIJIH

HHTepnpeTHpoBaHbI B 3TOM CMbICJIe, JLOCTHraH JLO KOHKpeTHblx peKOMeHJLalI,HH B clJopMe

Ta6JIHlI, BKJIlOT..JalOJ..I.I.HX JLOSbI H COOTHOlJleHH5I YJL06pHlOJ..I.I.HX 3JIeMeHTOB aSOT-KaJIHH JLJIH pa3

JIHT..JHbIX CTeneHeH cHa6*eHHH nOT..JBbI H JLJI5I paSJIHT..JHbIX ypoBHeH SanJIaHHpOBaHHoro npOHS

BOJLCTBa C npHMeHeHHeM H 6es npHMeHeHHH HaBosa. JlJIH aSOTa peKOMeHJLyeTcH paCT..JeT

Heo6xoJLHMOrO KOJIHT..JeCTBa HaOCHOBaHHH 3KBHBaJIeHTHOCTH.

Bce 3TH MeTOJLbI 5iBJIHlOTC5I eme BpeMeHHbIMH )J.JI5I yCTaHOBJIeHH5I Heo6xoJLHMOrO KO

JIHT..JeCTBa YJL06peHH5I Ha ypoBHe nOJI5I, npHMeH5I5I 3JIeKTpOHHO-Bbl'lHCJIHTeJIbHylO MawHHy.
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APLICAREA DIFERENŢIATAA INGRAŞAMINTELOR IN FUNCŢIE

DE SOIUL DE CARTOF CULTIVAT

M. BERINDEI, D. SCURTU, H. BREDT, 1. NEGUŢI, LUCIA DRAGOMIR,
G. SPIRIDON, T. CATELLY, 1. SIMIONESCU, 1. VLADUŢU,

ELENA SCURTU, L. REICHBUCH, EUGENIA TANASESCU,
L. TAMAŞ, 1. MAZAREANU, ŞT. MATHE

Se preziintă o sinteză ,a cevcetărHor româneşti privind îngră

ş,area diferenţiată a soiurilor de 'oarta.E. La neJrigat pentru OstJara,
Bintje, Desiree şi Merkur se recomandă N120P60-80K60-80, pentru Ora
N60-120P60-lQoK60-80; în condiţii meteorologtce nefavorabile dozele de
azot S2 vor reduce chiar şi la Desiree, Bintje, Merkur; la Cluj efi
denţa maxLmă apare la N60P60Ko-60. La irigat se recomandă

N120-150P60-80; K20 80 kg/ha pentru Ostara, Jaerla şi Spar,t'aan. În
grăşarea cu 30-40 t gunoi reduce cu 10-150/ 0 dozele N, cu 30
50% dozele P şi 1000/0 dozele K.

In cadrul complexului de mijloace şi metode ce ne stau la îndemînă

peni['u spodrea productivităţii culturii de oartof, ,armonizarea cantităţilor

de îngrăşăminte cu cerinţele soiurilor cultiv'ate, reprezintă un aspect deo
sebit de important al tiehnologiei şi efilCienţei economice a culturii. Uneori
în modul de îngrăşare a unor soiuri de cartof siÎnrt diferenţe mai m,ari decît
în modul de îngrăşar!e între două cultud agricole.

Cercetările efectuate în diverse condiţii ale continentului european
şi în perioada premergătoaredeceniului şapte au condus la comtuTlarea con
cepţiei agronomice conform căreia criteriul principal oe ;f;['ebuie să stea la
baza diferenţierii dozelor de îngrăşăminte este durata perioadei de vege
taţie a soiului cul:tivat. Ultedo:r s-a demonstrat că acest principiu nu este
universal valabil şi că noile soiuri cultivate cu o precocitate de tuberizare
foarte evidentă (8 e 1 k e şi 8 c h m i d t - citat de H of f m a n n, 1965), şi

cu o perioadă de acumulare a substanţei de rezervă mai îndelungată decît
la "vechile~' soiuri, prezintă o reacţi'e individuală specifică, Cla urmare a
interdependenţei dintre genotip şi mediu.

In cele ce urmează se prezintă rezultatele cercetărilor efectuate în
condiţii de cultură obişnuită şi irigartă selectînd datele privitoare la soiu
rile aflate încă în cultură.

1. Studiul eficacităţii înglrăşăminteJorîn cultură neirigată.

1.1. Eficacitatea gunoiului de grajd. Folosirea gunoiului de grajd în
cantitate de 20 t/ha a contribuit la sporirea recoltei de tuberculi în mai lnare

8*
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lnăsură decît îngrăşămintele N90P6oKao la Ştefăneşti Argeş (B eri n d e i,
1968), în acelaşi grad ca şi dozele de N6oP6oKao la Secuieni (M ă zăr e a il u,
1973) şi Braşov (B eri n de i, 1968), şi în mai mică măsură la Suceav:a
(5 cur t u, 1973). Apreciind reacţi,a soiurilor la îngrăşarea cu gunoi de
gr,ajd pdn prisma sporurilor de recoltă se poate sublinia faptul că în con
diţiile de la Bnaşov, Seeuieni-Roffi,an şi Suceava (tabelul 1) soiur'Î1e Binrtje,
Ora şi Merkur nu se diferenţiază sub acest aspect.

Tabelul 1

Influenţa îngrăşămintelor organo-minerale asupra producţiei unor SOlUrI de cartof.
(Effect of mixed fertilizers on yield of some potato varieties).

20 t gunoi I 20 t gunoi +
Neîngrăşat N'ioPnoKRo de grajd

I
N60P60KSO (ft,)

So,iul (f t) q!ha (f2) ;(f;l)
f 2-fl ,f3-f1 f,,-f1 I ,ft,-f2

Secuieni 1963 - 66

Bintje

I
162

I
31

I
30

I
39

I
8

Ora 194 25 24 49 24
Merkur 170 26 21 49 I 23

Braşov 1963 - 65

Bintje

I
198

I

36

I

32

I
56

I
20

Ora 261 46 37 73 27
Merkur 266 37 34 62 25

Suceava 1963-65

Bintje

I
172

1

34

I
26

1

fil

I
27

Ora 233 62 41 80 18
Merkur 216 44 26 64 20

1.2. Eficacitatea îngrăşămintelor organo-minerale. Comparînd pro
ducţiile obţinute pe paroelele îngrăşate organo-minerial cu ce~e reaUzate
pe parcelele îngrăşate numai mineral (tabelele 1, 2 şi 3) se evidenţi,ază o
reacţie foarte diferenţiatăa soiurilor.

Cantitatea de 20 tone ,gunoi de glf\ajd asociată cu N60P 60 Siau N60P60K60
a contribuit l,a spori~ea producţiei în majoritatea 10calităţilorcu excepţia

cîmpului experimental de la Cluj, unde soiurile Bintje, Colina, Desiree,
Merkur şi Ora au dat Producţii egale sau chiar m,ai miei ca cele obţinute

la îngrăşareamip.erală.

Dintre soiurile pvezentate în tabelul 2, Oolina a reacţionat cel mai
constant, nefiind influenyat de oondiţiile locale. Soiurile Bintje, Desiree,
Me,rkur şi Ora au dat producţii cu 22-39 q/ha m:ai mari la îngrăşarea 01'
gano-mineraIă. (tabe,lul 2) compar1ativ cu recolt\a obţinută pe terenul în
grăşat minerai numai în 100alităţile Livada şi Suceava, iar soiul Măgura se
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detaşează printr-o reacţie semnificativă pozitivă la îngrăşa['ea organo
minerală în toate oele trei localităţi.

Tabelul 2

Contribuţia unor soiuri la valorificarea îngrăşămintelor

(Yield of different varieties influenced by fertilization)
1968-70

I Diferenţa de recoltă (q/ha) datorată

cantităţii de :

N(;o NGliPGO NGoPr;oKGo N(;oPGoKGO
20 t gunoi

Produc- N 1JOP LOoKgo
ţia la ,ro Soiul .neîn-

~
.;.>

grăşat I

~
.~

ro
q/ha H

I
'cu ~ ~C;; cu·' H

o.;j 'a.O

~
() S () Ei ~ ~o

J...:l o:> (l)

Z Z Z i0:;3 Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cluj Bintje 218 26 42 17 3 -10
Măgura 250 23 62 -32 37 26
Colina 252 29 27 16 13 -8
Desiree 272 36 44 7 2 9
Merkur 197

I
6 37 1 5 O

Ora 200 25 27 24 10 -13

Livada Bintje 199 7 2 -2

I

20 35
Măgura 191 29 -5 11 19 54
Colina 199 28 O 14 9 12
Desiree 210 4 8 -8 27 33
Merkur 157 31 2 -9 22 27
Ora 212 12 -4 25 15 36

Suceava Bintje 210 29 I 20 O 21 39
Măgura 262 42 2 8 11 36
Colina 257 17 35 11 9 6
Desiree 213 40 19 9 30 36
Merkur 203 20 12 3 13 22
Ora 233 28 -11 19 29 33

Cluj Bintje 218 26 42 17 3 -10
Livada 199 7 2 -2 20 35
Suceava 210 29 20 O 21 39

Cluj Măgura 250 23 62 -32 37 26
Livada 191 29 -5 11 19 54
Suceava 262 42 2 8 11 36

Cluj Colina 252 29 27 16 13 -8
Livada 199 28 O 14 9 12
Suceava 257 17 35 11 9 6

-
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1 I 2
I

3
/

4 I 5 \ 6 I 7 I 8 I 9I

Cluj Desiree 272 36 44 7 2 9
Livada 210 4 8 -8 27 33
Suceava 213 40 19 9 30 36

Cluj Merkur 197 6 37 1 5 O
Livada 157 31 2 -9 22 27
Suceava 203 20 12 3 13 22

I
Cluj Ora 200 I 25 27 24 10 -13
Livada 212

I

12 -4 25 15 36
Suceava 233 28 -11 19 29 33

Valorificarea nesatisfăcătoare, de către soiul Colina, a gunoiului de
grajd asociat cu oantităţi moder:ate slau spnrirte de îngrăşăminte minerale
s-a evidenţi1at şi în 100alităţileOradea şi BDaşov (:t1abe1lul 3).

Gradul de valorificare al îngrăşăminteilor organo-minerale la unele
soiuri a fost intens modifioat de natura conditiilor locale. Astfel la soiurile
Ora şi Bintje între sporurile de producţie obţinute în anii 1968-70 în lo
calităţile Cluj, Livada şi Suceava a existalt o ,amplitudine de 49 q/ha (ta
belul 2), iar în experienţele efectuate în anii 1969-71 (R ei c h b u c h,
1973) între sporurile de recoltă obţinurte la solul Bintje cultivat în cele
patru looalităţi (tabelul 3) a existat o amplitudine de 51-53 q/ha, pe agro
fondul cu 20 tone gunoi şi de 20-36 q/ha pe agrofondul cu 40 tone gunoi
de grajd.

Privind valorifioarea îngrăşăminrtelor organo-mineTale de către soiul
Bintje se pot faoe următoarele menţiuni: (a) cele m,ai mari sporuri de pro
ducţie s-au obţinut la Suceava (experienţele fiind eftectuate pe un sol ce
nuşiu de pădure slab podzolit); (b) pe fondul de 20 tone gunoi de grajd, la
Braşov s-au dovedit efietente dozele de N60P 60, iar la Oradea, Ştefăneşti şi

Suceava sporurile de producţie au fost economice. şi în cazul dozelor mai
mari - pînă la N120P1QoKao; (c) pe fondul de 40 tarie gunoi de grajd se pot
administra N60P 60 la Suceava şi pînă la N12oP1ooKao la Ştefăneşti.

Cercetările efectuate cu privire la influenţa raportului N : P asupra
producţiei unor soiuri cultivate pe un agrofO\D!d cu 20 tone gunoi de grajd
au scos în evtdenţă că la Suceava în majoritartea oazuriloa:' oe1e mai bune
rezultate s-au obţinut cînd raportul a fost 1 : 0,5 la dozele de N120P60
(S cur tu, 1973). Dintre soiurile prezentate în tabelul 4 soiul Ora se dis
tinge printr-o reacţie pozitivă şi foarte semnificativă la majoritatea parti
cipării fosforului pînă la r1aportul de 1 : 2 (N60P120) La nici unul din so'iurile
studiate nu s-a dovedit a fi utilă fo~osirea unei cantităţi de P 120 alătuTi de
N 120.

1.3. Reacţia soiurilor la îngrăşăminte le 7ninerale. Ingrăşămintele cu
azot, folosite sub fOTmă de azotat de amoniu au fost mai puţin efioace la
Livada comparativ cu looalităţile Cluj şi Suceava (8 pir ido n, 1974).
Este util a se sublinia faptul că soiurile nu au reacţionat după acelaşi lTIO-
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Tabelul 3

1

Agrofondul

I
G - - - 20 20 20 40 40 40
N 60 120 180 60 120 180 60 120 180
p 60 100 120 60 100 120 60 100 120

Localitatea soiul K 80 120 80 1 120 80 120

q/l1a I
Spor recoltă

I q/l1a

I
Bintje II 1

225

1

17

I
29

I
22

I
38] 37

1

44]
42

1

40
Oradea Colina 191 2 21 20 24 34 26 30 22

I
Ostara

1
1

232

]
40

1

44

1

32

I
58

1

65

1

48

1

86

1

63
Ştefăneşti Bintje 210 30 95 35 53 86 43 77 125

Bintje 331 50 56 26 51 56 46 56 68
Braşov Colina 381 11 15 21 25 1 5 25 3

Ora 387 18 32 22 40 40 24 34 40

Bintje 298 51 59 75 103 103 104 121 124
Suceava Desiree 319 34 53 50 49 86 86 118 126

Merkur 303 28 46 47 47 70 60 70 93
----

Oradea Bintje 225 17 29 22 38 37 44 42 40
Ştefăneşti 210 30 95 35 53 86 43 77 125
Braşov 331 50 56 ~6 51 56 46 56 68
Suceava 298 51 59 75 103 103 104 121 124

Oradea

I
Colina

I 1

191

1

2

1

21

I
20

I
24

1

34

1

2~ 1
30 I

22
Braşov 381 11 15 21 25 1 25 3

del în toate localităţile. Astfel dacă la Cluj cele mai miei sporuri de recoltă

s-au obţinut la soiui Merkur, la Livada acestea s-au înregistrat la Bintje,
Desirn~e şi Ora, iar la SuceaV'a la soiul Colina (tabelul 2). Comparativ cu
acestea soiul Măgura s-a comportat mult mai constant, dînd sporuri de
23-42 q/ha în toate localităţile.

Ingrăşămintele cu fosfor aplicate în CaIlrtirbate echivalentă cu 60 kg
substanţă activă la ha, şi alătuTi de N60' au fost foarte bine valorificate la
Cluj, mediu la Suceava şi nesatisfăcător 1a Livada. Eficacitatea îngrăşă·

mintelor cu fosfor, asociate cu azort a fost foarte inrbens influenţ,artă de
complexul de condiţii locale, depăşind în mod substanţia~ comportarea
individuală a soiurilor. Comparativ cu looalitatea Livada, unde îngrăşă

mintele cu fosfor nu au modificat semnificativ nivelul de producţie al
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soiurilor cer!cetate, la Cluj toate soiurile au dat spoJ:'luri de recoită (eviden
ţiindu-se soiul Măgura), iar la Suceava singurul soi oare s-a evidenţiat a
fost soiul Colina (tabelul 2).

In ceea ce priveşte îngrăşămintele cu potasiu asociate dozelor N60P 60
se remarcă lipsa efioacităţii acestor:a la soiurile Merkur, Desiree şi Bintje.
o eficacitate moderiată, nesemnifieativă dar constantă la soiul Colina şi o
reacţie pozitivă a soiului Ora. Comparativ ou aoestea, soiul Măgura se
comportă foarrte diferit în cele trei 100alităţi în\Degistrînd sporuri de
8-11 q/ha (la Suceava şi Livada) şi diminuă'iri de producţie de 32 q/ha
(la Cluj).

Tabelul 4

Producţia de tuberculi la îngrăşarea organo-ll1ineraIă.

(Potato yield influenced by mixed fertilization).
Suceava, 1969-71.

Agrofondul Colina I Măgura Ora Merkur

I s~ I ,';, I

I I I I
G*

q/ha
I

Dif. q/ha Dif. q/ha Dif. q/ha Dif.t/ha I kg/ha kg/ha

20 - - 340 mt 351 mt 324 mt 291 mt
20 120 60 413 73 423 72 404 80 383 92
20 60 120 369 29 398 47 404 80 343 52
20 60 60 373 33 399 48 372 48 345 54
20 120 120 408 68 437 86 407 83 394 103

I

*) G=gunoi

Sintetizînd rezultatele cercetărilor cu pnVIre la eficacitatea îngră

şămintelor minerale (tabelul 5) se subliniază că nivelul de îngrăşare este
determinat atît de natura complexului de factori ce calt'acterizează "loca-
litatea(' precum şi de natura genetkă (genotip) a soiului cultivat. In unele
situaţii dominanţa fiecărui grup de fi8!ctori este evidentă, uşurînd alcătui

rea schemelor de îngrăşare. Un exemplu tipic de dominanţă a mediului
local îl constituie localitatea Cluj, unde în majoritatea oazurilor cele
mai bune rezultate s-au obţinut prin îngrăşarea cu N60K60Ko-60' Com
porta!rea deosebit de const,antă a soiului Colina replr€zintă un oaz tipic
şi destul de rar întHnit în ceea oe priveşte dominanţa genotipului. Ingră

şarea acestui sol cu cantităţi mai mari de N60P60Ko-60 nu s-a dovedit a
fi eficientă. In condiţiile în care au fost executate experienţele la Livada
şi Suceava soiurile Deskee şi MerkuT au valorifioat în general mai bine
dozele mari de îngrăşăminte decît soiul Ora (tabelul 5). Spre deosebire
de aoeste localităţi, la Periiam - Sînicolarul M!are soiul Desiree a reac
ţionat negativ la aplicarea unor doze mai mari de azot, chiar dacă acestea
au fost asociate cu PSOK120 sau P7oK120 (NĂFORNIŢĂ, 1974). In aceleaşi

condiţii însă soiul Ostar:a a valorificat mai eficient dozele mai mari de
îngirăşăminte (fig. 1).
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2. Cercetări privind folosirea îngrăşămintelorîn cultură irigată. Stu
diul productivităţii soiurilor cultiv,ate pe diferite nivele de îngrăşare,

scoate în evidenţă că la SuceaVia pe lagrofondul eu N1QOP40 cele mai mari
producţii s-au obţinut la soiurile Spartaan, Desiree şi Colina, pe cînd pe
cel cu N2ooPao pe locurile fruntaşe se situează soiurile Spartaan, Desiree

Tabelul 5

Doza optimă în kg substanţă activă la cartoful neirigat.
(Optimum dose (kg active substance) for fertilization of unirrigated potato crops).

Soiul I Cluj Livada Oradea Braşov Suceava
tul

N - - - 120
Ostara P - - - 60-100

K - - - 80

N 10 130 60-120 1120 120 130
Bintje p 60 60 60 60-100 60-100 60-100

K 0-60 - 0-80 80 80 -

N 60 60 60 60 60-130
Colina p 60 60 60 60 60-100

K - 0-60 - - 0-60

N 130 130 60-130
Măgura P 60-100 60 60

K - 60 60

N 60 130 130
Desiree p 60 60 60-100

K - -

N 60 60-130 60-120 130
Ora P 60 60-100 60-100 100

K 60 60 60-80 80

N 60 I 130 130
Merkur p 60 60 60

K -
I

- -

şi Jaerla. In condiţiile de la Tg. Mureş ordinea de c1asifioare a soiurilor
nu se modifică în limitele dozelor de îngrăşăminte folosite (tabelul 6).
Efioacitatea îngrăşăminte~or cu potasiu la fost evidentă numai la soiurile
Spartaan, J aerla şi Ora.

Avînd în vedere că în mod praoti:c s'e corelează modul de îngrăşare

cu soiul cultivat şi nu invers, datele prezentate în tabelul 6 permit să

se aprecieze ca optime următoarele oantităţi de îngrăşăminte pentru



122

;, tlh4
........

3()

Ul

26

Zi,

Z2 __ DIZ5irelZ
__ 5i.l·l~ma

2-0 ___ . Os!ar<i

of
i •

1 I

65 95 120 IZ-O N
55 55 55 70 P,z0S
60 IZO 120 160 (.(20

LUCR. ŞT., LC.C.S., CARTOFUL, 1976, VOL. VI.

Fig. 1 - Eficacitatea îngrăşămintelor

minerale la Periam. (Efficacy of
mineral fertilizers in Periam).

Tabelul 6

Comportarea unor soiuri şi eficacitatea unor îngrăşăminte la cartoful irigat.
(Behaviour of some varieties and efficacy of some fertilizers under irrigation)

Diferenţe de pro-
Diferenţe de producţie între Prod. ducţie între agro-

Soiul
soiuri la ~celaşi agrofond q/ha fonduri la acelaşi

soi

I ai I a2 I aa I a4 ai a2-a t I aa-al I a4-a t

Suceava, 1972-73

Ostara (mt) (339) (383) (398) I (407) 339 44 59 58
Jaerla 45 46 54 62 384 44 68 84
Colina 86 58 35 28 425 16 8 10
Măgura 27 43 19 12 366 60 51 52
Desiree 90 81 72 66 429 35 41 44
Spartaan 140 98 94 124 479 2 14 51
Ora 16 -10 3 11 355 18 46 62

Tg. Mureş, 197 -72

Bintje (mt (318) - - (314) 318 - - I -4
Colina 62 - - 67 380 - - 1
Măgura 26 - - 41 344 - - 11
Desiree 93 - - 146 411 - - 49
Merkur 104 - - 141 422 - - 33

La Suceava:al=NIOOP40

aS=N150Peo
aa=N2ooPSO
a4 ::::;N2~PsoKso

La Tg. Mureş: al = NlOOP50K40
a4 = N200PlooKso
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Tabelul 7 td
M
:;d
H

Influenţa raportului N :P:K asupra producţiei de tuberculi, la cartoful irigat. Z
tj

(Effect of ratio N:P:K on tuber yield under irrigation) M
H

-;!l,

Doza de I Ştefăneşti* Valul Traian** Suceava* ()

o

Aport datorat

I I
ii)

Aport datorat Aport datorat ?
N K I p qjha I

\ I
,qjha I I

qjha I I ....
iN P K N P K iN P K ::s

(JQ
'"S

Soiul Ostara ~(

..(JJ.
~(

8
80 80

I

375 mt mt mt 435 mt mt mt 353 mt mt mt §:
80 120 376 mt 1 421 mt - 371 mt 18 (O

80 160 340 mt - mt 440 mt 5 mt 366 mt 13 mt -;!l.

120 80 399 24 mt 421 - mt 370 17 mt (Il

o
160 80 417 42 mt mt 480 45 mt mt 380 27 mt mt 2'
120 120 345 31 - 457 37 36 363 - - ţ1.

160 160 407 67 - mt 434 - - mt 399 33 19 mt
80 80 80 363 mt mt - 450 mt mt 15 375 mt mt 22
80 160 80 376 mt 13 36 461 mt 10 20 378 mt 3 12

160 80 80 346 - mt - 463

j

13 mt - 407 32 mt 27
160 160 80 353 23 8 - 491 31 28 57 428 50 21 29
160 160 160 367 - 506 427

SoiuI Colina

80 120 272 mt 26 mt 438 mt mt mt 384 mt mt
mt I

80 120 272 mt 26 451 mt 13 377 mt -
80 160 272 mt 26 mt 445 mt 7 mt 403 mt 18 mt

120 80 278 32 mt 436 - mt 373 - mt
160 80 273 27 mt mt 445 7 mt mt 386 2 mt mt
120 120 274 2 - 451 15 389 12 16

80 80 80 264 mt mt 18 478 mt mt 40 361 mt mt -
80 160 80 247 mt - - 448 mt - 2 378 mt 17 -

160 80 80 232 - mt - 457 - mt 12 364 3 mt -
160 160 80 254 8 22 - 452 5 - - 370 - I 6 -

I 160 160 160 258 I I 472 384 I I

* = 1971-72; ** = 1971-73

l-'
t-.J
c..v
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principalele grupe de soiuri: (1) la Suceava, N150P 60 (Ostara, Desiree,
Măgura), N200Pao (OcI'ia, Jaeda) şi N2ooPaoKao (Ora, Jaerla, Spa1rtaan) ialcI" (2)
la Tg. Mureş, N100P50K40 (Bintje, Colina, Măgura) şi N2ooP1OoKao (Desiree,
Merkur).

La staţiunile de cercetăTi Ştefăneşti-Argeş,Vialul Traian şi Suceava
S-a studiat influenţa diferitelor raporturi N:P:K asupra productivităţii

soiurilor Ostara si Colina. Datele obtinute subliniază necesitatea exe
Dutării unor astfei de cercetări deoare~e soiurile de cartof reactionează
diferit nu numai la mărimea dozelor de îngrăşăminte ci şi la modificarea
r,aportului dintre azot, fosfor şi potasiu. Spre deosebire de Colina care
nu reacţionează la modifioarea acestocI' raporturi, soiul Ostaira valorifică

mai bine îngrăşămintele în care domină azotul (tabelul 7). Asocierea pota
siului alături de azot şi fosfor s-a dovedit eficientă numai la soiul Ostara
şi ou deosebire în locahtăţile Suceavla şi Valul Traian (Constanţa) cu toate
că soiurile pe oare s-au amplasat experienţele au avut peste 10-11 mg
K 20 la 100 g sol.

În ceea ce priveşte aportul îngrrăşămintelor în sporirea prodUicţiei

timpurii, datele obţinute la staţiunile Ştefăneşti, Valul TTaian, Tg. Mureş
şi Suceava permit să se afirme că reacţia soiurilor nu diferă semnificativ
la doze şi raporturi diferite între N:P:K. Sporurile de producţie obţinute

prin folosirea unor cantităţi mai mari de 80-100 kg azot şi 50-80 kg
P 20 5 sînt nesigure şi neeconomice. Aceasta dovedeşte că Productivitatea
culturii la recoltările timpurii este mult mai dependentă de rezerva solului
în substanţe nutritive decît de dozele de îngrăşăminte aplicate pentru
producţia curentă.

CONCLUZII ŞI RECOMANDARI. Valorificarea îngrăşămintelor la
cultura cartofului este dependentă în aceeaşi măsură atît de condiţiile

locale cît şi de reaCţia spedfică a fiecărui soi. In condiţiile de la Cluj
eficienţa cea mai ridicată a îngrăşămintelor s-a înregistrat la majoritatea
soiurilor cercetate la nivelul dozelor de N60P60KO-60'

Pentru a obţine producţii ridicate la soiurile Ostara, Bintje, Desiree
şi Merkur este necesarr să se folosească oantităţi mai mari de îngrăşăminte

apropiate de nivelul dozelor N12oP6o-ao. La acestea se mai asociază

60-80 kg K20 în cazul cultivării soiului Osta,ra. La soiul Ora se aplică

cantităţi moderate de azot (60-120 kg), asociate cu cantităţi importante
de fosfor (60-100 kg) şi de potasiu (60-80 kg).

In zone cu condiţii meteorologice mai puţin favorabile trebuie
evitate dozele marri de azot chiar şi la soiurile Desiree, Bintje şi Merkur.

Şi în condiţii de irigare este necesar să se asigure un raport
favorabil azotului, folosind cantităţi de îngrăşăminte care să asigure
N120-150P6o-ao. Potasiul în cantitate de 80 kg este foarte bine valorificat la
soiurile Ostara, J,aerla şi Spartaan.

Cele mai bune rezultate se obţin la îngrăşarea organo-mineraIă. Pe
un agrofond cu 30-40 tone gunoi de grajd se reduc in:teg,ral dozele de
potasiu, cu 30-500/0 dozele de fosfoir şi cu 10-150/ 0 oe,le de azot.
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FERTILIZERS DIFFERENTIATED APPLlCATION FUNCTION
OF THE POTATO VARIETY
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ABSTRACT

The synthesis work of the reseal'ches carI'iied out since 1963 up to date lead
to the fo11owing oonclusion: the best use of fertîlizens in potato cropping is function
at the same degnee both of the local conditions and the specifilc rea!Ction of eiaeh
vadety. În the Cluj conditions, the highest fertnizers effilCiency was ohserved for
the best part of investigated varieties on the N60P60Ko-60 doses level. To obtain high
productions to the Ostara, Bil1!tje, Desin2e and Merkur varieti:es, i,t is neoessary to
use greater amounts of fertilizers close to the N120P60-80 doses level. To these, in the
Ostara variety growing 60-80 kg of K20 should be ,added. For the Ora v'ariety
moderated amounts of Nitrogen (60-120 kg) should be applied associa,ted with signi
fioant amounts of Phosphorus (60-100 kg) and Potassium (60-80 kg). In areas wUh
less f,avorurable meteorologiJoal oonditions, the greateramounts of Nitrigen should
be avoided even for the DelSiree, Bintje and Merkur Viarieties. In the irriglaltion
conditions it should be also necessary to provide a favour,able ratio for the Nitrogen
using amounts of Nitrogen providing N120-150P60-80. In an amount of 80 kg, Potassium
is very well taken use of in Ostarta, Jaerla and Spartaan variieties. The best resru'lts
are obtained with the organilc and mineral ferhl!izareion. an an agronomioal ground
of 30-40 tonnes of faI'lmyard manure, the Pot1as'sium doses are integrally reduced,
by 30-50010 the Phosphorus doses, and by 10-15% those of Nitrogen.

DIE DIFFERENZIERTE ANWENDUNG DER DUNGEMITTEL JE NACH
DER ANGBAUTEN KARTOFFELSORTE

ZUSAMMENFASSUNG

Die zusammenfassende UntersUichungen der beginnend mit dem Jahre 1963
durchgefuhrten Fomchungisarbeiten furte zur folgenden SchluSisfolg,erungen ; die Ver
wertung der Dungemittel bei dem Kartoffelbau hăngt im selben Masse von den Stan
dardsbedingungen als auch von der spezifiSichen Reaktion je:der einze'lnen Sorbe ab.
Unter den in Cluj hernschenden Bedingungen wurde die grosste Wirksamkeilt der
Dungemittel bei der Mehrzahl cler untersurchten Sorten in Hohe der Dosi:sse von
N60P60Ko 60 verzeiehnet. Um bei den Sorten Ostara, Bintje, Desiree und Merkur
hohe Ertrăge erhalten zu k6nnen sollen gros,sere Dugemittelmengen angewandt
werden, die diem Niveau der Dosiisse N120P60 80 nahe kommen. Bei cler Sorte Ora
werden măssige Stkkstoffmengen (60-120 kg) zusammen mtt bedeut,enden Phos
phormengen (60-100 kg) und Kaliummengen (60-80 kg) angewandt. In Gebieten
mit weniger gunstigen witterungsbedingungen sollen hohe Stiekstoffgaben auch bei
den Sorten Desiree, Bintje und Merkur vermieden wierden. Auch unter Bewăsse

rung6bedingungen so11 ein gunstiges Verhăltnis fUr Skklstoffzufuhr angewandt wer
den, sobei Dungmittelmen,gen verwendet sollen, die N 12Q 1'iOP61 80 gewăhrIeisten. Ka
lium in einer Meng'e von 80 kg wird bei den Sorten Ostara, JaerIa und Spartaan
sehr gut verwertet. Die besten Ergebnis:se weflden bei dem organă.lSich-mineralischen

Dungen erhalten. In einem Dungungssysbem (mit 30-40 Tonnen Stalldung) werden
aie KiaHgabe gănzlich beseitigt, die Phosphorgabe um 30-50% und die Stkkstoffgabe
um 10-150/ 0 herabgesetzt.

lU1<P<PEPEHUI1AJIbHOE r1PI1MEHEHI1E Y,U013PEHI1Yf
B 3ABI1CI1MOOTI1 OT COPTA KYJlbTI1BI1POBAHHoro

KAPTO<PEJl5I
PE3IOME

Pa60Ta HO CHHTe3Y lfCCJIe)].OBaHHH HaLfHHaH C 1963 r )].0 HaCTOHIlJ,ero BpeMeHH BbIHBHJ!H
'CJIe.nylOIlJ,He 3aKJIIOLfeHHH: oCBoeHHe y)].o6peHHH H Ky.rlbTypbI KapToepemI 3aBlfCHT B TOi'! }Ke
J1\1epe KaK DT MeCTHbIX yCJIOBlfH, TaK H OT crrelJ,lfepHLfHOH peaKlJ,Hlf Ka)K)].oro copTa. B yCJIOB!151 X
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MeCTHOCTH K:JIy)K-HanoKa HaH60JIee nOBblweHHafI 3cPcPeKTHBHOCTb y)l.06peHHfI 6bIJIa sape

mCTpHpoBaHa y 60JIbWHHCTBa HCCJIe)l.yeMblx COpTOB Ha ypoBHe )l.oa N-60, P-60, K:-060. JlJIfI
)l.OCTH)KemlfI nOBblweHHoro npOH3BO)l.CTBa COpTOB OCTapa, BHHT)Ke, Jle3Hpe H MepKYP

He06xo)l.HMO npHMeHfITb 60JIwee KOJIHtIeCTBO y)l.06peHHH, npH6JIH)KafICb K ypOBHIO )l.03

N -120, P-60-80. K: TaKOBbIM npHCOe)l.HH5IlOTC51 TaK)Ke 6-80 Kr K:20 B CJIyqae KYJIbTH

BaUHH copTa OCTapa. JlJI51 copTa Opa npHMeH5l:IOTC51 yMepeHHble KOJIHqeCTBa a30Ta

(60-120 Kr) B accouHaUHH C 3Hat.IHTeJIbHbIMH KOJIHtIeCTBaMH QJoccP0pa (60-100 Kr) H KaJIH5f
(60-80 Kr).

B 30Hax C MeHee 6JIarOnpH51THbIMH MeTeOpOJIOmtIeCKHMH yCJIOBH51MH )l.OJI)KHbI 6bITh

H36eraeMbI 60JIblllHe )l.OSbI aaOTa, )l.a)Ke )l.JUI COpTOB Jle3Hpe, BHH)l.)Ke H MepKYP.

TaKJKe )l.JI51 yCJIOBHfI opOllleHH51 Heo6xo)l.HMO 06ecneqHTh 6JIarOnpHHTHOe COOTHOllleHHe
a:wTa, npHMeH51fI KOJIHtIeCTBO y.n.o6peHHH, 06eCnetIHBalOI.IJ.Hx CJIe)l.ylOI.IJ.He COOTHOllleHH5I

(N-120-150 P-60-80). K:aJIHH B KOJIHtIeCTBe 80 Kr OCBaHBaeTCfI OtIeHb XOpOlilO C copTaMH

OCTapa, 5IpJIa H CnapTaaH. HaHJIytIlllHe pesyJIbTaTbI )l.OCTHraIOTC51 npH OpraHHtIeCKO-MHHe
paJIbHOM y)l.06peHHH. Ha O)l.HOM arpoepoH)l.e C 30-40 T KOHlOweHHoro HaB03a COKpaI.IJ.aIOTCfI
nOJIHOCTblO )l.03bI KaJIH51, Ha 30-500/0 .n03bI epocepopa H Ha 10-15% .n03bI a30Ta.
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lNGRĂŞĂMINTENOI ŞI TEHNOLOGIA FOLOSIRII LOR
LA CULTURA CARTOFULUI

1:l7

L. REICHBUCH. M. BERINDEI, H. BREDT, A. DORNEANU, P. ZAHAN,
A. POPESCU, EUGENIA TANASESCU, LUCIA DRAGOMIR, G. MORAR,

MAzAREANU, O. SEGARCEANU, C. CRACIUN, ST. MARKUS, GH. BURLACU

Se prezintă în sinteză după menţionarea structurii aprovizio
nării cu îngrăşăminte N şi P, rezultatele ce'DcetărHor prLvind folo
sirea de îngră'şăminte speciale. Ureea se apUcă primăViara la pre
gătirea terenului pentru plantat şi se încorporează imediat în
sol; nitrifiiOarea ureei este m,aJi rapidă decît a sulfatului de amoniu;
ureea imprimă producţii 'Superioare azotatului de amoniu, lia a:cee,aşi

doză de s.a., pe fond de fosfor. !ngrăşăminteleoomplelXe, egale ca
eficacitate cu cele stmple dar mai rentabile, se pot administra
pe o lungă penioadă (toamna, Iprimăvl8.ra) dar dacă se aplică con
comHent cu plantatul cu 4SABP-62,5 este cel mai efident. Ingră

şămintele organo-minerale valoroase prin îmbunătăţirile aduse so
lului şi oaUtăţii tuberculi1or, realizează producţii egale cu ale
îngrăşămintelor complexe, fiiind de perlspeiCtivă. Rezultatele cu
îngrăşămintelefoliare nu sînt favomibile utilizării a:cestora.

Ingrăşămintele chimice constitu~e factoTul şi importanţa cea mai
mare în creştereaproducţieiagricole. S-a calculat că îngrăşămintele chi
mice singure contribuie cu 450/0 la creşterea randamentelor în agricul
tură. In ultimii ani, procentul de participare al acestora la măsuTile de
intensificare a producţiei vegetale în general şi a producţiei de cartof în
special a crescut, concomitent cu mărirea continuă a cantităţii de substanţe

nutritive aplicate pe unitatea de supT'afaţă.

Este cunoscut că atit pe plan mondial cît şi în ţara noastră, orien
tarea producţiei de îngrăşăminte arată o tendinţă de dezvoltare a îngrăşă

mintelor complexe în speeiral.
Este suficient să prezentăm cifrele din tabelele 1 şi 2 în care

se arată structura producţiei de îngrăşăminte cu azot şi respectiv cu
fosfor pe perioada 1970-1975 în ţara noastră pentru a ne orienta în pri
vinţa perspectivei îng;răşăminte1orprecum şi a sortimentului pe care-l va
avea agricultura la dispoziţie. Din datele trabelului 1 se constată că dintre
îngrăşămintele ou azot în 1975 ureea va deţine primul loc depăşind pro
ducţia de azotat de amoniu. Această importantă creştere a ureei se dato
reşte în primul rînd conţinutului ridicat în azot 460/0 N, cît şi competi
tivităţii ei ca îngrăşămîntpe piaţa externă (tabelull).
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In ce priveşte îngrăşămintele cu fosfor se constată o creştere a
conţinutului mediu de s.a. de la 32,50/0 1TI 1970 la 40,50/0 în 1975 ca o con
secinţă a creşterii ponderii îngrăşăminteiorconcentrate şi în speci:al a oe1or
complexe (tabelul 2).

Tabelul 1

Evoluţia şi structura producţiei de îngrăşăminte cu azot.
(Production of N-fertilizers) 1970-1975

Structura Structura
Sortimentul 1970 1975

'% '%

Total îngrăşămînt cu azot 100 100
- Azotat de amoniu 62 34
- Uree 27 40
- Nitrocalcar 3 1
- Sulfat de amoniu 1 1
- Azot în îngrăşăminte complexe 7 24

Bazat pe această evoluţie a producţiei de îngrăşămintedin ţara noas
tră, programul de cercetare la cultura cartofului a prevăzut încă în urmă

cu 10 ani studiul tuturor acestor îngrăşăminte şi la celor de perspectivă

aflate în staţii pilot şi stabilirea tehnologiei lor de aplicare.
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte o sinteză a rezultatelor obţi

nute pînă în prezent cu aceste îngrăşăminte existente deja în ag!I"icultura
ţării noastre şi unele rezultate preliminare privimd efectul unor îngrăşă

minte complexe de perspectivă.

Efectul ureei folosite ca îngrăşămintela cartof.

În comparaţie cu alte forme de azot literatura de specialitate deţine

relativ mai puţine date asupra ureei ca îngrăşămînt. Li t va k (1966) apli
cînd diferite forme de azot ca azotat de amoniu, clorură de amoniu, amo-

Tabelul 2

Evoluţia şi structura îngrăşămintelor cu fosfor. (Production of P-fertilizers)
1970-1975

Sortimentul

Total îngrăşămînt cu fosfor - din care
îngrăşăminte simple superfosfat simplu
Îngrăşăminte concentrate superfosfat triplu

- Îngrăşăminte complexe

Structura

I
1970

Nu %

100 100
62 10

31
38 59
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niac lichid şi uree pe un sol podzolit înţeienit cu un pH de 4,5-5,3 şi cu
un conţinut în humus de 0,7-1,60/0' a constatat că toate formele de azot
au contdbuit la creşterea puternică a producţiei de cartof, a p["ocentu[ui
de amidon şi proteină cu excepţia dorurii de amoniu. K o 1b e şi S c har f
(1965), aplicînd pe lîngă fosfor şi potasiu şi di:DerHe forme de azot ca:
azotat de amoniu, calcarnonsalpetru, azotat de cakiu, oaliamonsalpetru,
sulfat de amoniu şi uree, au constatat că forma îngrăşămîntului,nu a avut
o influenţă semnificativă asupra producţiei de cartof şi sfeclă. Caracteris
ticile deosebite ale ureei, utilizate ca îngrăşămînt privesc în primul rînd
susceptibilitatea sa la levig'are, pierderile de azot prin vol'atilizarea amo
niacului rezultat în urma hidrolizei ureei în sol precum şi viteza de utili
zare diferită, în funcţie de tipul de sol.

Cercetările executate de 1 Ş fan (1970) scot în evidenţă că levi
garea ureei în sol a fost maximă în primele 2-4 zile de la compostarea
cu solul şi la tempelraturi ridicate (tabelul 3). La temperaturi scăzute se
produce hidroliza mai lentă a ureei.

Posibilitatea pirerderilor de amoniac în atmosferă a fost mai mică în
prima zi de la încorporarea în sol şi la temperaturi mai scăzute (tabelul 4).

Tabelul 3

Rezultate privind cantitatea levigată de uree (N-amidic levigat) (Amount of leviga
tion of urea N - amydic levigation). mgJ1000 g sol*

I
Zile dE: la compostare

Temperatura DC
I I IJ. ~ 3 4

4 513 105 91 87
28 122 70 15 18
37 120 43 7 O

..") După D~ IŞFAN (Lucrare doctorat, 1970)

Tabelul 4

Rezultate privind pierderile de aminoaCIZI m atmosferă după încorporarea ureei,
în rog N-NH4 degajat din 100 g sol îmbogăţit cu 1% uree. (Losses of aminoacids in
air after urea incorporation in soH measured in mg N-NH4 lost irom 100 g soit

fertilized with 1% urea)*)

Zile de compostare

Temperatura cC

I I
I

I I I I
1 2 4

I
5 8 10 15 25

4 0,3 .·4,0 0,1 0,5 0,6 1,1 1,5 0,9
28 2,5 38,2 39,7 38,8 16,3 19,5 9,8 2,7
37 8,2 65,4 45,2 31,1 13,9 13,0 9,6 4,0

.

$) După D. IŞFAN (Teză de doctorat, 1970)

9* - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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De aceea este recomandabil ca administrarea ureli să fie făcută cu încor
porarea ei imediată.

Nitlrificarea azotului provenit din uree (tabelul 5) s-a produs mult
mai repede decît nitrificarea celui rezultat din sulfat de amoniu, atît pe
un cernoziom mediu levigat (Fundulea) cît mai ales pe un podzol pseudo
gleic (Livada). Se constată că pe podzol azotul din sulfatul de amoniu a
fost nitrificat în cantităţi aproape insignificante cel puţin în primele 30 zile
cît a durat experienţa. Acesta este unul dint're marile avantaje ale apli
cării ureei în primăvară sau în cursul veget'aţiei cînd pl!antele solidtă can
tităţi mai mari de azot asimilabil.

Tabelul 5

Rezultate privind nitrificarea azotului provenit din uree şi sulfat de amoniu, în
ppm N-H03 din solul îmbogăţit cu 0,1 g N amidic / 30 g. sol. (Nitrification of N from
urea and (NH4)2S04, measured in pp N-H03 from soi! fertilized with 0,1 g amidic N

for 30 g soB)"')

Sursa
Zile de compostare

Localitatea de N I1 4 9 21 ::1

Fundulea uree 55 97 340 1058 1455
(NH4)zSO« 54 83 169 1636 797

Livada uree 39 85 161 426 406
(NH4)zS04 31 75 79 80 80

*) După D. IŞFAN (Teză de doctorat, 1970)

Experienţele executate în 1964-1966 în podişul Sucevei pe un sol
cernoziomoid levigat, în care s-a urmărit efectul ureei comparativ cu
azotatul de amoniu pe fond de fosfor sau fosfor şi potasiu l'a cartof, scot
în evidenţă că la aceeaşi doză de s.a. N pe fond de fosfor, ureea a realizat
producţii uşor superioare azotatului de amoniu în toţi cei t,rei ani, (figura 1).

Cercetările mai recente (1966-1968) organiz1ate în diferite condiţii

pedoclimatice din ţară (Suceava, Secuieni, Tg. Mureş, Braşov, Ştefăneşti

şi Tg. Jiu) au stabilit efectul ureei comparativ cu principalele forme de
îngrăşăminte cu azot care se folosesc în agricultuJ:'3 ţării noastTe. Rezul
tatele scot în evidenţă efectul diferitelor forme de azot (azotat de amoniu,
uree, sulfat de amoniu, nitrocalcar şi compl.ex 16:48:0 sau 23:23:0) asupra
producţiei totale de caTtof; dozele de îngrăşăminte iolos'ite la toate varian
tele au fost N60P60K40 (figura 2). Se poate observ,a că pe solul cernoziomoid
levigat de la Suceava, azotatul de amoniu, sulfatul de amoniu şi îngrăşă

mîntuI complex 16:48:0 au realizat cele mai mari producţii; nitrocalcarul
şi ureea au dat producţiimai mici dar minusurile de producţie smt nesem
ni11cativ€.
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Fig. 1 - Efectul azotatului de amoniu comparativ cu ureea asupra producţiei de cartof. (Effect of amonium nitrate on potato
yield in comparison with urea effect). Suceava, 1964-1966.

~
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Fig. 2 - Efectul diferitelor forme de azot asupra producţiei de cartof. (Effect
of different formes of Nitrogen on potato yield). 1966 - 1968.

Diferenţele obţinute între diferitele forme de azot pe solul brun de
pădure podzolit de la Secuieni sînt, de asemenea, mici şi nesemnificative;
se evidenţiază totuşi ureea şi sulfatul de amoniu care aU dat sporuri faţă

de neîngrăşat de 29,3 şi respectiv 28,60/ 0 , Pe solul aluvionar de la Tg. Mureş
nitrocalcarul şi sulfatul de amoniu au dat sporuri mai mari de producţie;

sporul realizat prin folosir,ea ureei a fost uşor inferior faţă de celelalte
îngrăşăminte cu azot dar' tot cu diferenţe ne,g,emnificative. La Şe'vcaia (jud.
Braşov) experienţele executate pe un sol cu textură luto-n~sipoasă scot
în evidenţă sporul cel mai ridicat de producţie la folosil'ea nitrooalcarului ;
ureea a realizat pToducţii superioa~ sulfatului de amoniu. U reea şi-a
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dov<edit superioritatea faţă de sulfatul de amoniu şi pe solul negru de
fîne-aţă de la Bîlceşti - Ştefăneşti; diferenţele de spor prin folosirea ureei
comparativ cu a azotatului de amoniu sînt nesemnifioative.

Valoarea producţiilorde tuberculi comerciali (figura 3) arată că une
ori acestea au reuşit să compenseze producţia totală în sensul că diferren
ţele între variantele în care s-a folosit azotat de amoniru comparativ cu
ureea s-au mai micşorat (Suceava, de la -17,9 q/ha La 5,9 q/ha). Şi la
celelalte staţiuni producţiile de tuberculi comerciabili, realizate prin folo
sirea ureei, sînt practic egale cu cele ale azotatului de amoniu.

Fig. 3 - Efectul diferitelor forme de îngrăşăminte cu azot asupra producţiei de
tuberculi comerciabili. (Effect of different forms of N-fertilizers on ware potato

tubers yield) 1966 - 1968.

Experienţele executate pe solul aluvionar de la Tg. Jiu evidenţiază

superioritatea ureei faţă de toate formele de ingrăşăminte cu azot la
ambele recoItări (figura 4).
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Fig. 4 - Efectul diferitelor forme de îngrăşăminte cu azot asupra producţiei de
cartof. (Effect of different forms of N-fertilizers an potato yield). Tg. Jiu,

1966 -1968.

Tabelul 6

Efectul ureei comparativ cu îngrăşămîntul complex 13:26:13 asupra producţiei de
cartof la soiul Ostara pe nisip în condiţii de irigare la Bechet. (Effect of urea compari
tively with effect of complex fertilizer 13:26:13, on potato yield of Ostara variety on

irrigated sands at Bechet).

Cantit. de I Sporul Sporul

substanţă
Prod. de Dif.

I

în Jq'l relativ
Felul îngrăşămîntului activă

tuberculi t/ha la 1 kg faţă de

kg/ha t/h'1 subs1. martor
acti'lă 0Ju

Ne îngrăşat - 8,3
I

- - 100,0

Uree, superfosfat, sare potasică N 150
P 100 18,1 9,8 2,8 218
K 100

Complex mineral 13 : 26 : 13 N 150
P 100 15,6 7,3 2,0 188
K 100

Uree, superfosfat, N 200
sare potasică p 100 16,8 8,5 2,6 202

K 100

Complex mineral N 200
13 : 26 : 13 p 100 18,2 9,9 3,3 219

K 100

Experirrientîndu-se în condiţii de irigare, s-a constatat că la soiul
Ostara destinat consumului Umpuriu, pe nisipul de la Bechet ureea com
parativ cu îngrăşămintele complexe 13:26:13 a fost uşor superioară in
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Tabelul 7

Efectul ureei comparativ cu îngrăşămîntul complex 13:26:13 asupra producţiei de
cartof pe solul brun roşcat de pădure în condiţii de irigare la Şimnic. (Effect of urea
comparitively with that of complex fertilizers 13:26:13 on potato yield on forest biown

soil, under irrigation, in Şimnic)

Cantit. de Sporul Sporul
substanţă

Prod. de Dif. in kg relativ
Felul ingrăşămintului

activă
tuberculi t/ha la 1 kg faţă de

kg/ha t/ha subst. martor
activă %

Neîngrăşat
1

- 22,1 - - 100

Uree, superfosfat, N 150
sare potasică p 100 27,1 5,0 14,2 123

K 100

Complex mineral
I

N 150
13 : 26 : 13 P 100 24,5 2,4 6,8 111

K 100 I
I

Uree, superfosfat, N 200
sare potasică p 100 27,4 5,3 17,6 124

K 100

Complex mineral N 200
13 : 26 : 13 P 100 26,8 4,7 I 15,6 121

K 100 I
cazul folosirii unor doze de 150 kg/ha, realizînd un spor de 9,8 q/ha faţă

de neîngrăşat şi de 2,5 qJha faţă de îngrăşămîntul complex 13:26:13. Prin
creşterea dozei de azot la 200 kg N se constată o uşoară superioritate a
îngrăşămîntului complex. Şi într-un caz şi în altul diferenţele de pro
ducţie sînt nesemnificative (tabelul 6).

Ureea şi-a manifestat superioritatea şi-n condiţiile solului brun roş

cat de pădure slab podzolit de la Simnic unde, în condiţii de irigare la
doza de 150 kg/N/ha sporul de producţie faţă de neîngrăşat a fost mai
mare decît cel realizat la îngrăşămîntulcomplex 13 :26 :13 cu 2,6 q/ha, spor
nesemnificativ. La doza de 200 kg N/ha producţiile realizate la cele două

forme de îngrăşăminte au fost practic egale.
Din rezultatele prezentate reiese că producţiile realizate prin folo

sirea ureei ca îngrăşămînt cu azot la cartof au fost practic egale cu ale
celorlalte îngrăşăminte cu azot. Dacă avem în vedere că ureea este mai
concentratădecît azotatul de amoniu şi sulfatul de amoniu se poate deduce
uşor economicitatea folosirii acestui îngrăşămînt la cartof prin reducerea
cheltuielilor la manipu1are şi transport.

Efectul îngrăşămintelor com,plexeasupra producţiei de c·artofi şi

tehnologia lor de folosire.

Datorită contribuţiei substanţiale a îngrăşămintelor complexe la
sporirea producţiei agricole, aplicarea acestora s-a extins foarte mult, iar
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ritmul rapid de dezvoltare al industriei îngrăşămintelor cOlnplexe, atît
pe plan mondial cît şi în ţara noastră duce la folosirea acestora într-un
sortiment din ce în ce mai bogat. Conţinutul ridicat în azot, fosfor şi pota
siu fără a mai fi necesară amestecarea acestora înainte de împrăştiere, per
mite reducerea cheltuielilor de transport, depozitarea şi introducerea în
sol, precum şi reducerea considerabilă a cheltuielilor pentru forţa de
muncă.

D imi t r i e v a şi N i k iti n a (1967) arată că prin administrarea a
200 kg/ha Nitrofoska pe rînd la plantare, pe un fond de 20 tlha gunoi de
grajd, eficacitatea îngrăşămintelor complexe se măreşte. La noi în ţară

H era (1966), Rei c h b u c h şi colab. (1968), L u c iaD r a g o mir şi

colab. (1972) la principalele plante de cultură scot în evidenţă că la porumb,
grîu, cartof şi sfeclă cu doze egale de substanţă activă, nu rezultă producţii

diferite practic nici între îngrăşămintele complexe şi nici între acestea şi

cele simple.
Experimentări mai sistematice privind eficacitatea unor îngrăşă

minte complexe indigene şi străine la cartof, au început în anul 1964. Pri
mele rezultate privind valoarea cOlnparativă a unor îngrăşăminte C01n
plexe de tip Nitrofoska din ţările socialiste (R.S.C., D.R.S.S. şi R.D.G.), în
care doza folosită pentru toate variantele a fost N,ooP50K 100, scot în evi
denţă că producţiile realizate de cele patru forme de îngrăşăminte sînt
practic egale cu cele realizate prin folosirea îngrăşămintelor simple (azotat
de amoniu, superfosf1at şi sare potasică). Dintre acestea merită să s,coa
tem în evidenţă îngrăşămintele complexe 13:11:12 din R.S. Cehoslovacă

şi 15:9 :10 din D.R.S.S. care atît la Staţiunea Ştefăneşti cît şi la Suceava au
fost uşor superioare celorlalte îngrăşăminte (figura 5).

Intre anii 1969-1970 la LC.C.S. Braşov şi Suceava au fost cercetate
un sortiment de îngrăşăminte c01nplexe olandeze cu diferite rapoarte între
elemente. Acestea au fost comparate cu îngrăşămintele simple. Rezulta
tele obţinute la Braşov cu îngrăşăminte complexe ternare arată cu clari
tate că indiferent de raportul între elementele îngrăşămîntului complex
prin asigurare a N100P80K100 kg/ha la toate variantele, producţiile de cartof
realizate au fost practic egale. S-au realizat sporuri uşor superioare atît
faţă de îngrăşămintele simple cît şi faţă de restul sortimentului prin
folosirea îngrăşămintelorcomplexe cu raportul între elemente de 17 :17 :17
şi 17 :17 :6. La Suceava s-au evidenţiat prin producţii mai mari, îngrăşă

mintele complexe 19:6:6, 12:24:12 şi 17:17:17 (figura 6).
Ingrăşămintele complexe binare de provenienţă olandeză au fost

comparate atît cu îngrăşămintele simple cît şi cu îngrăşămîntul complex
binar autohton 16:48:0. Dozele de îngrăşare folosite au fost N100P80Ko la
Bra90v şi N100P50Ko la Suceava. Producţiile realizate la Braşov de diferi
tele îngrăşăminte complexe au fost practic egale între ele, dar toate supe
rioare îngrăşămintelor simple (figura 7). In condiţiile podişului Sucevei,
îngrăşămîntul binar autohton 16 :48:0 a fost superior celorlalte îngrăşă

minte complexe (figura 7).
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Pentru a întregi cercetările privind eficienţa îngrăşămintelor com
plexe aplicate la cartof, între anii 1969-1970 s-au executat studii asupra
eficacităţii îngrăşămintelor complexe autohtone comparativ cu îngrăşă

mintele simple precum şi a epocii optime de aplicare a acestora, la Lovrin,
Braşov şi Suceava. Aceste experienţe s-au executat cu îngrăşămintele

Fig. 5 - Efectul diferitelor provenienţe de îngrăşăminte complexe asupra pro
ducţiei de cartof. (Effect of different forms of comp'ex fertilizers on patato yield).

1964 -1966.
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Fig. 7 - Efectul diferitelor îngrăşăminte complexe binare olandeze asupra pro
ducţiei de cartof. (Effect of different Dutch binar complex fertilizers on potato

yield).

16 :48 :0; 13 :26 :13 şi 23 :23:0 comparativ cu îngrăşămintele simple. Epocile
de aplicare a îngrăşămintelor au fost toamna (1), primăvara (2) şi toamna
+N48 în primăvară (3). Dozele de îngrăşăminte folosite aufbst N48P 48

pentru epocile din toamnă şi primăvară şi N48P 48 pentru epoca din toamnă

cu completare de N48 primăvara.
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Fig. 8 - Efectul epocilor de aplicare a îngrăşămintelor complexe asupra pro
ducţiei de cartof. (Effect of spreading time of complex fertilizers on potato

yield). 1969 - 1970.

Rezultatele obţinute la Lovrin arată că îngrăşămintele complexe în
aceleaşi doze au realizat producţii practic egale; o tendinţă de creştere a
producţiei se constată în cazul aplicării îngrăşămîntului 16 :48:0 în primă

vară sau a îngrăşămîntului 13:26:13 în toamnă (figura 8). La Braşov cea
mai mare producţie s-a obţinut prin aplicarea îngrăşămintelor simple în
toamnă şi a N48 în primăvară; producţiile îngrăşărnintelor complexe sînt
uşor inferioare, dar în limita erorilor. Efectul pozitiv al îngrăşămintelor

binare 16:48:0 şi 23:23:0 a fost mai intens la epoca de primăvară, în timp
ce al îngrăşămîntuiluiternar 13:26:13 la aplicarea în toamnă; toate cele trei
îngrăşămintecomplexe au dat cele mai mari producţii cînd s-a mai aplicat
în primăvară şi N48 (figura 8). In podişul Sucevei diferenţele între dife-

-
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ritele epoci de aplicare a îngrăşămintelor sînt mai accentuate. Se observă

clar că, la îngrăşămintelebinare aplicarea în primăvară este mai eficientă,

sporul faţă de aplicarea aceluiaşi îngrăşămînt în toamnă fiind de 25 q/ha
în cazul îngrăşămîntului 16:48:0 şi de 39 q/ha în cazul celui cu raportul
de 23 :23 :0. în schimb îngrăşămîntul ternar 13 :26 :13 a fost net superior
cînd a fost aplicat toamna, sporul faţă de epoca de primăvară fiind de

e,tll}!
410".-------------

. ..::1J.;.;;:,'L;.;;:,~..:..%;.._:_~_2..:::.e~A..;;,a _
420-

~/JIJ----H+H+H+--------

AetcosT
1~//('?

+I+l-+1+I~~I--MMi'f_:~+------__:::I~-------tJ, 55

-I+H~~~I-~~~"'+_*"------------"l~----o,ao

-l+I444"~~~~~4+_-------------O'25

,.j1fflfb':H,"'I-~~~l....Ty---------------O,20

+H+H---_~F-Ir---O,i"

A ZO TA r 2":2~:0

.l.C.C.,f. Ara,sQY fY1I-197R tf:E. Lhac::4J. - 1'$172

.feoe.ode." - lJOO 1(~/I>1i L4 PLAN7ARE
J __ tDO 1(1/hil LII PLANrA/lE

-f60ltf/hil tII PIl.4IIiA I-II
~-"O()KflÂi' 1.4 PRASILA I-a.

. -2QOl(f/1Ie LA PLANTAIlE

1t~;: -200 I(I/hO iA PRAflJ.A I-fi1

-- PR~r ao.rr /eI/K!,

Fig. 16 -Efectul aplicării localizate a azotatului de amoniu şi a îngrăşămintelor

complexe 23:23:0 la epoci diferite, asupra producţiei de cartof. (Effect of local
applying o: ammonium nitrate and 23:23:0 complex fertilizer, at different

times, on potato yield).
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28 q/ha. Toate cele trei îngrăşăminte au dat producţiile maxime cînd în
primăvară s-a mai completat CUN48•

1 van o v (1966 susţine că fracţionarea dozei de îngrăşare şi aplica
rea a jumătate toamna şi jumătate primăvara la discuirea terenului a fost
mai eficientă decît administrarea întregii cantităţi de îngrăşăminte toam
na. De l' j a vin (1966), L u c iaD r a g o mir (1969), L u c iaD l' a g o
mir şi colab. (1972), G u ţ ă şi colab. (1969) menţionează că prin fracţiona

rea îngrăşămintelo!r, în oazul aplicării lor localizate, s-au reaUzat sporuri
mici faţă de aplicarea întregii doze o singură dată sub disc. Bon dar şi

Fis ce n k o (1968) susţin că administrarea îngrăşămintelorminerale într-o
singură repriză este inferioară celei fracţionate; numai în ani umezi.

Prin administrarea îngrăşămîntului complex 23:23:0 se constată că

la plantare sau la praşila I-a, s-au realizat producţii practic egale la Bra
şov. Aceasta deci dacă din motive obiective, îngrăşămîntul complex nu
s-a putut administra pînă la plantare, cu bune rezultate se poate aplica
şi la praşila I-a. La Livada se constată o tendinţă de scădere a producţiei

pe măsura întîrzierii aplicării acestui îngrăşămînt (figura 16).
Pornind de la ideea folosirii cît n1ai eficiente a îngrăşămintelor com

plexe, s-au făcut experimentări privind eficacitatea administrării aces
tora pe rînd odată cu plantatul. Referitor la acest mod de folosire K a l k o
(1966) arată că prin aplicarea localizată a îngrăşămintelor complexe creşte

în mod simţitor coeficientul de folosire a fosforului din îngrăşămînt, ionii
de amoniu influenţînd pozitiv absorbţia ionilor din fosfor mai mult decît
ionii din potasiu. Bul a e v şi colab. (1969), K ali n i c e n k o (1967),
Pe t u h o v şi Ci una l' e v (1969) evidenţiază superioritatea îngrăşămin

telor complexe faţă de cele simple cînd sînt administrate pe rînd odată

cu plantatul.
Pentru a se completa tehnologia de folosire a îngrăşămintelor com

plexe s-au montat experienţe noi în anii 1971 şi 1972 la LC.C.S. Braşov şi

Staţiunea Livada. Astfel în ceea ce priveşte efectUL îngrăşăminte lor com
plexe 23:23:0 aplicate localizat în dază de 75, 100, 150 şi 200 kg/ha atît pe
fond cu 25 t/ha gunoi cît şi fără gunoi, la Braşov în anul 1971 (an cu con
diţii climatice apropiate de normală) s-au obţinut diferenţe între diferite.le
doze de îngrăşămînt complex doar pe fondul fără gunoi de grajd. Sporul
cel mai mare de 90 q/ha faţă de neîngrăşat s-a realizat prin aplicarea a
150 kg/ha a complexului 23 :23 :0, pe rînd odată cu plantatul. Pe fond de
gunoi de grajd producţiile realizate sînt practic egale (figura 9). In anul
1972, an mai bogat în precipitaţii, se constată că, la agrofondul fără gunoi,
producţiile se uniformizează în timp ce pe fondul cu gunoi de grajd în
funcţie de dozele de îngrăşămînt complex folosite apar diferenţe de
15-17 q/ha la dozele de 100 şi respectiv 150 kg/ha (figura 10).

La Livada rezultatele obţinute în anul 1972, evidenţiază diferenţe

foarte mari de producţie atît între fondul fără gunoi şi cele la care s-a
administrat gunoi, cît şi între diferitele doze de îngrăşămînt complex
aplicate. In aceste condiţii doza optimă de îngrăşămînt complex a fost de
200 kg/ha pe fondul pe care nu s.,..a administrat gunoi şi de numai 100 kg/ha
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Braşov 1971.
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pe fondul de gunoi (figura 11). La aceste variante s-a realizat şi un preţ

de cost mai scăzut. Dacă pe un fond de 300 kg îngrăşămînt com
plex 13 :26 :13 aplicat din toamnă s-au aplicat concomitent cu plantatul
diferite doze de azotat de amoniu, cele mai mari producţii, cu preţul de
cost cel mai scăzut, s-au realizat la Braşov la doza de 230 kg/ha azotat de
amoniu, sporul de producţie fiind de 39 q/ha, în timp ce la Livada doar
cu doza de 115 kg/ha azotat de amoniu sporul a fost de 50 q/ha (figura 12).

Cînd îngrăşămîntul complex folosit a fost 23 :23:0 şi dozele adminis
trate de 100 şi 200 kg/ha substanţă activă, nu s-au realizat diferenţe sem
nificative de producţie la nici una dintre doze, preţul de cost menţinîn-
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Fig. 10 - Efectul îngrăşămîntului complex 23:23:0 aplicat localizat cu şi fără

gunoi de grajd asupra producţiei de cartof. (Effect of 23 :23:0 complex fertilizer
local applied in addition or not with farmyard manure, on potato yield).

Braşov, 1972.
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du-se aproape egal (figura 13). Pe solul humico-semigleic de la Braşov la
îngrăşămîntul complex 23 :23:0 s-au realizat producţii practic egale prin
folosirea celor două procedee de administrare - prin împrăştiere sau
localizat (figura 14). Pe podzolul de 1a Livada însă, metoda aplicării loca
lizate a îngrăşămîntului complex 23 :23:0 s-a dovedit superioară celei prin
împrăştiere, realizîndu-se un spor de 25 q/ha (figura 14). In ce priveşte

azotatul de amoniu, se constată că atît la Braşov cît şi la Livada nu s-au
obţinut sporuri semnificative de producţie deşi pe podzolul de la Livada
există o tendinţă de creştere a producţiei. Subliniem totuşi faptul că apli
carea localizată a îngrăşămintelor este de preferat chiar în condiţiile
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Fig. 13 - Efectul felului de îngrăşămînt simplu sau complex, aplicat localizat
în doze diferite, asupra producţiei de cartof. (Effect of kind of simple or com

plex fertilizer, local applied in different doses, on potato yield).
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Fig. 14 - Efectul aplicării localizate comparativ cu cea prin împrăştiere a
îngrăşămîntului complex 23 :23:0 şi a azotatului de amoniu, asupra producţiei

de cartof. (Effect of local applying method comparatively with spreading
method in fertilization with 23 :23:0 complex fertilizer and ammonium nitrate,

on potato yield).

realizării unor producţii egale faţă de 111etoda de aplicare prin împrăştiere,

deoarece se evită trecerile suplimentare peste teren şi deci tasarea solului
şi în acelaşi timp se reduc cheltuielile de producţie.
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Fig. 15 - Efectul modului de plasare al îngrăşămîntului complex 23 :23:0 faţă

de tubercul în doze diferite, asupra producţiei de cartof. (Effect of different
doses of 23 :23:0 complex fertilizer placed bellow or above the tuber, on potato

yield). . .
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Din rezultatele de cercetare privind influenţa nivelului de plasare
al îngrăşămintelor complexe 23 :23 :0, reiese că între aplkarea deasupra
sau sub tuberculi, nu sînt diferenţe semnifkative de producţie (figura 15).
Administrarea îngrăşămintelor complexe deasupra tuberculilor (aşa cum
de fapt se realizează cu maşina de plantat 4 Sa EP 62,5 cm echipată cu
distribuitoare pentru îngrăşămînt) este o metodă ce se poate practica cu
bune rezultate în tehnologia mecanizării culturii cartofului.

Efectul îngrăşămintelororgano-minerale asupra producţiei.

Aceste îngrăşăminte conţin pe lîngă elementele nutritive şi sub
stanţe macromoleculare naturale şi sintetke. Substanţele macromolecu
Iare naturale provin din cărbuni inferiori _. acizi humici - şi leagă o
parte din elementele nutritive ce intră în cornpoziţia îngrăşămintelor;cele
sintetke care au acelaşi rol ca şi substanţele macromoleculare naturale,
provin din săruri ureoaldehidice.

Există un sortiment foarte bogat de astfel de îngrăşăminte din care
vom prezenta rezultatele unora dintre cele de perspectivă pentru cultura
cartofului.

In figura 17 se prezintă rezultatele de producţie obţinute la Staţiu

nile Cluj şi Suceava în anii 1972-1973, utilizînd 5 forme de îngrăşăminte

organo-minerale, dintre care unul este simplu avînd în componenţa sa
numai azot, 2 sînt binare (comparat cu îngrăşămîntul complex 23 :23 :0) şi

2 sînt ternare (comparate cu îngrăşămîntul complex 13 :26 :13) alături de o
variantă cu gunoi de grajd şi NPK. Dozele îngrăşăminte utilizate au fost
pentru îngrăşămintelebinare cît şi pentru cele ternare de 225 şi respectiv
450 kg îngrăşămints.a./ha; raportul dintre elemente în cazul îngrăşăminte
lor binare a fost de 1:0,7 la doza de 225 kg/ha şi 1:1 în cazul dozei de
450 kg/ha s.a.; la cele ternare raportul a fost de 1 :0,7 :0,5 în cazul dozei
medii şi de 1:1 :0,8 în cazul dozei mari. La Cluj se evidenţiază îngrăşămîntul

binar 2-L-120 care la ambele doze folosite a depăşit varianta mator (îngră

şămîntul complex 23 :23 :0) cu 32 şi respectiv 29 q/ha. In cazul îngrăşămin

telor ternare, evidenţiem ca un fapt pozitiv că la doza mare (450 kg s.a./ha)
producţiile realizate de îngrăşămintele organo-minerale au fost egale atît
cu cele realizate prin aplicarea îngrăşămîntului 13 :26 :13 cît şi cu
varianta la care s-a aplicat gunoi de grajd şi îngrăşăminte minerale sim
ple. La Suceava s-a evidenţiat îngrăşămîntul binar L 120 şi îngrăşălnîntul

simplu L 100 care aplicate în doze de 450 kg s.a./ha au depăşit varianta
martor (23 :23 :0) cu 21 şi respectiv 26 q/ha; dintre îngrăşămintele ternare
în cazul aceleiaşi doze, îngrăşămîntul 2 L 121 a realizat o producţie egală

cu a îngrăşămîntului complex 13 :26 :13 (figura 17).
Pentru a întregi rezultateLe de producţie obţinute prezentăm în

continuare analizele agrochimice la sol şi plantă în urma aplicării timp de
doi ani a acestor îngrăşăminte la cartof la S.E.A. Suceava. S-a observat o
îmbunătăţire a însuşirilor chimice ale solului deoarece prin aplicarea
îngrăşălnintelor binare au avut loc acumulări de fosfor mobil în sol care
au depăşit pe cele din varianta la care s-a aplicat îngrăşămîntul 23 :23:0
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atît la doza moderată cît şi la doza dublă. In cazul îngrăşămintelorternare
producţiile fiind mai mari şi exportul de fosfor a fost mai mare şi în
consecinţă acumulările cu fosfor mobil au fost mai mici dar practic egale
cu cele realizate prin folosirea îngrăşămintelor 13 :26 :13 sau gunoi şi NPK
(figura 18). In ce priveşte potasiul mobil din sol nu se constată diferenţieri

între diferitele forme de îmgrăşăminte complexe folosite. Acumulări mai
mari au avut loc doar în cazul variantelor cu gunoi de grajd (figura 19).

Se constată că prin aplicarea îngrăşămîntului binar L 120 conţinu

tul în proteina din tuberculi a crescut atît la doza moderată cît şi la doza
mare (figura 20), iar prin aplicarea lui L 100 conţinutul a scăzut destul de
apreciabil. Prin folosirea îngrăşămintelor ternare nu s-au realizat dfie
renţe semnificative în ce priveşte conţinutul de proteină din tuberculi.

Analizînd în continuare acumulările de P 20 S % şi K20 % din tuber
culi, merită să evidenţiem conţinutul de P 20 S % realizat la îngrăşărnîntul

2 L 120 (figura 21) şi de K2oo/0 la îngrăşăn1întul 2 L 121 (figura 22), acu
mulări realizate cu toată producţia mare a acestor variante.

Un alt grup de îngrăşăminte complexe studiate la Braşov în anul
1973 (figura 23) arată că prin folosirea acestora în cantitate de 500 kg/ha +
100 kg/ha azotat de arnoniu s-au realizat sporuri ce depăşesc varianta
neîngrăşată cu 41-75 q/ha. S-au evidenţiat 2 L 120 şi L 220 cu producţii

de 346 şi respectiv 347 q/ha.

Efectul îngrăşămintelorfoliare asup,ra producţiei.

In dorinţa de a verifica un sortiment cît mai larg de îngrăşăminte

pentru a putea da soluţii cît mai complete şi a întregi tehnologia de
cultivare a cartofului, la LC.C.S. Braşov în anul 1969 au fost experimentate
un sortiment de îngrăşăminte foliare. Aceste îngrăşăminte foarte concen
trate în m.acroelemente, vitamine şi hormoni de creştere sînt destinate a
fi folosite concomitent cu tratamentele fitosanitare în doze mici de 2-8 l/ha.
Pornindu-se de la faptul că la cultura cartofului se aplică un număr mare
de tratamente fitosanitare s-a considerat că aplicarea unor astfel de îngră

şăminte foliare este pe deplin realizabilă.

Astfel s-au experimentat în cîmp îngrăşăminte complexe cu raportul
NPK diferit: 18:6:12 = Alkrisal, 20:0:16 = Alkril, 14:10:14=Poli-Crescal
şi 9:9:7 = Wouxal. Aceste îngrăşăminte au fost aplicate în 1, 3, 5, 7 kg/ha
s.a. N~K în 2, 4 şi 8 tratamente (figura 24).

In condiţiile anului de experimentare nu a reieşit nici un efect asu
pra producţiei de tuberculi, deşi meteorologic condiţiile au fost optime.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI. Pe baza rezultatelor obţinute

prin folosirea ureei şi a îngrăşărnintelor cOlnplexe la cultura cartofului
se pot trage următoarele concluzii şi recomandări: (1) Ureea poate şi tre
buie să fie folosită ca îngrăşăm;înt azotat la cultura cartofului avind aceeaşi

eficienţă cu a celorlalte îngrăşăminte azotate. Prin folosirea ureei se evită

cheltuielile suplimentare de transport şi manipulare. (2) Aplicarea ureei
trebuie făcută primăvara la pregătirea terenului pentru plantat şi incor
porată imediat cu discul sau combinatorul. (3) Ingrăşămintele complexe
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Braşov 1'973.

existente în agricultură aplicate la echivalent în substanţă activă sînt la
fel de eficiente ca şi îngrăşămintele simple. Prin folosirea acestora se
evită cheltuieli suplimentare de transport şi manipulare contribuind la
reducerea preţului de cost. (4) Perioada de aplicare a îngrăşămintelor com
plexe la cartof este foarte lungă. Se poate face fie toamna înaintea arăturii,
fie primăvara la pregătirea terenului pentru plantat, fie concomitent cu
plantatul. Pentru reducerea cheltuielilor de producţie, evitarea tasării
solului şi formării bulgărilor prin eliminarea unor treceri suplimentare
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peste teren primăvara cînd solul este mai umed, se recomandă aplicarea
acestora concomitent cu plantatul. (5) Aplicarea îngrăşămintelorcomplexe
deasupra tuberculilor la cca. 5 cm de aceştia cu maşina de plantat
4 SaBP-62,5 cm echipată cu distribuitoare pentru îngrăşămînt, este o
metodă practică şi eficientă. (6) Rezultatele preliminare ne permit să ară·

tăm că, îngrăşăminteleorgano-minerale aplicate la echivalent în substanţă

activă au realizat producţii practic egale cu îngrăşămintelecomplexe exis
tente în agricultură. (7) Pornind de la considerentul că aceste îngrăşăminte

ar putea îmbunătăţi atît însuşirile solului cît şi calitatea tuberculilor, ele
constituie îngrăşăminte de perspectivă cu condiţia ridicării concen
traţiei acestora pentru a evita cheltuielile suplimentare de Inanipulare
şi transport.

NEW FERTILIZERS AND THEIR USE TECHNOLOGY IN POTATO
CROPPING

ABSTRACT

In a synthesis work the results of reseaDches in the last decade are presented.
Urea can be and it should be used as nitrate fertilizer in the culture having the
same efficiency as an other nitrate fertilizers. Urea utilization prevents additional
tranSiport and handling expenses. Urea should be appUed in spring when preparing
the soil for planting and incorporated at emce by disc-tiller and combinator asselTI
bly. The .complex fertilizers existing in agriculture applied ta the active substance
equivalent have the same efficiency as the simple fertilizers. By their use, additional
transport and handlingexpenses are prevented thus contributing ta the cost price
reduction. The complex fertilizers appliioation period in potato i8 very long. It can
be earried out eHher in autumn before the ploughing or in spring when the planting
saH is prepared ar along with planting. To reduce the crOipping expenses, and ta
prevent saH compa:etatian and clods farmaUon by reducing certain addiUonal passages
over the Held in spring when the soU is more mOlis.t, the fertiljziation along with
planting is recommended. The complex fertilizers applioation at about 5 cm above
the tubers wi,th the 4 SaBP-62.5 em planting machine provided with the fertilizer
Sipreader, is a practilc,al and effieient method. The preliminary results aUow us to
show that the organi1c and mineral fertilizers applied corresponding ta the equivalent
in sictive substanoe, }e:ad rpDadic:ally to same yields as those obtained by using the
complex fertilizers existing in agriculture. Considering that these fertilizers could
improve both the soiland tubers qual:i:ty, they are constituting prospedive fertili
zefls prov:iding their concentration increase ta prevent the additional handling and
transport expences.

NEUE DUNGEMITTEL UND DIE TECHNOLOGIE FUR IHRE
ANWENDUNG IM KARTOFFELBAU

ZUSAMMENFASSUNG

In dieser zusammenfassenden Arbeit werden di·e Ergebnisse der im letzten
Jahrzehnt durchgefiihrten Forschungsarbeiten besprochen. Der Harnstoff kann und
saH als StÎlckstoffdiitfig€lmirt;te~l fUr den Klartoffelbau v'erwendet werden und wei'st
die:se:lbe Wirksamkei,t wie die iibrigen SHckstoffdiingemittel auI. Dureh Verwendung
van Harnstoff werden zUisătzHche Tr,ansport- und Handhabungskosten vermieden.
Die Anwendung von Harnstoff solI im Friihj,ahr erfo'lgen, bei der Bodenvorbereitung
und solI sofort der Scheibeneggle ader mit dem Kombinatar eingebralcht· werden. Die
im R,ahmen der Landwirtschaft vorhandenen komplexen Diingemittel, als Ăquiva

lent an WirkstoUen sind genau so wirksam als die einf,achen Diingemittel. .Du~ch
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Anwendug dieser Dungemittel werden zusătzli:che Ausgaben fur den Tr1ansport und
die Handhabung vermieden, wobei zur Verringerung des Selbstkostenpreises beige
tmgen wird. Die Anwendugszeit der komplexen Dungemittel bei Kartoffeln ist sehr
lHng. Sie kann entweder im Herbst, vor dem pflugen, oder im Fruhling, bei der
Vorbereitung des Bodens zum Pflanzen, oder gleiJchzeitig mit dem Pflanzen erfo'lgen.
Zur Verringerung der Produktions kosten, der Vermeidung der Bodensetzung und
der Bildung von Klumpen dUI'ich Verzi:chten auf zusătzl1ches Arbeitsgănge wăhrend

des Fruhjahrs, wenn der Boden feuchter ist, wird die Anwendung dersielben gleiieh
zeitig mit dem Pflanzen empfohlen. Das Aufbringen der komplexen Dungemittel
5 cm. uber die Knollen mit der Pflanzmaschine 4 Sa BP - 62,5 am mit Dungemittel
verteiler ausgestattet, ste11t eine praktische und wirksame Methode dar. Die ersten
Ergebnisse gestatten uns darauf hinzuweisen, dass die organisch-mineralischen Dun
gemittel im WirkS'toff Ăquivalenz aufgetragen ergaben praktisch gleiJche Ertrăge

mit den in d;;r L,andwirtschaft vorhandenen komplexen Dungemitteln. Ausgehend
von der Voraussetzung dass diese Dungemittel sowohl die Bodeneingenschaften als
auch die Qualităt der Kno11en verbessern konnten, ste11e:n dies unter der Bedingung
der Erhohung der Konzentration derse1ben, um zusătzliche Handhabungs- und

Transportkosten sparen zu konnen, dar.

HOBbIE Y,UOBPEHH51 H TEXHOJIOfH51 rIPI1MEHEHI151
HX )])151 KYJlbTYPbI KAPTOcI>EJl51

PE3lOME

B paooTe IlpeJl.CTaBJIeHbI posyJIbTaTbI HCCJIeJl.OBaHI1H sa IlOCJleJl.Hee Jl.eC5ITHJleTHe. Mo

'lernlHa MO:tKeT OblTb H Jl.O.JDKHa npHMeH5ITbC5I KaK asonwe YJJ.oopeHHe KyJIbTypbI KapToepeJI5I.

HMe5I TaKylO )Ke 3epepeKTHBHoCTb, KaK H npOIUf.e aSOTHbIe YJl.OOpeHH5I. TIocpeJJ.cTBolYl IlpHMe

HeH!IH MOqeBHHbI HsoeraJOTCH Jl.onoJIlUITe.JIbHbIez paCXOJl.bI IlO TpaHcIlopTy H MaHHnyJIHUHH.

TIpHMeHemle MOLIeBHHbI Jl.OJI:tKHO npOHSBOJl.HTq5I BeCHOH npH npHfOTOBJIeHHH rrOLIBbI Jl.JIjJ

IIocaJJ.KH H HeMeJl..JIeHHOH oopaooTKH Jl.HCKOBOH: 60pOHOH HJIH KOMOHHHpoBaHHoii. KOMrr.JIeKC-

Hble CYLUeCTByIDLUHe y Jl.06peHH5I B CeJIbCKOM lÎ0S5liiCTBe, npHMeHeHHble KaK ypaBHoBeIlIHBa

HH5I C aKTHSHbIMH BeIlIe.TBaMH 5IBJI5IlOTC5I TaK~e 3epcPeKTHBHbIMII, KaK H rrpOCTble YJl.06peHH5I.

TIocpeJl.CTBOM npHMeHeHH5I TaKOBbIX IIs6efalOT~5I )l.OnOJIHHTeJIbHbIe paCXO)l.bI rro TpaHcrropTy

Il MaHHnyJI5IUHH, cnoc06cTBy5I yMeHbIlleHH]{) ce6;ecToHMoCTH.

TIepHO)l. npHMeHeHH5I KOMrrJIeKCHbIX y)l.oopeHl1ii )l.JI5I KapToepeJI5I 5IB.JI5IeTC5I OtIeHb )l..JIHH

HbIM. MO.lKHO npOHSBO)l.l1Tb HX JIl160 OCeHb]{), ~epe)l. BcrraXI1BaHHeM HJIH BeCHoii rrpH rrO)l.ro

TOSKe rr04B~ )l.JI5I rrOca)l.KH HJIH O)l.HOBpeMeHHO C noca)l.Koii. nJI5I cOKpaLUeHH5l paCXO)l.OB rro

npOHSBOJLCTBy BO HSOe)KaHIle yrrJIOTHeHH5I nOl.IBbI H oopaSOSaHIl5I KOMbeB SeM.JIH npIl y)l.a

J1eIiHH HeKOTopbIX )l.onOJIHHTeJIbHbIX rrpOXO)l.OB Ha MeCTHOCTIl BeCHoii, KOr)l.a nOtIBa eLU<:'

CbIpa5I, peKOMeH)l.yeTcH npHMeHeHl1e TaKOBbIX BMeCTe C IlOCa)l.KOiL

TIpHMeHeHHe KOMrr.JIeKCH~X y)l.OOpeHIlii ~a KJIyOHH OKO.JIO 5 CM C MaIlIHHoii nOca)l.KH

4-Ca5TI-62,5 CM, oOopYJJ.osaHHoil pacrrpe)l.eJIIlTeJI5IMIl )l.JI5I y)l.OOpeHH5l 5IBJI5IeTC5l rrpaKTHtIHbIM

H 3<pepeKTHBHbIM crrocoooM. TIpe)l.BapHTeJIbHbIe pesyJIbTaTb[ nOSBO.JI5l!OT HaM rrOKasaTb, tITI)

opraHlIlleCKO-MHHepa.JIbHbIe YJJ.oOpeHH5I, npHMeHeHHbIe )l..JI5I ypaBHoBeIIIHBaHH5l aKTHBHbIX Be·

Ll~eCTB OCYLUeCTBI1JIH npOHSBO)l.CTBO npaKTHLIeCKH paBHbIe C KOMn.JIeKCHbIMH y)l.OOpeHH5IMH,

CYLUeCTBY]{)LUHMH B CeJIbCKOM xos5IikTse. I1CXO)l.5I H3 coo6pallieHH5l, '-ITO 3TH y)l.OOpeHH5I

MorJIIl ObI yJIyqIlIHTb KaK Ka1leCTBO nOllBbI, TaK H Ka'-IeCTBO KJIy6Heii, OHH npe)l.CTaB.JI5I]{)T

COOOH IlepcneKTHBHble y)l.06peHH5I C yC.JIOBHeM rrOBbIIlleHH5I HX KOHueHTpaUHH BO Hs6e:tKaHHc

ţI,0I10.TJliHTeJIbHbIXpaCXO)l.OB no MaHHnyJI5IUHH H TpaHcrropTy.

11· - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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EPOCA DE ADMINISTRARE A ÎNGRĂŞĂMINTELOR ORGANICE ŞI

MINE E LA CULTURA CARTOFULUI

D. SCURTU, LUCIA DRAGOMIR. 1. NEGUŢI, L. REICHBUCH,
EUGENIA TĂNĂSESCU, ŞT. RENEA, GH. BUDAN, M. GUŢĂ,

ALICE MARINICĂ, ST. MARKUS, I. MĂZĂREANU

In siinteză pentru rezultatele cer,cetărilor din ultimul detce
niu se condude că administrarea gunoiului de grajd se poate face
,atît tOamna cît şi iarna Clînd mijloacele tehni:ce sînt săra1ce, dar se
recomandă generalizarea administrării gunoiului vara, indiferent
de faza de fermentaţie. Azotul se aplică primăvara în zonele fa
vorabile şi foarte favombile culturii şi toamna sau primăvara în
zonele secetoase. Fosforul este preferabil de administrat toamna
5au toamna şi primăvara, nu integral primăvara. LH irig!at se lun
geşte mult intervalul optim de îngrăşare.

Determinarea perioadei optime de administrare şi încorporare a in
grăşămintelor presupune abordarea unei suite de probleme legate de mai
multe aspecte cum ar fi: productivitatea culturii, dotarea tehnică, randa
mentul maşinilor, depozitarea îngrăşămintelor, organizarea muncii, volu
mul de lucrări din perioada apropiată optimă din punct de vede,re agro
nomi1c, poluarea mediului, condiţii meteorologice şi climatice, fluxul teh··
nologic adaptat la cultura premergătoare, productivitatea muncii, preţul

de cost al lucrărilor mecanice, şi altele. Fieoare din aceşti factori, în anu
mite împrejurări pot deveni determinanţi. Din această cauză cercetarea
dependenţei mărimii producţiei de cartofi, de perioada aplicării îngrăşă

mintelor reprezintă doar un· aspect al acestei probleme atît de complexe
Datorită importanţei ce o prezintă acest aspect al folosirii îngrăşă

mintelor, cercetări de acest gen s-au efectuat şi în alte ţări. Se poate apre
cia că cercetări de acest gen se vor efectua şi în viitor deoarece modifica
rea unui factor poate avea importante repercusiuni asupra întregii con
stelaţii de condiţii (parametrii). În prezent asemenea cercetări se justifică

prin necesitatea determinării aspectului poluant al îngrăşămintelor folo
site în cantităţi mari, efect eare se poate intensifica dacă se practică în
grăşarea de aprovizionare.

În lucrarea de faţă se prezintă o sinteză a rezultatelor experimentale
obţinute în marea majoritate a cazurilor în ultimul deceniu, luînd în con
siderare îngrăşămintele organice şi minerale folosite la cultura obişnuită

şi irigată.

11*
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1. Rezultate experimentale privind epoca de aplicare a gunoiului de
grajd. Cercetările efectuate în condiţii de cultură obişnuită, la Suceava
(tabelul 1) şi Braşov (tabelul 2) scot în evidenţă că uneori între diferitele

Tabelul 1

Influenţa epocii de aplicare a gunoiului de grajd asupra producţiei de cartof. (Effect
of time of fertiIization with farmyard manure on potato yield).

Suceava, 1962-1964.

lncorporat cu

Felul Epoca discul
gunoiului aplicării

q/ha ,0;0 .q/ha %

Fermentat Toamna 381 I 100 327 100
Iarna 332 87 313 96
Primăvara 348 91 305 93

Proaspăt Toamna 363 100 319 100
Iarna 312 86 295 92
Primăvara 315 87 290 91

epoci de administrare a gunoiului de grajd sînt diferenţe importante, a
căror semnificaţie depinde de starea de fermentare a gunoiului şi de mo
dul de incorporare. In cazul încorporării cu arătura, eficacitatea gunoiului
de grajd - proaspăt şi fermentat - a scăzut pe măsura prelungirii in
tervalului de la aplicare şi pînă la încorporare. Această tendinţă este mai
evidentă în cazul împrăştieriigunoiului în luna decembrie. Prin depozitare
temporară în grămezi, se înregistrează o diminuare a p~erderilor. Aceasta
presupune însă numai o mecanizare parţială a administrării gunoiului de
grajd. Aşadar mecanizarea integrală a administrării gunoiului de grajd în
timpul iernii este însoţită de scăderi sigure de recoltă. Dacă la aceasta se
adaugă o reducere a randamentului de produs, diminuarea calităţii lucrării

şi incertitudine în planificarea lucrărilor datorită condiţiilormeteorologice,
rezultă că trebuie acceptată ca optimă aplicarea gunoiului vara şi toamna.
Intrucît toamna trebuie executat cel mai mare volum de muncă din cursul
anului, perioada optimă de aplic$.re şi încorporare a gunoiului de grajd
rămîne cea din timpul verii.

Pierderile de recoltă înregistrate ca unnarea executării arăturii de
primăvară se amplifică foarte mult în condiţii de producţie, astfel că cele
înregistrate în experienţe - 8--.....,130/ 0 - reprezintă minimul posibil.

Comparativ cu cultura neirigată, în condiţii de irigare, rolul epocii
de administrare 'a gunoiului de grajd este simţitor diminuat, diferenţele

de producţie fiind neînsemnate. Rezultă că în aceste condiţii rolul prepon
derent în ,definirea deciz,iei îl deţin aspectele ce privesc organizarea mun
cii, dotarea tehnică, sistema de maşini, etc.
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Deşi arătura de prhnăvară nu a condus la înregistrarea unor dimi
nuări semnificative de recoltă, se poate afirma totuşi că acest mod de în
corporare a gunoiului nu este indicat nici în cultura irigată.

Incorporarea gunoiului de grajd prin discuiri repetate deşi pern1ite
o mai bună păstrare a apei din sol comparativ eu aratul, totuşi prezintă

inconvenientul că în cazul folosirtii gunoiului proaspăt mai păios, calitatea
plantatului mecanic este evident afectată, fapt care în condiţii experhnen
tale a putut fi corectat, fie prin executarea mai n1ultor discuiri, fie prin
acoperirea manuală a tuberculilor.

Tabelul 2

Producţia relativă a cartofului în funcţie de natura şi epoca de aplicare a gunoiului
de grajd*). (Relative yield depending on time of applying farmyard manure).

Modul de: Anul 1 Anul II

Epoca Gunoi de grajd Gunoi de grajd
aplicării apli- încor-

,care*" porare
proaspăt fermentat proaspăt fermentat

Brăila - irigat
1968 - 691967-68

Vara i arat 98 100mt 113 100 mt
Toamna i arat 104 96 97 101
Decembrie i discuit 96 95 106 98
Decembrie g discuit 97 91 98 95
Ianuarie i discuit 101 97 97 108
Ianuarie g discuit 99 100 102 100
Primăvara 1 arat 99 94 110 I 94

mt.=502 q/ha mt=346 q/ha

Ştefăneşti-Argeş - irigat
1966-67 1967-68

Vara i arat 110 100 mt 109 100 mt
Toamna i arat 109 102 109 112
Decembrie i discuit 102 105 106 110
Decembrie g discuit 112 100 113 105
Ianuarie i discuit 94 106 97 101
Ianuarie g discuit 104 97 92 108
Primăvara i arat 92 95 102 97

mt. = 390 q/ha mt.=234 q/ha

Braşov

1966-67 1967-68

Vara I i vara I 92 100 mt 92 100 mt
Toamna i vara 96 98 98 103
Decembrie discuit 85 87 89 91
Decembrie g discuit 90 90 95 94
Ianuarie i discuit 88 97 94 98
Ianuarie g discuit 91 97 97 96
Primăvara i arat 92 88 103 98

mt.=279 q/ha mt.=181 q/ha

*) pe un agrofond de N6eP4flKu
**) i=imprăştiat; g-grămezi
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Superioritatea administrării şi încorporării gunoiului de grajd în
timpul toamnei s-a evidenţi§ltşi în cazul asocierii acestuia cu îngrăşăminte

lninerale (tabelul 2). '*-

2. Cercetări privind epoca de aplicare a îngrăşă1nintelor minerale.
Rezultatele experimentale obţinute la staţiunile de cercetări agricole Geoa
giu, Tg. Mureş, Secuieni-Roman (tabelul 3) şi Suceava (tabelul 4) pernlit
să se evidenţieze unele aspecte cu caracter general şi particular. In con
diţiile de la Secuieni-Roman eficacitatea azotului aplicat toamna este
aceeaşi cu cel încorporat pdmăvara. Se apreciază că aoeasta s-ar putea
datora condiţiilor de secetă din cursul toamnelor în care au fost efectuate
cercetările, toamne în care levigarea nu a fost sesizabilă. Spre deosebire

Tabelul 3

Influenţa epocii de aplicare a Îngrăşămintelor asupra producţiei de cartof.
(Effect of fertilization time on potato yield).

N P Producţia

Ampli- Observaţii

T P V T P q/ha % tudinea
qfha

Geoagiu - 1965 -67

1 1 - 224 100 106 N1 =60 kg
1 + % % 234 104 113 (P20sh =30 kg
1 % 1 1 226 101 159
- 1 - 1 214 95 182
- 1 1 - 209 93 154
% %1) 1 - 225 101 118
- - 1l!) 1 - 199 89 120
2 - - 3 - 247 110 204
< % - 2 1 247 110 111

Tg. Mureş, 1967 -66, soiul Merkur

1 - - 1 - 279 100 N1 =100 kg
- 1 - 1 - 294 105 (P20.h=60 kg
% - - 1 - 252 90
- % - 1 - 267 96
- - %21) 1 - 231 83
- % - - 1 273 98
% % - % % 300 107

Secuieni-Roman, 1967 -69, soiul Irish Cobbler

1 - - - - 161 100 155 N1 =60 kg
- 1 - - - 163 101 158 (P20 5h =40 kg
- - - 1 - 164 102 154
- - - - 1 158 98 156
1 - - 1 - 175 109 174
- 1 - - 1 168 104 152

1) plantat; 2) la praşila 2-a
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de aceasta, la Tg. Mureş ,azotul a fost mai eficient atunci cînd s-a încorpo·
r,at în sol prirmăvara, comparativ cu aplicarea în toamnă. Aplicarea mai
tardivă-la praşila a 2-a _. a unei doze de Nso a determinat o evidentă di
minuare a producţiei atît la Tg. Mureş cît şi la Geoagiu. Folosirea repetată

toamna şi primăvara a unor cantităţi de 30-50 kg azot s-a dovedit a fj
utilă atît la Geoagiu cît şi la Tg. Mureş. La Suceava, unde datorită unui
regim tennic mai scăzut, procesele de nitrificare sînt mai lente, aplicarea
fracţionată în primăvară şi la prima praşilă poate constitui o cale de ur
mat în cazul cînd cantităţi1e disponibile în perioada pregătirii terenu~ui

Tabelul 4

Influenţa epocii de aplicare a îngrăşărnintelor asupra producţiei soiului Merkur,
(Effect of fertilization tirne on yield of Merkur variety).

Suceava, 1967-60

I Toamnă

I
Primăvară

I
3-4 frunze")

I
'm:oi°cl

:') I Producţia

P I K N I K N I P q/ha I %!
1

\
1 1 I I 259 100 90

1

,

1 % %

I I

257 99 100
2/3 % % % % % 262 101 97
2/3 - % % % % % 263 102 101

N1 = 60; (P20S)1 = 20-30; K 20
*) 3-4 leaves; **) buttoning

60 kg

nu sînt suficiente. Spre deosebire de Secuieni-Roman şi Tg. Mureş, la
Geoagiu aplicarea azotului primăvara la plantat a fost oeI mai puţin efica
ce dacă nu a fost precedată şi de aplicarea în toamnă. Datele obţinute în
condiţiile staţiunii Geoagiu relevă că cel puţin în condiţii asemănătoare

fracţionarea dozelor de azot nu se justifică sub aspectul producţiilor ob
ţinute, dacă se folosesc cantităţi mai mari de îngrăşăminte.

Cele mai bune rezultate atît la Geoagiu cît şi la Tg. Mureş s-au ob
ţinut atunci cînd doza de azot a fost aplicată în două etape - toamna şi

primăvara.

În ceea ce priveşte eficacitatea fosforului în funcţie de momentul
aplircării, datele prezentate în tabelul 3 permit să se sublinieze lipsa unei
reacţii concludente în cele trei localităţi. Cu toate acestea se evidenţiază

că aplicarea fosforului primăvara a contribuit, în condiţiile de la Geoagiu,
la creşterea amplitudinii producţiilor anuale de cartof, ceea ce demon
strează că inf1uenţa nefavorabilă a condiţiilor de vegetaţie a devenit în
acest caz mai evidentă decît în cazul încorporării fosforului toamna sau în
două etape.

La cultura irigată a cartofului intervalul optim 4e administrare a
îngrăşămintelor minerale este mult mai lung, comparativ cu cultura obiş

nuită, astfel că problemele majore care contribuie la luarea deci~iei, sînt
cele legate de stocul de îngrăşăminte, dotarea tehnică, organizarea mun
cii etc. Adeseori cele mai bune rezultate s-au obţinut cînd atît azotul cît
şi fosforul au fost aplicate primăvara (tabelul 5 şi 6).
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Tabelul 5

Dependenţa producţiei cartofului irigat de epoca de aplicare a îngrăşărnintelor.

(Dependance of yield ou fertilization tirne under irrigation).
Valul Traian, 1971-73

N*) P20 5*) G*) Producţia soiului Producţia soiului
Desiree Ostara

--
Timpurie La maturi- Timpurie La maturi-

tate tate

T P T ;p T P I I I I
...... <J) ...... <J)

;g~ ;g~..... l:: o.l::% ~:o % OI %8:0 ,o 8:0 8:0

I I <t;;! <t;;! <t;;! <t:;!

1 - 1 - 100 70 100 63 100 64 100 114
1 - - 1 100 51 103 38 100 57 100 141
- 1 - 1 104 24 103 41 122 30 108 132
- 1 - 1 112 10 112 24 115 26 111 153
% % 1 - 118 64 106 61 102 48 108 171
% % % % 107 29 104 53 115 36 105 127
2/3 2/3 1 109 70 108 65 115 53 125 154

2/3 2fa 1 119 66 115 60 119 57 119 144
2/3 2/3 1 106 60 103 27 101 58 110 28

2/3 2Ja 1 117 119 106 16 111 38 115 114

*) N 1 90 kg; G gunoi

Tabelul 6

Productivitatea soiului Colina în funcţie de epoca de aplicare a îngrăşărnintelor.

(Yield of Colina variety depending on fertilization tirne).

iN"') P 205*) G*) Ştefăneşti Dumbrăveni

1971-72 ,1968-70

Producţia Producţia

T p V T P :T P

I
Ampli-

I
Ampli-

% ·,tudine % tudine
qfha qfha

1 - - 1 -

I
100 24 100 210

1 - - - 1 103 10 98 210
- 1 - 1 - 99 104 99 210
- 1 - - 1 110 43 99 255
% % - 1 - 106 19 102 203
% % - % % 114 74 - -
2/3 - - 2/3 - 1 - 97 56 - -
- 2/3 - - 2/3 1 - 107 112 - -
2fs - - 2/3 - - 1 104 2 - -
- 2/3 - - 2/3 - 1 119 16 - -

I
1 - - % % - - - - 103 189
% % % 1 - - - - - 98 245
- % % 1 - - - - - 99 231

N1 80-90 kg; G gunoi
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Fracţionarea cantităţilor de îngrăşăminte nu este justificată, sporu
rile de producţie fiind neînsemnate şi insuficiente pentru a avea garanţia

recuperării cheltuielilor suplimentare.
Datele obţinute la staţiunile de cercetări Valul Traian şi Ştefăneşti

Argeş, permit să se sublinieze că la îngrăşarea organo-minerală, eficacita
tea îngrăşămintelor minerale aplicate primăvara este mai mare ca a celor
aplicate toam.na, indiferent de perioada în care s-a administrat gunoiul dE=>
grajd.

Comparativ cu terenurile cu textură obişnuită, pe cele cu textură

nisipoasă cartoful reacţionează diferit. Cercetările efectuate la staţiunea

Bechet relevă că atît pentru recoltarea timpurie cît şi pentru cea efectuată

la Inaturitate, folosirea azotului primăvara este cea mai eficientă, înregis
trîndu-se sporuri de recoltă ce reprezintă 33-450/0 din p[['oducţia marto
rului (N +P aplicate toam.na - tabelul 7).

Tabelul 7

Influenţa epocii de aplicare a îngrăşămintelor asupra producţiei (%) soiului Ostara
irigat. (Effect of fertilization time on yield of Ostara variety under irrigation on

sands). Bechet.

Ne) pe)
1

Recoltare

I I I
Tlmpmle I La maturitate

T p T P

I ~1970-72 1971-72 1970-72 1971-72

1 1 100** 100**, 100**, 100** ,
1 1 99 - 112 -
1 % % - 77 - 113

1 1 133 145
1 1 130 151
1 % % - 130 - 115

-% % 1 106

I
119

% % 1 - 121 - 109
-% % % % 120 114

*) N 1 = 150 kg; (P205)1 = 80 kg
**) mt 93, 103, 121 şi respectiv 132 qJha

îngrăşămintele cu fosfor aplicate primăvara sau o parte toamna şi o
parte primăvara sînt puţin eficiente în cazul recoHării timpurii. Avînd în
vedeI'e că pe nisipuri este mai raţional să se cultive cartof pentru consu
mul timpuriu şi extratimpuriu decît pentru consumul de vară, rezultă că

îngrăşămintele cu fosfor se aplică toamna, dacă şi azotul s-a administrat
toamna. în cazul aplicării îngrăşămintelor cu azot primăvara, fosforul se
poate aplica integral toamna sau. primăvara, precum şi fracţionat.

Concluzii şi relco~andări. 1. In condiţiile actuale cînd mijloacele teh
nice sînt încă insuficiente, administrarea gunoiului de grajd se poate face
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atît toamna cît şi iarna, acceptînd pierderlie de recoltă ce se înregistrează

in ultimul caz. Gunoiul de grajd, foarte păios este indkat a se depozita în
cîmp pentru producţia viitoare.

Pe măsura industrializării culturii cerealelor este necesar să se ge
neralizeze administrarea gunoiului de grajd - indiferent de faza de fer
mentaţie - în timpul verii.

2. In zonele favorabile şi foarte favorabile culturii cartofului, cea
mai mare parte a îngrăşămintelor ou azot se administrează primăvara, pe
cînd în zonele secetoase aceasta se poate face atît toamna cît şi primăvara.

In regiunile mai reei din zone deluroase, depresionare şi subcarpatke o
parte din azot se poate administ,ra şi la praşila I-a, mai ales pe soIurile cu
fertilitate scăzută.

3. Ingrăşămintele cu fosfor sau cu un raport favorabil fosforului
(16 : 18) au eficacitate sporită cînd se administrează toamna, sau toamna
şj primăvara. Aplicarea lor numai primăvara nu este indicată, deoarece
influenţa condiţiilor nefavorabile se intensifică, mărind amplitudinea pro
ducţiilor.

4. La oultura irigată intervalul optim de apUoare a îngrăşămintelor

este mult mai lung, existînd o reală posibilitate de adaptare a lucrărilor

de îngrăşare la posibilităţile organizatorice şi tehnico-materiale ale unită

ţilor agricole.
5. Pe terenurile nisipoase şi irigate de asemenea, durata perioadei

optime de aplicare a îngrăşămintelor este mărită. Cele mai bune rezultate
s-au obţinut cînd azotul s-a administrat primăvara pe terenul îngrăşat cu
fosfor, toamna şi primăvara sau numai primăvara. Pe aceste terenuri este
necesar să se evite aplicarea în toamnă a unei cantităţi de azot.

THE TIME OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZEHS
ADMINISTRATION IN THE POTATO CHOPPING

ABSTRACT

The following condusions are drawn fram the last deoade researches results:
in the present conditions when the technical means are not yet sufficient enough,
the manure administration can be made both in ,autum and in winter a!Clcepting the
crap 100ses in the l,atter Clase. The very stalky stable manure is indicated to be
stored on the field for the next prodUiction.

As the cereals cropping 1s more industrialized 'i!t i,s neceslSiary to generalize the
staJble manure administration regardeless the fermentatiX)ll phase during the sum
mer. In the favour1able and very favoumble potatoe cultuLe_ areas, the best part of
the fertilizers with Ni'trogen shouM beaJdmini,stered in spring. In the cOQi1er reg,ions,
depressions and Sub-carpathic areas, agreat part of the Nitrogen may be administe
red ta the first hoeing too, parti!cul1arly an the les:s fertile soils. The fertilizers with
Phospharus OI' with a favQur,able Phosphoru:s ra1tio (16: 18) have an inlcrerase!d effi
dency when adminis1ered in autumn or in autumn and S1pring. Their applircation
only in spring i'S not re1commended a)s the unfavourable· conditiollis are intensified,
and thus increasing the yields amplitude. UndeI' irrigation the optimum interval of
fertilizers app1.ilCation is much longer, and a real pos's~bNity of aidapting it to the
organizing and techn~cal as weU as material pqssibilities of tha agrilcultural units
exists. On the Slandy and irrigrated SQil:s, the fertilizers appli!c'ation optimum pertiod
duration is increa:s!ed. The best results were abtained when the Nitrogen wiasapplled
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in spring on the PhoSiphorus fertilized fi:eld, in autumn and sprifilg or in Sipring on1y.
On these fie1ds it should be avoided the applkation of an amorunt of Nitrogen in
autumn.

DIE AUSBRINGUNGSTERMINE VON ORGANISCHEN UND
MINERALISCHEN DUNGEMITTELN IN DEM KARTOFFELBAU

ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der zusammenfassenden Arbeit uber die Ergehnisse der im
letzten J,ahrzehnt durrehgefuhrten UntersUichungen werden die folgenlden Schluss
folgerungen gezogen: Unter den gegenwărtiigen Bedingungen, da die technischen
Mittel noch unzulănglirch sind, kann das Ausbringen des Standungs sowohl im
Herbst als aUich im Winter 'erfol:gen, wobei die Ernteverluste angenommen werden
rnussen, die im letzten FalI eintr'eten. Der Stallmist (StaHdung) der einen hohen
Strohgehalt aufweiiSt solI fur die năchsten Produktionsjiahre am Felid ge1agert
werden.

Je mehr die IndustriaUsierung der Getreidebau fortsrchreitet, solI das Aus
bringen des Stallmistes - unachăngig von uer Găruugsphase - allgemein nur irn
Sommer erfolgen. In den fur Kartoffelbau gUllstigen und. sehr gunstigen Gebieten
wird der Grossteil der Stilckstoffidungemittel im Fruhling eingebmlcht. In den kuh
teI'len Gebieten, im Hugelland, Hochebene und in den Gebirgegebieten kann ein
Teil des Stickstoffes auch gelegentlkh des 1. Had(;ens, insbesondere bei den Bodens
arten mit geringerer FruchtbarkeH eingebracht werden. Die phosphorhaltigen
Dungemittel ader diejenigen mit einem hohen Phos.phoranteil (16: 18) we,isen eine
hăhere Wirksamkeit auf, wenn sie im Herbst eingebracht wertden, oder teilwetse
im Herbst und im Fruhjahr. Die Anwendung derserlben nur im Fruhiahr ist nicht
empfehlenswert, da der Einfluss der ungunstigen Bedingungen stărker wird und
die Schwankungen der Produktionen vergrăssert.Bei der bewă'ssertenKartoffel ;st die
gunstigste Zeitspanne zun1. Einbringen der Dungemittel lănger und es besteht eine
tatsăchliche Măglichkeit der Dungungsarbeiten an die organisatorischen und tech
nisch-materiellen Măglichkeiten der landwirtschaftlichen Einheiten. Aui den sandi-·
gen und bewăsserten Băden ist die Einbringungsdauer der Dungemittel desgleichen
lănger. Die besten Ergebnisse wurden dann erhalten, wenn der Stickstoff im Fruh
ling auf dem mit Phosphor, im Herbst gedungten Boden eingebracht wurden. Es solI
verzichtet werden und im Fruhjahr oder nur im Fruhling in diese Băden, wărend

des Herbstes grăssere Stickstoffmenge einzubringen.

PE3YflbTATW OTHOCH~EflbHO aDOXH
DPHMEHEHH5I OPfAHH4ECKHX H MHHEPAflbHbIX Y,UOI3PEHHl1

HA KYflbTYPY KAPTO<I:>Efl5I

PE3IOME

v!3 CHHTe3a pe3yJIbTaTOB lICCJIe.rr.OBaHHH rrOCJIe,lJ,HHe 10 JIeT BbITeKalOT CJIe,lJ,yIOllJJIE'

3aKJIy4emHI: B HaCT05Ull)1X yCJIOBlI5IX, Kor)J.a TeXHHlJeCKHe Cpe,lJ,CTBa 51BJI5IlOTC5I ellLe He.rr.o

CTaTOilRbIMH, rrplIMeHeHlIe KOHlOllJeHOrO HaB03a MOfKeT rrpOH3BO,lJ,lITbC5I KaK oceHblO, TaK H

3HMOH, ,lJ,OrrycKa51 rrOTeplI ypofKa5I, perIICTplIpyeMble B rrOCJIe.rr.HeM CJIylJae. KOHlOweHHbIM

HaB03 C 60JIbWlIM KOJIlIQeCTBOM COJIOMbI ,lJ,OJIfKeH 6blTb rrpe,lJ,rrOlJTlITeJIbHO pacrrpOCTpaHeH Ha

nOJIe ,lJ,JI5I 6y,lJ,YllLero rrpOlI3BO,lJ,CTBa.

00 Mepe lIH,lJ,yCTplIaJIlISaIl,lIlI KyJIbTypbI 3epHOBbIX, Heo6xo,lJ,HMO 060llLlITb npHMeHeHlIe

KOHIOllJeHHOrO HaB03a He3aBlIcHMO OT epa3bI ero rreperOpaHH5I B JIeTHee BpeM5I. B 30Hax

6JIarOrrpH5ITHbIX H OlJeHb 6JIarOrrplI5ITHbIX ,lJ,JI5I KyJIbTypbI KapTOQ:>eJI5I, caMoe 60JIbWOe KOJIH'

lJeCTBO y,lJ,06peHlI5I c a30TOM rrplIMeH5IeTC5I BeCHoH. B 60JIee XOJIO,lJ,HbIX paHOHax, XOJIMHCTbIX

30Hax, HlI3MeHHbIX H rrO)J.KaprraTCKlIX qaCTb a30Ta MOfKeT 6bITb nplIMeHeHa H npl1 nepBoi1

npOllOJIKe (llporraWKe), B oco6eHHOCTlI Ha rrOlJBaX C yMeHbweHHOH rrJIO,lJ,OpO,lJ,HOCTblO. Y,lJ,O

6peHlI5I epOCepOpOM lIJIlI C 6JIarOrrplI5ITHbIM COOTHoweHlIeM epoccj)Qpa (16: 48) llMelOT yBeJIH

lJeHHylO 3epepeKTHBHoCTb KOr,lJ,a OHlI npHMeH5IlOTC5I oceHblO lIJIII BeCHoH.
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DpHMeHeHHe HX TO~bKO BeCHOH He peKoMeH~yeTcH, TaK KaK B~HHHHe He6~aronpHHT
HbIX YC~OBHH YBe~H'-IHBaeTCH, YBe~HqHBaH aMn~HTY~Y npOHSBO~CTBa. DPH opOWael\lOH

KY~bType onTHMa~bHbIH npOMe)KYTOK npHMeHeHHH y~06peHHH ~O~)KeH 6bITb ~~HHee, cyrn.eCT
BYH pea~bHaH BOSMO)KHOCTb npHMeHeHHH pa60T no y~06peHHIO c opraHHsaTopCKHMH Il
TeXHHKO-MaTepHa~bHbIMHBOSMO)KHOCTHMH ce~bCKO-XOSHHCTBeHHbIX npe~npHHTHH.

Ha neCqaHHbIX H opowaeMbIx yqaCTKaX npO~O~)KHTe~bHocTb onTHMa~bHoro nepHo~a

npHMeHeHHH y,lJ,06peHHoH HB~HeTCH TaK)Ke nOBbIweHHoH. HaH~yqwHe HeSY~bTaTbI 6bl~H no

~Yl.JeHbI KOr,lJ,a aSOT 6bI~ npHMeHeH BeCHOH Ha nOl.JBe y,lJ,06peHHOH cj:>OCcj)OpOM oceHblO H
BeCHOH H~H TO~bKO BecHoH.

Ha 3THX nOl.JBaX He06xo,lJ,HMO Hs6eraTb npHMeHeHHe oceHbIO 60~bworo KO~Hl.JeCTBQ

aSOTa.
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D. SCURTU şi colab., Raporturi NPK la irigat.

REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENŢAUNOR
RAPORTURI·DINTRE AZOT, FOSFOR ŞI POTASIU
ASUPRArPRODUCŢIEICARTOFULUI IRIGAT

D. SCURTU, 1. NEGUŢI şi LUCIA DRAGOMIR
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Experienţele executate în cultura irigată, la Staţiunile de
cercetări Suceava, Ştefăneşti şi Valul Traian, au scos în ev1denţă

o rea'cţie semnificativă a soiurHor ceI'lcetate (Ostara şi Colina) la
modifioarea raportului N : P. La îngrăşarea cu NPK rea1cţia soiuri
lor a fost mai mare. Informaţiile acumulate pînă în pr'ezent nu
permit .să se prelCizeze raporturi NPK care să evite adaptarea
unei scheme de îngrăşare "rigidă". Raporturile dintre elemente
sint viariabile, dat fiind dependenţa lor de nivelul de ingrăşare, de
reacţia SOlului cultiv,at şi de contribuţia fiecărui element în spo
rirea producţiei.

Adoptarea expresiei de "raport optim" este o consecinţă a eforturi
lor de generalizare a interdependenţelor dintre productivitatea culturilor
agricole şi îngrăşarea cu NPK. Incadrarea raportului N : P : K în limite
relativ constante nu este atestată de ultimele .rezultate experimentale. La
această diversificare contribuie în mare măsură însuşirile solurilor, mă

surile culturale adoptate, modul de îngrăşare, etc., (D a vid e s cu, 1963;
H era şi T r i boi, 1967; B orI a n şi H era, 1973). De asemenea trebuie
avut în vedere că relaţiile dintre sol şi îngrăşăminte pot contribui la solu
bilizarea, levigarea, convertÎirea sau blocarea elementelor nutritive. Unii
f.actori de vegetaţie pot stimula absorbţia cu precădere a unui element sau
altul (J o s u e de C as t r o, 1965; Coc u 1e seu şi caLab., 1966; Sta i cu,
1969; L ă c ă tuş u, 1970). Unele cercetări au evidenţiat necesitatea dife
renţierii raporturilor dintre elementele în funcţie de durata perioadei de
vegetaţie a soiurilor (B î 1 t e a nu, 1969; Bre d t şi colab., 1972), cît şi în
funcţie de nivelul de îngrăşare (B eri n d ei. şi colab., 1966).

Ca urmare a condiţiilor de experimentare şi estimare valorică ra
portul N : P : K la cartoful neirigat este cuprins în limite extrem de va
riate, ca de exemplu 1 : 0,4 : 0,6 - 1,5 : 0,1 - 2 : 1 : 0,7 - 1 : 2 : 3 - 1 :°:2
(Schick şi Klinkowski, 1961; Zamfirescu şi colab., 1965; Bîl
te a n u, 1969; A v ram, 1969; Con sta n tin e s 'C li E c. şi colab. 1969;
G u ţ ă şi colab., 1969; M a x i ro şi colab., 1970; Rei c h b u ch şi calab.,
1970; B î r s a n Maria, 1972; Bre dt şicolab., 1972; Mă zăr ea n u,
1973).
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Pentru completarea informaţiilor cu privire la influenţa diferitelor
raporturi dintre azot, fosfor şi potasiu asupra producţiei de cartof în con
diţii de irigare au fost executate în anii 1968--1972 la staţiunile de ceTce
tă'ri Suceava, Ştefăneşti şi Valul Traian experienţe ale căror rezultate fac
obiectul lucrării de faţă.

METODA DE CERCETARE. Ingrăşă.mintele (azotat de amoniu, supedo:sfat şi

sarea po1JaiS~că) s-au ~lPliiCiat toamna (P + 11/2 N) şi primăv.ara la pr,egă.tire.a patului
g'erminativ (1{2 N), pe soIurile prezenta,te în tabelul 1.

Tabelul 1

Caracteristici principale ale solurilor în parcelele experimentale
(Soil main characteristics in experimental fields)

I I I IHu-I mg la 100 g sol
Staţiunea Tipul de sol Textura pH mus

I% P~05 K20

I
Suceava cernoziomoid lutos 6,4 3,0 4 12-20
Ştefăneşti aluvional luto-nisipos 5,8* 2,4 4-7 12-15
Valul Traian cernoziom lutos 7,3 3,6 4 13

Regimul de ir,igare a constat dintr-o singură. udare de 400 mcjha în 1971 la
ŞtefăJneşbi, din 1-2 udă.ri de 300 mei/ha la Suceava şi de 6-10 Uidări a elîte 370-450
mc/ha la Valul Traian. Irigarea s-,a fă!cut prin aspersiune.

REZULTATE OBŢINUTE. 1. Influenţa îngrăşămintelor asupra unor
caracteristici ale tufei de cartof. Determinările efectuarte la Suceava în
anul 1972, scot în evidenţă că g~utatea turei verzi la cele două soiuri este
puternic influenţată de natura îngrăşămintelor folosite, de mărimea

dozelor aplicate, iar în prezenţa potasiului şi de raportul dintre N:P
(figura 1).

De asemenea se relevă faptul că potasiul a diminuat proporţia de
frunze, raportată la greutatea totală a tufei, la ambele soiuri (figura 2).

2. Eficacitatea îngrăşămintelor. a) Staţiunea Suceava. Producţiile

obţinute (tabelul 2) evidenţiază că la soiul Ostara eficacitatea îngrăşă·

mintelor este mai mare decît la Colina, la care uneori s-au înregistrat şj

diminuări de recoltă. Ceea ce diferentiază si mai mult aceste soiuri este
valorificarea îngrăşămintelor cu potasiu, în: sensul că la Ostara acestea
au contribuit la sporkea producţiei, pe cînd la Colina la diminuarea aces
teia. In prezenţa potasiului şi la un nivel de îngrăşare cu 320 kg s.a. la
hectar raportul cel mai favor,abil a fost de 1:0,5 :0,5 pentru soiul Ostara
şi 1:2:1 pentru soiul Colina. La recoItarea timpurie nivelul producţiilor

nu se corelează semnificativ nici cu valoarea raportului N:P sau N:P:K
şi nici cu sporirea cantităţilor de îngrăşăminte peste nivelul Nao Pao.
Aceasta denotă că mărimea producţiei la recoltările timpurii este mai
puternic influenţată de rezerva de elemente' nutritive la care a ajuns solul
în cursul culturalizării, decît de îngrăşarea efectuată pentru producţia

curentă.
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b) StaţiuneaŞtefăneşti. Soiul Ostara a valorificat mai bine îngră

şămintele cu azot decît cele cu fosfor. In ceea ce priveşte dependenţa pro
ducţiei (obţinută la maturitate) de valoarea raportului N:P, se evidenţiază

că în cazul îngrăşării culturii de cartof cu 200 kg s.,a. la hectar, producţia

_.. ' .... .....

.......... _ _ _ ......... - 1(0
50

5"%
- CO/i11d - - Oslara

Fig. 2 - Influenţa îngrăşămin

telor asupra % de frunze din
greutatea tufei verzi, la irigat,
1972. (Fertilization effect on
leaves percentage of green
haulm weight under irrigation,

1972).
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Fig. 1 - Contribuţia potasiului la
sporirea greutăţii tufei plantelor de
cartof irigat în 1972. (potaSsium effect
on haulm weight increasing at irri-

gated potato plants).
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soiului Ostara a crescut ou 32,0 q prin mărirea raportului în favoarea azo
tului de la 1:1,5 (Nao:P1~,Q) la 1:0,7 (N12o :Pao), pe cînd recolta soiului Colina
a sporit numai cu 6,6 q/ha. De asemenea, se remarcă că la nivelul de
240 kg s.a. la hectar, creşterea participării azotului de la raporturile 1:2 şi

1:1 la 1 :0,5 (N16o :Pao) a determinat sporirea producţiei soiului Ostara cu
76,7 q şi respectiv 71,2 q/ha. In ,aceleaşi condiţii recolta soiului CoHna a
rămas aproape constantă (tabe1ul 3). în ceea ee priveşte influenţa îngrăşă

mîntului cu potasiu rezultatele obţinute timp de doi ani relevă în majori
tatea cazurilor o reacţie negativă a ambelor soiuri, diminuările de produc
ţie fiind uneori chiar distinct semnificative. Comparativ cu producţia obţi

nută la maturitate, la reeoltarea timpurie nu se evidenţiază în mod semni
ficativ contribuţiaunuia din element'ele nutritive administrate.

c) Staţiunea Valul Traian. Datele de producţie evidenţiază în linii
generale aceeaşi comportare a soiului Colina şi anume o capacitate mai
redusă de a valorifica cantităţile mari de îngrăşăminte comparativ cu
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soiul Ostara. De asemenea, soiul Colina valorifică mult mai puţin îngră

şămintele cu azot decît soiul Ostara. Luînd în considerare cantitatea de
240 kg s.a. de azot şi fosfor care poate fi considerată ca fiind foarte apro
piaţă de cea optimă, producţia soiului Ostara a crescut de la 440,1 q la
479,7 q/ha prin modificarea raportului (1:2 la 1:0,5) în favoarea azotului.
In aceleaşi condiţii de îngrăşare producţia soiului Colina nu a înregistrat
nici o modificare cantitativă (tabelul 4). In ceea ce priveşte reacţia la
îngrăşămintele cu fosfor se remarcă că la soiul Ostara sporurile de pro
ducţie au fost mai mari decît la Colina şi în mod deosebit pînă la nivelul
dozei de P120, cu condiţia ca aceasta să fie asociată cu o cantitate echiva
lentă de azot. Ingrăşămintele ou potasiu în cantitate de 80 kg, s.a. au deter
minat sporirea producţiei soiului Ostara numai în cazul folosirii unor

Tabelul 2

Producţia de tuberculi (Tubers yield) Suceava, 1971-1972

Recoltat la maturitate
Doza de Raport

Recoltat
la 27.VI Diferenţa de producţie

I I
- 6.VII determinată de :

iq!ha q!ha
N P K N:P:K

I 1N P K

Soiul Ostara

80 80 1 1
1

154,8 353,0 mt. mt. mt.
80 120 1 1,5

I

145,4 371,5 mt. 18,5
80 160 1 2 160,7 365,8 mt. 12,8 mt.

120 80 1 2 1 161,3 369,9 16,9 mt.
160 80 1 0,7 160,2 380,0 27,0 mt. mt.
120 120 1 0,5 163,3 362,9 -8,6 -7,0
160 160 1 1 163,3 399,1 33,3 19,1 mt.

80 80 80 1 1 156,5 375,0 mt. mt. 22,0
80 160 80 1 1 1 165,6 378,0 mt. 3,0 12,2

160 80 80 1 0,5 0,5

I

182,2 407,1 32,1 mt. 27,1
160 160 80 1 1 0,5 185,7 427,9 49,9** 20,8 28,8
160 160 160 1 1 175,2 426,8 27,7

Soiul Colina

80 80 1 1 90,7 384,4 mt. mt. mt.
80 120 1 1,5 94,5 377,3 mt. -7,1
80 160 1 2 96,2 403,6 mt. 18,2 mt.

120 80 1 0,7 101,8 372,7 -11,7 mt.
160 80 1 0,5 94,3 386,5 2,1 mt. mt.
120 120 1 101,1 389,1 11,8 16,4
160 160 1 1 396,2 97,2 -6,4 9,7 mt.

80 80 80 1 1 1 88,2 360,7 mt. mt. 23,7 -
80 160 80 1 2 1 98,8 377,8 mt. 17,1 -24,8

160 80 80 1 0,5 0,5 101,0 364,0 3,3 mt. -22,5
160 160 80 1 1 0,5 92,8 370,0 -7,8 6,0 -26,2
160 160 160 1 1 1 90,0 384,4 -11,8

DL 5%= 16.1 33,8
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doze foarte mari de azot şi fosfor (N160:P160)' La soiul Colina influenţa

favorabilă a potasiului a fost evidenţiată numai la nivelul dozelor de
N80 :P80'

3. Eficienţa economică. In ceea ce priveşte venitul net la hectar, soiul
Ostara a contribuit la realizarea celor mai mari venituri comparativ cu
soiul Colina (tabelul 5). Intre localităţi au fost diferenţe importante şi mai

Tabelul 3

Producţia de tuberculi (Tubers yield) Ştefăneşti-Argeş, 1971-1972

I Recoltat la maturitate
Doza de Raport

Recoltat Diferenţa de producţie

I i

la 15.VI determinată de :
q{ha q{ha

N P K N:P :K
I IN P K

Soi ul Qstara

80 80 1 1 171,7 375,0 mt. mt. mt.
80 120 1 1,5 170,2 376,2 mt. 1,2
80 160 1 2 159,7 340,0 mt. -35,0° mt.

120 80 1 0,7 170,0 399,2 24,2 mt.
160 80 1 0,5 169,5 416,7 41,7* mt. mt.
120 120 1 1 167,0 345,5 30,7 _53,7°°
160 160 1 1 161,2 407,5 67,5*** -9,3 mt.
80 80 80 1 1 149,7 363,0 mt. mt. -12,0
80 160 80 1 2 1 160,2 376,2 mt. 13,2 36,2*

160 80 80 1 0,5 0,5 151,0 345,7 -17,3 mt. _71,0°0
160 160 80 1 1 0,5 162,0 353,5 22,7 7,8 -54,0°0
160 160 160 1 1 1 161,0 376,5 - - -40,0°
DL 5% 20,7 32,3

Soiul Colina

80 80 1 1 -

I
246,0 mt. mt. mt.

80 120 1 1,5 - 271,7 mt. 25,7*
80 160 1 2 - 2,725 mt. 26,5* mt.

120 80 1 0,7 - I 278,3 32,3** mt.
160 80 1 0,5 - 272,8 26,8* mt. mt.
120 120 1 1 - 274,0 2,3 -4,3
160 160 1 1 - 268,5 -4,0 4,3 mt.

80 80 80 1 1 1 - 264,2 mt. mt. 18,2
80 160 80 1 2 1 - 246,7 mt. -,-17,5 -25,80

160 80 80 1 0,5 0,5 - 232,0 32,2°° - mt. _40,8°° 0

160 160 80 1 1 0,5 - 254,5 7,8 22,5 -14,0
160 160 160 1 1 1 - 257,7 - - -10,8
DL 5% 22,5

ales~ în cazul cultivării soiului Colina. Aceasta se datoreşte atît marlmii
producţiilor obţinute cît şi participării gravimetrke a diferitelor categori~

de mărimi de tubereuli la alcătuirea recoltei. Prin sporirea cantităţilor de
azot s.;.a obţinut o mai mare creştere a venitului net dedt,prin mărirea

dozelor de fosfor.

12* - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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CONCLUZII. (1) Dint,re îngrăşăminte~e folosite, cele cu potasiu şi azot
au stimulat cel mai mult creşterea în greutate a tufei de cartof. Spre deo
sebire de azot, potasiul a diminuat sensibil participarea frunzelor raportată

la greutatea totală a tufeL (2) Comparativ cu Colina, soiul Ostara a valo
rificat mai bine îngrăşămintele cu a~ot, iar în ceea ce priveşte valorifi·
carea îngrăşămintelor cu fosfor între aceste două soiuri nu sînt deosebiri
semnificative. (3) Stabilirea unui raport riguros între N:P:K este difkilă

deoar'ece acesta depinde de nivelul de îngrăşare, de participarea fiecărui

element la sporirea producţiei, de reacţia soiului cultivat, etc. (4) Avînd
în vedere nivelul eficienţei economice şi actualele posibilităţi de îngră

şare se poate considera că cele mai bune rezultate se obţin prin îngrăşarea

Tabelul 4

Producţia de tuberculi la S.E.A. Valul Traian (Tubers yield)
Valul Traian, 1971-1973

Recoltat la maturitate
Doza de Raport

la ...1)
Diferenţa de producţie

I I
q!ha q!ha

determinată de :

N IP K N:P:K

1 IN ,p IK

Soiul Ostarn

80 80 1 1 182,8 435,1 mt. mt. mt.
80 120 1 1,5 183,2 420,8 mt. -14,3
80 160 1 2 183,3 440,1 mt. 5,0 mt.

120 80 1 0,7 185,0 421,3 -13,8 mt.
160 80 1 0,5 200,1 479,7 44,6** mt. mt.
120 120 1 1 186,1 457,5 36,7 36,2**
160 160 1 1 196,6 434,1 -6,0 -45,600 mt.

80 80 80 1 1 1 181,1 450,4 mt. mt. 15,3
80 160 80 1 2 1 190,4 460,6 mt. 10,2 20,5

160 80 80 1 0,5 0,5 194,4 463,1 12,7 mt. -16,6
160 160 80 1 1 0,5 203,5 491,3 30,7* 28,2* 57,2 ** '"
160 160 160 1 1 1 209,8 505,7
DL 5% 22,8 26,7

Soiul Colina

80 80 1 1 339,4 438,3 mt. mt. mt.
80 120 1 1,5 357,3 451,3 mt. 13,3
80 160 1 2 348,5 445,2 mt. 6,9 mt.

120 80 1 0,7 333,2 436,0 -2,3 mt.
160 80 1 0,5 353,2 445,2 6,9 mt. mt.
120 120 1 1 343,3 451,3 - 15,3*
160 160 1 1 357'1 463,0 17,8* 17,8 mt.

80 80 80 1 1 1 376,6 478,2 mt. mt. 39,9**
80 160 80 1 2 1 343,3 447,6 mt. _30,6°° 0 2,4

160 80 80 1 0,5 0,5 358,7 457,2 19_,0°0 mt. 12,0
160 160 80 1 1 0,5 343,2 452,2 4,6 5,0- -10,8
160 160 160 1 1 1 361,7 472,2 - - -
DL 5% 15,4 13,4
--
1) _ Soiul Ostara 12 1-4.VI, iar Colina la 15-18.VII.
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soiului Colina cu N12oPao la Ştefăneştişi Suceava şi cu N120-160P120 la Valul
Traian, iar a soiului Ostara cu N12oPao la Ştefăneşti,cu N16oPaoKao la Suceava
şi cu N16oP ao la Valul Traian.

Tabelul 5

Indicatori ai eficienţei economice (Economical efficiency indices)

Venit net la hectar in %
Doza de

Colina Ostara

I I Işte'ă-1 Valul
Suceava I ,ştefă-

I
,Valul

N P K Suceava neşti Traian neşti Traian
I I

80

I
80 100 100 100 100 100 100

80 120 104 970 103 108 98 87
80 160 104 1570 98 103 68 103

120 80 101 2270 94 110 120 92
160 80 121 1800 99 111 114 121
120 120 115 1190 105 89 125 110
160 160 84 107 108 133 73 96
80 80 80 92 1080 123 111 91 101
80 160 80 106 - 92 99 89 112

160 80 80 93 - 101 147 70 110
160 160 80 90 461 92 164 72 121
160 160 160 98 415 100 155 77 126

EXPERIMENTAL RESULTS CONCERNING THE INFLUENCE OF
CERTAIN RELATIONS BETWEEN NITROGEN, PHOSPHORUS AND

POTASSIUM IN IRRIGATErD POTATO OROP

ABSTRACT

The ex,periments carried out in the irrigatedcrop ,at the SUloeava, Ştefooeşti

and Valul Trai.an Stations elidted a signif,iic,ant readiori of the invelstigated varietie~

(Ostara and COlina) in the ratio N:P modifilcation. These v,arie,ties readion was
greater to the NPK fertilization. The information g,athered UIp to date are not allowing
to establish NPK ratios whilch can prevent the adapting of a "vigid" fertilizing
schedule. The relations betwreen the elements are variabile due to their dependence
on the fertiHzing level, the cultivated soil reaction and each element contribution
in the Y'ield increase.

VERSUCHSERGEBNISSE DBER DEN EINFLUSS BESTIMMTER
STICKSTOFF-, PHOSPHOR- UND KALIUMVERHĂLTNISSE

AUF DEN ERTRAG VON BEWĂSSERTENKARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

Die unter bewăs,serten Bedingungen im Rahmen der Forsehungsstationen Su
ceav,a, Ştefăneşti und Valul Traian durchgefilh:r:ten Versuche haben eine k>ennzeich
nende Reaktion der gepruften Sorten (Ostara und Colina) aui die Verănderung des N:P
Verhăltnisses nachgewissen. Beim Dilngen mit NPK re'agierten die Sorten nach
stărker. Di,e bis heute gesammelten InfoI1mationen gestatteten keine Prăzisierung von
NPK-Verhăltnissen, die die AnpaS'sung e'Îner "festen" DungungsiChemas vermeiden.
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Die N:P:K-Verhăltnissesindverănrderlkh, in Abhăngigkeit der Dilngungsniveau, der
Reaktion des Bodens und dem Beitr1ag jedes einzelnen Elementes zur Erhohung der
Produktion.

3 KCflEPYIMEHAJ1bHbIE PE3YJ1bTATbI
OTHOCYITEJ1bHO BJ1YI~HYI~ HEKOTOPWX COOTHOillEHYIYI

ME>KJlY A30TOM, cI>OCcI>OPOM 11 KAJU1EM HA flPOYI3BOJlCTBO
OPOillAEMOrO KAPTOcI>EJ1~

PE3IOME

OrrbITb rrpOBe.neHHble Ha opowaeMoH KyJlbType Ha I1cCJle)].OBaTe.1bCKoH CTaHUHH Cy

4aBa, illTeepaHewTb H BaJlyJl TpaslH, BbI.neJIHJlH 3Ha4HTeJlbHyIO peaKUHlo HCCJle)].OBaHHbIX

COpTOB (OCTapa H KOJlHHa) Ha H3MeHeHHe COOTHOWeHH51 N: P. I1PH y.n06peHHH rrocpe)].

CTBOM NPK peaKUH51 rropo.n 6bIJla 60Jlbwei1. Co6paHHble HHcPopMaUHH )].0 HaCT051w.ero Bpe

MeHH He rr03BOJl51IOT yT04HTb COOTHoweHHe NPK, ]l,Jl5I yCTpaHeHH51 OCBOeHH51 «lKeCTKoi1»

cxeMbI y)].o6peHH51.

COOTHOWeHH5I MelK)].y SlJleMeHTaMH 5lBJl5IIOTC51 H3MeH51IOliU1MHC51 li3-3a HX 3aBHCHMOCTH

OT ypOBH51 y)].o6peHH51, peaKUHH B03)].eJlbIBaeMOro copTa (KY.1bTHBHpyeMoro) H BKJla)].3

Ka)K)].oro SlJleMeHTa Ha yBeJlH4eHHe rrpO)].yKUHH.
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CERCETĂRIPRIVIND EFICACITATEA INGRĂSĂMINTELOR

ORGANO-MINERALE LA CARTOFUL DESTINAT CONSUMULUI
DE TOAMNĂ-IARNĂ,CULTIVAT ÎN CONDIŢIIDE IRIGARE
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Pentru a stabili cele mai efiJCiente doze de îngrăşăminte la
cartoful irigrat în anul 1969 s-auefe!Cltuat eXiperienţie la Suceava şi

în anul 1971 la Valul lui Traian. Pe solul cernoziom carbonatic
lutos de la Valul lui Traiian cea mai bună varilantă de ferti1ă.zare

pentru cartoful destinat consumului de toamnă-iarnă irigat, a fost
aipl'i:carea a 30 tlha ,gunoi + N 50P 100. Pe soIurile cernoziomoide le
vigiate din Podişul Suc'evei producţi1a cea mai mare de tubeI'Culi o
realizează varianta fefltilizată cu 30 tlha gunoi + N150P100K100. Prin
folosirea de îngrăşăminte organo-miner,ale se îmbunătăţeşte pro
,oentul de tuberculi oomereiabili şi creşte greuta,tea medie a tuber
cultlor de cartof. Preţul de cost pe unitatea de produs şi venitul
net pe unitatea de suprafaţă &înt influenţate direct de creşterea

cantităţilor de îngrăşăminte apUcate.

In complexul de măsuri agrofitotehnice pentru cultura cartofului
în condiţii de irigare, un rol important îl joacă aplkarea îngrăşămintelor.

Cercetările efectuate pînă în prezent arată că dintre toate plantele de
cultură, cartoful valorifică cel mai bine îngrăşămintele (B eri n d e i şi

colab., 1968; A v ram, 1969; C o P o n y, 1965; Rei c h b 'li C h şi colab.,
1973; Neg u ţ i, 1973; S c li r t u, 1973).

De asemenea, s-a constatat că plantele de cartof se comportă mult
mai bine la o îngrăşare organo-mineraIă, deoarece prin acest sistem de
fertilizare se asigură plantelor o aprovizionare uniformă cu substanţe

nutritive asimilabile în tot cursul perioadei lor de vegetaţie (B eri n de i,
1968; Rei c h b u c h şi colab., 1973).

Lucrarea de faţă prezintă rezultatele experimentale obţinute în anii
1969; 1970 şi 1971, la Staţiunea experimentalăSuceava şi rezultatele din
anii 1971, 1972 şi 1973 la StaţiuneaValul lui Traian.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Experienţele s-au efec
tuat în cimp, după metoda blocurilor randamizate în 4 repetiţii, i,ar soiul cu care
s-.a lucrat a fost Colina din c,ategoria biologică ofliginal. Pllantarea s-a făcut manual
folosindu-se tuberculi de mărime mijlocie 60-80 g cu o densiltate de 47.000 cuiburi
la ha.

La Suceava S-d experimentat pe un sol oernoziomoid levigat cu pH 4,8, gr
voI. 1,33 şi aprovizionare medie cu oele trei elemente nutritive de bază (NPK) iar
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la Valul lui Traian pe un sol eernoziom c.arbonatic oastaniu lutos fOI"mat pe loess
caraderizat prin pH 7,1-7,4, ar,gilă 27-280/ 0, gr. voI. 1,22, humus 3,4-3,8% şi fer
tilitate naturală foarte bună.

Irigarea s.,a făcut prin aspersiune cu aspersoare A.S.J.-1, ap11cîndu-se cîte (J

udare în fi:eoare an la Suceava (300 me. în 1969, 320 me. în 1970 şi 340 mIC. în 1971)
şi mai multe udări la Valui lui Tl'ia:ian, după cum urmează: în 1971, nouă udări cu
nor'me ce au vadat între 200-600 mic/ha, asi,gurîndu-\se o normă totală de irig,are
de 4.000 me/ha; în 197.2, zece udări cu norme oe au variat Între 200-400 me/ha, asi
gUl"îndu-se <O normă totală de irigare de 3.700 ma/ha şi în 1973 s-au aplicat şase

udări cu norme ce au vlarilat între 400-500 mc/ha cu o normă totală de iri~are de
2.700 mc/ha.

Ingrăşămint'ele minerale s.,au apl1eat pe fond de 30 t gunoi de grajd în dife
rite doze şi r1apoarte (tabelele 1 şi 2). Condi.ţiile dimatice din anii de expeI'limentare
au fost diferi,te în oele două ZOfi'e (figurile 1 şi 2).

REZULTATELE ·OBŢINUTE. Regimul termic şi pluviometric are o
influenţă hotărîtoa~e asupra gradului de utilizare a îngrăşămintelor şi im
plicit asupra producţiilor de tuberculi de cartof. Regimul termic în cei trei
ani de experimentare este apropiat de normala pe 30 ani la cele două sta
ţiuni, dar nu acelaşi lucru se poate spune şi despre regimul pluviometric.
Dacă la Suceava precipitaţiHe căzute în perioada lnai-septembde au fost
apropiate de no~mală şi (foarte) abundente în lunile iunie-iulie 1969, la
Valul lui Traian precipitaţiile căzute au fost cu totul insuficiente şi foarte
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neuniform repartizate în cursul perioadei de vegetaţie, seceta fiind pre
zentă în toţi anii de experimentare fapt ce a impus completarea deficitu
lui de apă din sol prin aplicarea apei de irigaţie. S-a udat cînd cantitatea
de apă din sol s-a apropiat de 50-550/ 0 din LV.A. sau 75-800/0 din nive
lul capacităţii de cîmp pentru apă a solului. Adîncimea stratului de sol
umezit la o udare a fost cuprinsă între 0,6 şi 0,7 m.

Fig. 2 - Regimul termic
şi pluviometric. (Tem
peratures and rain falls),
Valu lui Traian, 1971-

1973.
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Pe solul cernoziomoid levigat de la Suceava, rezultatele experimen
tale evidenţiază comportarea diferită o soiului Colina în funcţie de nivelul
de îngrăşare minerală. Producţia de tuberculi a crescut faţă de martor pp
măsura creşterii dozelor de îngrăşăminte minerale, atingînd maximul
(395 pfha) la V9 (N'50P,ooK1QO kgfha s. a. pe fond de 30tlha gunoi de grajd).

Este demn de remarcat producţia obţinută la varianta a treia care
este practic egală cu a martorului, ceea ce demonstr'ează încă odată (tabe
lul 1) că îngrăşămintele fasfatice aplicate singure, neasociate cu cele azo
tate, în cultura cartofului în condiţiile staţiunii Suceava nu aduc sporuri
de producţie. Azotul, aplicat singur în doză de 50 kgfha s.a. (V2) determină

obţinerea unui spor de 15 qfha, iar împreună cu fosforul şi în doză dublă

îşi amplifică efectul concretizat într-un spor foarte semnificativ la produc
ţia de tuberculi de 45 qfha (V'3)' Fosforul contribuie la sporirea producţiei

de tuberculi atunci cînd se aplică împreună cu azotul sau chiar şi cu po
tasiul, sporurile variind între 14 şi 19 qfha. Aceste rezultate impun apli
carea îngrăşămintelor fosfatice asociate cu cele azotoase în doze de 100
kgfha s.a. şi într-un raport NP favorabil azotului.

Rezultatele experimentale obţinute pe cernoziom carbonatic lutos de
la Valul Traian, evidenţiază superioritatea ferti'lizării cartofului irigat cu



184 LUCR. ŞT., LC.C.S., CARTOFUL, 1976, VOL. VI

îngrăşăminte organo-minerale faţă de cea cu îngrăşăminte organice. Prin
aplicarea îngrăşămintelorminerale asociate între ele în diferite doze pe
Un fond de 30 t/ha gunoi de grajd, producţia de tuberculi înregistrează

sporuri distinct semnificative la varianta fertilizată cu N50P,oo kg/ha s.a.
(V3), cînd sporul obţinut depăşeşte 23 q{ha (tabelul 2). Ingrăşămintele cu

Tabelul 1

Eficienţa diferitelor doze de îngrăşăminte chimice aplicate la cartoful irigat.
(EHiciency of some doses of fertilizers in potato cropping, under irrigation;

medium - late variety Colina) Suceava 1969-1971.

- ,
Producţii anuale Producţia medie de

tuberculi q!ha

Varianta

1969lmo 1 1971 I"/ha I 1 I
No Dif.

Sem-
nif

!

30 tjha gunoi (Mt)

1

277 398 366 347 100

I
- I

I30 tjha gunoi + Nso 297 410 379 362 104 15

I
30 tjha gunoi+Pso 287 388 371 349 101 2
30 tjga gunoi+NsoP60 301 422 376 366 105 19 *
30 tjha gunoi+NsoP60Kso 279 427 362 356 103 9 I

30 tjha gunoi+NsoP100 315 463 364 381 110 34 ***
30 tjha gunoi+N60P100Kso 309 ' 459 369 379 109 32 ***
30 t/oa gunoi + N100PlooK100 329 486 349 388 112 41 ***
30. tjha gunoi + N1S0P100K100 342 476 367 395 114 48 ***
30 t/ha gunoi + N1S0P lS0 342 478 351 390 112 43 ***
30 tjha gunoi + Nl50P lS0K100 351 474 343 389 112 42 ***
30 tjha gunoi+N100P100 337 466 370 391 113 44 ***
30 tjha gunoi+N100PSO 332 471 374 392 113 45 ***

I

DL 5%=
1%=

0,1%=

15 25 37 15
20 34 50 20
26 44 66 26

potasiu s-au dovedit a nu fi necesare în etapa actuală la soiul Colina, de
oarece nu au influenţat producţia de tuberculi din cauza bunei aprovizio
nări a solului cu K20 care ajunge la 10-15 mg/100 gr. sol aplicate totuşi,

îngrăşămintelecu potasiu la soiul Colina au redus efectul îngrăşămintelor

cu azot, favorizînd creşterea greutăţii medii a unui tubercul contribuind la
îmbunătăţireaproducţiei comerciale.

Soiul Colina posedă o mare capacitate de valorificare a îngrăşămin

telor organice, care acţionează atît ca surse de elemente nutritive, cît în
special şi ca ameliorator al însuşirilor fizice şi al activităţii biologice din
sol, elemente deseori deficitare şi limitatoare ale producţiei de cartof pe
terenurile irigate. Rezultatele obţinute pe variante de îngrăşare cu privire
la elementele de productivitate şi însuşirile comerciale ale tuberculilor de
cartof (tabelul 3) arată o sporire a acestora pe· măsura creşterii cantităţii

de îngrăşăminte minerale. Procentul cel. mai mare de tuberculi comercia
bili l-a realizat varianta fertiliz:ată cu N15oP1QO la Valului lui Traian, :res
pectiv varianta îngrăşată cu N150P150K1QO la Suceava; de remarcat că aceste
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variante realizează şi greutatea cea mai mare a unui tubercul. Interesant
de semnalat este şi faptul că procentul de tuberculi comerciabHi este ceva
mai mare la Valu lui Traian (zonă de stepă) decît la Suceava, bazin tradi
ţional în cultura cartofului.

Tabelul 2

Eficienţa diferitelor doze de îngrăşăminte chimice aplicate la cartoful de toamnă

irigat. (Efficiency of some doses of fertilizers in potato cropping under irrigation;
medium - late variety Colina) Valul lui Traian 1971-1973

-------------------,------------;-------------

Producţii anuale Producţia medie de
tuberculi q/ha

*

**
*
*

*
***
**

I
Sem-
nif.

13
23
18

8
15

8
22
15
13

Varianta

30 t/ha gunoi (Mt)
30 t/ha gunoi+N50P 50

30 t/ha gunoi+N50P100

30 t/ha gunoi + N100P 50

30 t/ha gunoi + N100P 100

30 t/ha gunoi+N1 P100K50

30 t/ha gunoi + N150Pl5O
30 t/ha gunoi + Nl5O P 100
30 t/ha gunoi + N100P 150

30 t/ha gunoi + Nl5OP150K100

1971 !1972I1973qlha I % I"ii.

I-----------~.,-------=,-_---:.._----'------..-----.---

450 486 361 432 1100
467 485 382 445 103
482 490 394 455 105
490 482 377 450 104
482 466 373 440 102
490 448 403 447 103
494 428 398, 440 102
493 450 419 454 105
489 461 390 447 103
505 452 379 445 103

DL 5%=
1%=

0,1%=

21 30 23 13
28 40 32 18
36 53 43 23

Eficienţa economIca, a dozelor de îngrăşăminte aplicate se prezintă

în tabelele 4 şi 5. Prin administrarea dozelor crescînde de îngrăşăminte

chimice pe un fond constant de gunoi de grajd, preţul de cost la cartof a
scăzut de la 0,51 lei/kg cartofi la 0,48 lei la Suceava şi a crescut de la
0,52 lei la 0,55 lei la Valul lui Traian. Valoarea cea mai mare a producţiei

totale si a venitului net la hectarul cultivat cu cartofi la Valul lui Traian
se obţi~e la fertiHzarea cu 30 t/hagunoi de grajd + NsoP,oo, care realizează
un venit net de peste 13 mii lei (V3)' La Suceava venitul net, cel mai ridi
cat de 11.100 lei îl realizează varianta V'2 fertilizată cu 30 tlha gunoi
+ N 1OOP,OQ·

Sporul de producţie obţinut pe kg de îngrăşămînt este cuprins între
2,7 kg şi 13 kg tuberculi la Valul lui Traian şi între 4 şi 30 kg tuberculi la
Suceava.

Deosebit de important este şi faptul că venitul net pe unitatea de
suprafaţă este mult mai mare la Valul lui Traian faţă de Suceava cu toate
că cheltuielile totale au crescut datorită apei de irigaţie şi a transportului
materialului de plantat.

CONCLUZII. (1) Pe solul cernoziom carbonatic lutos de la Valul lui
Traian, cel mai bun sistem de fertilizare pentru cartoful destinat consu-



Tabelul 3

Influenţa îngrăşămintelor organice şi minerale asupra elementelor de productivitate şi a însuşirilor comerciale aJe
tuberculilor de cartof, produşi în condiţii de irigare (Effeet of farmyard manure and mineral fertilizers on number and
size of tuber, on yield and percentages of big, medium and sm alI tubers, in potato cropping under irrigation).

Valul lui Traian şi Suceava.

Valul lui Traian 1971-1973 Suceava 1969-1971

Gr. Producţia Producţia de
Gr.

Producţia Producţia de
Nu- comercialăde tuberculi pe categorii comercialăde tuberculi pe categorii
măr

medie tuberculi de mărime % )Nu- medie tuberculi de mărime %
Varianta a unui măr a unui

tuberc. tuber-

q/ha I
tuberc. tuber-

qjha Ila eul IMiJIO-1 .. Ila cuib :cul /MUlo-jcuib gr. % Man cii MICI gr. 0/01 Man c~i Mici

30 tJha gunoi (Mt) 11 81 384 89

I
65 24 11 12 54 281 I 81 43 38 19

30 tJha gunoi+Nso - - - - - - - 12 65 311 86 55 31 14
30 t/ha gunoi+P50 - - - - - - - 13 57 283 81 45 36 19
30 t/ha gunoi+NsoPso 13 85 405 91 72 19 9 12 60 304 83 56 27 17
30 t/ha gunoi+NsoPsoKso - - - - - - - 12 61 299 84 54 30 16
30 tjha gunoi+NsoPlOO 14 79 405 89 66 23 11 12 64 319 84 55 29 16
30 tjha gunoi+NsoPlOoK50 - - - - - - - 13 61 318 84 54 30 16
30 t/ha gunoi+N100PlOoKlOO - - - - - - - 12 66 326 84 56 28 16
30 tlha gunoi + N1SOPlooK1OO - - - - - - -

I

12 65 340 86 59 I 28 14
30 t/ha gunoi+N1SOP1SO 12 87 410 91 72 19 9 11 70 340 87 60 27 13
30 t/ha gunoi+N1SOP1l5.KlOO 13 83 400 91 68 23 9 12 67 338 87 62 25 13
30 tjha gunoi+NlOOPlOO 14 83 402 90 66 24 10 12 69 336 86 60 26 14
30 t/ha gunoi+NlOOPSO 11 90 400 91 67 24 9 60 13 337 86 56 30 14
30 t/ha gunoi+NlOoFlOoKso 13 87 413 91 71 20 9 - - - - - - -
30 t/ha gunoi+N1SOPlOO 11 92 407 91 69 22 9 - - - - - - -
30 t/ha gunoi+NlOOP1SO 14 88 405 91 70 21 9 - - - - - - -
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Tabelul 5

Eficienţa economică a aplicării îngrăşămintelor organice si minerale la cartoful de toamnă-iarnă

(Economical efficiency of fertilizing in potato cropping under irrigation)
Suceava 1969--1971

Total I Valoarea
Venit net Spor de producţle I

produc-! chelt. !Preţ 'produc-

I

Varianta ţia totală la ha

I
,cost ţiei Total I pe kg de

q/ha I lei lei/kg ,totale !lei/ha % A/ha îng~ăşă-
mllnt

30 t/ha gunoi (Mt) 347 17800 0,51 25740 7900 100 - -
30 t/ha gunoi + Nso 362 18300 0,51 28773 9700 123 15 30,0
30 t/ha gunoi + P so 349 18000 0,52 26759 8500 108 2 4,0
30 t/ha gunoi+NsoPso 366 18500 0,51 28775 9900 125 19 19,0
30 tjha gunoi+N50P50Kso 356 18500 0,52 27778 9200 116 9 6,0
30 tjha gunoi+N50PlOO 381 18800 0,49 29774 10700 135 34 22,7
30 tIha gunoi+N50PlOoKso 379 19000 0,50 29773 10300 130 32 16,0
30 t/ha gunoi + NlOOP10oK100 388 19500 0,50 30778 10700 135 41 13,7
30 t/ha gunoi + N150P100KIOO 395 19700 0,50 30779 11100 140 48 13,7
30 t/ha gunoi + N1SOP150 390 19600 0,50 30784 11100 139 43 14,3
30 tIha gunoi + N150P150KlOO 389 19900 0,51 30784 10600 134 42 10,5
30 t/ha gunoi+NlOOPlOO 391 19200 0,49 30774 11100 140 44 22,0
30 t/ha gunoi + N100P50 392 19000 0,48 29750 10400 132 45 30,0
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Tabelul 4

Eficienţa economică a aplicării îngrăşămintelor organice şi minerale la cartoful de toamnă irigat (Economical efficienc,V
of fertilizing in potato cropping under irrigation).

Valul lui Traian, 1971-1973

iTotal i Valo",ea
Venit net Spor de producţie

Produc- chelt. Preţ ,produc-

I
Varianta ţia totală la ha 'cost ţie,i Total Ipe kg de

q/ha " lei ,'lei/kg totale Ilei/ha ;0/0 IqJha îngrăşă-

ITliÎnt

30 t/ha gunoi (Mt) 432 22.500 0,52 34.560 12.060 100 100 -
30 t/ha gunoi+N50P50 445 22.990 0,52 35.600 12.610 105 13 13,0
30 t/ha gunoi+N50PlOO 455 23.220 0,51 36.400 13.180 109 23 15,3
30 t/ha gunoi + NlOOP50 450 23.250 0,52 36.000 12.750 106 18 12,0
30 t/ha gunoi + NlOOP100 440 23,460 0,53 35.200 11.740 97 8 8,0
30 t/ha gunoi + NlOOPlooK50 447 23.670 0,53 35.760 12.090 100 15 6,0
30 t/ha gunoi + N150P150 440 23.950 0,54 35.200 11.250 93 8 2,7
30 t/ha gunoi+N150PlOO 454 23.740 0,52 36.320 12.580 104 22 8,8
30 t/ha gunoi+NlOOP150 447 23.700 0,53 35.760 12.060 100 15 6,0
30 t/ha gunoi + N150P150KlOO 445 24.350 0,55 35.600 11.250 93 13 3,3
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lTIului de toamnă-iarnă (soiul Colina) în condiţii de irigare, a fost apUca
rea a 30 t/ha gunoi + N50P100- (2) Pe soIurile cernoziomoide levigate din
podişul Sucevei, pentru cartoful destinat consumului de toamnă-iarnă (so
iul Colina) cel ~mai bun sistem de fertilizare în condiţii de irigare a fost
30 t/ha gunoi + N150P10oK100 sau 30 tlha gunoi + N100P50- (3) Folosirea în
grăşămintelor organo-minerale a influenţat favorabil atît asupra numă·

rului de tuberculi la cuib şi a greutăţii medii a unui tubercul dar mai ales
asupra creşterii procentului de tuberculi comerciabili. (4) Prin administra
rea de îngrăşăminte organice împreună cu cele chimice scade substanţial

preţul de-cost şi creşte venitul net pe hectar_ (5) Cultivarea cartofului pen
truconsumul de toamnă-iarnă, în condiţii de irigare în zonele de st'epă

este foarte rentabilă, contribuind la realizarea unui venit net de peste
13 mii lei.

RESEARCHES CONCERNING THE ORGANIC AND MINERAL
FERTILIZERS EFFICIENCY IN THE IRRIGATED POTATO CROP

ABSTRACT

To establish the most effideTht doses of fertilizra'tion in the irl'ig,ated potato
cropping, eJGperiments we're carried out in Suceava in 1969 and in Valul lui Traian
in 1971. In the Iute cal'bonatic chernozem soil from the Valul lui TrH'~an, the best
fertilizing version in the irigated crOlpping for potalto for autumnwintel' consumption,
w:as the applioation of 30 t/ha manure + NSOP 100. In the levigated chernozemic soils
of Suceava plateau the greatest tubers yield is achievied when the soil is fel'tilized
by 35 ha manure + N1S0P10oK100. By the organic and mineral fertilizel's use, the
market tubel's pencentage and potato tubel' mean weight ane in!creaseld. The cost
pl'ice on the pl'oduot unit and the net profit to the area unilt are direotly influenced
by the applied fel'tilizers amounts increase.

UNTERSUCHUNGEN DBER DIE WIRKSAMKEIT DER ORGANISCH
MINERALISCHEN DDNGEMITTELN BEI DEN" BEWĂSSERTEN

KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

Zwecks Festlegung der wirksamsten Dungeg:abe bei den bewasserten Kartof
felu wurden im Jahne 1969 in Suceav,a und im Jahre 1971 in Valul lui Traian
Versuche durchgefiihr,t. Auf dem karboruatischeu Tschernosiomboden von Valea lui
TnaiJan w,ar die beste Variante zur Diingung fUr die Herbst-Winterv:erbr:aurchsklartof
feln dic Anwendung von 30 t/ha Mist + NSOP 100. Auf den g,ewlaschenen tsehernosiom
artigen Boden auf der Suceava-Holchebeneerzielte die hochste Produktionan
Knollen dte mit 30 t/ha Mist + N1S0P1QoK,oo gediinklte Variante. Durch Anwendung
von org>anisch-mineralischen Diingemitteln wird der ProzentSiatz lan Markware
erhoht und es s,teigt das Durchschnittsgewieht der Kar1toffelkinollen. Der SeiJ.hstkosten
preis pro Erzeuginisseinheit und das Nettoeinkommen pro Heka'r s'ind unmitte'lbar
durch das Steigen der angewandten Diing'emittelme,n,ge beeinflusslt.
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I1CCJlE,llOBAHI1E OTHOCI1TEJlhHO 3epepEKTI1BHOCTI1
OprAHI14ECKI1X MI1HEPAJlhHhIX Y,llOBPEHI1Yf ,llJl5I

OPOIl1AEMOrO KAPTOepEJl5I

PE310ME

,llJHI yCTaHOBJIeHlHI HaH60JIee 3epepeKTHBHbIX )l.03 y)l.06peHHH )l.JlH opOlllaeMoro KapTO

epeJIH B 1969 r. 6bIJIH npOH3Be)l.eHbI OlIbITbI B Cy4aBe, a B 1971 r. B BaJIYJl JIyH TpaHH. Ha
4epH03eMHoH Kap60HH3HpoBaHHoH rJIHHHHOH n04Be BaJIa TpaHH HaHJly4111HH BapHaHT nJIO

)l.0P0JI.HH )I)HI KapToepeJIH, lIpe)l.Ha3Ha4eHHoro )l.JlH paCXO)l.a nOCJIe opOllleHHH 6bIJIO lIpHMe

HeHHe 30 TOHH/ra HaB03a + N-50 + P-lOO.
Ha 4epH03eMHbIX BbIIl.J,eJI04eHHbIX n04Bax B nO)l.HlllYJI Cy4aBeH HaH60JIblllaH lIpO

)l.yKUHH KJIe6HeH 6bIJIa oCyIl.J,eCTBJIeHa npH BapHaHTe y)l.06peHHH 30 T/ra HaB03a + N-150,
P-100, K-IOO.

nOCpe)l.CTBOM lIpHMeHeHHH opraHH4eCKHX MHHepaJIbHbIX y)l.06peHHH yBeJIH4HBaeTCH

lIpoueHT KJIe6HeH )l.JIH lIpO)l.alliH H nOBbIlllaeTCH Cpe)l.HHH Bec KJIy6HH KapToepeJ1H. Ce6eCTOH

MOCTb Ha e)l.HHHUY npO)l.yKTa H 4HCTbIH )J.OXO)l. Ha e)l.HHHUy lIOBepXHOCTH nO)l.BepllieHbI He
lIOCpe)l.CTBeHHoMy BJIHHHHlO lIOBbIllleHHH KOJIH4eCTBa, lIpHMeHHeMoro y)l.06peHHH.

BIBLIOGRAFIE

AVRAM, P., 1969: Analele LC.C.S. Br.aşov, Cartoful, 1. BERINDEI, M., 1968;
Problem,e Agrtcole, 1. BERINDEI, M. şi col:ab. 1968: Ana1el,e LC,C.P.T. Fundulea, 34,
B. COPONY, W. şi colah., 1965: Analele LC.C.P.T. FundUilea, 33, B. NEGUŢI, 1., 1973:
Lucrări ştiinţifice - S.E.C.L Valu lui Traian. REICHBUCH, L, şi colab., 1973: Analele
LC.C.S. - Br,aşov, Cartoful, 4. SCURTU, D., 1973: Analele Le.C.S. Brlaşov, Carto
fuI, 4.

Prezentat Comitetului de redacţie

la 20 martie 1975.
Referent: ina. W. Copony



LUCIA DRAGOMIR şi colab., Epoca de îngrăşare la irigat. 191

INFLUENŢA EPOCII OPTIME DE APLICARE AINGRAŞAMINTE,LOB

ORGANICE ŞI MINERALE ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF LA
IRIGAT IN DIFERITE CONDIŢIIPEDOCLIMATICE

LUCIA DRAGOMIR, 1. NEGUŢI, D. SCURTU, ALICE MARINICA
ŞT. RENEAşiGH.BUDAN

Au fost experimentate timp de 2 şi 3 ani, în 5 localităţi, la
soiurile Ostara, Desiree şi Colina, variante de îngrăşare organică şi

minerală, diferite ca epocă optimă de aplicare. Azotul aplicat toam
na a dus la producţii mici, indiferent de tipul de sol şi condiţiile

climatice; aplicarea în primăvară a dus la sporuri (150 kgJha s.a.
la Ştefăneşti, Valul Traian şi Bechet, N 120 kg/ha s.a. la Suceava).
Administrarea fracţionată de N şi P nu a fost eficientă. Fosforul
poate fi aplicat toamna ca şi primăvara, dar numai dacă azotul
este aplicat pl'irnăvara. Gunoiul fermentat aplicat toamna a dat.
sporuri la Ştefăneşti şi Valul Traian; gunoiul proaspăt a fost mai
eficient decît cel fermentat la aplicarea în vară, toamnă şi iarnă

dar egal ca eficienţă, 'a aplicarea în primăvară. Efectul prelungit
în anul II este mai pronunţat la gunoiul proaspăt decît la cel fer
mentat (epocă de aplicare - vara, primăvara sub arătură nu pe
brazde la plantare).

Un aspect important de care trebuie să se ţină seama la stabilirea
unui sistem raţional de fertilizare a culturii cartofului la irigat, este şi epoca
optimă de aplicare a îngrăşămintelor organice şi minerale.

Această problemă a fost sporadic studiată în ţară şi în străinătate în
condiţii de irigat. B eri n de i (1966, 1968), K o z a k (1967), F o t y m a
(1968), Bon dar şi Fi Ş c e n c o (1968), G l e t (1965), T ă n ă s e s c u
E u gen i a şi colab. (1970), prin cercetările făcute la neirigat au ajuns la
concluzia că îngrăşăminteleminerale sînt valorificate eficient, dacă azotul
se aplică primăvara, iar fosforul toamna sau primăvara pe fond organic;
aplicarea fracţionată a acestor îngrăşăminte nu este justificată economic.
Epoca cea mai potrivită a gunoiului de grajd este toamna, însă în anii
umezi poate fi aplicat cu aceleaşi rezultate şi primăvara sub o arătură

superficială, cu condiţia unei arături de toamnă.

CONDIŢII ŞI METODA DE CERCETARE. Această problemă s-a urmărit

astfel: (1) La Ştefăneşti (Argeş) s-a cultivat soiul Colina pe un sol aluvional, cu
textură luto-nisipoasă şi cu un conţinut în humus de 2,0-2,40/0, avînd Ca premergă

toare varza de sămînţă. (2) La Suceava s-a experimentat pe acelaşi tip de sol însă cu
textură luto-argiloasă cu un conţinut în humus de 4,20/0, după cereale de toamnă, fo-
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losind soiul Colina în anii 1969-1970 şi Merkur în anul 1968. (3) La Bechet s-a urmă

rit soiul Ostara încolţit, pe solul nisip grosier cu textură nisipoasă, foarte sărac în
humus (0,1-0,9), după sorg furajer. (4) Staţiunile Valul Traian şi Brăila au experi
mentat pe cernoziom castaniu format pe loess cu textură medie, bine aprovizionat în
humus, după grîu de toamnă; Brăila a folosit soiul Colina şi Valul Traian Ostara
încolţit şi Desiree. Cu excepţia Staţiunii Brăila care a irigat prin scurgere la supra
faţă, celelalte staţiuni au irigat prin aspersiune. Norma de udare şi numărul udări

lor au variat în funcţie de regimul ploilor căzute în timpul vegetaţiei.

Variantele sînt redate în tabelele privind sinteza rezultatelor. Lucrările de
întreţinere şi combatere a bolilor şi dăunătorilor au fost cele specifice culturii, apli
cate corect şi la momentul potrivit.

Condiţiile climatice au influenţat diferit rezultatele experimentale de la. an la
an şi de la o staţiune la alta (figurile 1, 2). Astfel, laŞtefăneşti în cei doi ani pre
cipitaţiiie căzute au fost bine repartizate pe toată perioada de vegetaţie, înregistrîn
du-se un deficit neînsemnat în decada a II-a a lunii iunie în ambii ani, deficitul fiind
suplimentar prin irigare şi un excedent însemnat în 1972 începînd cu luna iulie şi

pînă toamna tîrziu. La Suceava în anul 1968, primăvara a fost extrem de secetoasă,

prelungindu-se cu o vară secetoasă; anul 1968 în ansamblu a oferit condiţii nefavo
rabile, datorită ploilor abundente care au favorizat un atac puternic de mană; anul
1970 a fost normal cu excepţia lunilor iulie şi august cînd s-a făcut resimţită lipsa
ploilor. Valul Traian situîndu-se într-o zonă aridă a înregistrat în toţi anii un regim
pluviomefrîc redus în timpul vegetaţiei, deficitul de umiditate fiind suplimentat prin
tr-un număr însemnat de udări. La Bechet anul 1970 a fost bogat în precipitaţii, dar
datorită vînturilor puternice care bîntuie în general în această zonă a produs distru
gerea plantelor, provocînd neuniformitate în cultură; anul 1971 a fost secetos, deficitul
de umiditate s-a completat prin 5 udări a 1500 mc. apă la ha; în anul 1972 regimul
ploilor a fost de asemenea redus, dar producţiile mici nu s-au datorat lipsei de apă.

ci grindinei căzute în aprilie şi a vînturilor puternice. La Brăila cei 2 ani de experi
mentare au fost foarte diferiţi: anul 1967 s-a caracterizat ca un an ploios şi răcoros,

iar 1968 secetos şi călduros.

REZULTATELE DE PRODUCŢIE OBŢINUTE. 1. Ştefăneşti Argeş.

Producţiile obţinute anual, în special media lor, au fost mult influenţatede
regimul ploHor căzute în cei 2 ani de experimentare (figura 1). In 1971, regi
mul ploHor fiind normal iar gunoiul de grajd aplicat toamna, îngrăşămin

tele minerale administrate primăvara au dus la un spor semnificativ de
producţie, de 32,0 q/ha faţă de varianta martor care a primit aceste îngră

şăminte toamna (V1). In condiţiilede secetă accentuată din iarnă şi prima
parte a primăverii anului 1972 şi a ploHor abundente căzute în a doua
parte a verii, s-a remarcat efectul gunoiului de grajd aplicat primăvara

(înregistrîndu-se un spor de producţie foarte semnificativ de 71,7 q/ha).
2. Valul Traian. Soiurile Ostara şi Desiree s-au recoltat în 'două faze:

prima la înflorire, a doua la maturitate. Rezultatele obţihutepe soiuri şi

recoltărisînt redate în figurile 2 şi 3. La recoltarea I-a a soiului Ostara,
media celor 3 ani confirmă cele relatate de literatură privind epoca de
aplicare a·azotului. Prin aplicarea a N 150 kg/ha s.a. toamna, indiferent de
epoca de aplicare a îngrăşămîntului organic şi a fosforului, s-au înregistrat
minusuri de producţie semnificative. La recoltarea a II-a a acestui soi, deşi

prodlfcţiile au depăşit 30 t/ha în fiecare an, epoca de aplicare aîngrăşămin

telor a influenţat foart~ puţin,. Rezultatele medii au scos în evidenţă efectul
îngrăşămîntului organic .aplicat toamna.

Soiul Desiree avînd perioadă mai lungă de vegetaţie a valorificat
foarte bine acţiunea combinată a celor două feluri de îngrăşăminte(organi-
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ce şi minerale). Datele medii pe cei 3 ani, la ambele recoltări ale acestui
soi, au evidenţiat eficacitatea îngrăşămîntuluiorganic aplicat toamna. Azo
tul aplicat toamna, indiferent de epoca de aplicare a îngrăşămîntului orga
nic şi a fosforului în cazul acestui soi a produs deficit de producţie semnifi
cativ.

3. Suceava. Udările aplicate în 1968 au stimulat valorificarea azotului
aplicat o parte toamna şi cealaltă parte primăvara (N 60 P 80 toamna şi N 60
primăvara), dînd un spor de producţie de 27,0 q/ha distinct semnificativ
(figura 4); prin adăugarea dozei de N 60 kg/ha s.a. la îmbobocire (V7), sporul
de producţie tinde să crească (31,3 q/ha distinct semnificativ). în 1969 dato
rită ploilor abundente căzute în timpul vegetaţiei, dozele mari de azot au
mărit sensibilitatea la atacul de mană, făcînd ca varianta mai sus amintită

(V7) să înregistreze un deficit de producţie de -44,3 q/ha., distinct semni
ficativ. Condiţiile anului 1970 fiind favorabile au făcut ca producţiile să

se diferenţieze foarte puţin şi nesemnificativ. Datele medii nu evidenţiază

necesitatea fragmentării dozelor de îngrăşăminte şi nu justifică economic
cheltuielile ocazionate în plus prin repetarea lucrării.

4. Bechet. Soiul Ostara a fost recoltat în două faze. Datele medii
înscrise în figurile 5 şi 6 evidenţiază că la ambele recoltări azotul aplicat
primăvara împreună cu 1/2 din doza de fosfor, contribuie la obţinerea de
producţii semnificative (recoltarea I-a, V 6 = 41,3 q/ha) sau prin aplicarea
concOlTIitentă a dozei întregi de fosfor cu azot primăvara se obţine de ase
menea spor de producţie distinct semnificativ (recoltarea a II-a Vs = 62,2
q/ha). în general pe aceste soIuri factorul care influenţează producţia este
azotul aplicat primăvara. Fosforul nu influenţează în mod deosebit produc
ţia, el poate fi aplicat atît toamna cît şi primăvara sau fracţionat. Aplicarea
concomitentă prezintă un dublu avantaj; se reduc cheltuielile prin încor
porarea lor separată şi totodată contribuie la obţinerea de producţii mari.

5. Brăila. Gunoiul fermentat în medie pe cei 2 ani de experimentare
. (tabelul 1) a înregistrat un minus de producţie foarte semnificativ de

4:3 q/ha, faţă de gunoiul proaspăt. Comparînd acţiunea gunoiului cu cea
a îngrăşămintelor minerale, rezultă că gunoiul fermentat a dat sporuri
de producţie foarte semnificative, cînd a fost aplicat (V,) sau iarna în
lnezi (V6). Gunoiul proaspăt a dat sporuri de producţie foarte 0'-1.l.U'l.LLl.'-.-Uld

cuprinse între 54 şi 62 q/ha faţă de îngrăşăminteleminerale, atunci cînd a
fost ~plicat iarna sau devreme. Efectul de
făcut resimţit în anul la fermentat ,n·.. C\,--r,C'T'~l

spor de producţie de 83 semnificativ cînd
iarna, iar la
sau



LUCIA DRAGOMIR şi colab., Epoca de îngrăşare la irigat. 195

De -1971
········(97R
---/g13

'!fi -.-. flOl'/17O/a

10

mm - f97f
12. /fllll

----f!l75
f()(I -'-'-nol'lTwla

lJO

60

20

IV V VI Vlf Vf" IX

Temperl/w[1//e med//I'n binpd V~
ge~~ /{l7/ -f§1Z- f!17j
~ normB/gpe JtJ oni

O........--,.-..,.---..,....~-""'T"'='
N V VI VII VIII If

Peec!p/l;dit'/e mtimplJ! vqgeto.
tle/pc.:iTil. fflll-1!l72 -1m-3 si

17 170f'mB!8 peJO.fmi 7

D/fJamico cJimaClc:J f.g Slot/vf7eo {xperlment.!Jjj Vo/ul lui Tr.gign.

"..~.

<'" /
/ .

/'1 V fff 1111 VIII lJl

P("lecÎfJII;B~!lIe În timpul
It/eipeanii !!Jtjl-f!Jti8

1.9.

mm
l2IJ

1/1 V VI VII VIII fi

Temperotud moe/t? În timpul ve
{jeto?/e/ptJ /11711' 1087-1958 şi

norfJ1Blo

°c
Ş5

~1

j(J
1958
flllf7ffJ81i

2;

tf)

f5

ltJ

f

Valul Traian (anii
1967-19(8). Climate con

(Brăila).



:1

,//1;

'!II
.16\'-

5lr11
'$

i.'~

'4l t"lll

'$
\It

c;::,

~ '"

~
~

~ ~
..,t'.

iti. '" ilo

~
"l-

i{

~

c". "-

,'""1
~

.,.,-
~1

i1 ~ "'"

--
l'

~

11171 1112 1!m-&'12 ~ fGâIJ /9& ~ fIllll 1.§!68-1Q7D

1111 &L.5'Jj:~M A1- 5%r:J7,6 .4L ~::JI.4.1/ib c:J 1P&9 &L :J%=i!i8
(J;;e Ai. 1%:40.1.9 .6/.1%-49,8 Al.1%=H,6~/1Ja

/JL5Z:;a:f4 LJL.f1;-=2g4- ALjJ~/2/11r9

Ifllf-l9/'R ALI./R=87,25 &41%"~75 N.tllt-54$j/kI [IJ]1J (ţJ7tl .:it. 1%:,240 LJLlj;,'34:T .&1/%.:.3'.0 .6L 1%=!Jl,4.gr;~

~ f9!fj-lillO &L/J,!%=3.f,J Mt7,/Jr 44S .dLtZl%=OV LJLtJ/%::14lijl/io

",fluenta opoc//optima da -GdlC!Jf'6o lflj7BtI!lmlnt.eiaP mi{ltJf"die /lStJfJf'/J
Pl'adi/ctJe/dlJ cartof InCtJI7!lÎt;I!' ris i/'ÎgBIYJ la .'ibtftJr;eg E!/Jodmw't:.J,C

" !:;JJctJ::Jva i!i7# f!J§8 ·1969.IflllJ~imedJiJ /968- /'910

" !:.f.ffJIJftaCf.lJC/IOjJt/me, o/JOpljCOf'8Il Î(!§.fl9simthteltlr tl/'gan/ce ş/
f7?neJ'dJfJ. 8StIpţg jJ['iJdU{lillfl de luberaJ, i'n t0J7d!tiide I ig. Ia S6B
tlL/f/OB f,;cperr'mtfntrJh j'tefe!"itŞ;J..'-A('9~. St;/uitbl!no:iJ:!uritate 

/g1t; {lllR Y' media {g11-1.J2?

Fig. 3 _ Influenţa epocii optime de fertilizare asupra producţiei de cartof' a irigat la Ştefăneşti-Argeş şi Suceava. Effeet
of best tirne of fertilizing on potato tuber yield under irriga tion in Ştefăneşti-Argeş and Suceava.



LUCIA DRAGOMIR şi colab., Epoca de îngrăşare la irigat. 197

(~i'1-1975

AL5%=2I,J'l/hiJ
AL I%=I18,Rgl!le
AL IJ,t:I=57,j"'lll!a

19~

4JL ~=I?R,3

tJL rJ,=J!$g
1!J.{I,!%::-99,5

'972
.tiI. 5%="27,5
tJL !%=.P7,B
ALal%'56/i

#)"

Al. 0%=2(1)
jjl. tfr26,1)

t8L alf.''4IJ

ffll1
4.5Z•.a?,tJ
/JL1:' w411/
tdUll!=fJM

lfIl'I]

AU%;11At
tJ.J. f%.(MS'
AL 'l,Ig"~lI

/973
.Al.&'X;::?e5
.61.1%,.:81,$
JJLtJlt,.g,S

Ig'l-llJ7~

.AL 5'% " {7,7;/1J,g
.tJL 1% =2:J,5djlh,;,
AL4!%rJ4/7f/h;;

k"iJ%Ş{!ţ-9ep2L"i'4~dJ 1;i/&W'tJ Il,,~1iI1tt:b'IJI9gonice şimipertJ/e 8BI.IpnJpl'(Jfjr.JC/:ieide
CLtbtJrr:!/I//;,Ctllxtif;li"de itrj3n? /;; St9ţ/vntJ.e bpel'i/f1fM~ /(gh/Iu/1;.0/317

Sm'ullle5/i# RectJl!:.? ,,1J 1ll7I-l.9lJ:

Fig. 4 ---: Influenţa epocii optime de fertilizare asupra producţiei de cartof la
irigat la Valul Traian la soiurile Ostara şi Desiree, recoltarea I-a. Effect of
best time of fertilizing on potato tuber yield under irrigation in Valul Traian

- first harvesting at Ostara and Desirae varieties.



198 LUCR. ŞT., LC.C.S., CARTOFUL, 1976, VOL. VI.

g/hrJ

~..

f971
.dL5"=M.Q
~"'''41l1
.&1. tJ,/7{,::5p.tl

1!l7:!}
.IJ1.~::J!f;J

ALIZ"'5Ji3
.ol..o,l%=iWJ

f971-l!ll9
LJLil,%"R,J,.7flhi
.tjJ. t%"~g,J9./'?;;
Aif},IZo:z;, ffr};;

I9?NW~

Ai.n ..J'~-t/h,g
.6L1f. It56.2If.1t3

ii/.iJ,tz,M.IJ/1lQ

.1§l'6
o.§%:;J5,ff

,AI./$=54.(

N.4~9

&7,t
.6L62,·2.U

4t.1Z"J21
.dl.~~,$

~"
4/.gt:RU,//
.di/%=4II.O
IJLO/l,rH,IJ

-- Ht(v,JIJ'I8lIiI
Ei3 ID?I
tJJJD 6lJ?
t::l I!~
l7ZZZJ el-fUJ

l~11fJlJCII'optime tie1JfJ/tC;re Q ingrrJsiminteJrm/Il6Me " orp/lice c95f.fJ1:8lJf'O'

tiVC/il'6i deeulJcrali ÎP condtltÎt1cilY'gI/re IJ staţ!uPtJII lAfJl!r/tni!Y1tiJ18 /ia/uliul
Trei<1n So/ul IJesJf'f!e. Rt:CfJIl:B fiII. 1U71-1P73.

Fig. 5 - Influenţa epocii optime de fertilizare asupra producţiei de cartof
irigat la Valul Traian la soiurile Ostara şi Desiree, recoltarea a II-a. Effeet of
best fime of fertilizing om potato tuber yield under irrigation in Valul Tratan

- second harvesting at Ostara and Desiree varieties.



Ig7d {g7f tlZ2 1970 - S7P
iJL5%:::?tf AL 67{;=7tY .cJ.5%::45;3 L1.5"/.,=-:4,,'?t!J7f/M
/;.L f%~-j7,(j fJ!..1%=fli5 tJf. {'}f1:: 5/,5 4I.1%=ct},tP,. !iI!J.il
AL IZljf=!Jf"B 6L "'LI)I'1.=($2/5 AiIJJ%=7J,819//J3

tgl/7

~L5%=9;re

/tJ;;u./~':'i'J?

~ ~?-~:~:3,~6~",,1,1?

AL 1%:4M-''''
.&Lal%=50J,; -11-

I!lI'I!

.4L.1%~31,.;3

AL {~&"".(rR,5

,(j lll;ljf::5ZtJ

ftllf
LJL5%'="442
4LI%=745
u-1I1f::-1i'jg

~ (gl/}

mrrnm t971
c:::J IP7I! iJLl%::14.f.R

~ 1IltJ-1!Jl2 N.QAI:UI!

'Jll. %
~ ......
~~

~ ~
'i:\l "-
':ti" ~
~.) ~

'.t.. : ~*
~'I\t\!i.:tI ~".>&:lI:
~~~\<:l ~~l{)\\"

~~~~ ~ti;~;g

P!JIJ

;;~ t?fiu!eo..ba t;fJOC// OfJJl'T!8 el." c1j7t1'cllPe Ei 1~7!7(JS:i'/1,b!;&ti'1 mi'W'tJIe.f!SL~'lJr.J jJf'M tie
[;i,t/Jtff;/,tIt; UJ ot}nd/~;;de !lY.9i;l'e IJ 8&EiUflf%J de ClJflt'f!'N/1'/ ,fle:J78/;. Be/li OsteY'd I'&CIJ!b/.~

O/I-t] /§?V,; l:J:rY;f.f12 t:,Jmeliig ({ilO-/glP

fig Jllfi'e!J1J.9e;»diopb/me tieIfJI/weem.9~minbt:b1'm/ne!'Wkt1StIpr,;;)l'lJducl;!e!de
tubtJpetli iJCI1f/r/ljii;"'§areeStetilR1t:8 CentJ1!JlO deCB!'am 8ed1et SolulOSbaro

Jte&ollia c9 1Il IUlO-IW/;IU12 ţill7Bt!!.9{wrJ.!!l;R

Fig. 6 _ Influenţa epocii optime der fertilizare asupra producţiei de cartof la irigat la Bechet, soiul Ostara, recoltările
1 şi IL Effect of best time of fertilizing an potato tuber yield under irrigation in Bechet, an sands, Ostara variety, first

and second harvesting.



Tabelul 1

EficacItatea gunoiului proaspăt şi fermentat aplicat la diferi te epoci in anul 1 :şi efectul lui prelungit in anul II, în
condiţii de irigat. (EHicacy of fresh and not fresh farmyard manure applied at diHerent times, on potato yield in the

first year and in the second year, under irrigation). S.E.A. Brăila

t-.j
o
o

1967 1968 Media 1967-1968 Efect prelung. în anul II
---"---

Nr. ;Prod. q/ha ;Prod. q/ha Producţia q/ha Producţia q/ha

var. 20 t/ha gunoi + NOOP40K"O

GF I I GF -/ F Mtt Mt.
GF. I IGF_loF. Mt·l'p· Mt.GF. GP. GF. GP. GP. GP. ~ngr. 'î.ngr. GP. GP. I~ngr. ~ngr.

mIner. mIner. m.Iner. illlner.

I
---

V1 Vara 'ub arătură I 532 515 472 470 502 492 10 158 ***' 48 * I 346 392 1-46 55* 01***
V2 Toamna sub arătură 494 520 468 528 481 514 _43000 37* 80* * 349 337

I-~~
58* 46

V3 Iarua (XII) imprăşt i 500 518 454 444 477 481 - 4 33* 37** 340 366 49* 75**
V4 Iarna (X11) în grămezi 486 505 424 471 455 488 -330 11 44** 329 341 -12 28 50*
V5 Iarna (I-II) împrăştiat 497 523 477 488 487 506 -19 43** 62*** 374 336 38 83*** 45
V6 Iarna I-II) în grămezi 507 519 492 477 499 498 1 55*** * 348 354 ,- 6 57* 63*
V7 Primăvara sub arătur 473 503 467 493 470 498 -28 26 * 325 381 -560 34 90***
Vs La plantare pe brazde 491 489 442 410 467 449 -18 23 5 366 362 4 75** 71 **
\'9 Idem 15 tJha gunoi 518 530 466 393 492 462 30 48** 18 339 310 29 48 19

- Mt. îngrăşat mineral 511 377 444 291
(N60P40K40)

- Mt. neîngrăşat 451 350 401 315
- Dif. Mt. îngrăş. Mt. 60 25 43 -24

neîngrăşat

DL 5%
DL 1%
DL 0,1 %

43,0
52,7
74,0

qJha
qJha
qJ1h

47,0 qJha 37,7
62,5 qJha 41,8
81.0 qJha 53,8

qJha
qJha
qJha

48,2
64,1
83,0

qJha
qJha
qJha

t:-<
q
()

~
.[fj

~"':3

H

il
il
?
()
;J>
~
"':3
O
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producţie înregistrat nu a depăşit prea mult cheltuielile efectuate prin
repetarea lucrării. (4) Ingrăşămintele pe bază de fosfor pot fi aplicate cu
bune rezultate atît toamna cît şi primăvara, cu condiţia ca azotul să fie
aplicat primăvara. (5) Gunoiul de grajd fermentat aplicat toamna a înre
gistrat rezultate bune, atît la Ştefăneşti, cît şi la Valul Traian. (6) In ceea
ce priveşte epoca de aplicare a gunoiului de grajd proaspăt şi fermentat
la diferite epoci, la Brăila, cele m.ai ll1ari producţii s-au obţinut cînd s-a
aplicat 30 tone/ha. îngrăşămînt organic pe un fond mineral de N60P04K40,
atît vara, toamna su barătură cît şi primăvara. (7) Gunoiul proaspăt a avut
o eficienţă sporită faţă de cel fermentat la epocile de aplicare din vară,

toamnă şi iarnă. Aplicat priInăvara pe brazde gunoiul fermentat a fost
Inai bine valorificat decît cel proaspăt. (8) In anul II de experimentare
gunoiul de grajd proaspăt a avut un efect prelungit mai pronunţat decît
gunoiul fermentat. Sporurile de producţie cele mai mari au fost înregis
trate la variantele care au prilnit acest îngrăşămînt vara, primăvara sub
arătură sau pe brazde la plantare.

ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS APPLICATION OPTIMAL
TIME EFFECT ON POTATO YIELD UNDER IRRIGATION AND

VARIOUS PEDOCLIMATIC CONDITIONS
ABSTRACT

Accarding to an experiment of 3 years carried out in 5 Iacalities it was con
cluded that (1) the Nitrogen applied in autumn is Ieading to small yield, the yield
increases being maximum ta 120-150 kg of N s.a./ha applied in spring, (2) mineral
N and P fertilizers application is not efficient, (3) the farmyard manure should be
applied in autumn (30 t/ha to N60P40K40 for instance) and (4) the well fermented
manure is better used when applied in spring than the fresh manure.

DER EINFLUSS DER OPTIMALEN ANWENDUNGSZEIT DER
ORGANISCHEN UND MINERALISCHEN DUNGUNG AUF DIE

KARTOFFELPRODUKTION BEI BEWASSE'RUNG UND UNTER
VERSCHIEDENEN PEDOKLIMATISCHEN BEDINGUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

lm Rahmen eines dreijăhrigen Versuches in 5 Ortschaften, wurde die SchIuss
folgerung gezogen, dass (1) der im Herbst angewandte StickstofÎ geringe Produktio
nen bedingt. Die hăchsten Ertrăge wurden bei der Anwendung von 120-150 kg NJha
im Fruhjahr erzieIt. (2) Die fraktionierte Anwendung der Mineraldunger N und P
war nicht wirksam. (3) Der Stalldung muss im Herbst eingebracht werden (z. B.
30 t/ha bei N60P 40Kd. (4) Der gegărte Stalldung (Mist) wird bei dem Einbringen im
Fruhjahr besser verwertet als der Frische (Mist) Stalldung.

BJl115IH11E 0I1T11MAJlbHbIX YCJlOB11Y1 I1P11MEHEH115I
OPfAH114ECK11X 11 M11HEPAJlbHbIX YLl05PEHI1Yf

HA I1P0113BO,llCTBO KAPTO<PEJl5I I1P11 OPOlliEHI111
B PA3Jl114HbIX I10,llKJlI1MATI14ECKI1X YCJlOBI151X

PE310ME

Ha OJ],HOM TpeX,'leTHeM OTIbITe B nHTH MeCTHOCIHX 6bIJIO BbIHCHeHO, '-IIO (1) aSOT, npH

MeHeHHblH oceHblO, BblSblBaeT He60.JIblllHe npOHSBOJ],CTBa, YBeJII-PieHHH npOHSBOJ],CIBa 6yJ],yqH

MaKC:HMaJIbHblM npH 120-150 Kr aSOIa Ha reKTap, npHMeHeHHblX BecHoH (2), qaCTUqHOe
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npHMeHeHHe MHHepaJlbHbIX y.no6peHHH N H P He 5IBJl5IeTC5I 3epepeKTHBHbIM, (3) HaB03 .nOJI)KeH

ObITb npHMeHeH oceHblO (HanpHMep, 30 TI/ra N-60, P-40, K-40) (4) neperopeBlIlHH HaB03

OCBaHBaeTC5I Jly4IlIe npH npHMeHemiH ero BecHoH, 'leM CBe:tKHM HaB03.
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CERCETĂRI PRIVIND TEHNOLOGIA !APLICĂRIIERBICIDULUI
"ARGETRIN"

L. TAMÂS, H. BREDT, M. BERINDEI, 1. VLĂDUŢU, 1. BRETAN, 1. SIMIONESCU,
M. GUŢA, D. SCURTU, P. ZĂHAN, 1. MAzAREANU, F. CANŢAR, MARIA
NĂFORNIŢĂ, 1. NEGUŢI, V. POPA, 1. ŢîRU, LUCIADRAGOMIR, G. MORAR şi

1. CĂLINOrU

Pentru stabilirea dozelor de Argetrin şi a tehnologiei sale
de aplicare în funcţie de condiţiile naturale şi agrotehnice foarte
diferite în care se cultivă cartoeul în R. S. România, s-a amplasat o
experienţă polifactorială în 16 localităţi. S-au urmărit: întreţinerea

culturii pînă la răsăritul cartofilor, doze diferite de erbicidare,
aplicare preernergentă a erbicidului, erbicidare la îmbobocire pre
cum şi lucrări mecanice de întreţinere în timpul vegetaţiei. Com
baterea buruienilor pînă la răsărirea cartofilor se asigură prin
grăpare şi rebilonare sau prin aplicarea unei cantităţi de 4 kg/ha
Gramoxone. Datorită precipitaţiilor abundente este indicată doza
de 2,5 kg/ha Argetrin, dozele mai mari fiind fitotoxice în multe
localităţi. Folosirea Argetrinului creează posibilităţi de reducere
a numărului de lucrări de întreţinere. O singură bilonare pe par
celele erbicidate a sporit producţia şi a redus gradul de îmburuie
nare. In cazul unei infestări cu buruieni perene este necesară

aplicarea unei praşile manuale"

Chiar dacă pe plan mondial se aplică erbicidele pe scară largă în
cultura cartofului, cercetarea îşi continuă activitatea cu scopul găsirii unor
erbicide mai bune şi îmbunătăţirii tehnologiei de aplicare.

S-a stabilit, aproape unanim, că scopul principal al lucrărilor Ineca··
nice de întreţinere este combaterea buruienilor şi că lucrările repetate au
efect negativ asupra producţieide tuberculi (S i m o n şi Cer n y, 1973).
Prin aplicarea erbicidelor în perioada de vegetaţie se caută distrugerea
buruienilor cu răsărire tîrzie (B r e d t, 1973; C ros n i e r şi colab., 1973),
nefiind posibilă întreţinerea culturii de cartof fără lucrări mecanice (D i
mit ro f, 1973). O grăpare şi rebilonare înainte de răsărire şi o bilonare
în timpul vegetaţiei este acceptată ca o soluţie universală pe parcelefe
tratate cu erbicide (D ani e 1, 1973), dar o tehnologie mai diferenţiată în
funcţie de precipitaţiile căzute (R o z t ro p o v i c z, 1973), sau în funcţie

de textura solului şi compoziţia floristică a buruienilor (T a mas, 1973),
duce la rezultate mai bune.
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Prezenta lucrare caută să găsească o tehnologie de întreţinere cît
luai corectă prin folosirea Argetrinului în funcţie de condiţiile naturale
şi agrofitotehnice foarte diferite în care se cultivă cartofi în R. S. România.

METODA DE CERCETARE. S-au studiat următorii factori: (1) I - întretine
rea culturii pînă la rasărire: cu graduare i1 - grăpat + rebilonat; i2 - aplicat Gra
moxone 4 l/ha, (2) - C - combaterea chimică a buruienilor: (c, - martor netratat;
c2 - 2,5 kg Argetrin pe rînd la răsărit; C3 - 5 kg Argetrin toată suprafaţa 'a răsărit;

C4 - 10 kg Argetrin toată suprafaţa la răsărit; Cs - 5 kg Argetrin la răsărit; 5 kg
Argetrin între rînduri la îmbobocit), (3) - M - lucrări mecanice de întreţinere

(m, - nelucrat; m2 - rebilonare; m3 - praşilă mecanică + rebilonare; m4 - 1
praşilă mecanică + 2 rebilonări; ms - 1 rebilonare + 1 praşilă manuală; m6 - 1
praşilă mecanică + 2 rebilonări + 1 praşilă manuală).

Experienţa a fost urmărită în 16 localităţi, la irigat şi neirigat, pe soIuri cu
compoziţie mecanică diferită, conţinut diferit de humus şi specializare diferită a
cartofului în cadrul bazinelor de cultură. Primăvara fiind secetoasă plantările s-au
.ăcut în condiţii normale. Ploile căzute după aplicarea erbicidelor au asigurat efec
tul lor imediat cu excepţia cazului de la Timişoara, unde s-a redus mult efectul
erbicidului datorită întîrzierii căderii ploilor. începutul verii a fost foarte ploios, cu
precipitaţii de 100-150 mm în luna iunie, cu cantităţi de 60-80 mm căzute în cîteva
zile, care au contribuit la o fitotoxicitate exagerată a Argetinului şi la un atac intens
de mană la soiul Spartaan în unele localităţi. Luna iunie la Iaşi şi Secuieni şi par
tea a doua a verii în toată ţara a fost secetoasă.

REZULTATE OBŢINUTE.Din analiza varianţei pe localităţi rezultă

că nu este diferenţă între cele două metode de întreţinere aplicate înainte
de răsărire (tabelul 1). Diferenţă semnificativă între aceste variante s-a
constatat numai la Cluj. Numărul semnificaţiilor creşte la combaterea
chimică a buruienilor şi cele mai multe semnificaţii sînt la lucrările me
canice de întreţinere. Se remarcă diferenţierile rnari între localităţi atît
la acţiunile principale cît şi la interacţiunea factorilor.

La aplicarea unei cantităţi de 4 l/ha Gramoxone înainte de răsărire

s-a înregistrat o tendinţă de creştere a producţiei (deşi neasigurată sta
tistic) faţă de variantele unde s-au distrus buruienile prin grăpare şi rebi
lonare. Această tendinţă a graduărilor a fost inversată numai la Geoagiu.
Diferenţele între graduări sînt şi mai mici în privinţa com.baterii buruie
nilor (tabelul 2).

Aplicarea Argetrinului a contribuit la creşterea producţiei de tuber
culi numai la doza de 2,5 kg/ha concomitent cu un număr redus de lucrări

de întreţinere (figura 1). Majorarea dozei de erbicid peste 2,5 kg/ha a
influenţat negativ producţia de tuberculi. Cele mai mici producţii s-au
realizat prin aplicarea Argetrinului de 10 kg/ha, ca urmare a efectului
fitotoxic al erbicidului. Prin aplicarea acestei doze în două faze, 5 kg
înainte de răsărire şi 5 kg înainte de îmbobocirea cartofilor, s-a redus fito
toxicitatea dar într-o măsură mică. Nici aplicarea erbicidului Diralid în
timpul vegetaţiei după un tratament cu 5 kg Argetrin înainte de răsărire

nu a determinat o creştere a producţiei de tuberculi. Din figura 1 reiese
foarte evident influenţa pozitivă a unei rebilonări (R) şi a unei praşile

luanuale aplicată după o rebilonare (RM).
Variaţia producţiei de tuberculi pe tratamente şi localităţi este foarte

mare. La jumătate din localităţi s-au realizat producţii mai mari fără tra
tament cu erbicide. Este un caz unic situaţia de la Le.C.S. Braşov, unde



Tabelul 1

Tabelul varianţei pe localităţi - valori F.
(Variance analysis for places of cropping - F values)

I
Cauza variabilităţii

Localităţi

I
, I 1 I ,

1 C !!.VI C xl MxI MxC MxCxI

Oradea 0,1 2,8 1,5 1,0 2,2 1,4 1,0
Iaşi 4,7 1,9 6,4 ** 5,9 * 2,2 * 5,1 * 17 *
Livada 1,0 0,6 2,4 * 2,7 0,9 0,7 0,5
Timisoara 30,6 12,1 ** 99,4 *** 7,2 ** 8,9 * 11,9 *** 20,1 ***
Secuieni 0,4 4,7 * 9,7 ** 0,0 0,7 1,5 0,8
Caracal 28,6 4,2 * 2,0 1,1 2,3 * 0,9 1,3
Brăila 0,0 6,8 ** 2,0 0,5 1,4 1,8 * 1,1
Stefăneşti 0,0 118,4 *** 0,7 190,7 ** * 1,6 1,1 l 0,8

Media 1-8 I 1,2 I 6,1 * I 7,5 **
1

4,8 * I 1,9 I 1,8 * I 1,4

Braşov

I
0,0 8,5 ** 4,9 * 4,7 * 1,7 0,8

I
1,0

Cluj 161,0 * 5,7 * 1,3 2,4 2,2 * 1,7 * 1,2
Hurezll 0,1 3,9 * 2,4 * 0,1 1,4 1,1 0,8
Tg. Jiu 29,3 1,6 5,1 * 6,9 1,7 1,4 1,1
Tg. Mur€ş 0,4 15,3 ** 8,5 ** 1,6 0,5 1,4 0,9
V. Traian 1,3 106,6 *** 18,8 *** 7,1 ** 2,5 * 5,2 * 4,1 *
Geoagiu 0,3 1,6 11,1 ** 1,1 2,8 4,9 * 2,6 *
Suceava 16,7 1,7 30,2 *** 1,0 6,4 ** 0,9 1,3

Media 9- 16 I 1,4 I 22,2 ** I 7,8 ** I 2,6 I 2,1 I 1,8 * I 1,3

ţ:-<

>-3
~

~
~

{JJ

1:!,
Î.)

o
~y
t':I
"1
g
Î.)

P:
S
~
"1

G'Q

~
"1

5'

GL 1 5
F. (P. 5%) 161 3,3

Fadori :
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C = Combaterea chimică a buruienilor
M = Lucrări mecanice de întreţinere
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producţia cea mai mare s-a obţinut la parcela netratată şi nelucrată. Feno
menul se explică probabil prin gradul redus de îmburuienare al solului
şi textura lui bună în cîmpul experimental al institutului. Cu 1-2 lucrări

mecanice şi o praşilă manuală, fără erbicidare s-au realizat producţii mai
mari în localităţile Iaşi, Caracal, Cluj, Tg. Mureş, Secuieni, Brăila şi

Valul lui Traian. Cele mai mari sporuri de producţie s-au obţinut prin
aplicarea de 2,5 kg Argetrin la ha în localităţile Hurezu şi Ştefăneşti, de
5 kg Argetrin în alte 5 localităţi sporurile de producţie crescînd cu mări

rea dozei de pînă la 10 kg/ha la Timişoara. Aplicarea erbicidului în două

faze nu s-a dovedit eficientă în nici o localitate (tabelul 3). Influenţa fito
toxică a erbicidului nu este în corelaţie cu felul de cultură a cartofului,
cu textura solului sau conţinutul în humus. Diminuări de producţie mai
accentuate la aplicarea a 10 kg/ha Argetrin, apar la cartoful pentru con
sum toamnă-iarnă (soiul Spartaan). Deoarece în localităţile Cluj, Hurezu
şi Tg. Mureş cu producţii relative între 48-67 % faţă de netratat preci
pitaţiile căzute în timp de 2 luni după aplicarea erbicidelor au depăşit

240 mIU, iar la Valul lui Traian cu o producţie relativă de 36 % s-au apli
cat 7 udări, credem că fitotoxicitatea ridicată la doza de 10 kg/ha Argetrin
se datorează în mare măsură şi precipitaţiilor abundente căzute în prilna
parte a verii.

Pe parcelele netratate creşterea numărului de lucrări a contribuit
la sporirea producţiei (tabelul 4). Importanţa aplicării lucrărilor mecanice
pe suprafeţele erbicidate se poate constata că a scăzut. În medie pe 16

Tabelul 2

Influenţa tratamentelor aplicate înainte de răsărire.

(Effeet of treatments done before emergence).

Specificaţie

Producţia de tuberculi q/ha
Cazuri cu producţie mai bună

Total buruieni - s.u. q/ha
din care:

dicotiledonate anuale
monocotiledonate anuale
perene

Grăpat+ Gramoxone
rebilonat 4ljha

273 282
1 15

10 10

4 3
3 4
3 3
I

41 L12

8 6



PRODUCŢ'IA DE TUBERCULI

TOTAL BURUIENI s.u.

legenda:
P - prăşit mecanic
R - rebilonat mecanic
M - prăşit manual
A - Argetrin kgJha
D - Diralid kgJha
N - nelucrat
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localităţi cele mai mari producţii s-au obţinut cu o singură rebilonare,
sporul fiind de 10 0/o la aplicarea erbicidului pe rînd şi de 7 0/O la trata
mentul pe toată suprafaţa. Creşterea numărului lucrărilor mecanice n-a
contribuit semnificativ la modificarea producţiei de tuberculi. Aplicarea
unei praşile mecanice a contribuit în medie la sporirea producţiei de
tuberculi cu 1 0/0, fiind justificată prin creşterea producţiei de tuberculi
la 50 0/o din localităţi. Deci şi în unele cazuri de combatere a buruienilor
prin alte metode se realizează producţiile luari fără lucrări de întreţinere.

In ceea ce priveşte influenţa erbicidelor şi lucrărilor mecanice asu
pra gradului de îmburuienare (s.u. q/ha) se constată că prin aplicarea pe
rînd a 2,5 kg Argetrin nu s-au combătut în măsură suficientă buruienile
monocotiledonate anuale. Prin aplicarea unei doze de 5 kg Argetrin pe
toată suprafaţa, gradul de îmburuienare a fost redus însă satisfăcător în
majoritatea local1tăţilor. Majorarea dozei de Argetrin la 10 kg/ha, în sco
pul combaterii buruienilor anuale, a fost necesară la Timişoara şi Iaşi. Aici
căzînd puţine precipitaţii imediat după aplicarea erbicidelor, se con
stată că durata efectului erbicidelor este în strînsă corelaţie cu doza apli
cată şi efectul lor se prelungeşte prin aplicarea erbicidelor în două faze
(figura 1).
~Influenţa erbicidelor asupra combaterii buruienilor este mai mare

decît a lucrărilor mecanice (tabelul 5). La parcelele nelucrate scad canti-

Tabelul 3

Influenţa dozelor de Argetrin asupra producţiei de tuberculi în cazul întreţinerii

culturii cu o bilonare mecanică şi o praşilă manuală. (Effeet of Argetrin doses on
tuber yield when a mechanical ridgeing and manual hoeing are done).

Conţinutul l'ilartor netratat Ofo faţă de tratat
solului % Argetrin kgjha_ ..

Localitatea

Iargilă Ihumu' I 1[0 kgnisip qlha % !"'kg

I 6 kgpe rînd

Oradea 32,2 30,4 3,46 279 '100 118 I 109 91
Iaşi 36,4 34,9 3,70 189 100 77 70 85
Livada 44,3 24,1 2,46 255 100 1101 97 92
Timişoara 71,4 15,9 2,56 289 100 95 101 102
Secuieni 40,4 33,4 3,37 434 100 94 92 88
Caracal 38,7 38,5 3,75 560 100 95 94 81
Brăila 42,7 28,8 3,18

I
332 100 104 98 83

Stefăneşti 69,0 13,6 3,75 333 100 101 99 78
Braşov 37,6 33,4 3,72 250 100 90 96 87
Cluj 46,0 28,9 4,92 567 100 94 96 67
Hurezu 57,4 18,6 2,94 78 103 103 86 64
Tg. Jiu 49,2 24,3 3,60 126 I 100 130 98 88
Tg. Mureş 36,1 29,3 3,39 183 100 98 76 48
Valul Traian 39,5 32,8 4,42 349 100 106 78 36
Geoagiu 55,6 20,5 2,56 363 100 99 112 86
Suceava 52,9 28,5 3,66 401 100 99 98 96

I
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tăţile de buruieni prin aplicarea erbicidelor de la 32 la 9 s.u. q/ha şi de la
105 fire la 50 fire/m.p. Gradul de combatere a buruienilor sub influenţa

lucrărilor mecanice pe parcele neerbicidate variază de la 30 % la 60 0/O

Tabelul 4

Influenţa tratamentelor asupra producţieide tuberculi.
(Effect of treatments on tuber yield)

Media pe 16 localităţi (Average of 16 places)

Producţia·relativă ;Eaţăde
Varianta optimă %nelucrat

I
Argetrin kg/ha Argetrin

Specificare kg/ha
I Netra-Netratat

I
pe rînd 5 tat

I2,5 peste tot 2,5 5

Nelucrat:
- qlha 236 278 275
- % 100 100 100 6 - 12
R. 114 110 107 6 38 20
PR 121 109 105 - 6 12
PRR 125 107 103 - 6 6
MR 132 111 108 44 19 26
PMR

1

135 112 108 25 19 12
PRMR 133 108 104 19 12 12

R - rebilonare, P - praşilă mecanică, M - praşilă manuală

Tabelul 5

Influenţa tratamentelor asupra gradului de combaterea buruieni1or.
(Effect of treatments in weeds controUing).

1

Cantit. buruieni s.u. q/ha Nr. de buruieni la m2

Specificare I Netratat I
Argetrin kgJha

I
Arget,rin kgJha

I Netratat
I2.5 1> 2,5 5

Nelucrat
q sau nr. 32 19 9 80 105 50

Nelucrat O O O O O O
R 38 41 O 32 32 18
RP 50 29 O 47 37 26
PRR 46 29 O 42 35 20
MR 47 35 22 48 45 24
PMR 56 47 () 52 45 18
PRMR 60 41 22 48 50 22

H - rebilouare, P .... praşilă mecanică, M .... praşilă manuală.

14* - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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privind cantitatea de s.u. şi de la 32 % la 52 % la numărul de buruienL
Efectul şi importanta lucrărilor mecanice de întreţinere scad în cazul com
baterii buruienilor prin aplicarea erbicidelor.

Pentru stabilirea influenţei factorilor asupra tasării solului, formării

bulgărilor şi menţinerii umidităţii solului s-au executfl;~'f0 serie de deter
minări privind starea solului. Rezultatele obţinute aul~eIîferite de la loca
litate la localitate, iar la însumarea datelor diferenţele constatate au fost
neînsemnate.

CONCLUZII. (1) Combaterea buruienilor pînă la răsărirea cartofilor
se asigură prin grăpare şi rebilonare sau prin aplicarea unei cantităţi de
4 kg/ha Gramoxone. (2) Datorită precipitaţiilor abundente din anul 1973
erbicidul Argetrin la dozele de 5 şi 10 kg/ha a manifestat o fitotoxicitate
ridicată cu influenţă negativă asupra producţiei de tuberculi aproape în
toate localităţile încercate. Aplicarea Argetrinului în timpul vegetaţiei nu
duce la sporirea producţiei de tuberculi. (3) Folosirea Argetrinului în cul
tura cartofului creează posibilităţi de reducere a numărului de lucrări de

~ întreţinere. Aplicarea unei singure bilonări pe parcelele tratate cu erbicide
în majoritatea cazurilor a contribuit la reducerea gradului de îmburuie
nare şi sporirea producţiei de tuberculi. In cazul unei infestări cu buruieni
perene este necesară aplicarea unei praşile manuale.

RESEARCHES CONCERNING THE "ARGETRIN" HERBICIDE
APPLICATION TECHNOLOGY

ABSTRACT

To establish the Argetrin doses and its application technology, function of
the natural and cropping conditions which are differing very much in the potato
growing in the Socialist Republic of Romania, o polyfactorial experiment was car
ried out in 16 locaHties. It were investigated: cultivation till the potata plants
emergence, various doses of herbiciding preemergence application of herbicides,
herbicidation at budding time, as well as· the mechanical cultivation during the
growth period. Weeds control till the potato plants emergence in provided by har
rowing and ridge remaking or by applying 4 kgjha of Gramoxone. Due to the
abundant rain falls, the 2.5 kgjha Argetrin dose is recommended the greater doses
being phytotoxic in many localities. The Argetrin utilization allows the reduction
of the cultivation works. A single ridge making on the herbicidized p ots increased
the yield and reduced the weeding amount. Ii the respective area is infested by
perennial weeds, a manual hoeing should be applied.

UNTERSUCHUNGEN ZUR ANWENDUNGSTECHNOLOGIE
DES HERBIZIDES ",ARGETRIN"

ZUSAMMENFASSUNG

Zur Festlegung der Argetrin-Gabe und seine Anwendungstechnologie je nach
den sehr breiten Mannigfaltigkeiten der naturlichen und agrartechnischen Bedin
gungen unter denen die Kartoffeln in der S. R. Rumanien angebaut werden, wurde
in 16 Ortschaften ein vielfaktorieller Versuch angelegt. Es wurde dabei folgendes
verfolgt: die Instandhaltung der Kultur bis zum Aufauf der Kartoffeln, verschie
dene Herbizide Gabe, die Anwendung des Herbizides vor dem Auflauf, die Herbi
zidierung im Knospen-Stadium als auch mechanische Pflegearbeiten wahrend der
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Vegetation. Das Bekămpfen des Unkrauts bis zum Auflauf der Kartoffeln wird
durch Abstriegeln und Anhăufeln gewăhrleistet, ader durch Anwendung einer
Gabe van 4 kg/ha Gramoxone. Als Folge der vielen Niederschlăge ist die Gabe van
2,3 kg/ha Argetrin angewiesen, da grossere Mengen in zahlreichen Ortschaften eine
phytotoxische Wirkung auf die Pflanzen ausuben. Die Anwendung van Argetrin
schafft Moglichkeiten zur Verringerung der Pflegearbeiten.Ein einziges Anhăufeln

der mit Herbiziden behandelten Parzellen bedingte eine Ertragsteigerung und eine
Verringerung des Unkrautbesazes. Im Falle eines Besatzes mit perenem Unkraut 5011
Hacken van Hand angewandt werden.

HCCJ1E,UOBAHH5:I OTHOCHTEJIbHO TEXHOJIOfHH
rIPHMEHEHH5:I EP5HUH,UA «APfETPHH»

PE310ME

LLJl5I onpeJl.eJIeHl15I n03bI ApreTpHHa H TeXHOJlOfHH ero npHMeHeHH5I B 3aBHCHMOCTH OT

eCTeCTBeHHbIX yCJlOBHH II pa3JlWIHbIX arpoTexHwIecKHx yCJlOBHH, B KOTOpbIX KyJlbTHBHpyeTC5I

KapTo<peJlb B CPP 6bIJl npHBeJl.eH MHoroKpaTHbIH OnblT B 16 MeCTHOCT5IX. CTaBHJlHCb CJleJl.Y

lOIIJ;He ueJlH : yxOJl. 3a KyJlbTypolI Jl.0 BCXOJl.a KapTo<peJlb5I, pa3JlHlJHbIe Jl.03bI ep6HUHJl.a, npeJl.

BapHTeJlbHOe npHMeHeHHe ep6HuHnoB, HcnOJlb30BaHHe ep6HUHJl.a npH pacnycKaHHH nOlJeK,

a TaKiKe H MeXaHI'IlJeCKHe pa60TbI no yxony BO BpeM5I pocTa. 13opb6a C COpH5IKaMH Jl.0
BCXOna KapTo<peJl5I 06ecne4HBaeTC5I nOCpeJl.CTBOM 6opOHeHH5I H oKy4HBaHHH HJlH npHMeHeHHe

KOJIHlJeCTBa B 4 Kr/ra fpaMoKcoHOB. 13JlarOJl.ap5I CHJlbHbIM Jl.OlKJl.5IM peKOMeHJl.yeTC5I Jl.osa B

2,5 Kr/ra ApreTpHHa, 60Jlbwe Jl.03bI HBJl5IlOTC5I ,qJHHTOTOKCHtlHbIMH BO MHOrHX MeCTHOCTHX.

I1cnO,TIb30BaHHe ApreTpHHa C03naeT B03MOiKHOCTH yMeHbweHHH 06'beMa pa60T IlO yxony

OlIepaUH5I oKylJHBaHH5I Ha ylJaCTKaX 06pa60TaHHbIX ep6HUHJl.aMH, yBeJlHlJHJla IIpOH3BOnH

TeJlbHOCTb H yMHlbWHJlO CTeneHb 3aCOpeHH5I COPH5IK3MH. B CJlylJae 3ap5IlKeHH5I MHOrOJleTHHMII

COpH5IKaMH .Heo6xoJl.HMO npH,MeHeHHe py'-lHoro IIpOnaJlbmaHHH.
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CERCETĂRIPRIVIND EFICACITATEA NOILOR ERBICIDE
IN COMBATEREA BURUIENILOR ANUALE DIN

CULTURA CARTOFULUI NEIRIGAT

213

1. VLADUŢU, N. ŞARPE, H. BREDT, M. GUŢA, 1. MAzAREANU şi G. MORAR

In diverse condiţii pedoclimatice, 'a Braşov (sol humico
semigleic), Secuieni (brun de pădure cernoziomic), Geoagiu (sol
aluvial) şi Livada (brun de pădure mediu podzolit) s-au întreprins
în perioada 1970-1973 studii comparative asupra erbicidelor Gesa
garde 50 WP, Monetin, Argetrin, (prometrin românesc) şi asupra
combinaţiilor H-17-A, H-8-K, Diralid, Solarex (linuron + terbacil),
ArgeLrin S (promeLrin + metribuzin), Tuberin (prometrin + ter
bacil) şi N.S. 8020 (prometrin + terbacil + metribuzin). Rezultatele
obţinute au evidenţiat o comportare similară a produselor H-17:'A,
H-8-K, Argetrin şi Gesagarde 50 WP, o eficienţă redusă a prepa
ratelor Monetin şi Diralid şi o eficacitate bună şi foarte bună a
combinaţiilor Argetrin S, N.s. 8020, Tuberin şi Solarex. Importanţa

folosirii combinaţiilor la cultura cartofului este amplificată de
dozele specifice mai mici, necesare unei combateri energice a
buruienilor, comparativ cu erbicidele simple devenite clasice pen
tru această cultură:

o analiză sumară a cercetărilor întreprinse în domeniul con1baterii
chimice a buruienilor (eliefează multilateralitatea problematicii abordate,
atît sub aspectul aprofundării tehnologiei de folosire a erbicidelor consa
crate pentru cartof - prometrin, desmetrin, linuron, metobromuron, etc.
- (Crespy, 1971; Şarpe şi colab., 1968 şi 1969; VIăduţu şi colab.,
1972), al lărgirii spectrului şi al prelungirii persistenţei în sol prin formu
larea a o serie de combinaţii (Ş ar p e şi colab., 1972 şi 1973) cît şi al stu
diilor comparative asupra substanţelor noi sintetizate, presupuse mai
eficace, mai econon1ice şi cu un consum specific de s.a. pe unitatea de
suprafaţă tot mai redus.

In ultimul timp rezultatele cercetărilor din Franţa (M i c heI şi

colab., 1971) şi R. S. România (Ş a r p e şi colab., 1974) au evidenţiat efec
tul depresiv pronunţat al erbicidului metribuzin (Sencor 70 WP) asupra
buruienilor anuale, din cultura cartofului.

1 Apariţia erbicidelor noi, produse în străinătate sau în ţară cît şi

.eiistenţa cîtorva substanţe capabile prin combinare să amplifice efectul
. \~rbicid, a condus la iniţierea unor cercetări la cultura cartofului neirigat.
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Tabelul 1

Caracterizarea pedoclimatică a reţelei experimentale, soiurile cultivate şi gradul de îmburuienare a culturii de cartof
netratate. (Pedoclimatical conditions of experimental places, potato varieties and weeds cover of untreated crop)
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1) in 1972 la ICCS Braşov prezenţa buruienilor a fost nesemnificativă.

2) La ICCPT Fundulea în anii 1972 şi 1973 s-a experimentat în condiţii de irigare.
3) La Braşov se exprimă în buruieni masă us'cată şi nu masă verde ca la celelalte staţiuni.

Specificare
I

An I Braşov3 I Fundulea I Secuieni
I

Geoagiu
I

Livad~

--
I

Tipul de sol humico- cernoziom brun de pădu- aluvional brun me<
semigleic mediu levigat re cernoziomic podzolit

Textura lutoasă luto-argiloasă luto-nisipoasă nisipo-lutoasă luto-nisip

Argilă % 33,5 35,0 21,0 19,0 21,0
Humus % 7,0 3,5 3,1 1,8 1,5
pH (H2O) 7,0 6,7 6,7 6,9 5,2
Suma precipitaţiilor minime
căzute după 20 zile de la
tratamente (mm) 27 (1972) 146 (1971) 38 (1972) 24 (1971) 46 (19
Soiul cultivat Desiree Braşovean Ostara Desiree Colina şi 1

- - -
Gradul de îmburuienare (q/ha 1970 8,7 (9%) 540,1 (93 %)2 240,1 (99%) 55,4 (95%) 170,5 O
m.v.) şi proporţia speciilor 1971 31,8 (99%) - 185,4 (16%) 66,5 (80%) 72,4 (:
anuale din masa totală în 1972 xl - 116,8 (98%) 102,4 (68%) 55,0 C
procente 1973 13,7 (69%)

~
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CONDIŢIILE, MATERIALUL ŞI METODA DE EXPERIMENTARE. Cercetă

rile s-au executat în reţea la Braşov, Fundulea, Secuieni, Geoagiu şi Livada, cuprin
zîndu-se astfel o gamă variată de condiţii pedoclimatice.

In tabelul 1 se desprinde faptul că în toţi anii experimentaÎi şi în toate loca
lităţile, suma precipitaţiilor căzute în prin:.ele 20 zile de la tratamente a fost d~
peste 20 mm. Această cantitate de apă a favorizat o bună solubilizare şi difuziune ~.;

erbicid~elor în stratul de S.Ol' în.~ ca,.. r~.e g.e.rln~ in... ea.. z. a.-.... ma]' oritatea speciilor de burUieni.]anuale. Prin urmare excluzînd regimul pluviometric, principalii factori care au
putut influenţa pozitiv sau negativ eficacitatea erbicidelor, în perioada 1970-1973
au fost: complexul argilo,..humic, natura, doza şi energia de acţiune a substanţelor

chimice utilizate şi s~~~~~bur:ui~ni.
Comunităţile de buruieni sînt formate din specii comune celor cinci locali':

tăţi: Setaria viridis (L) Beauv, Setaria glauca (L) Beauv, Fchinochloa crus galii (L)
Beauv; Sinapis arvens1s L sau Raphanus raphanistrum L, Chenopodium album L,
Amaranthus retroflexus L, Polygonum avicu'are L, Agropyrum repens (L) Beauv.
Convolvulus arvensis L., Cirsium arvense (L) Scop., Sonchus arvensis L., Atriplex
tatarica L. (la Braşov, Secuieni şi Geoagiu) cît şi ciin specii ce caracterizează cadJ;\J.l
pedoclimatic local.
=~=Îh experimentări s-a studiat eficacitatea următoarelor erbicide simple sau

combinate: a) Argetrin (prometrin românesc); b) Argetrin S (prometrin + metribu
zin'); 'c) Mone-tin (produs de origină maghiară); d) Solarex (1inuron + terbacil); e)
H-8-K; f) H-17-A; g) Diralid (trei combinaţii de provenienţă maghiară formate din
erbicide simple, sistemice şi reziduale), h) Tuberin (prometrin + terbacil) şi i)
N.S. 8020 (prometrin + terbacil + metribuzin). Rezultatele obţinute prin utilizarea
substanţelor enumerate se compară cu eficacitatea erbicidului clasic GesagardE'
50 vVP (prometrin - Geigy).

Toate preparatele s-au aplicat pe toată suprafaţa cu 3-5 zile înainte de răsă-~
tire, mai puţin Diralidul admini\strat la 30-40 zile după răsăritul oartofilor, pe fond",
de 5 kglha Gesagarde 50 WP. In variantele tratate nu s-a executat nici o lucrare de
întreţinere mam,ală sau mecanică. ~

Aşezarea experienţelor s-a făcut în dreptu~ighi latin cu 4 repetiţii. Supra':'aţa
parcelelor a fost de 20-30 m 2•

In perioada de vegetaţie s-au făcut aprecieri asupra efectului fitotoxic şi a
efectului erbicid prin notări după scara EWRC. Inainte de recoltare s-a determinat
gravimetric gradul de îmburuienare, pe specii şi grupe de buruieni. In lucrare
datele acestui element se vor exprima în q/ha, masă verde sau uscată.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. A. Eficacitateaerbicidelor asupra bu
ruienilor. Producţia de tuberculi se corelează negativ cu masa buruienHor
(tabelul 2). In majoritatea localităţilor şi anilor de experimentare grupul
predominant de buruieni a fost reprezentat de speciile anuale.

Datorită structurii floristice, domina~ă. allt()ritar:d~~peciile anuale
cît şi a . lipsei de efect a produselm:reziauale~"aslipra ~buruieli.il<5F~CU o
puternică înmulţire vegetativă (V 1ă d u ţ u şi colab., 1972), în lucrare
se va analiza eficacitatea sortimentului de erbicide numai asupra speciilor
anuale - mono şi dicotiledonate.

Erbicidul Monetin a determinat o depresiune accentuată a îmburuie
nării cu monocotiledonate anuale numai la Fundulea, Braşov şi Livada
(figura 1). Indiferent de grupa de buruieni anuale - mono sau dicotiledo
nate - Monetinul are o acţiune distructivă de ansamblu inferioară erbi-
cidului Gesagarde 50 WP.- - ~

Prin aplicarea produsului Argetrin se înr~işţrează acelaşi seI1s. al
efectului erbicid; cu creşterea dozelor scade îmburuienarea indiferent de
condiţiile de experimentare. Gradul de c01nbatere este mai accentuat în



216 LUCR. ŞT., LC.C.S., CARTOFUL, 1976, VOL. VI.

dicotiledonatelor anuale şi pe soIurile cu conţinutul cel mai scăzut

în numus şi argilă, respectiv la Geoagiu şi Livada (fig. 2). La echivalenţă

de substanţă activă, erbicidul românesc Argetrin egalează pe toate tipu
rile de sol şi în toţi anii experimentali eficacitatea produsului Gesagarde.

Exactitatea datelor cuprinse în figura 3, pune în evidenţă un efect
depresiv, determinat de aplicarea combinaţiilor H-8-K şi H-17-A, compa
rabil cu cel indus de tratamentele cu 5 kg/ha Gesagarde.

Cît priveşte combinaţia Diralid, recomandată de producător ca efi
cientă în combaterea buruienilor neafectate de tratamentele cu erbicide
reziduale aplicate preemergent, rezultatele obţinute nu au confirmat cali
tăţile menţionate, indiferent de condiţiile de experimentare. Gradul de
îmburuienare cu mono sau dicotiledonate la dozele de 8-14 kg/ha Diralid
a oscilat în limitele aceloraşi valori ca şi în varianta cu 5 kg/ha Gesagarde.

Tabelul 2

Dependenţa producţiei de tuberculi de masa buruienilor anuale şi perene, în medie
pe reţea. (Correlation coefficients between potato tuber yield and anual or perental

weeds weight).

Coeficientul de corelaţie şi semnificaţia sa

Anul expe-
GLrimental Producţie x masa Producţie x masa

buruienilor anuale buruienilor perene

1971 5 -0,954* ** -0,842*
1972 0,018 -0,913**
1973 7 -0,920*** -0,360

o

Amestecul fonnat din linuron şi terbacil, denumit Solarex s-a dove-
foarte agresiv pentru dicotiledonatele anuale. Faţă de gramineele

anuale a avut o con1portare satisfăcătoare (fig. 4).
SQlarE'~. E'~!~~,!!2,cg~nE'E~L§l!J2!:E~?~E~c ,.E'r:,Qj~iglllllLQg§~g~~<!E':'0S ingure1e cazuri
care fac excepţie de la aceasfă'constatare, se înregistrează la monocotile-
donatele anuale la Secuieni în anul 1972, cînd doar la doza de 3 kg/ha are
loc o reducere corespunzătoare a gradului de îmburuienare şi la Braşov

în 1973 unde masa speciilor respective la martorul netratat, nelucrat a
fost insignifiantă. Tot\lşi se poate afirma că prin efectul determinat de
folosirea unor doze reduse la unitatea de suprafaţă, combinaţia

se înscrie în categoria erbicidelor eficiente, de perspectivă pentru cultura
cartofului.

Energia de acţiune a prometrinului românesc - ArgetriI} asupra
mono şi dicotiledonatelor anuale, este amplificată prin în.n.ubilaL~.a~..sa..'c'u
tl1~.trihuzin. Efectul distructiv al ArgE'triI}l:;l!~i§estemaiaccentuat asupra
dicotiledonatelor şi ceva mai ate~'â-supra'~monocotiledonatelor anuale,
dar egal sau superior erbicidului Gesagarde, chiar la dOZA de 3 kg/ha
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Fig. 1 - Eficacitatea erbicic1Jlui Monetin asupra buruienilor anuale comparativ
cu Gesagarde 50 (5G). (Efficacy of Monetin herbicide in annual weeds control

ling in comparison with Gesagarde 50 (5G).

(fig. 5). Argetrinul S prin potenţialul său depresiv mai mare decît al Arge
trinului simplu (vezi fig. 2) prin efectul de durată mai corespunzător pe
rioadei de vegetaţie, în special la soIurile sen1itardive şi tardive cît şi prin
dozele utile mai mici, se poate considera unul din combinaţiile de mare
perspectivăpentru cultura cartofului în ţara noastră.

O comportare asemănătoare, aproape identică, s-a consemnat şi în
cazul folosirii combinaţiilor Tuberin şi N.S. 8020. Eficacitatea deosebită

a unor combinaţii de tip Solarex, Argetrin S, Tuberin şi N.S. 8020, oferă

noi căi de investigaţie ştiinţifică în combaterea chimică a buruienilor
anuale la cultura cartofului.

B. Influenţa erbiddelor asupra producţiei. Intensitatea coeficientu
lui de corelaţie dintre doza de erbicid şi producţia de tuberculi a fost in
fluenţată de energia cu care s-au combătut buruienile conjugată cu efec
tele fitotoxice declanşate asupra cartofului. Sensul legăturii este mereu
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acelaşi: cu creşterea dozei are loc o sporire corespunzătoare a recoltei de
tuberculi. Ţăria de ~~gătllr,ă intnLJ2Slr~H:rLe:triLIJJgţiîn calcul, este în majo
ritatea cazl.irrrorsemnificativăsau distinct semnificativă, prin administra
rea combinaţiilor H-17-A (r = 0,591 şi 0,989) şi Solarex (r = 0,601 şi

0,950). Mărimea şi semnificaţia coeficienţilor de corelaţie în cazul trata
mentelor cu Argetrin S, Tuberin şi N.S. 8020 a fost influenţată de efectul
fitotoxic, materializat aşa după cum se va vedea, cu deosebire pe soIurile
mai sărace în humus, în timp ce la Argetrin de un efect relativ mai
scăzut asupra erbicidelor (tabelul 3).

După cum rezultă din tabelul 4, indiferent de tratament sporul de
recoltă este mai ridicat pe soIurile de la Livada, Secuieni şi Geoagiu decît
la Braşov. ~~~Sţ111,ţgmPQ!?:,.cl~Emitgre""ggQţiJJnii,erbiCidelQr.l:e?!clgflleJ!?:.

c.fl~l!1..şQ±!:!!:ţ12E.~Sl;;L.l1g ..,f.QInEl~~, ..flEgil~:!2l!~L~ ...!2Q.g.stLg.§ţe ..... §~§ţ~C:l2Jl.§t. Î,l'l....P:ri
vinţap!:()cl'LlGţieLciet'Llherf'LllL...ggI!P-Şţţ!:!fl1!fl .•de la Braşov se asociază foarte
bine şi cu nivelul recoltelor înregIstrate Ta martorul netratat, nelucrat,
doar cu 17-180/0 mai mic decît parcela prăşită de 3 ori (tabelele 4-6).

Prin administrarea unei doze de 1 kg/ha de Argetrin, sau H-17-A
se obţin pe reţea practic aceleaşi sporuri de producţie, indiferent de ani.
O poziţie superioară o ocupă combinaţiile Argetrin S, Tuberin şi N.S. 8020.
Combinaţia Solarex determină cele mai mari sporuri atît pe localităţi (de
la 38,6 la 68,9 q/ha în 1972 şi între 26,5 şi 52,7 q/ha) cît şi pe reţea de
50,3 q/ha respectiv 43,3 q/ha la 1 kg produs brut. In acest fel s-a putut pune

BlJruiem
Uha 1 9 7 2

Nonocoti/edol1Dte
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o
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Fig. 2 - Eficacitatea erbicidului Argetrin asupra buruienilor mono şi dicotile
donate anuale comparativ cu Gesagarde 50 (5G). (Efficacy of Argetrin herbicide
in annual mono- and dicotyledonous weeds controlling in comparison with

Gesagarde 50).
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Fig. 4 - Eficacitatea combinaţiei Solarex asupra buruienilor anuale comparativ
cu Gesagarde 50 (5G). (Efficacy of Solarex combination in annual weeds con

trolling in comparison with Gesagarde 50).

foarte clar în evidenţă eficienţa unor produse extrem de eficiente pentru
combaterea buruienilor, dar mai ales posibilităţile din ce în ce mai mari
care se conturează în reducerea dozelor specifice de folosire a erbicidelor
la unitatea de suprafaţă pentru cultura cartofului.

Examinarea datelor privind producţia absolută de tuberculi relevă

că în urma tratamentelor cu Monetin 10 kg/ha numai la Braşov, Fundulea
şi Livada se obţin rezultate comparabile cu cele realizate în urma admi
nistrării Gesagardului în cantitate de 5 kg/ha (tabe+ul 4). Se poate deci
afirma că la aceeaşi doză de substanţă brută aplicată la hectar, erbicidul
110netin este inferior produsului Gesagarde.

Prometrinul românesc - Argetrin - ca şi prometrinul Geigy -.la
aceleaşi doze aplicate determină practic producţii egale (tabelul 5). In timp
ce pentru producţiile de la Braşov, Geoagiu şi Livada doza de erbicid efi
cientă pentru cultură este în jur de 5 kg/ha, la Secuieni soiul de cartof
Ostara realizează producţii tot mai mari pe măsura creşterii dozelor, pînă

la 10 kg/ha Argetrin.
Tratamentele cu H-B-K si H-17-A conditionează recolte la nivelul

vgriantei cu Gesa;garde 50, în 'toate localităţiÎe:
Aplicarea combinaţiei Diralid, nu este justificată pentru condiţiile

de experimentare la cartoful neirigat, cu atît mai mult cu cît acest trata
ment s-a suprapus unei doze de 5 kg/ha Gesagarde.

O eficienţă ridicată a dovedit-o pentru cartof combinaţia Solarex.
De asemenea o comportare similară asupra producţiei de cartof o au şi

combinaţiileArgetrin S, Tuberin şi N.S. 8020.
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Tabelul 3

Intensitatea şi semnificaţia coeficientului de corelaţie dintre doza de erbicid şi producţia de tuberculi şi sporul de recoltă

obţinut, faţă de cultura netratată, prin administrarea unei doze de 1 kg erbicid, produs brut. (Size and significance of
correlation coefficients between herbicide dose and potato tuber yield and amount of yield increasing in q/ha by treat·

ing with 1 kg gross herbicide, comparatively with yield of untreated crop).

t-:l
t-:l
t-:l

1) Pe reţea în 1972 GL=l1 şi în 1973 GL=15 (cu excepţia Argetrinului S, în 1972 cu GL=8 şi în 1973 cu GL=l1).

I Argetrin1) H-17-A SOlarex' Argetrin S Tuberin N.S.8020

Anul I .r I Spor .r I Spor r I Spor I ,r I Spor r I S:Qor r I Spor I
(GL=3) qjha (GL=3) qjha (GL=3) qjha (GL=3) qjha (GL=3) qjha (GL=3) qjha

Localitatea

Braşov

Secuieni
Geoagiu

Livada

Pe reţea*

19731
1972'
1973·
1972
1973
1972
1973
1972
1973 .

0,441
0,913*

0,953*
0,409
0,780
0,566
0,691
0,523
0,396

3,7
17,4
13,2
10,4
13,7
6,1

10,9
11,3
10,4

0,922*
0,989**
0,986**
0,861
0,759
0,914*
0,934*
0,869***
0,591 *

6,9
14,8
13,9
11,4
9,7
8,1

13,0
11,5
lfl,9

0,921 *
0,881 *
0,903*
0,879*
0,862
0,950*
0,816
0,747**
0,601 * I

26,5
43,3
52,7
68,9
41,7
38,6
52,3
50,3
43,3

0,998**
0,930
0,875
0,840
0,891
0,913
0,903
0,783**
0,559*

6,8
28,3
23,8
28,5
17,5
22,0
23,0
26,3
17,8

0,986**
0,697
0,798
0,687
0,888*
0,667
0,767
0,555*
0,555*

14,7
35,8
31,3
37,9
29,5
18,3
29,9
30,6
26,4

0,953*
0,976**
0,985**
0,812
0,833
0,722
0,477
0,655*
0,420

16,9
49,3
34,1
49,0
28,1
21,7
17,1
40,0
24,1
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Tabelul 4

Influenţa erbicidului Monetin asupra producţiei de tuberculi. (Effect of Monetin herbicide on tuber yield).

Braşov!) Fundu- Secuieni Geoagiu Livada Media. pe reţea
lea2)

Tratamentul

qjha qjha qjha qjha qjha qjha I % I d I s

Mt. 1 -prăşit de 3 ori 390 180 345 395 261 314 100 -
Mt. II - neprăşit 325 40 152 205 147 174 55 140- 000
Gesagarde 50- 5 kg ha 366 183 314 413 237 303 96 -11
Monetin - 5 kg ha 364 137 290 388 227 281 89 -33
Monetin - 10 kg ha 376 208 307 368 259 304 97 -10

"<:
t"
;J><
Ij
q
+j
q
1:.
n
o
ili'
f
t"J
'"1
a'
0·
o:
ro
;:l

~.

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

1) Media anilor 1970, 1971· şi 1972
2) în anul 1971

37 q
50 q
64 q

86 q
114 q
140 q

60 q
79 q

103 q

65 q
83 q

108 q

40 q
53 q
69 q

58 q
76 q
97 q

tY
tY
W



Tabelul 5

Influenţa unor erbicide simple şi combinate asupra producţiei de tuberculi. Effect of some simple and combinated
herbicides on tubers yield (1972-1973)

IqJha I
Braşov

\ qJha I
Secuieni

Iq/ha I

Geoagiu

1 qjha I
Livada

Tratamentul I I I I I I I I% d s % d s % d s % d s

Martor 1 - prăşit 3 ori 391 100 - 269 100 - 357 100 - 209 100 -
Martor II neprăşit 322 82 -69 000 80 30 000 000

Gesagarde 50 - 5 kg ha 353 90 -38 O 201 75 -68 O 381 107 24 221 106 12

Argetrin - 2,5 kg ha 360 92 -31 164 61 -105 000 343 96 -14 219 105 10

Argetrin - 5 kg ha 357 91 -34 205 76 -64 O 380 106 23 230 110 21

Argetrin 10 kg ha 340 87 -51 00 234 90 -26 327 92 -30 215 103 6

H-8-K - 8 kg ha 367 94 -24 193 72 -76 00 333 93 -24 213 102 4

H-8-K - 11 kg ha 363 93 -28 203 75 -66 O 351 98 -6 215 103 6

H-8-K - 14 kg ha 356 91 -35 O 195' 72 -74 00 356 100 -1 227 103 18

H-17-A - 8 kg ha 350 90 -41 O 196 73 -73 00 333 93 -24 235 112 26

H-17-A - 10 kg ha 376 96 -15 230 . 86 -39 306 86 -51 217 104 8

H-17-A - 12 kg ha 347 89 -44 O 249 93 -20 284 80 -73 00 213 111 22

Gesagarde+
Diralid 5+8 kg ha 344 88 -47 00 190 71 -79 00 344 96 -13 235 112 26

Gesagarde+
Diralid 5+ 11 kg ha 332 85 -59 00 210 78 -59 O 337 94 -20 211 101 2

Gesagarde+
Dira1id 5+ 14 kg ha 332 85 -59 00 221 82 -48 331 93 -26 214 102 5

Soralex 1,5 kg ha 358 92 -33 217 81 -52 O 345 97 -12 245 117 36 *
Soralex 2,5 kg ha 376 96 -15 229 85 -40 335 94 -22 246 118 37 *
Soralex 3,0 kg ha 384 98 -7 220 82 -49 349 98 -8 246 118 37 *
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Tabelul 6

Influenţa unorerbicide combinate aSUPra producţiei de tubercuIi.
(Effect of some combinated herbicides on tuber yield). (1972-1973)

I
I Braşov I Secuie'"

Iq/Iul I
Geoagiu I Livada

Tratamentul
q/ha j % I ~···d 1 q/hal%l d I %/ I q/ha I % I d Is s d s S

I

Mt. r - prăşit de 3 ori 409 100 - 255 100 - 359 100 210 100 -
Martor II - neprăşit 339 83 -70 00 57 22 -198 000 180 50 -179 000 109 52 -101 000
Gesagarde 50 - 5kg ha 362 89 -47 O 212 83 -43 361 101 2 234 111 24
Argetrin S - 3 kg ha 363 89 -46 O 198 78 -57 O 320 89 -39 231 110 21
Argetrin S - 6 kg ha 368 90 -41 213 84 -42 318 89 -41 244 116 34
Tuberin - 1,5 kg ha 371 91 -38 237 93 -18 346 96 -13 241 115 31
Tuberin - 3 kg ha 372 91 -37 192 75 -63 O 345 96 -14 238 113 28
Tuberin - 4,,5kg ha 388 95 -21 239 94 -16 349 97 -10 231 110 21
N.S. 8020 - 2 kg ha 376 92 -33 157 62 -98 000 334 93 -25 236 112 26
N.S. 8020 - 3 kg ha 387 95 -22 I201 79 -54 O 355

1

99 -4 214 102 4
N.S. 8020 - 4 kg ha 396 97 -13 218 85 -37 320 89 -39 180 86 -30
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( Asocierea dintre prometrinul românesc şi metribuzin (Argetrin S)
'1 ..asigură recolte practic identice cu cele realizate prin administrarea erbici
Ldului Gesagarde 50. Singura excepţie o constituie Staţiunea experimentală

Geoagiu unde producţia~'de cartofi obţinută în urma aplicării Argetrinului
S este cu 120/0 mai scăzută decît la Gesagarde 50. Această situaţie se dato
reşte gradului ridicat de îmburuienare cu specii perene înregistrat în 1972
şi 1973, care faţă de Gesagarde (cu o masă a speciilor perene incomparabil
mai redus) a influenţat negativ cantitatea de tuberculi (tabelul 6).

Tratamentele cu Tuberin (prometrin + terbacil) asigură recolte de
peste 91% faţă- de producţia martorului prăşit, în toate localităţile. Produ
sul N.S. 8020 format din trei substanţe (prometrin, metribuzin şi terbacil),
la fel de efica~e asupra buruienilor ca şi Tuberinul, determină producţii

foarte apropiate martorului prăşit de 3 ori. De menţionat este faptul că pe
solul de la Geoagiu datorită fitotoxicităţii conlbinaţiei N.S. 8020, producţia

descreşte începînd cu doza de 3 kg/ha iar la Livada la o cantitate mai mare
de 2 kg/ha, spre deosebire de Braşov şi Secuieni unde nu s-au înregistrat
depresiuni asupra recoltei nici la doza de 4 kg/ha N.S. 8020.

CONCLUZII. Expe'rienţele întreprinse în diferite condiţii de sol şi
climă au evidenţiat o eficacitate inferioară la erbicidul Monetin şi combi
naţia Diralid, un efect erbicid asemănător prin administrareaprometrinu
lui românesc - Argetrin - şi a combinaţiilor H-8--K şi H-17-A şi o acţiu

ne energică mult mai distructivă prin utilizarea combinaţiilor Solarex,
Tuberin, N.S. 8020 şi Argetrin S, comparativ cu eficacitatea erbicidului
Gesagarde, asupra buruienilor anuale. Efectul depresiv asupra buruienilor
anuale creşte pe măsura sporirii dozelor şi este mai pronunţat asupra
dicotiledonatelor. .

Datorită efectelor ce le determină asupra buruienilor şi implicit
asupra producţiilorde cartofi, la care se adaugă dozele ~ari necesare, pro
dusele Monetin, H-8-K, H-17-A şi Diralid nu justifică o înlocuire sau o
complexare a produsului autohton Argetrin sau a erbicidului similar,
Gesagarde, 50 WP.

In condiţiile de cultură ale cartofului neirigat din ţara noastră erbici
dul românesc Argetrin se comportă identic cu erbicidul Gesagarde 50 WP.
Cantitatea de Argetrin necesară pe soIurile noastre este cuprinsă între
5-10 kg/ha, limita inferioară fiind recomandată pe soIurile cu un conţinut

redus în humus şi argilă.

/ In combaterea buruienilor din cultura cartofului, o deosebită impor
iţanţă o reprezintă combinaţiile Solarex, Argetrin S, Tuberin şi N.S. 8020.
Aceste ~ombinaţiî, pe lîngă producţiile ce le determină, practic egale cu
cele ale martorului prăşit reclamă pentru tratamente doze de erbicide
extrem de mici. Astfel la Solarex, doza oscilează în jur a 1,5-2,5 kg/ha;
la Tuberin între 1,5 şi 3 kg/ha, la N.S. 8020 între 2 şi 4 kg/ha iar la Arge
trin S între 3 şi 6 kg/ha.
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RESEARCHES CONCERNING THE NEW HERBICIDES EFFICIENCY
IN CONTROLLING THE ANUAL WEEDS OF THE NON IRRIGATED

POTATO CROPS

ABSTRACT

Under various pedoclimatic conditions in Braşov (semigleid humus soH),
Secuieni (chernozem wood brown soil), Geoagiu (alluvial soH) and Livada (podsol
medium wood brown soil) comparative studies were carried out between 1970 and
1973 on Gesagarde 50 WP, Monetin, Argetrin (Romanian Prometrin) herbicides and
on the combinations H-17-A, H-8-K, Diralid, Solarex (Linuron + Terbacil), Argetrin S
(Prometrin + Metribuzin), Tuberin (Prometrin + Terbacil) and N.s. 8020 (prometrin +
Terbacil + Metribuzin). Results had eliciteda similar behaviour of H-17-A, H-8-K,
Argetrin and Gesagarde 50 WP products, a reduced efficiency of Monetin and Dira~

lid preparations, and a good and very good efficiency of Argetrin S, N. S. 8020, Tube
rin and Solarex combinations. The importance of combinations use in potato crop
is amplified by the smaller specific doses required in weeds strong control as com
pared to the simple herbicides classic by now in thi~ crop.

UNTERSUCHUNGEN UBER DIE WIRKSAMKEIT DER NEUEN
HERBIZIDE FUR DIE BEKĂMPFUNGDER EINJĂHRIGEN

UNKRĂUTER IN NICHT BEyYĂSSERTEN

KARTOFFELSCHLĂGEN

ZUSAMMENFASSUNG

Unter unterschied'ichen pedoklimatischen Bedingungen, in Braşov (humus
halbgleischer Boden, Secuieni (brauner tschernosiomischer vValdboden), Geoagiu (Allu
vialbodeIi) und Livada (brauner podsollierter Waldboden) wurden in der Zeit
spanne 1970-1973 Vergleichsversuche auf den Herbiziden Gesagarde 50 WP, Mone
tin, Argetrin (rumanisches Prometrin) und auf dem Kombinationen H-17-A, H-8-K,
Diralid, Solarex (Linuron + Terbazil), Argetrin S (Prometrin + Metribuzin), Tuberin
(Prometrin + Terbazil) und N.S. 8020 (Prometrin + Terbazil + Metribuzin) unternom
men. Die Ergebnisse haben ein ahnliches Verhalten der Erzeugnisse H-17-A, H-8-k,
Argetrin und Gesagarde 50 WP \rmhrgewiesen. Weiter konnte eine geringe Wirksam
keit der Praparate Monetin und Diralid und eine gute und sehr gute Wirksamkeit
der Kombinationen Argetrin S, N.S. 8020, Tuberin und Solarex nachgewiesen werden.
Die Bedeutung der Anwendung von Herbizidko!TIbinationen im Kartoffelbau wird
wegen der geringeren Herbizidgabe zur energischen Bekampfung des Unkrautes, im
Verg1eich zu dem klassischen System (ein"achen Herbiziden) immer mehr in Betracht
genommen.

HCCJ1E,UOBAHH5I OTHOCHTEJ1bHO 3epepEKTI1BHOCTH
HOBbIX fEP5I1UI1,UOB jlJ15I 50Pbl3bI C fOjlOBbIMI1

BYPb5IHAMI1 HEOPOIllEHHOPI KYJ1bTYPbI KAPTOepEJ15I

PE3!OME

rlPH pa3JlH4HbIX ne.rr,OKJlHMaTH4ecrmx yCJlOBH5IX B l3pawoBe (flo4Ba ryMyco-flOJlyrJlH
HHCTa5I) CeKyeHb (QepH03eMH35I JleCHaH KopHLIHeBa5I rro4Ba), )Keoa.rr,:>KY (aJlJIlOBHaJlbHa<I

flolIBa) H JlHBa.rr,a (KopH4HeBa5I .TJeCHa5I nOllBa, llaCTHllHO nO,LI30JlbHa5I) 6blJ1H npOH3Be.rr,eHbI

B nepHO.rr, 1970-197:3 rr cpaBHHTeJlbHble HCCJle,LJ,OBaHH5I OTHOCTHTeJlbHO rep6HlLHJJ.OB re

carap.rr,e 50 Brl, MOHeTHH, (PYMbIHCKHi1 rlpoMeTplIH) li Ha KOM6HHaIUIH H-17-A, H-8-K,

15*
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Iblpa.TJH.LI., COJlapeKC (JlHHYPOH + Tep6aUHJl), ApreTpHH C (npOMeTpHH + MeTpH6ynlH), Ty·
6epHH (npOMeTpHH + Te6paUHJl) H H.C. 8020 (npoMeTpHH + Te6paUHJl + MeTpH6ysMH). Pe
syJlbTaTbI BbIHBHJlH O.LI.HHaKOBoe nOBe.LI.eHHe HS.LI.eJlHH H-17-A, H-8-K, ApreTpHH M recarap.LI.e
50 B.P., COKpaI.IJ.eHHylO 3epepeKTHBHoCTb npenapaTOB MOHeTHH H 'uHpaJlH.LI., a TaKiKe Xopo·
wylO 3ePePeKTHBHoCTb M OlJeHb xopowylO KOM6HHaUHIO ApreTpMH c., H.C. 8020, Ty6epMH H
COJ1apeKc. BaiKHocTb npHMeHeHHH KOM6HHauliH npM KyJlbType KapToePeJlH yBeJlMlJeHa cne
UHePl-FIHbIMH MeHbWHMM .LI.OsaMH, Heo6xo.LI.HMbIMH .LI.JlH 3HeprHlJHOH 60pb6bI C 6YPbHHaMH JJ"O
cpaBHeHHIO c npocTbIMM rep6HUH.LI.aMM, CTaBI.IJ.HMH KJlaCCHlJeCKMMH .LI.JlH 3TOH KyJlhTypbI.
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REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND TEHNOLOGIA
APLICĂRIIERBICIDELOR LA CARTOF, IN VEDEREA

PRELUNGIRII EFICACITĂŢIIACESTORA pINĂ LA RECOLTARE

ELENA SCURTU

Cercetările efectuate în anii 1971-1973 la Staţiunea Suceava
au reliefat că cele mai bune rezultate s-au obţinut cînd tratamen
tele cu 6,5 kg Igran, 5 kg Afalon şi ~g Prometrin s-au efectuat
înaintea răsăririi cartofului. Erb1cidele Atnazin şi 2,4 D-Na au avut
o efkacitate mai puţin COreSip1.lilzătoare.

Rezultatele experimentale obţinute atestă faptul că prin
folosirea erbicidelor se creează posibilităţi reale de rectucere a
lucrărilor de întreţinere.

1/
Pe măsura aprofundării cunoştinţelorprivit0'ita folosirea erbicidelor

au fost sesizate o multitudine de relaţii de interdependenţă, care au con
turat o problematică foarte- complexă privitor la combaterea buruienilor.
Prelungirea acţiunii erbicidelor in tot timpul vegetaţiei cartofu
lui, este posibilă de realizat prin folosirea unor produse cu efect prelungit,
prin majorarea cantităţii de erbicid şi prin asocierea combaterii chimice
cu rnetode de întreţinere care să completeze insuficienta remanenţă, a
unor erbicide. Studiile sînt insufidente datorită generalizării concepţiilor

conform cărora prăşitul mecanic poate fi eliminat (G i u s sa ni, 1970,
Păd u re, 1970). DeşI pe terenuri uşoare se pot obţine producţii satisfă

cătoare numai prin lucrări mecanice sau numai cu ajutorul erbicidelor
(F e y era ben d, 1964, Tam as, 1973), pe soIurile mijlocii şi grele este
mai raţional a se analiza care sînt posibiltăţile de simplificare a tehnolo
giilor de întreţinere (Ve 1965).

METODA DE CERCETARE. In scopul îmbogăţirii cunoştinţelor privind po
sibilitatea prielungirii eficacităţii erbkidelor cu ajutorul lucrărilor mecanice de' în
tl'eţinere; la Staţiunea de ceI'lcetări agricole Suceava în anii 1971-1973 s-a executat
o experienţă polifaiOtorială rezuHată din combinarea aplkării erbiddelor cu lucrări

mecanice de întreţinere. Experienţa a fost amplasată pe un sol cernoziomoid levi
gat cu un conţinut de humus în stratul arabil de 3,7-4,4010 cu un ,pH (apos) de
5,5-5,8 şi cu un conţinut în argilă de 27,7-36,6010. Soiul Desiree a fost plantat cu
maşina 4 Sa BP-62,5 pentru o desime de 50.000 plante la hectar. Toate lucrările

de întreţinere s-au executat cu şlasiul aut{)propulsat RS-09, trat'amentele cu erbicide
s-au efedua,t pe toată sU1prafaţa, cu aparaltură de spate (P!aka-bak), folosind 1000 litri
soluţie la hectar.
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în sortimentul de erbLcide au fost incluse Prometrinul şi Af,alonul care s-au
eV1denţiat în numeroasecer'cetăriefectuate în ţară (Ş ar p e, 1968, 1969; VI ă du ţ u,
1972; Tamas, 1973) şi străinătate (Geigy, 1967; Rogoceva, 1968; Songin,
1969; G i u s s ani, 1970), Ingranul a cărei efioadtate a fost evidenţiată de firma
G e i g y (1967-1968) şi de G i u s sa n i (1970), precum şi erbiddele Atrazin şi Di
clordon sodic. Factorul B (lucrări de intreţinere) a ,avut următoarele graduări:

bl - nelucmt; b2 - grăpat la cifica două săptămîni după plantare, bilonat înlain
tea răsăririi, concomitent cu aplioarea erbiddelor; b3 - două pr,aşile mecanice şi

rebilonări în timpul vegetaţiei; b4 - grăpat l,a două săptămîni după plantar'e (cînd
încep buruienile să răsară) rebilonat la 4-5 zile; în timpul vegetaţiei două praşilc

mecanice şi o bilonare (tabelul 1).

Tabelul 1

Greutatea masei verzi a buruieniIor în q/ha.
(Green weight of weeds in q/ha) (1971-1973)

Modul de întreţinere

Erbicidul
Cantit. Epoca

kg tratamentului
b l b 2 b;] b/,

Martor lucrat manual şi mecanic 18,5 17,1 21,6 15,3

Prometrin 6 la plantare 33,7 43,2 31,4 31,5
6 spre răsărire 28,8 27,0 41,3 19,4

2,4 D-Na 3 spre răsărire I 56,7 50,1 45,0 25,9
5 spre răsărire 49,3 35,6 37,8 24,3

1,5 după răsărire 74,5 68,4 44,0 27,3
2,5 după răsărire 70,7 65,7 57,6 38,7

Igran 4 spre răsărire 41,0 58,7 27,3 27,5
6,5 spre răsărire 19,0 38,8 22,9 14,1

Atrazin 3 la plantare 52,1 40,6 47,4 27,8
4 la plantare 40,5 33,8 35,8 22,7
3 spre răsărire 39,7 26,3 20,9 19,2
4 spre răsărire 27,4 23,5 19,1 21,8

Afalon 5 la plantare 34,8 37,0 38,8 31,6
5 spre răsărire 29,0 36,2 20,5 27,8

--
Martor nelucrat 103,6

(RIEZfULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. 1. Influenţa gradului de
îmburuienare asupra productivităţii culturii. Greutatea masei verzi a bu
ruienilor a fost cuprinsă între 15-22 q/ha (în parcelele întreţinute ma
nual şi mecanic) şi 104 q/ha (în parcela nelucrată şi netratată) - tabe
lul 1. La alcătuirea greutăţii buruienilor din parcela netraGtă şi nelucra
tă speciile perene au participat în proporţie de 25%, dicotiledonatele
anuale 680/0' iar gramineele anuale în proporţie de 70/0. Dintre speciile
dominate se menţionează:Sinapis arv., Raphanus raph., Polygonum pers.,
Polygonum hidropiper, Setaria viridis, Sonchus arv., Cirsium arv., Echi-
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Fig 1 - Relaţii între producţia de tuberculi şi greutatea buruienilor. (Rela
tions between tuber yield and weeds weight).
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nochloa crusgalli, Chenopodium sp., etc. Datele obţinute permit să se
evidenţieze că pentru fiecare tonă de buruieni producţia de tuberculi
scade cu 1,83 tone la hectar (figura 1), ceea ce reprezintă o valoare de
aproape două ori mai mare decît cea menţionată de B u r g h a i4.s e n
(1964). Această dependenţă este subliniată şi de corelaţia foarte semnifi
cativă (r =-0,725). Deşi gravimetric gramineele anuale participă la al
cătuirea masei buruienilor numai în proporţie de 70/0' pentru fiecare tonă

de buruieni s-a înregistrat o diminuare de producţie de 2,5 t/ha (figura 2);
iar dicotiledonatele anuale au diminuat productivitatea cartofului cu 2,58
tone tuberculi la hectar, pentru fiecare tonă de buruieni (figura 3).

2. Contribuţia erbicidelor şi lucrărilor de întreţinere la c01nbaterea
buruienilor. Luînd în considerare valorile medii rezultă că cele mai eficace
produse au fost Afalonul, Prometrinul, Atrazinul şi Igranul (tabelul 1) .
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Fig. 2 - Relaţii între producţia de tuberculi şi greutatea gramineelor anuale.
(Relations between tuber yield and annual Gramineae weight).
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Comparativ cu erbicidele reziduale administrate la plantarea cartofului,.
eficacitatea Diclordonului sodic în combaterea dicotiledonatelor a fost
foarte apropiată, dacă s-a distribuit înainte de răsărirea plantelor (figu
ra 4). Atît erbicidele reziduale cît şi Diclordonul sodic au fost mai efica-
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Fig. 3 - Relaţii între producţia de tuberculi şi greutatea dicotiledonatelor
ant'a'e. (Relations between tubers yield and annual Dicotiledoneae weight).

ce cînd tratamentele s-au efectuat înaintea răsăririi plantelor de cartof~
(figura 4 şi tabelul 1). Buruienile dicotiledonate au fost cel mai intens
afectate de lucrările efectuate în perioada germinării seminţelor (T a m aş,

1973), ceea ce a corespuns cu faza premergătoare răsăririi cartofului, iar
graminee1e a12~uCll~ .... Clll.... fQşţ .... cHşţJ:llş.~ .... in...IDC!i....m.Cl.r.~.m~ŞllI~/,,:g.~Jl1Ct:ătil~,c.ge
t12~~Il~~~s_t~ate.t~.m ..ţt1EJ?}!L'y~g,~iaţiei. Cea mai mică influenţă a lu
crărilor de întreţinere s-a înregistrat în parcelele erbicidate cu Prome
trin, Aialon, Atrazin (înainte de răsărire) şi Igran folosit în cantitate de
6,5 kg/ha. Aceasta dovedeşte că aceste erbicide au o acţiune mai energică

şi de durată mai lungă, putînd suplini parţial efectul adiţional al lucră

rilor de întreţinere. Contribuţia lucrărilor de întreţinere la distrugerea
buruienilor a fost foarte evidentă în cazul folosirii unor doze mai mici
de erbicide, aplicării tratamentelor la plantare, precum şi în cazul folo
sirii Diclordonului sodic(figura 5).

3. Influenţa Trwdului de c01nbatere a buruienilor asupra producţiei

de tuberculi. Comparativ cu Prometrinul, Aialonul, Igranul şi Diclord"o
nul sodic, la care cele mai bune rezultate s-au obţinut cînd tratamentele
au fost executate înainte de răsărirea cartofului, eficacitatea Atrazinului
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Fig. 4 - Influenţa epocii (A) de erbicide şi a modului de întreţinere (B) asupra
greutăţii buruienilor. (Effect of herbicides spreading time - A and of mecha

nical cultivation - B, on weeds weight).

a Atrazirt~~~.~cle~~gJ.ai intense fenomene de fitotoxieitate au fost produse

'I"'rnoo..j-.....,..rl";=e=-~~;~fi~~~~~~~tfek1~).r~~ltoa~;e: ~~r~~~~~~I~~~~OJ~I~iu;~
răsărirea cartofului (în primele 10-15 zile) determină scăderea produc-
ţiei de tuberculi. In ceea ce priveşte influenţa lucrărilor de întreţinere

asupra productivităţii culturii de cartof, se subliniază în primul rînd fap
tul că în medie grăpatul şi rebilonatul efectuate înainte de răsărire au
avut acelaşi efect ca şi prăşitul şi rebilonatul efectuate în timpul vegeta
ţiei. Prin asocierea lucrărilor de întreţinere din perioada preemergentă

cu cele din timpul vegetaţiei cartofului, s-a obţinut un spor de recoltă ce
reprezintă suma sporurilor înregistrate la fiecare categorie de lucrări

aparte. Eficacitatea erbicidelor reziduale - Afalon, Igran, Prometrin,
folosite în cantităţi sporite şi la momentul optim nu a fost semnificativ
influenţată de modul de întreţinere a culturii (figura 6). Lucrările de în-

p' treţinere au contribuit la lărgirea interva1ului de executare a tratamen
{ telor cu Afalon şi Prometrin, la reducerea cantităţilor de Igran, 2,4 D-Na
tJ?i Atrazin şi prin aceasta şi la diminuarea efectului fitotoxic înregistrat



Tabelul 2

Influenţa acţiunilor bilaterale (a x b) asupra producţiei de cartof. Effect ob bilateral aetions on potato yield (1971-1973)

A q/ha Producţii relative

a1
mt b mt

1
Epoca

I I I I I
IDL5%Erbicidul kg/ha trata- b 1 b:l b4 b3

ment b 1 b 2 b 3 b 4 b2 b 3 b4

Martor 338,0 365,4 349,0 360,3 100 100 100 100 108 I 103
107 9

Prometrin 6 1 257,7 316,4 297,8 345,9 76 96 85 96 123 115 134 7
6 2 335,8 328,2 335,9 354,3 99 90 96 98 98 89 105 9

2,4 D-Na 3 2 287,6 316,7 335,5 337,5 85 87 96 93 110 116 117 8
5 2 91,1 317,3 321,5 345,7 86 87 92 96 109 110 119 8

1,5 3 224,6 260,3 265,5 306,7 66 71 76 85 116 118 136 6
2,5 3 190,9 250,6 241,5 295,2 56 69 69 82 131 126 154 5

Igran 4 2 382,1 301,5 352,9 354,0 97 82 101 98 95 111 111 9
6,5 2 344,2 336,8 343,2 350,5 102 92 98 97 98 100 102 10

Atrazin 3 1 292,8 300,3 297,6 334,9 87 83 85 93 103 101 114 8
4 1 261,2 281,6 291,5 320,3 77 77 83 998 108 111 123 7
3 2 303,1 296,2 313,8 335,9 90 81 90 93 98 103 111 8
4 2 287,2 285,6 287,8 313,8 85 78 82 87 99 100 109 8

Afalon 5 1 309,3 332,4 329,7 352,7 91 91 94 98 107 106 114 9
5 2 355,3 339,9 351,7 350,6 105 93 101 97 96 99 99 10

Media 291,6 308,6 314,3 337,2
DL 5% 35,6

I
11 10 10 10

1% 47,2 14 13 13 13
0,1% 60,7 18 17 17 17

1 = la plantare; 2 - spre răsărire; 3 = în timpul vegetaţiei.
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Fig. 5 - Variaţia gradului de îmburuienare în funcţie de modul de întreţinere

şi folosire a erbicidelor. (Variation of weeds amount depending on cultivation
and herbicides use).

Tabelul 3

Valori relative ale venitului net
(Relative value of net profit)

I I I
Mod de întreţinere

Epo-
Erbicidul Doza ca* I

1 I I I I b 2** Ib 1 b 2 b3 b" b 1** b 3**

I I I
I

1

100 I I [122 I
Martor 100

I
100 100 33 86

I

Prometrin 6 1 -3 55 18 81 -3 85 19
6 2 92 53 98 110 69 59 76

2,4 D-Na 3 2 32 51 105 89 30 70 102
5 2 64 74 88 99 54 92 77

1,5 3 -79 -6 17 42 -158 -19 35
2,5 3 -117 -30 -26 38 -256 -96 -59

Igran 4 2 83 44 125 101 69 53 106
6,5 2 104 71 97 105 82 82 79

Atrazin 3 1 53 52 70 99 44 64 60
4 1 11 25 40 81 11 38 43
3 2 56 47 81 85 55 68 82
4 2 43 24 42 68 52 43 53

Afalon 5 1 38 72 82 105 28 83 66
5 2 112 95

I
111 88 105 130 107

*) - 1 - la plantat; 2 - înainte de răsărire; 3 - în timpul vegetaţiei.

**) - comparativ cu b4.
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de Diclordonul sodic folosit după rasanrea plantelor şi de Atr,azin apli
cat în cantitate de 4 kg/ha. In aceste cazuri producţia medie a scăzut cu
97,2-108,6 q şi respectiv 59,6-64,6 q/ha faţă de martor. Diclordonul
sodic folosit în timpul vegetaţiei a determinat micşorarea greutăţii medii
a tuberculilor, a numărului acestora şi a producţiei de tuberculi mari, iar
Atrazinul a afectat mai evident numai greutatea medie a unui tubercul
şi conţinutul în amidon.

4. Eficienţa economică. Luînd în considerare epoca optimă de exe
cutare a tratamentului cu erbicide reziduale (spre răsărirea p1antelor),
cele mai mari valori ale venitului net s-au obţinut la Aialon, Igran şi

Prometrin. Prin asocierea tratamentelor chimice cu lucrările de între··
ţinere dinaintea răsăririi şi din timpul vegetaţiei cartofului, s-au realizat
cele mai mari valori ale venitului net.
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Fig. 6 - Productivitatea culturii de cartoZ în funcţie de tehnologia întreţinerii

Şi folosirii erbicidelor. (Potato yield in relation with cultivation and her
bicides use).
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CONCLUZII. (1) Diminuarea gradului de îmburuienare prin folosi
rea erbicidelor şi executarea lucrărilor de întreţinere s-a realizat în prin
cipal prin reducerea greutăţii buruienilor dkoti1edonate anuale. (2) Gră..;;;a-

patul la două săptămîni după plantare şi rebilonatul înainte de răsărire

contribuie la reducerea gradului de îmburuienare cu dicotiledonate, iar
lucrările de întreţinere din timpul vegetaţiei au o influenţă mai mare
asupra monocotiledonatelor anuale. (3) Sub aspectul relaţiei dintre lucră

rile de întreţinere şi epoca de erbicidare se remarcă o creştere a efica
citătii lucrărilor de întetinere atunci cînd tratamentele s-au executat la
pla~tare. (4) Contribuţi~ lucrărilor de întreţinere la prelungirea efica
cităţii erbicidelor a fost mai evidentăatunci cînd produsele folosite au fost
mai puţin eficace sau cînd epoca de erbicidare a fost mai puţin corespun
zătoare. (5) Produsele Aialon şi Igran au avut o eficacitate superioară

Prometrinului. Aceste erbicide au contribuit la obţinerea celor mai ridi
cate producţii şi la înregistrarea unei eficienţe economice sporite.

EXPERIMENTAL RESULTS CONCERNING THE HERBICIDES
APPLICATION TECHNOLOGY IN POTATO CROPPING IN THE
AIM OF EXTENDING THEIR EFFICIENCY TILL HARVESTING

ABSTRACT

The researches oarried out between 1971 and 1973 at the Sueeav:a Station
elidted the fad .. that the best results were obtained when the treatments with
6.5 kg of Igran, 5 kg Aialon and 6 kg of prometrin were carried out beiore the
potato plants energence. The Atrazin and 2,4 D-Na had a less corresponding effi
ciency. The experimental results obtained ,are stati,ng the f,aot that the herbicides
use is providing real possibilitieiS in reduction of cultivation works.

VERSUCHSERGEBNISSE UBER DIE ANWENDUNGSTECHNOLOGIE
DER HERBIZIDE BEI KARTOFFELN FUR DIE VERLĂNGERUNG

DER WIRKSAMKEITSDAUER BIS ZUR ERNTE

ZUSAMMENFASSUNG

Die zwis'chen den Jahren 1971-1973 im Rahtmen der Station Suceava durch
gefUhrten Ver,sUiche haben geze'ilgt, dass 'die besten Ergebnisse dann erzielt werden
konnte, wenn die Behandlungen mit 6,5 kg Igmn, 5 kgAfalon und 6 kg Prometrin
VOn dem Auflauf der KaTtoffeln durchgefuhrt wurden. Die Herbizide Atrazin und
2,4 D-Na wiesen eine weniger gunstige Wirksamkeit auf.

Die erzielten Versuchsergebnisse beweisen, q;ass dureh Verwendung der
Herbizide tatsachliche Verringerungsmoglkhkeiten fur die mechanis'Che Pflege
arbeiten g,eschaffen werden.

3I\COEPI1MEHTAJIbHbIE PE3YJIbTATbI
OTHOCI1TEJIbHO TEXHOJIOfI1I1 KAPTO<PEJIbHbIX EPBI1UI11l0B

BBI1,UY OPO,UOJI)KEHI15I I1X3<P<PEKTI1BHOCTI1 ,UO CEOPA
YPO)KA5I

PE3IOME

TIpoBe)J,eHHble HCCJle)J,OBaHHH B nepHo)J, 1971-1973 rr Ha CTaHUHH CyqaBa, nOKasaJUl,
l..JTO HaH.'Iyl..JlliHe pesyJIbTaTbI 6bIJIH )J,oCTHrHYTbI npH o6pa6oTKe B 6,5 Kr HrpaHa. 5 Kr Ac\:Ja-
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JIOHa II 6 Kr TIpoMeTplIHa, npOlI3Be)J,eHHoti nepe)J, BCXO)J,OM KapToiPeJIH. Ep6lIIl,lI)J,bI ATpa3lIH

II 2,4 Jl-HA lIMemI MeHbIllylO COOTBeTcTHylOIllylO 3epiPeKTlIBHOCTb.

TIOJIyLIeHHble 3KCneplIMeHTaJIbHble pe3yJIbTaTbI yKa3bIBalOT, LITO nplIMeHeHlIe ep6HIl,H

)J,OB npe)J,CTaBJIHeT peaJIbHble B03MO:tKHOCTH YMeHbIlleHlIH pa60T no yxo)J,y.
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IRIGAREA CARTOFULUI IN CONDIŢIILECIMPIEI DIN SUDUL ŢABII

GH. SIPOŞ şi RODICA PĂLTINEANU*)

Au fost executate cercetări la I.C.C.P.T. Fundulea În perioada
1969-1974 cu privire la consumul de apă şi regimul de irigare a
cartofului în lizimetre, iar în perioada 1972-1974 în cîmp. Aceste
rezultate au permis precizarea consumului de apă al cartofului,
evapotranspiraţia zilnică variind în perioada mai-august, în
funcţie de perioadă şi soiul cultivat, între 1,6-5,50. Con
sumul maxim s-a Înregistrat în luna iunie, iar atît În mai
f'Jt. si In iulie şi mai ales august, consumurile au fost mai
scăzute. Producţiile obţinute au depăşit 500-600 qjha de
monstrind eficienţa cultivării cartofului pe terenurile irigat€'
din sudul ţării. Eficienţa valorificării apei a fost de 64-102 kgjha
tuberculi, fiecare mm de apă dată prin irigare. Eficienţa valorifi
cărîi apei a fost condiţionată în primul rînd de o abundenţă ferti
lizare a terenului cu Îngrăşăminte cu azot şi cu fosfor. Regimul de
irigare a asigurat menţinerea umidităţii solului în perioada dintre
Începerea formării tuberculilor şi formarea lor la peste 50-70%
din u.a. (in funcţie de textura solului), utilizînd norme de udare
de 50-70 mm. Programarea udărilor s-a făcut în funcţie de rezerva
de umiditate a solului, de faza de vegetaţie, utilizîndu-se metoda
bilanţului şi valorile evapotranspiraţiei medii multianuale deter
minată În cîmp şi valorile zilnice obţinute în lizimetre.

Experimentărilecuprivire la irigarea cartofului începute cu peste
două decenii în urmă (A v r i g e a n u şi Sus n o v se h i, 1960; Bel' i n
d e i, 1961) au demonstrat posibilitatea obţinerii prin irigare a unor pro
ducţii de 23~59 tlha chiar şi la vechil~ soiuri aflate în cultură în acea
perioadă. Reluarea cercetărilor (Ne g u ţ i, 1973~ În Dobrogea, arată că

prin irigare se pot obţine producţii de 30~40 t/ha cartofi timpurii,într-,o
perioadă dud sînt foarte .căutaţi,atît pentru consum intern CÎt ş'i la export.
Aceste date argumenteazăpentru încadrarea cartofuluiin structura -cultu
rilor ,de pe suprafeţele irigatemai ales în zonele mai secetoase ale ţării. Ca
urmare prezintă interes o cunoaş'tere temeinică ,a p~s:ibi1ităţilo:rde sporire
a producţiilor de ;cartof încondiţij cle irigane, :preclUmşi .a tuturor proble".
melor legat€ de iriganea acestei culturi.

METODA DE CERCETA.:BE, 1I3. conCli~iH.e de 18 LC.C.f>.T. Functlalea a fQstînce
pută experimentarea problemelor legate de irigar~,acartQfuluidin ,anul 19.69. S-a
studiat consumul de apă a' cartofului în lizimetreîn perioada 1969-19J4 precurp. ,şi

*) Institutul ele Cercetări pentru cereale şi plante tehnice -Fundu1ea

16' - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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consumul de apă, regimul de irigare, relaţia de fertilizare-irigare în experienţe de
cîmp. S-au cultivat soiurile Ostara, Desiree, Jaerla primite an de an de la LC.CB.
Braşov. Construcţia şi funcţionarea lizimetrelor a fost prezentată într-o lucrare
anterioară (S i P o s şi PăI tin e a n u, 1970). Experienţele de cîmp au fost aşezate

în blocuri şi în grilaj pătrat. Irigarea s-a făcut prin scurgere la suprafaţă (experienţe

cu regim) şi prin aspersiune (experienţe cu fertilizare chimică şi organică). Pentru
fertilizare s-au folosit 80 şi 120 kg/ha N pînă în 1973 şi doze pînă la 210 kg.fha N în
1974, 40 şi 80 kg/ha P 20 S, precum şi 80 kg/ha K 20, conform variantelor. La plantare
au fost folosiţi numai în 1974 tuberculi preîncolţiţi.

REZULTATE OBŢINUTE. In experimentările din lizimetre cartofii
au asigurat în medie pe 6 ani producţii de 478,9 q/ha. Pentru aceste pro
ducţii au consumat 347,9 mm apă cu valori extreme între 232 şi 468 (soiul
Ostara). Eficienţa valorificării apei E.V.A. (producţia tuberculi în kg/ha/
cantitatea de apă consumată în rnm), arată că pentru fiecare mm de apă

consumată,cartofii au realizat un spor de producţie de 142;3 kg/ha tuberculi
(tabelul 1).

Tabelul 1

Eficienţa valorificării apei la cartof în lizimetre, soiul Ostara.
(Water utilization efficacy at potato crop in lizimeters, Ostara variety)

Fundulea 1969-1974
-

Producţia Consum anual Eficienţa valo-
Anul tuberculi de apă rificării apei

q/ha mm kg/mm

1969 470,6 468,6 100,4
1970 464,3 340,7 136,2
1971 540,6 322,0 167,9
1972 448,6 360,6 124,3
1973 412,8 232,5 177,5
1974 536,2 363,3 147,5

I Media I 478,9 347,9 142,3

Experimentările din cîmp au asigurat rezultate asemănătoare celor
din lizimetre (tabelul 2). Prin irigare şi fertilizare, s-a dublat producţia

medie de cartof pe trei ani. Sporurile de producţie obţinute prin irigare au
crescut de la 58 la 159 q/ha, pe măsură ce au crescut şi dozele de îngră

şăminte. Fiecare mm de apă dată a sporit producţia cu 39-102 q/ha.
Aceasta arată că utilizarea apei la irigarea cartofului asigură un spor total
de 40..,.-100 lei la fiecare mm. Comparînd această valoare cu 4-7 lei/mm
obţinută la grîu, 8-18 lei/mm la porumb, rezultă eficienţa economică a
irigării cartofului. La cultura de cîmp cea mai eficientă pentru irigare, din
structura actuală a culturilor, la sfecla de zahăr, valoarea sporului global
la un mm de apă de irigare se cifrează la doar 20-30 lei.

In. experimentărileprivind regimul de irigare (tabelul 3) s-a studiat
plafonul minim al umidităţii solului şi adîncimea de udare. In funcţie de
creştereaplafonului minim de la 50 la 700/0 din umiditatea accesibilă a solu-
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lui (u. a.) şi de reducerea adîncimii de umectare a variat şi norma de udare,
crescînd astfel numărul m.ediu de udări. Totuşi producţia s-a modificat pu
ţin sub influenţa schimbării regimului de irigare. Pe soIuri cu o bună per
meabilitate pentru apă şi textură medie se poate considera optim plafonul
de 50% u.a. pe adîncimea de 80 cm. Este indicat însă pentru a preveni de
presiunile de producţii în perioadele mai secetoase care intervin în perioada
acumulării substanţelor de rezervă în tuberculi, ca în acest interval să se
menţină nivelul umidităţii solului la peste 700/0 din u. a.

Pentru progra1narea datei udărilor s-a constatat că este necesar să

se aibă în vedere (tabelul 4) atît fazele de evoluţie a cartofului cît şi rezerva
de umiditate a solului. Rezultatele cele mai bune s-au obţinut în cazul
începerii udărilor în perioada de început a formării tuberculilor şi conti
!luării lor pînă la tenninarea formării acestora la un interval dintre udări

Tabelul 2

Influenţa irigării şi a fertiIizării asupra producţiei de cartof
(Irrigation and fetilization effect on potato yield)

Fundulea, 1972-1974

Regimul de irigare
Producţia (q/ha) la diferite nivele

de fertilizare (kg/ha)
Soiul nr. udări

cultivat norma de irigare
în mm N P20;; N P20 ,; N P205

O O 80 40 120 80

Neirigat 212,6 257,0 273,
1_3

1
)

Ostara
Irigat --- 271,3 353,4 425,2

148
Spor prin irigare 58,7 95,4 151,3
E.V.A.2) kg/mm 39,4 64,6 102,1

Neirigat 254,5 333,5 374,9
1_3

1
)

Desiree Irigat -- 323,5 '155,8 509,4
184

Spor prin irigare 68,9 122,3 134,5
E. V. A.2) kg/mm 45,3 82,6

I
92,5

Neirigat 336,7 363,2 403,2
1_3

1
)

Jaerla3)
Irigat -- 420,1 498,2 562,1

185
Spor prin irigare 83,4 135,0 158,9
E. V. A.2) kg/mm 45,0 75,0 85,6

1) număr de udări.

norma de irigare (mm)
<) E.V.A. Eficienţa valorLicării apei.
:1) 1973-1974.

16*
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de 10-14 zile, în funcţie de norma de udare aplicată. Pentru ploi mai mari
de 20 mm, pentru fiecare mm de ploaie s-a putut întîrzia următoareaudare
cu o zi. Pentru programarea udărilor s-a folosit cu rezultate bune metoda
bilanţului apei din sol folosind la intrări rezerva din primăvară şi ploile
căzute şi la ieşiri evapotranspiraţia(măsurată în lizimetre sau determinată

pe baza mediei multianuale a evapotranspiraţiei reale) precum şi pierderile
prin precolare după ploile mai mari. Incheierea udărilor s-a făcut cu 15-20
zile înainte de începerea recoltării pentru a uşura lucrările de recoltare şi

a reduce pierderile care apar la cartofii udaţi pînă prea tîrziu. Rezultatele
acestor trei ani trebuie completate cu cercetări mai îndelungate privind
elementele regimului de irigare indicate mai sus.

Determinările privind consumul de apă au permis completarea date
lor din lizimetre (fig. 1) cu determinări în cîmp (fig. 2). Aceste date sînt
utile pentru programarea udărilor în zona din sudul ţării.

Tabelul 3

Influenţa regimului de irigare asupra producţiei la cartof
(Irrigation effect on potato yield)

Fundulea, 1972-1974

Regimul de irigare Media 1972-1974 Media 1973-1974

Plafonul Adînci-
Norma de Nr. udări/ Nr. udări/

umidită- mea de Prod. Prod.
ţii solului umect. udare norma iri- q/ha norma iri- q/ha

%u.a. cm mm gare mm gare mm

Neirigat - - - 374,9 - 322,8
50 80 74 1-3/148 509,4 2-3/185 540,3
70 80 42-50 2-6/184 488,3 2-4/150 509,5
70 40 30-40 4-6/140 531,3 4/135 555,8

Tabelul 4

Compararea unor metode de prevedere a datei udărilor
(Comparison between some prognosis methods for irrigation moment)

Fundulea, 1972-1974

I
Nr. udări/

I
Producţia

Metoda de prevedere a datei udării norma de q/h~irigare

Irigarea pe baza probelor de umiditate a solului 1-3/148 509,4
50 % u.a. pe 80 cm
Irigarea pe bază de bilanţ cu valorile evapotranspi-
raţiei din lizimetru 1-1/174 516,7
Irigarea pe baza fazei de vegetaţie şi a evapotranspi-
raţiei multianuale (1972-1973). 2-3/197 508,1
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Irigarea cartofului, ca şi a celorlalte culturi, trebuie studiată în strîn
să dependenţă de îngrăşare, aspect evidenţiat din datele privind efectul
dozelor crescînde de azot în funcţie de irigare la cele trei soiuri studiate

ConsWli-

epr. lilai

1 tin a
iuni e i uli e august

Fig. 1 - Consumul de apă (în
lizimetru) la cartof, soiurile
Desiree, Ostara. (Water con
sumption - in lizimeters - at
potato, varieties Desiree and
Ostara). Fundulea 1969-1974.

Fig. 2 - Consumul de apă

(evapotranspiraţia) la cartof,
soiul Desiree. (Water consump
tion - evapotranspiration 
at potato, variety Desiree).

Fundulea 1972-1974.
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(fig. 3 şi 4). Astfel în anul 1974, atît producţia de cartof şi sporul de pro
ducţie datorat irigării, a crescut progresiv cu creşterea dozei de azot, iar
eficienţa valorificării apei de irigare a crescut de şase ori. Soiurile Ostara
şi Jaerla au asigurat sporuri mai mari prin fertilizare cu soiul Desiree.
Combinarea îngrăşării organice cu cea minerală a mărit producţia de car
tof de 2,5 ori atît la soiul Ostara cît şi la Desiree (fig. 5). Se evidenţiază

sporul substanţial al îngrăşămintelorcu azot şi fosfor la ambele soiuri şi

efectul îngrăşămintelorcu potasiu la soiul Ostara.
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Fig. 3 - Influenţa irigării asupra producţiei în funcţie de fertilizare şi

soiul cultivat. (Irigation effect an potato yield in accordance with fertili
zation and variety used). Fundulea 1974.

Fig. 4 - Influenţa IrIgarll
asupra producţiei la cartof în
funcţie de fertilizarea cu azot
- media soiurilor Ostara, De
siree şi Jaerla. (Irrigation effect
on potato yield in accordance
with Nitrogen fertilization 
::lverage of varieties Ostara, De
siree and Jaerla). Fundulea

1974.
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CONCLUZII. Irigarea cartofului asigură, în condiţiile Oîmpiei din
sudul ţării, posibilitatea obţinerii unor producţii de peste 500-600. q/ha.
Acest lucru se poate realiza în cazul în care se foloseşte un matenal de
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./
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Fig. 5 - Influenţa îngrăşării organice şi chimice la cartof în
condiţii de irigare. (Manuring and chemical fertilization effect
on potato yield under irrigated conditions). Fundulea, 1974.

semănat de cea mai bună calitate, cînd se aplică la nivel optim elelnentele
tehnologice de cultură, şi cînd irigarea se execută la timp, cu o normă opti
mă. Se consideră optim, plafonul minim de 50 % u.a. pe adîncÎlnea de
80 cm. In funcţie de caracteristicile solului, se va folosi o normă de udare
de 50-70 mm. Inceperea udărilor la cartof se va face în funcţie de fazele
de vegetaţie şi de rezerva de umiditate a solului, pornind udările la începu
tul formării tuberculilor şi continuîndu-se pînă la formarea deplină cu un
interval între udări de 10-14 zile, în funcţie de norma aplicată. Pentru
programarea datei udărilor, s-a folosit cu rezultate bune metoda bilanţu

lui apei din sol, utilizîndu-se determinările de evapotranspiraţie obţinute

în lizimetre sau în cîmp. Cartoful realizează o mare eficienţă a valorificării

apei, putînd obţine un spor de producţie de 64-102 kg/ha tuberculi, pen
tru fiecare mm de apă dată prin irigare.

POTATO CROP IRIGATION IN SOUTH CONDITIONS OF
THE COUNTRY

ABSTRACT

During the 1969-1974 period in I.C.C.P.T. Fundulea were carried out investi
gations concerning the water consumption and the irrigation rate of the potato crop
in lisimeters and during the 1972-1974 period in the field. These results allowed to
state precisely the potato crop water consumption and the daily evaporation varying
in the May-August period, function of the variety and period, between 1.6-5.50
The maximum consumption was recorded in June, and both in May and July and
particulary in August consumptions were lower. The obtained yields exceed 500-600
kg/ha thus demonstrating the efficiency of potato growing in the southern fields of
the country. \iVater use efficiency was of 64-102 kg/ha of tubers for each mm of
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water provided by irrigation. Water as efficiency was conditioned firstly by qn
abundarrt field fertiiizatlon with Nittogen and Phosphorus fertilizers. The irrigation
rate provided the soH moisture preservation during the period of tuberization and
tuber growth to Over 50-70 Ofo of active humidity (function of the soH pattern) using
sprinkiing norms of 50-70 mm. Sprinklings programming were made function of
the soU moisture reserve, the vegetation phase, using the balance sheet method, the
mean multiple years evaporation values determined in field and the daily values
obtained in lisimeters.

DIE BEWĂSSERUNGDER KARTOFFELN UNTER DEN IN DER
SUDEBENE DES LANDES HERRSCHENDEN BEDINGUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

Bei I.C.C.P.T. Fundulea wurden im Zeitabschnitt 1969-1974 Untersuchungen
lioer den Wasserverbrauch und die Bewasserungsbedingungen der Kartoffeln in
Lysimetern durchgefUhrt und im Zeitabschnitt 1972-1974 auf dem Feld. Diese
Ergebnisse gestatteten die Prazisierung des Wasserverbrauches der Kartoffeln,
wobei die tagliche Evaporation und Transpiration in der Zeitspanne Mai-August
je nach der Periode und die angebaute Sorte zwischen 1,6 und 5,50 schwankten.

Der Hochstverbrauch wurde im Monat Juni verzeichnet und sowohl im Mo
nat Mai als aueh im Monat Juli, jedoeh insbesondere im Monat August waren die
Verbrauchszahlen geringer. Die erzielten Ertrage lagen liber 500-600 q/ha und
beweisen damit die Witksamkeit des Kartoffelanbaus aui den bewasserten Flachen
jm SUden aes Landes. Die Wirksamkeit der Wasserverwertung betrug 61-102 kg/ha
Knollen, je mm Wasser. Die Wirksamkeit der Wasserverwertung war erstens von
einer reiehliehen mit Stickstoff- und PhosphordUndung des Bodens bedingt. Die
Bewasserut1gsbedingungen gewahrleisteten die Beibehaltung der Bodenfeuchtigkeit
in der Zeitspanne zwischen Beginn der KnolIenbiIdung und deren Wachstum bei
Uber 50~70 0/O u.a. (je nach der Bodentextur), wobei Bewasserungsnormen Von
50-70 mm angewandt wurden. Die Programmierung der Bewasserungen erfolgte je
nach der F'euchtigkeitsreserve des Bodens, der Vegetationsphase, wobei die Was
serbalansmethode und die mittleren Werte der Evapo-Transpiration fUr mehrere
Jahre, die auf dem Feld bestimmt wurden a's auch die in den Lysimetern erzielten
Tageswerte angewandt wurden.

OPOlllEHI1E KAPTO<l>Efl5I
B YCJ10BH5!X HI13MEHHOCTH HA IarE CTPAHbI

PE3IOME

DblJIH npOH3Be}l,eHb UCCJIe}l,OBaHHH5I Ha yL CJle}l,OBaTeJlbCKOH CTaHuHH CPyH}l,y.'lH B ne

pHO}l, 1969~1974 rr. tio atI-iOllieHHIo pacxo}l,a BO}l,bI H pe)KHMa opotueHIuI KapToQJeJI5I B

«JIH3MMeTpax», a B nepHO}l, 1972-1974 Ha nOJIe.

3TH pe3yJIbTaTbI n03BOJIHJIH YTOtjHHTb pacXO}l, BO}l,bI }l,JI5I KapTOQJeJIH, e)I(e}l,HeBHoe

HcnapeHHe nocpe}l,CTBoM nOTeHHH H3MeH5I5ICb B nepHO}l, MaH-aBrycT, B 3aBHCHMOCTH OT ne

pHO}l,a H OT KyJIbTHBHpOBaHI-IOrO copTa, Me)l(}l,y 1,6-5,50. MaKCHMaJIbHbIH pacXO}l, 6bIJI 3ape

rHcTpHpoBaH B HIQHe, KaK B HIQJIe TaK H B oc06eHHocTH B aBrycTe paCXOJ],bI 6bIJIH Ha MHoro

MeHbll1e. JJ.OctHrt-Iytble HiJOH3BO}l,C1'Ba npeB30ll1JIH 500-600 KBHHTaJIOB Ha 1 ra, }J,OKa3blBa51

3$$eKTHBHOC1'b KYJIbTl1:B3UHH KapTocjJeJI5I Ha ytjaCTKax Ha Iore CTpaHbI.

3$$eKTHBHoCtb OCBOeHl1:5I BO}l,bI 6blJIa B 64~102 Kr/ra K.JIyOHeii, Ha K3)l(lJ,bIX 1I1M

BO}l,bI }l,aHHOH nOCpe,lJ,C1'BOM opOllieHYHI.

3$$eKTHeHOCTh OCBOeHH5I BOJ1,bl 6bIJf3 06YCJIOBJ1eHa B nepByIQ OLJepe,lJ,b 06HJlbHbIMH

y,lJ,06peHH5IMH nOtjBbI a301'OM H $OC$OpOM. Pe)l(l1M opotueHHH o6ecnetjHJf nO,lJ,,lJ,ep:tKaHHe

nOtjBbI B nepHO,lJ, MC)l(,lJ,y HatjaJIOM 06pa30BaHHH KJIy6HeM H 06pa30BaHH5I HX cBblwe 50-700/0
OT (B 3aBHCHMOCTH OT CTpyKTypbI nOl.lBbI), npHMeH5IH HOpMbI nOJIl1BKH B 50-70 M1I1. TIpo

rpaMMa nOJIHBOK ObIJIa npOH3Be,lJ,eHa B 3aBHCHMOCTH OT 3anaca BJIa)l(HOCTH B nOtjBe, B 3aQJc
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npOHspaCTaHH5I, llpHMeH5I5I MeTO)J. 6aJIJIaHCa H BeJIHtIHHbI cpe)J.Hero HcnapeHH5I llOCpe.lI.CTBOM

nOTeHH5I B TetIeHHe HeCKOJIbKHX JIeT npOH3Be.z:r.eHHoro Ha nOJIe H e)Ke)J.HeBHble BeJIHtIHHbl,
IlOJIY4eHHble B <JIHSHMeTpe>.
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COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CARTOF ÎN CONDITII
DE IRIGARE ŞI ÎNGRĂŞARE .
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Experienţele efectuate la Staţiunile Suceava şi Tg. Mureş,

scot în evidenţă o comportare specifică a soiurilor cercetate în
condiţiide irigare şi îngrăşare diferenţiată.Soiurile Jaerla, Desiree,
Ora si Merkur se caracterizează printr-o valorificare superioară a
cantităţilor mari de îngrăşăminte, cu azot şi fosfor, iar soiurile
Spartaan, Ora şi Jaerla printr-o reacţie sporită la îngrăşămintele

cu potasiu. În condiţiile Staţiunii Tg. Mureş, cel mai ridicat grad
de valorificare a apei din irigaţie s-a înregistrat la soiurile Colina,
Desiree şi Merkur. Necesitatea sporirii cantităţilor de îngrăşăminţe

în condiţii de irigare nu este justificată pretutindeni.

In vederea adoptării unei orientări mai raţionale cu privire la inclu
derea cartofului în perimetrele amenajate pentru irigaţie în zonele favo
rabile acestei culturi, s-a studiat comportarea principalelor soiuri raionate
în perioada 1969-1973. Rezultatele experimentale ce fac obiectul lucrării

de faţă constituie o completare la cercetările anterioare desfăşurate în
zone mai secetoase (D u mit r e s cuşi colab., 1961).

METODA DE LUCRU. Experienţele au fost amplasate în cadrul asolamen
tului experimental, avînd ca premergătoare cerealele păioase. Ingrăşămintele s-au
aplicat toamna (P + N/2) şi primăvara (N/2), iar desimea a fost de 47.500 plante/ha.

Coeficientul de ofilire şi capacitatea de cîmp pentru apă, prezintă următoa

rele valori: la Suceava 10,3 0/O şi respectiv 27,4 0J0, iar la Tg. Mureş 17,4 % şi res
pectiv 29,8 0/O, pe adîncimea de 0-60 cm. Regimul de irigare la cele două staţiuni

este reprezentat în tabelul 1.
lrigarea s-a efectuat prin aspersiune, cu excepţia anului 1972, la Tg. Mureş,

cînd distribuirea apei s-a făcut prin brazde. Plafonul minim ales a fost de 50 Ofo
din Lu.a., considerat de N a g y (1970) ca optim pentru condiţii asemănătoare. -

REZULTATE OBŢINUTE. 1. Staţiunea Suceava, Datele privind pro
ductivitatea soiurilor, în condiţii de irigare nu se anihilează influenţa

favorabilităţii condiţiilor meteorologice asupra vegetaţiei şi acumulării

substanţelor de rezervă. Reacţia soiurilor la mersul vremii a fost în gene
ral asemănătoare, în sensul că în majoritatea cazurilor cele mai scăzute

producţii s-au obţinut în 1969, iar cele mai ridicate în anii 1970-1971.
Totodată se poate remarca faptul că între soiuri au existat unele dife
renţe în ceea ce priveşte reacţia la favorabili tatea sau nefavorabilitatea
condiţiilor meteorologice (figura 1).
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Se remarcă că soiurile Măgura şi Colina au prezentat cea mai mare
constanţă în producţie, iar soiurile Ostara, Desiree şi Spartaan au reac
ţionat cel. mai puternic la favorabilitatea condiţiilor meteorologice.

Tabelul 1

Regimul de irigare experimentat.
(Conditions of irigation used in experiments).

Suceava Tg. Mureş

Anul

I I
Norma mc Nr. udări Norma fie Nr. udări

1969 600 2 - -
1970 200 1 - -
1971 750 2 800 1
1972 550 2 1800 3
1973 600 2 - -

\

» ,

1(}7(} /(}.l.l 1972 19~

Fig. 1 - Variaţia produc
ţiilor anuale de cartof la
Suceava. Variation of
potato yield of each year,

in Suceava
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In ceea ce priveşte influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei soiu
rilor se pot sublinia următoarele aspecte mai importante:

- La agrofondul cu îngrăşare moderată, cele mai mari producţii

s-au obţinut la soiurile Spartaan, Desiree, Colina şi J aerla.
- Gradul de valorificare al îngrăşămintelor, exprimat prin sporuri

de recoltă obţinute comparativ cu agrofondul N100P 40 a prezentat cele mai
mari valori la soiul Jaerla (tabelul 1). Soiul Spartaan s-a evidenţiat prin
cea mai ridicată valorificare a îngrăşămintelor cu potasiu.

Analiza unor componente de producţie evidenţiază faptul că sporu
rile de recoltă datorate îngrăşămintelor s-au realizat în majoritatea cazu
rilor prin creşterea în greutate a tuberculilor, mai ales la soiurile Jaerla,
Măgura şi Ora.

2. Staţiunea Tg. Mureş. a. Producţia de tuberculi a soiurilor. Luînd
în considerare rezultatele obţinute în anii favorabili irigării (tabelul 2)
se remarcă faptul că între soiuri au existat unele diferenţe în ceea ce
priveşte valorificarea îngrăşămintelor şi apei din irigaţie (semnalate şi

de P i sar e v, 1960; Ha j du, 1966 N a g y şi B i an u, 1969). Cele mai
bune valorificări ale celor două categorii de investiţii s-au înregistrat la
soiurile Desiree, Colina şi Merkur.

b. Eficacitatea îngrăşămintelor şi irigaţiei. In cultura obişnuită cea
mai mare eficacitate a îngrăşămintelor s-a realizat la soiurile Desiree şi

Braşovean, iar în cultura irigată numai la soiul Desiree (tabelul 2). Datele
obţinute pînă în prezent nu confirmă ideea conform căreia prin irigaţie se
modifică clasificarea soiurilor după criteriul producţiei (H a j d u, 1966).

Cu excepţia soiului Braşovean, la recoltările timpurii irigarea nu a
contribuit la creşterea eficacităţii îngrăşămintelor aplicate în cantităţi

luari sau moderate.
In ceea ce priveşte necesitatea administrării unor cantităţi mai

rnari de îngrăşăminte atunci cînd cultura se irigă, datele înregistrate nu
converg cu afirmaţiile prezente în literatura agronomică (H a j du, 1966),
adeseori irigaţia diminuînd efectul aşteptat ca urmare a dublării cantită

ţilor de îngrăşăminte. Aceasta se datoreşte faptului că regimul de irigaţie

folosit a stimulat în mai mare măsură gradul de valorificare a cantită

ţilor medii de îngrăşăminte comparativ cu dozele mari. Sporurile de pro
ducţie obţinute prin creşterea cantităţilor de îngrăşăminte au fost mai
111ari la cultura neirigată. Este foarte posibil ca la aceasta să fi contribuit
şi faptul că în condiţii de irigare şi îngrăşare cu cantităţi mari de îngră

$ăminte s-a stimulat l11ai puternic creşterea vigorii tufelor, ceea ce a avut
drept urmare sporirea consumului de elenlente nutritive pentru construi
rea aparatului vegetativ aerian, accentuarea gradului de umbrire şi dimi
nUarea ritmului de acumulare al substanţelor de rezervă.

CONCLUZII. (1) Influenţa condiţiilor meteorologice asupra produc
tivităţii soiurilor luate în studiu a fost foarte evidentă şi în condiţii de
irigare. (2) Dintre soiurile experimentate cea mai mare constanţă în pro-
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ducţie au prezentat-o soiurile româneşti Colina şi Măgura. (3) Gradul cel
mai ridicat de valorificare al dozelor mari de îngrăşăminte l-au. prezentat
la Suceava soiurile Ora şi Jaerla, iar la Tg. Mureş soiurile Desiree şi

1vlerkur. (4) Folosirea îngrăşălTIintelor cu potasiu s-a dovedit a fi utilă

numai la soiurile Spartaan, Ora şi Jaerla. (5) La cultura destinată consu
mului de vară şi pe soIurile fertile de la Tg. Mureş, nu se justifică folo
sirea unor cantităţi de îngrăşăminte mai mari de N100PsoK40' (6) In con-

Tabelul 2

Producţia de tuberculi, in q/ha, la cartoful irigat.
Tuber yield (2jha) in potato cropping under irigation).

Suceava, 1972-1973

Soiul Agrofond
q/ha

dl d2
(a) (b) (a-al) (b-bl ) 81 8:l

Ostara NIOOP40 339,0 2'"7 mt O- '1,

Jaerla 384,5 18,4 mt
Colina 424,9 58,8 mt ***
Desiree 429,2 63,1 mt ***
Măgura 366,1 mt mt
Ora 355,5 -10,6 mt
Spartaan 478,9 112,8 mt ***

Ostara N150P60 383,3 -42,6 44,3 000 **
Jaerla 428,9 3,0 44,4 **
Colina 44,13 15,4 16,4
Desiree 464,4 38,5 35,2 *** **
Măgura 425,9 mt 59,8 ***
Ora 373,1 -52,8 17,6 000

Spartaan 381,1 -44,8 2,2 000

Ostara N120PSO 398,1 -19,4 59,1 ***
Jaerla 452,5 35,0 68,0 *** ***
Colina 433,4 15,9 8,5
Desiree 469,8 52,3 40,6 *** **
Măgura 417,5 mt 51,4 ***
Ora 401,6 15,9 46,1 ***
Spartaan 492,5 75,0 13,6 ***

Ostara N200PsoKsll
[ 406,7 -11,6 67,7 ***

Jaerla 468,3 50 83,8 "''''* ***
Colina 434,9 16,6 10,0
')esiree 473,2 54,9 44,0 *** **
Măgura 418,3 mt 52,2 ***
Ora 417,6 0,7 62,1

I
***

Spartaan 530,4 112,1 51,5 *"'* ***

DL 5%
a -al

21,0
Combinaţii

25,3 qjha



Tabelul 3

Producţia de tuberculi în q/ha. (Tuber yield).
Staţiunea Tg. Mureş, în anii 1971-1972

Recoltat dec. 1 august Recoltat maturitate
Soiul Agrofond

(a) (b)

q/ha d1 d2 d3 q/ha d1 d2 d3

- -
1 2 '3 4 5 6 7 8 19 10

CI _Neirigat
Bintje--

NIOOP50K40 279 -1 mt mt (bl ) 291 -15 mt mt (bI )

Braşovean 226 46*** mt mt (bl ) 349 27** mt mt (bl )

Urgenta 284 4 mt mt (bI ) 310 5 mt mt (bI )
Colina 278 -2 mt mt (bl ) 328 31 * mt mt (bl )

Desiree 332 52*** mt mt (bI ) 376 65*** mt mt (bl )

Măgura 280 mt. mt mt (bI ) 3.15 mt mt mt (bl )

Merkur 316 mt mt (bl ) 388 61*** mt mt (bl )

DL 5% 21 18

Bintje N200PIooKso 308 7 29** mt (b2) 303 11 12 mt (b2)

Braşovean 330 29** 4 mt (b2) 377 74*** 28*** mt (b2)

Urgenta 316 15 32*** mt (b2) 328 15 18** mt (b2)

Colina 312 11 34*** mt (b2) 347 33*** 19** mt (b2)

Desiree 354 53*** 22* mt (b2) 422 84*** 46*** mt (b2 )

Măgura 301 mt. 21 * mt (b2) 350 mt 35*** mt (b2)

Merkllr 330 29** 14 mt (b2) 425 70*** 37*** mt (b2)

DL 5% 21 18 mt (b2) 18 13 Mt (b2)
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Producţia de tuberculi în qjha (Tuber yield).
Staţiunea Tg. Mureş. în anii 1971-1912

Tabelul 3 (continuare)

~
OI
cn

1 I 2 I i3 I 4 I 5 I 6 I '1 I 8 I 9 I 10'

C2 Irigat I
Bintje NI00P50K40 304 -240 mt 25 318 _2600 mt 27***
Sraşovan 346 34** mt 20 383 39*** mt 34***
Urgenta 324 -5 mt 40* 329 -15 mt 19**
Colina 350 13 mt 72*** 380 36*** mt 52***
Desiree 384 61*** mt 52** 411 67*** mt 35***
Măgura 319 mt. mt 39* 344 mt mt 29***
Merkur 380 73*** mt 64*** 422 78*** mt 40***

bL 5% 21 34 18 15

Bintje N200PlOOKso 322 _47000 18* 14 314 _141000 -4 11
Braşovean 385 27* 39*** 55** 395 40*** -12 18*
Urgenta 326 -220 2 10 351 -4 22*** 23**
Colina 344 -3 6 32 281 26** 1 5
Desiree 395 72*** 11 41* 460 105*** 49*** 34***
Măgura 311 mt. -8 10 355 mt 11 38***
Merkur 381 75*** 1 51** 455 100*** 33*** 30***

DL 5% 21 18 24 18 13 15
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D. SCURTU şi L. TAMAS, Irigare, în<fr!\"""'p

Staţiunii Tg.
gistrat la soiurile
cu fertilitate ridicată

administrate în doze mari.

CERTAIN POTATO VARIETIES BEHAVIOUR UNDER IRRIGATION
AND FERTILIZING CONDITIONS

ABSTRACT

carried out at the Suceava and Tg. Mureş Stations, are eli
behaviour of the investigated varieties under irrigation and diffe

conditions. The Jaerla, Desiree, Ora and Merkur varieties are
utilization of the fertilizers great amounts with Nigrogen

and Jaerla varieties an increased reac-
In the Mures Station the

recorded at the Colina,' Desiree and
increase in irrigation conditions is not motivated every-

The
citing a
rentiated
characterized by
ani Phosphorus,
tion to th2
irrigating
The fertilizers
vvhere.

DAS VERHALTEN BESTIlVIMTER KARTOFFELSORTEN UNTER

ZUSAMMENFASSUNG

Die im Rahmen der Stationen Suceava und Tg. Mureş durchgefUhrten
suche haben eill Verhalten der untersuchten Sorten unter verschiede-
ne11 Bewăsserungs- Dungungsbedingungen geăussert. Die Sorten Jaerla, Desi-
ree, Ora und Merkur sind durch eine hăhere Verwertung der grossen Dungemittel
mengen mit Stickstoff- und Phosphorgehalt gekennzeichnet und die Sorten Spar
laan, Ora und Jaerla durch ein stărkeres Ansprechen aui kaliumhaltige Dunge
mittel. Unter den im Rahmen der Station Tg. Mureş herrschenden Bedingungen
wurde der hăchste Verwertungsgrad des aus der Bewasserung entstammenden
Wassers Dei den Sorten Colina, Desiree und Merkur festgestellt. Die Notwendigkeit
der Erhăhung der Dungemittelmengen unter Bewăsserungsbedingungen ist nicht
a11erorts begrundet.

IlOBE,UEHI1E I\OTOPbIX COPTOB I\APTO<pEJI5I
B YCJIOBI15IX OPOlIlEHI15I 11 Y,llOEPEH115I

PE3IOME

apOIlIeHl1H

OnbITbl, npOBC,'l,eHllblC Ha CTaHlJ)UI H Tr. .Mypewb, BbIHBHJ1l1 cneUHCpIFlHoe

nOBe}l,CHHC capTOB HCC'Ie,10BaHHbIX Il yCJIOBlUIX OpOWClHI5J II JUIQ:JcPepCHUHac'IbHOrO yJJ,06peHHH.

CapTa xapaKTcplByIOLH BblCOKHM HCnOJIb30IlaHHeM 60JIb-

WI1X KOJIYJ1-IeCTB y;~o6pclmH, 330THblX II Q:JoccjJapIlblx; copTa Opa il )KaepJIa

Locpe)JCTBOM yIleJIWIeHHOH pe3KUHH yJJ,06peIJH5L B yc.nOJ3H5!X CT3HUlH1 Ti'.
H3H6oRec JJ,JIH opomeHHH HMCJIH capTa
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1. C!NDEA şi colab., Pregătirea patului germinatjy 259

STUDIU PRIVIND STABILIREA TEHNOLOGIEI DIFERENŢIATEDE
PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV LA CULTURA CARTOFILOR,

IN FUNCŢIEDE CONDIŢIILEPEDOCLIMATICE

1. CîNDEA, A. POPESCU, G. MITREA, 1. BUZATU, L. TAMAŞ

Pentru stabilirea tehnologiei diferenţiate de pregătirea patu
lui germinativ la cartof s-au folosit tipurile de maşini stabilite
pentru sistema de maşini din cultura cartofului (grapa cu colţi

oscilanţi GCO-3, grapa cu discuri GD-4 (3), cultivatorul de culti
vaţie totală CCT-4, freza pentru cultivaţie totală şi grapa cu colţi

reglabili 6 GCR-1,7). Pe soIurile nisipoase şi luto-nisipoase pregă

tirea patului germinativ pentru cartof se poate face cu oricare
din agregatele experimentate, fiind preferate grapele cu colţi

oscilanţi. Pe soIurile lutoase, pregătirea patului germinativ să se
facă cu grapa oscilantă GCO-3 şi cultivatorul CCT-4 printr-o
trecere sau două de agregat. în situaţia că starea terenului în mo
mentul respectiv nu permite agregatelor să realizeze cerinţele

agrotehnice corespunzătoare plantării cartofului, atunci se reco
mandă ca prima trecere să se facă cu grapa cu discuri GD-4.. +
GCR-1,7 sau CCT-4, iar ultima trecere să se facă cu grapa osci
lantă. Pe soIurile lutoase şi luto-argiloase pregătirea terenului să

se facă mai întîi cu grapa cu discuri GD-4 + GCR-1,7 sau CCT-4,
iar apoi să se utilizeze grapa oscilantă GCO-3. Intervalul dintre
trecerile primelor agregate şi grapa oscilantă să nu depăşească

1-6 ore în funcţie de condiţiile meteorologice din ziua respec
tivă. Dacă acest interval este mai mare, bulgării rezultaţi de la
grapa cu discuri şi cultivator se usucă şi gradul de mărunţire al
grapei oscilante se reduce considerabil.
. Freza pentr,l cultivaţie totală avînd indicii calitativi de
lucru cei mai buni, se recomandă a se folosi pe soIurile lutoase
şi luto-argiloase cînd pentru pregătirea corespunzătoare a acestora
cerinţe'e agrotehnice necesită mai multe treceri cu celelalte agre
gate.

In organizarea bazinelor specializate pentru cultura cartofului, în
cadrul marilor unităţi delimitate din punct de vedere c1imatic, condiţiile

de sol au un rol preponderent (B eri n d e i şi colab., 1972). In ideea cul
tivării cart@fului în condiţii de mecanizare totală, importanţă deosebită

prezintă lucrarea de pregătirea patului germinativ. Lucrarea trebuie să

realizeze un strat pe părnînt bine lnărunţit cu o grosime egală cu adîn
cimea de plantare plus 3-6 cm, adîncime de lucru uniformă, nivelare
uniformă şi distrugerea totală a huruienilor răsărite sau în curs de

17*
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un1ed din

Pentru asigurarea posibilităţilor de alegere
germinativ corespunzător multitudinii con-

de utilaje acestei lucrări este
grape cu grape cu discuri, cultiva-

Datorită fapt, în fază s-au
stabilirea tipurilor de de pregătit

sistema maşinilor destinate tehnologiei de
cultivare mecanizată a carto~ului publicate de LC.M.A. în 1971 şi 1972).
In faza a doua de cercetare - lucrarea de faţă - s-a făcut experimentarea
rilor de maşini de pregătit terenul în diferite condiţii pedoclimatice din
noastră caracteristice culturii cartofului. In cadrul cercetărilor întreprinse, s-a
urmărit modul cum aceste maşini realizează indicii calitativi de lucru şi influenţa

lor asupra lucrărilor ce urmează după pregătirea patului germinativ, în special
asupra recoltării cu combina.

Tipurile de so' pe care s-au făcut experimentările sînt: nisipos, luto-nisipos,
1utos şi argilos.

Utilajele care au fost experimentate sînt: freza pentru cultivaţie

cu colţi oscilanţi, cultivator pentru cultivaţie totală CCT-4, cu discuri
GD-4; în unele condiţii s-au folosit cîte două feluri de utilaje, grapa cu discuri

la prima trecere + grapa oscilantă GCO-3 la a doua trecere
CCT-4 la prima trecere + grapa oscilantă GCO-3 la a doua trecere (figura 1).

METODICA DE CERCETARE,
formulei optime de pregătire a
diţiilor întîlnite în practica
foarte largă, cuprinzînd diferite tipuri

freze

---(i>



buruienilor.
Rezultatele de nivelare şi adîncimea
sînt şi 2.

Pe soIurile lutoase şi adîncimea de lucru la
oscilantă şi cultivatorul de totală se reduce. Aceasta datorită

că grapa oscilantă este prea uşoară, iar cultivatorul de
totală în condiţiile respective opune rezistenţă la cîrlig mai

Tabelul 1
Gradul de nivelare a solului

(Degree of soi! leveHing)

Agregatul UlM Valoarea indicelui

Grapă cu discuri + grapă cu colţi % 64,3
Freză

OI 79,3/0
Grapă oscilantă 0/ 75,1/0
Cultivator de cultivaţie totală OI 73,2/0

Tabelul 2

Adîncimea de lucru obţinută la agregate
(Working depth of the machines) (cm)

Agregatele

Tipul de sol Grapa cu Grapa Cultivator
discuri Freza oscilantă de cultivaţie

totală

Nisipos 15,0 10,5 13,1 14,5
Lilto-ni~ipos 14,1 10,0 12,8 13,8
Lutos· şi luto-argUos 14,5 - 9,5 8,3 12,3
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în celelalte tipuri de sol. Pentru a menţine viteza la valoarea normală

de lucru în cazul cultivatorului de cultivaţie totală este necesar să se
reducă adîncimea de prelucrarea solului.

Pe soIurile lutoase şi luto-argiloase adîncimea de lucru la grapa
de toate variantele de agregate este corespunzător cerinţelor agrotehnice,
iar cantitatea de pămînt în masa de cartofi recoltaţi cu combina este în
limitele admise, rezultînd cel mai mic procent (16 %) unde s-a pregătit

terenul cu freza (tabelul 3).
In condiţii de sol lutos şi luto-argilos procentul de bulgări în masa

de cartofi recoltaţi cu combina este mai mare, dar o mărunţire bună a
terenului la pregătire reduce cantitatea de bulgări în masa de cartofi.
Astfel acolo unde s-a pregătit solul cu freza, procentul de pămînt este
de 40 % faţă de 70 0/O şi 72,6 0/O unde s-a pregătit cu grapa cu discuri,
,grapa oscilantă şi cultivatorul de cultivaţie totală.

Rezultatele au fost obţinute în condiţii de umiditate optimă a solu
lui atît la pregătirea terenului cît şi la recoltare. Indicii economici ca
productivitatea, consumul de forţă de muncă şi cheltuielile directe sînt
prezentaţi în tabelul 4.

CONCLUZII. (1) Gradul de mărunţire cel mai bun îl realizează

freza; în condiţii de sol cu textură lutoasă şi luto-argiloasă se obţine mă

runţirea corespunzătoare, cînd pregătirea cu discul sau cultivatorul
CCT-4 este urmată de grapa oscilantă. (2) Gradul de nivelare cel mai mare
s-a obţinut după freză; el a fost mai slab după grapa oscilantă, cultiva
toruf CCT-4 şi respectiv în ordine grapa cu discuri GD-4. (3) Adîncimea
de lucru corespunzătoare plantării cartofului, în anumite condiţii de sol
este asigurată de toate agregatele. (4) Distrugerea buruienilor este cores
punzătoare cînd există buruieni anuale răsărite din sămînţă. Problema
combaterii buruienilor perene cu rădăcină pivotantă sau ramificată ră

mîne nerezolvată satisfăcător la toate agregatele; un efect ceva mai bun
de combatere se observă la grapa oscilantă şi cultivatorul CCT-4, prin
scoaterea rădăcinilor la suprafaţă şi expunerea lor la razele solare. (5)
Cantitatea de pămînt cu bulgări mai mici de 3 cm în bilon sporeşte acolo
unde s-a pregătit solul cu freza şi grapa oscilantă. (6) Cantitatea de pămînt

in masa de cartofi recoltaţi cu combina este mai redusă în condiţii de sol
nisipos şi luto-nisipos cînd pregătirea terenului s-a făcut cu grapa osci
lantă şi freza. Pe soIurile mai grele (lutoase şi luto-argiloase), acest pro
cent este mai scăzut numai acolo unde pregătirea terenului s-a făcut

cu freza.

STUDIES CONCERNING THE DIFFERENTIATED TECHNOLOGY OF
GERMINATIVE LAYER PREPARATION IN POTATOE CROPPING

FUNCTION OF THE PEDOCLIMATIC CONDITIONS

ABSTRACT

To establish the differentiated technology of germinative layer preparation
in potatoe, there were used the types of machines established for the machines
systems in potatoe cultivation (GD-4 (3) disk harrow, total cultivation CCT-4 culti-



Tabelul 3

Gradul de mărunţire la pregătirea terenului, în bilon înainte de recoltare*) şi la reco1tare cu combinaU). Finess of soi! in
ridgen before harvesting*) and aHer harvesting**)

Textura sol u 1 u i***)

nisipos I luto-nisipos 1 lut o s \ argilos

Agre- (lJ

gatul .:: 1-<
preg. în La preg. în La preg. în La preg. ro
tere- tere- tere- .::0 ro+"

bilon recoltare bilon recoltare bilon recoltare tere- ( ..... ~ HO
nuJui nului nului nului ,Q C)

(lJ
1-<

GD-4+ 92,3 90,9 27,9 87,7 80,0 23,7 85,5 78,9 84,2 38,7 77,9 72,6
GCR-1,7
Freza 98,3 94,7 16,0 97,0 86,5 19,0 96,2 89,5 25,7 95,6 82,7 40,3
GCO-3 95,5 91,2 21,6 95,5 80,9 21,5 94,5 82,1 29,2 92,8 80,1 70,0
CCT-4 - - - 91,2 82,8 24,7 90,1 80,0 28,0 80,7 75,0 66,4
GD-4+
GCO-3 93,7 92,2 26,1 94,5 81,7 22,3

I
94,4 82,5 29,0 92,7 80,2 69,1

CCT-4+ 77,41 63,8GCO-3 - - - 94,7 82,5 23,0 93,0 82,6 28,4 93,8

*) Prin grad de mărunţire se înţelege masa de bulgări mai mici de 3 cm diametru raportaţi la proba recoltată exprimată

în procente, iar la recoltare se înţelege pămînt în masa de cartofi recoltaţi cu combina (By finnes of soH prepa
ration is meant before harvesting the proportion of clods smaller than 3 cm in diameter expressed as percent and
during harvesting the proportion of soH in potatoes harvested by combine).

**) Pe combină nu s-au folosit muncitori pentru alegerea bulgărilor de pămînt din masa de cartofi.
(No hand sorting done on combine).

U*) SoH texture : sandy, sandy loam, loam, clay.
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1976,

Productivitatea ha/schimb 13,00 12,00 11,50
Consum de forţă

de munCI ore-om/ha 0,77 0,64 0,8:3 2,22
Cheltuieli directe lei/ha :10,09 70 32,08 79,00

oscHlating harrow. In the clay and clay-loam fie" d preparation should be per-
formed firstly with the GD-4 + GCR-l,7 or CCT-4 harrow and next th2 GCO-3
oscillating should be used. The interval between the passage of the first equipments
and the oscillating harrow should not exceed 1- hours function of the meteorologi
cal conditions in the respective day. Ii this interval is greater, the clods resulted
from the disk harrowand cultivator are drying and the osci lating harrow breaking
up ability is considerably reduced. The total cultivation motor cultivator with rotary
knives having the best working quality indexes is recommended for use in argilla
cious and loam soils.

STUDIUM UBER DIE FESTLEGUNG DER VERSCHIEDENTLICHEN
TECHNOLOGIE ZUR VORBEREITUNG DES KEIMUNGSBETTES BEI
DER KARTOFFELKULTUR, JE NACH DEN PEDOKLIMATISCHEN

BEDINGUNGEN

ZUSA]'vlMENF A SSUNG

zur Vorbereitung des
verwendet. die fUr

GD-4 (3),
Frăser fur Gesamt
sandigen und
Kartoffeln mit jed-

Technologieder

Ză!Jnen (j

Vorbereitung des Pflanzbeetes fur
vorgenommen werden, wobei die

AUI den lehmigen soll die
Huttelegge GCO-3 und dem Kultivator CCT-4 in einem

Arbeitsgang oder zwei Aggregaten erfolgen. Gestattet der Zustand des Boclens
zum bezuglichen Zeitpunld den Aggregaten nicht die Schaffung von fur die Lage



PE3IOME

ilnH P33JlH4HA B TeXHOnOrHH nOllrOTOBKH rrJlOllOpOllHoro cnOH llnH

l:plDH'HE'JJbI TIUlbI M3UIHH, YCT3HOBJleHHbIe ,'~JlH cHCTeMbI M3IUHH no

Ta c{Je,'UI (,l,HCKOB3H3 rn-4 (3), KyJlbTlm3TOp oomei:! KyJlbTHBaUlHI

lIOJJ,BlUKHbIMH HOIK Ll,ulH rromlOH KYJlbTllB31UUI H 60POH3 C perymlpYE'I\IbIMll

6fCP- Ha neCLJ3HbIX nOl lB3X II rmlHHCTblX rrE'C'IaHHIIKax nOJ~rOTOm{3 nJIOJLOpOJL-

Horo cnOH K3]HOcţJCJIH MQ}KCT 6bITb ocymCCTBJICHa JIlO6bIMH OnblTHbIMH arpcraTaMH,

npE'JUH)'iTE'IlHE'M IJCnOm 30B3IIHH 60pOHbI C I10llBHIKHbIMH 3y6b5IMH. rmJHHCTbIX

nOlU'OTOBKa rrJ10}],OpOllHoro cnOH npOH3BOllllTCH KalJalOlll,E'J1cH 60poH011 Il KyJlbTllB3-

ropOM CCT-4 nOCpE'}l,CT130M O}J,Horo ILllI }l,ByX rrpoxoJl,OB arperaTa. B CJIy4ac, KOrJIa caCTO'

HUIIC nOLIIlbI He n03BOJIHCT l~OCTlIrHYTb nocpCJJ,CTBOM rrpHMcIICHHH arperaToB COOTBeTcTByf(JIll,IlX

arpOTeXIHI'IE'CIUIX Tpc6oDamlI1 }l,Jl5J: nocaJJ,Kll B 3TOM

npoxo;J,c IcnOJlb30BaTb lllICKOBylO 60pOl-Iy fCP-1
npOII3I30;l,IITb KaLI3lOill,ei1cH 60pOHOH.

rmIHIICTbIX rrOlJBaX Il rrOllrOT013K3 yLJaCTK3 npOIl3BOJlllTC51 npC}K,lE'

Llccro JUlcI<oeoti 60pCJIlOtl f.L(-4 + J!J1H 3 saTCM npHMCHHCTC51 K()\IaIOIl~a5101

60pcJHa fCO-:3, MeIKJJ,y npOXO,J,3MH ncpBbIX arper3TOB Il KaqaIOULCiicH

IIe JLOJ1)J{ClI IIpCBbIUJaTb qaCOB B 3(l13HCI1MOCTH OT MCTE'OpOJIOrHtlECKHX

Horo ,'Lc15J:. EC1H \'Ka3aHilbI HIITepB3.1 HBJIHeTCH 60JlblllHM KOMl{H IIO.~Y'laC\lbIC 6,1~1rOJ13P)l

o6pa6oTKIl ;UI KO'BOi'! 60pOI-IOii II Ky BblCLIxaIOT H CTellCIlb yLl,\lCJlQeH:IH

IOUleiicH 60pOIlOii 31Ia'llITem,IIO \'MCIlbLllaCTCH. il.elH IIOJ1HOii HMeCT BbICOKIIE'

K;llleCTLIClIHbIC nap:! H peKOMCllJLyeTcH HcnO,1b30B3111Hl !la rmiIllJCTblXl

cyrJ1l1HHCTbIX nOlJB<lX, Kor;la JVIH COOTlleTCTByIOLlJ,ei\ DO;LrOTOBKll nOtIB arpOTeXI-IWICCI<lIC

Tpe60BaHIl5J: npOXO)'J,OB JLpyrIIMII alperaTaM1I.
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E. MORĂRESCU şi colab., Distrugerea mecanică a vrejilor.

CERCETĂRIPRIVIND MECANIZAREA J.UCRĂRILORDE
DISTRUGERE A VREJILOR <DE CARTOF PE CALE MECANICĂ

267

E. MORĂRESCU*, N. BRIA*, A. CUCIUREANU*, D. ULCENCU*, A. POPESCU·,
1. CINDEA*, E. LUCA**, T. GAL*1"*, K. PANKRAŢIUS***,

G. SCHUSTER***

Distrugerea mec.antcă a mas,ei veg'etale din culturile de car
tofi constituie una din lucrările importante, 'cunosiCÎnd că aceasta
îngreunează lucrările de recolt,are 'cu maşinile producînd înfundări,

pierderi de oartofi, defecţiuni l,a maşină şiiimpliicit mi1cşorarea pro
dudivităţii, precum şi îngreunarea procesului de separare a pă

mîntului. La cartofii cultivaţi pentru sămînţă, 'distrugerea masei
vegetale constituie o lucrare oblig,atorie ,c.are este cu atît mai co
respunzătoare cu cit această lucrare Se face meoani!c urmată de o
distrugere chimică. Distrugerea mecanică a masei vegetale din cul
turile de cartofi cultivaţi pentru sămînţă sau !Consum s-a efectuat
corespunzător f,olosind un or,g,an 'activ de tip rotor eu cuţite arti
culate cu lung1mi diferite pentru a urmări profilul biloanelor
lucrînd nivelul crestelor cît şi în interv,ale. III acest scop s-a reiâ_
lizat maşina MTV-4 echipată cu echipamentul EV. Aceeaşi maşină

poate fi folosită şi la tocarea tulpinilor de rkin, floarea soarelui,
sorg sau porumb, în ~ceastă v,ariantă maşina lucrînd cu un alt
echipament ERV care lucrează după a'cel1aşi prinCipiu, organul
activ fiind rotor cu cuţite ,articulate şi lungimi egale. Indiicii de
lucru c,ei mai Icorespunzătoriau fost realizaţi cu cuţite de tiJp CSU.
în condiţii de exploatare acelaşi tip de cuţit a prezentat uzura ma
terialului oea mai redusă. IDchilibrarea dinamică a rotoarelor sub
valoa'rea de 1 g. constituie condiţia de bază ,a siguranţei în: funcţio

nare a maşinii.

In vederea creării condiţiilor pentru a lucra la întreaga capacitate a
combinelor sau a altor maşini de recoltat cartofi, este necesară tăierea

vrejilor şi a buruienilor. Acestea îngreunează lucrările de recoltare, in
diferent de tipul maşinilor (maşini de scos sau combine) producînd înfun
dări, defecţiuni şi implicit micşorarea productivităţii lor, îngreunează

procesul de separare a pămîntului, conducînd la pierderi de cartofi. La
cartofii cultivaţi pentru sămînţă, distrugerea masei vegetale constituie o
lucr.are obligatorie care este cu atiÎt mai corespunzătoare cu cît această

lucrare se face mecanic urmată de o distrugere chimică. In perioada re-

• Institutul de Cercetări pentru Meeanizlârea Agrlculturii, Bucureşti.

** M.A.I.A.A., Departame.ntul AgrLcul\turii de Stat.
*** Uzina mecantcă a Agriculturii şi Industriei Alimentare, Sibiu.
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Fig. - Scheme de maşini pentru distrus mecanic
machines mechanical distroying

de cartof. (Schemes of
potato stems).

1.1. Schema maşinii MDV-2
1.2. Schema MDV-3
1.3. Schema rnaşinii

1.4. a. CSU cu echipament EI
1.4. b. Schema combinei CSU cu echipament EV

tăierea la ni~

de
între biloane

biloanelor
de

de
- lnaşina

biloanelor

lnasa
velul crestei
rotaţie în plan
- maşina MDV~2

cît şi în intervale
lungilni diferite plasate în planuri diferite şi aflate în
în plan orizontal, lnasa vegetală fiind ruptă în fragn1ente mari
MDV-3 (fig. 1.2.). (C) prin rupere şi zdrobire la nivelul crestei
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În
tabelul

efectuîndu-se
capete ce se rotesc în

provenită din
biloanelor si tocarea masei

efectuîndu-se cu cuţite ce se rotesc î~ plan vertical - combina
EI din producţia de serie (fig. 1.4.a); (E) prin tăierea la ni

crestei cît şi în intervalul dintre biloane urmărind profilul acestora
tocarea masei vegetale, operaţia efectuîndu-se cu cuţite de lungimi di-

ce se rotesc în plan vertical - combina CSU cu un echi-
parnent pentru distrus vreji EV 1.4.b).

Condiţiile de lucru în care s-au executat Lucrările

s-au executat în culturi de cartofi pentru sămînţă (LC.C.S. Braşov, în iu-
lie-august), în culturi de cartofi pentru consum Ghimbav,

şi LA.S. Marpod, jud. oc-

Tabelul

Caracteristicile OlOlOgDice

(Biological SP€~ClllC h,,,,tn ... <>,,

Caracteristica U.M.
Braşov

Cartofi de

Distanţa între biloane
Aspectul vrejilor
Lungimea medie a vrejilor
Lungimea medie a buruienilor
Limitele de lungime ale buruienilor

cm

cm
cm
cm

70
verzi

52
0,2

0,1-0,45

70

1,5
1,10-1,80

70
uscaţi

50
1,5

0,5-2,25

voltată în stare verde, cultura fiind lipsită de buruieni. Cartofii pentru
consum de toamnă au avut vrejii uscaţi, iar buruienile dezvoltate în cul
tură (în special rapiţă şi 10bodă sălbatică) au depăşit de cea. 3-4 ori lun
gimea vrejilor fiind puternic ramificate şi lemnificate.

Rezultatele încercărilor. Scopul experimentărilor a fost stabilirea
unui tip de organ pentru distrus vrejii de cartofi, întinşi pe sol sau în
stare erectă precum şi a buruienilor puternic dezvoltate şi lemnificate.
De asemenea, masa vegetală tăiată, distrusă şi lăsată sol să nu influ-

negativ recoltarea culturilor cu combina recoltat cartofi
Încercările efectuate s-au axat pe stabilirea indicilor calitativi de

lucru.
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tăierea materialului peste înălţimea de lucru şi care a reprezentat cca. 80/0
din totalul masei vegetale, se constată că numai în cazul echipamentului
EN aceasta este realizată în totalitate, urmată fiind de echipamentul EI şi

MDV-2 cu 6,20/0 la cartofii de sămînţă şi 25,30/0 la cei de consum şi res
pectiv 8,00/0 şi 31,00/0' Aceasta se datoreşte lungimii diferite a cuţitelor

echipamentului care lucrează atît la nivelul biloanelor cît şi în intervale,
realizînd tăierea masei vegetale indiferent de locul amplasă:rii şi de po
ziţia tulpinilor.

Tabelul 2

Gradul de tocare la diferite maşini în cele două tipuri de cultură de cartof.
(Degree of hashing by different machines in crops of potato seed or potatoes for

consumption)

Cartofi de sămînţă Cartofi de consum

(])(]) I Gradul de tocare (])Q) Gradul de tocare
~"d % ~"d %
(]);:j (]);:j
0< ... 0< ...
...,U'"' ...,U'"'

Tipul .~E~ din care
ro;:j~

din care...........~
maşinii ,et\ 'ro

...,(])o
ţ~~'2(])"d2--

l::c:o
I

l:: c:o

Cil ~ II Total
între Cil ~ II Total

între
·E.§ 8 sub 100- peste ..... F' 8 sub 100- peste

""~8
100 500 500 2Ea S 100 500 500

Ci:I,Ci:I mm n1m mm Ci:I,Ci:I mm mm mm
ELS~ ELS~

MDV-2 8,0 84,0 4,0 50,0 30,0 31,0 61,0 I O 15,0 46,0
MDV-3 16,7 75,3 16,3 35,0 24,0 34,5 57,5 5,5 22,0 30,0
ZKS-3 18,3 73,7 27,0 36,0 10,7 43,0 39,0 5,0 29,0 15,0
CSU+EI 6,2 85,8 85,8 O O 25,R 66,7 66,7 O O
CSU+EV O 92,0 92,0 O O O 92,0 92,0 O O

I I -

Analiza gradului de tocare evidenţiază o mărunţire foarte bună a
masei vegetale efectuată prin folosirea unui organ activ de tip cuţit în
care caz toate fragmentele au avut lungimea mai mică de 100 mm. Astfel
în cazul echipamentului EV întreaga masă tocată de 920/0 la cartofii de
sămînţă ca şi la cei de consum, se află în această categorie, situaţie simi
lară găsindu-se şi în cazul echipamentului EI. La restul maşinilor, frag
lnentarea masei vegetale s-a făcut în cea mai mare parte cu lungimea
peste 100 mm, maşina MDV-2 deţinînd procentele cele mai ridicate şi

anume 800/0 la cartofi de Să1TIînţă şi 610/0 la cei de consum, aceasta ca ur
mare a faptului că organul activ de tip lanţ cu acţiune în plan orizontal
la nivelul crestei biloanelor a realizat numai tăierea tulpinilor fără a rea
liza şi lnărunţirea lor, acestea acoperind intervalele dintre biloane.

Dispunerea cuţitelor de tip CSU în scopul realizării periferiei sub
forma unei linii ondulate, avînd profilul biloanelor de cartofi, răspunde

necesităţii ca acestea să îmbrace în timpul lucrului bilonul. Mişcarea cu
ţitelor creează în acelaşi timp un curent de aer ascendent (absorbant) ne-
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cesar ridicării şi tocării vrejilor, care pot fi în poziţie culcată cu majori
tatea masei între biloane sub nivelul crestei acestora sau în poziţie

erectă. Deoarece masina lucrează adesea în culturi de cartof unde înălti

mea biloanelor poat~ depăşi cota fixă dintre cuţitele lungi şi cuţit~le
scurte, materialul vegetal dintre biloane este ridicat datorită absorbţiei

curentului de aer creat. Fragmentarea materialului în bucăţi cu lungi
mea sub 100 mm nu mai creează dificultăţi la recoltarea cartofilor cu
..ombina CRC-2.

2. Realizarea rnaşinii MTV-4.
Pe baza cercetărilor arătate s-a realizat maşina MTV-4 (fig. 2), a

cărei destinaţie principală este tocarea vrejilor de cartofi plantaţi la 70 cm
cjstanţă între rînduri, organul activ fiind un rotor cu cuţite articulate cu
lungimi diferite pentru a urmări profilul biloanelor, lucrînd la nivelul

Fig. 2 - Aspect al maşinii pentru tocat vrejii
de cartofi MTV-4 în lucru. (MTV-4 machine for

hashing potato stems).

crestelor c~t :~i în intervale. În timpul lucrului cuţitele ce se rotesc în plan
vertical izbesc masa vegetală pe care o taie, înălţimea de lucru fiind con
diţionată de reglajul efectuat.

Aceeaşi lnaşină poate fi folosită şi la tocarea tulpinilor de ricin,
floarea soarelui, sorg sau porumb, cînd maşina lucrează echipată cu un
alt rotor care lucrează după acelaşi principiu, organul activ fiind rotor
cu cuţite articulate şi lungimi egale. Avînd ca obiectiv obţinerea unor
valori ridicate ale indicilor calitativi de lucru şi energetici în cadrul ex
perimentărilor la cartofi, au fost verificate două forme constructive de
cuţite şi anume CSU şi dublu curbat în interior.

În figurile 3 şi 4 este preZ)entat un rotor echipat cu cuţite diferite
ca lungime de tip CSU şi respectiv dublu curbate în interior. In tabelul
nr. 3 sînt prezentate caracteristicile tehnice principale.

Condiţiile de experirnentare. Lucrărilede experimentare a maşinii echi··
pată cu cuţite de tip CSU şi cuţite de tip dublu curbat în interior s-au
efectuat în (a) cultură normală de cartofi cu vreji în poziţie erectă, fără

buruieni; (b) cultură cu vreji lungi, puternic ramificaţi şi căzuţi între
biloane; (c) parcela a 3-a cultură cu foarte multe buruieni.

Indicii calitativi de lucru obţinuţi în cadrul 'experimentărilor de
laborator - cîmp cu maşina MTV-4, se caracterizează prin (a) material
netăiat peste înălţimea de lucru regkltă, care stabileşte posibilităţile ma-
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3 Aspect al rot::>rului
de cartofi EV 1~1

(EV-rotor iar U~'UU".u,..,

U~"UHbULb to rvITV-4 r:n.achine

Determinarea indicilor calitativi de lucru cu masina MTV-4 s-a e-
fectuat cu ambele de cuţite în aceleaşi condiţii de cultură, sursă

viteze de şi reglaje. Ca sursă energetică s-a folo:::it trac-
torul L-445 corespunzător efectuării acestei lucrări, datorită pneurilor

în viteza de lucru de 3,72 kmJh (II medie) condiţie de lucru ce
s-a rnenţinut şi în cadrul lucrărilor de exploatare. Incercările au stabilit
că folosirea unor viteze de lucru superioare, depăşeşte rezerva de
a tractorului L-445 pentru acţionarea corespunzătoare a lTIaşinii MTV-4.

Toate determinările s-au efectuat cu reglarea înălţimii de tăiere la
50 n1m luată ca lilnită inferioară în scopul protejării tuberculilor de car
tofi de a nu fi slTIulşi şi loviţi de cuţitele maşinii.

La tocarea vrejilor de cartofi din cultură normală

răn1asă netăiată în cazul cuţitelor CSU este de
înăl'ţimea de tăiere Restul ma"ei

totalitate. Pentru de
curbate în interior netăiată este

(1
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Caracteristici tehnice ale maşinii MTV-4.
Technical features of MTV-4 machine.
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Tabelul 3

~;: 1 c_a_r_a_c_te_r_i_st_ic_a_t_eh_n_ic_ă_p_r_in_c_i_p_a_lă -;I, D_._M_·__-:-I_v_a_lo_a_r_e_a__
1

1
2
3

4

5

6
7

8

9
10
11
12

Denumirea maşinii

Tipul
Denumirea echipamentelor:
- echipament pentru tocat vreji
- echipament pentru tocarea resturilor vegetale
Acţionarea

Distanţa intre biloane în care poate lucra maşina

echipată cu E.V.
NI'. de biloane lucrate la o trecere a maşinii

Lăţimea activă de lucru a maşinii echipată cu
E.R.V.
Dimensiuni de gabarit
- lungimea cu proţapul retras
- lăţimea

- înălţimea

Masa
Înălţimea minimă de tăiere

Turaţia organelor active
Productivitatea orară:

- tocat vreji de cartofi
- tocat resturi vegetale

cm

mm

mm
mm
mm
kg

mm
rot/min

ha/h
ha/h

MTV-1
tractată

EV
ERV
de la priza
de putere a
tractorului

70
4

3050

3100
3550
1300
1145

40
1350

0,8
1,0

Tabelul 4

Caracteristici agrobiologice ale culturilor experimentate.
Agrobiological specific features of fields with potato crop.

Culturi de cartofi

Nr. Denumirea caracteristicii D.M. I-normală 12-vreJ1 lungi,crt. agrobiologice 3-cultură cu
vreji în căzuţi între buruieni

PQz. erectă I biloane
I

1 ÎnăI ţimea bilonului cm 20,40 18,70 16,90
2 Caracteristicile tufei

- lăţimea coroanei cm 68,30 85,20 59,80
- înălţimea tufei cm 58,90 39,80 44,70

3 Caracteristicile plantei:
- lungimea plantelor cm 64,30 97,50 52,10

4 Lungimea buruienilor cm - - 63.70

18* __o Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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peste înălţ.imea de tăiere, neprezentînd o creştere de 1,15 ori faţă de masa
vegetală ce reprezintă miriştea (figura 5). În aceleaşi condiţii de lucru
cu cuţitele duble curbate în interior masa vegetală netăiată este de
47,560/0' creşterea fiind de 8,68 ori mai mare (figura 6).

Tabelul 5

Valoarea indicilor calitativi de lucru.
Value of operation quality indices.

I

Culturi de cartoîi

Indici calitativi Tipul
1-normală 2-vreji lungide lucru cuţitului 3-cultură

\

vrejii în căzuţi între cu buruieni
poziţie erectă biloane

CSU ° 0,86 2,80

material rămas netăiat

peste înălţimea de lucru dublu
de 50 mm=5,48%(%) curbat 6,01 42,08 12,87

interior

CSU 94,52 93,66 91,72

gradul de tocare
mai mic de 100 mm (%) dublu

curbat 88,51 52,44 81,65
interior

CSU 96 ... 98

uniformitatea împrăştierii

tocăturii pe sol (%) dublu
curbat 90 ... 93
interior

In cultura de cartofi cu buruieni (cartofi 3) în care masa vegetală
a fost tăiată cu cuţite CSU, se constată că faţă de înălţimea de lucru,
masa vegetală rămasă netăiată este mai mare cu 2,800/0 iar la tăierea cu
cuţite duble curbate în interior, cu 12,870/0,

Se constată deci că tocarea masei vegetale cu maşina MTV-4 în di
ferite lanuri de cartofi, este corespunzătoare la echiparea cu cu"ţite de
tip CSU. Chiar la cultura de cartofi cu vreji lungi şi căzuţi între biloane..
tuberculii pot fi recoltaţi imediat, fără dificultăţi, cu maşinile sau corn"

pentru recoltat cartofi CRC-2.
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Dificultăţile constau în faptul că vrejii produc înfundări, defecţiuni

şi implicit micşorarea productivităţii maşinilor, îngreunează procesul de
separare a pămîntului conducînd la pierderi de cartofi. Tăierea aproape
în totalitate a masei vegetale în cazul cuţitelor CSU spre deosebire de
cele dublu curbate în interior, se datoreşte în principal creării în timpul

Fir;. 5 -- Aspect al lanului de cartofi cu vreji
lungi şi căzuţi Între biloane, tocate cu cuţite

CSU. (Potato crap field, the stemms are long
and l aying bet'v/een ridges' the stelTIs are hashed

by CSU

Fig. 6 - Aspect al lanului de cartofi cu
lungi şi Între cu
blu curbate interior. (Potato crop
stelTIs long and lying between ridges are

ed by double curved knives).

rotirii acestora a unui curent de aer absorbant, care ridică plantele cul-·
cate între biloane supunîndu-Ie acţiunii de tăiere a O altă cauză

a micsorării actiunii de tăiere a cutitelor dublu curbate în o con-
stitui~ înfunda~ea spaţiului activ ~l cuţitelor cu masa
blocînd asHel posibilităţile de lucru ale acestuia.

In ce priveşte gradul de tocare, se constată că în cazul culturilor de
carton, indiferent de aspectul vrejilor, poziţia lor sau existenţa buruie
nilor, fragn1entele din masa vegetală tocată în cazul ambelor tipuri de
cuţite sînt în totalitate cu lungimi sub 100 mm.

Din punct de vedere al împrăştierii tocăturii pe sol se constată că

ambele tipuri de cuţite realizează în general o Î111prăştiere uniformă, dar
mai bună în cazul cuţitelor CSU (96-980/0) decît în cazul cuţitelor dublu
curbate în interior (90-930/0)'

Indicii energetici, ca momentul la priza tractorului şi forţa de trac
ţiune, au fost determ-inaţi prin laboratorul electrotensometric, folosind
tractorul L-445. Analiza datelor (tabelul 6) evidenţiază că în cazul tocării

vrejilor de cartoÎi, pentru viteza de lucru a tractorului L-445 de 3,72 km/h
(II medie) consumul de putere este cuprins între 31,8-35,85 CP (27,52-
32,7 kW) pentru cuţitele CSU comparativ cu cuţitele dublu curbate în in-

18*



Indicii energetici în timpul funcţionăriimaşinii MTV-4.
Operation power indices during MTV-4 machine functioning.

Tabelul 6

~
-..:J
O':>

Puterea (CP) Tot a l - în CP (kW)

Viteza la priză

de lucru
(km/l1) în interior

cuţite tip cuţite tip C S U dublu curbat
cuţite tip dublu cuţite tip dublu

ICSU curbat în CSU curbat în
interior interior

I 2,05(1 m) 27,6-30,2 20,8-24,6 1,3-1,48 1,3 -1,6 28,9-31,68 (21,2-23,4) 22,1-26,2

I 3,72 (Il mJ
(16,3-19,3)

28,6-32,2 23,8-28,4 3,2-3,65 3,73-4,:~ :31,8-35,85 (23,4-26,4) 27,52-32,7
i (20,3 - 24,1)

I
1*) 5,84(IIIm)

I
30,0-33,6 26,0-29,8 6,9-8,2 8,2 -8,75 36,9 --41,8 (27,2- 30') 34,2-38,55

1
(25,2 - 28,4)

*) Tractorul L-445 se opreşte în timpul lucrului.
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terior, unde consumul le putere pentru aceeaşi viteză de lucru a fost lnai
mic fiind cuprins între 27,52-32,7 CP (20,3-24,1 kW). La viteza d2
5,84 kmJh tractorul L-445 a avut tendinţa de oprire.

Stabilirea uzurii în eXI,loatare a cuţitelor tip CSU şi dublu curbate
în interior. Cuţitele montate iniţial pe maşină au rămas în lucru pe toata
perioada experimentărilor, operîndu-se schimbări numai ale cuţitelor ce
s-au rupt şi care nu au mai fost luate în considerare la stabilirea uzurii.
Suprafaţa realizată cu fiecare tip de cuţit a fost de cca. 90 ha. Cuţitele

s-au cîntărit individual, înainte şi după efectuarea lucrărilor.

Faţă de numărul iniţial de cuţite montate pe rotoarele maşinii, cu
ţitele dublu curbate în interior s-au rupt în timpul lucrului în proporţie::

de 51% faţă de 150/0 ruperi cîte s-au constatat la cuţitele CSU. Cauza
rupturilor au format-o în principal pietrele mari sau alte corpuri tari în
tîlnite în culturile unde a lucrat maşina. Uzura cuţitelor dublu curbate
în interior este mai mare cu 21 % faţă de cuţitele CSU care au lucrat în
aceleaşi condiţii (34,6 grame şi respectiv 27,3 grame).

O cerinţă importantă ce trebuie îndeplinită de rotoare este asigu
rarea unor vibraţii sub limita de 1 g, realizată printr-un echilibraj dina
mic corespunzător. In caz contrar, trepidaţiile rotoarelor se transrnit la
organele şi capotajele înconjurătoare care se fisurează ieşind din funcţiu

ne înainte de termen.
Din analiza măsurătorilor (tabelul 7) reiese că vibraţiile determi

nate la lagărul exterior al rotorului din dreapta în poziţie staţionară s~~

încadrează în lim-itele corespunzătoare (sub 1 g). In măsura în care ma
şina se deplasează în lucru intervin cauze care contribuie la creşterea

vibraţiilor (masa vegetală repartizată neuniform pe lungimea rotorului);

Tabelul 7

Vibraţiile în timpul funcţionării maşinii MTV-4.
Vibrations during MTV-4 machine working.

Nr.
crt.

1

2

3
4
4
5
6

Locul efectuării măsurătorii

Lagăr anterior - la staţionat

rotor dreapta: in lucru vit. 2,05 kmJh
În lucru vit. 3,72 kmJh
În lucru vit. 5,84 kmJh

Partea superioară a apărătorii din dreapta a
transmisiei cu curele
Lagăr exterior toror stînga la staţionar

Partea superioară a apărătorii din stînga a
transmisiei cu curele
Pe cadranul median al maşinii În partea superioară

Pe reductorlll maşinii

Am
vlOr~ţllj()r intre

(m gr)

0,55 0,65
0,80 0,84
0,82 0,84
1,0 '" 1,2

0,23 0,30
1,2 1,4

1,2 .. , 1,42
1,0 1,4
0,95 1,0
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astfel de viteze de 2,05 km/h (vit. I medie a tractorului L-45) vibraţiile

cresc la 0,8 ... 0,84 dar se menţin sub limita de 1 g. Ca urmare a echili
brajului corespunzător al rotorului şi capotajele din imediata apropiere
prezintă valori ale vibraţiilor reduse, în cazul de faţă pe apărătoarea
transmisiei cu curele înregistrîndu-se 0,23 ... 0,3 g. Vibraţiile determinate
pe lagărul exterior al rotorului din stînga în poziţie staţionară au prezen
tat valori necorespunzătoare (1,2 ... 1,4 g) care au influenţat creşterea

vibraţiilor pe cadranul median al maşinii (1,0 ... 1,4 g) şi chiar pe reduc
torul maşinii (0,95 ... 1,0 g). Pe capotajul transmisiei cu curele din stînga
vibraţiile au fost cuprinse între 1,2 ... 1,4 g; în timpul lucrului vibraţiile

au crescut şi au determinat apariţii de fisuri în capotaje (figura 7).

Fig. 7 - Diagrame diferite ale vibraţiilor hregistrate la maşina

IVITV-4. (Different diagrams of vibrations at MTV-4 machine).
a - la axul lagărului din dreapta (at bearing axle on

right)
b - pe apărătoarea transmisiei din dreapta (at guard

of transmission on right).
c - pe axul lagărului din stînga (at bearing axle on leit),
d - pe apărătoarea transmisiei din stînga (at guard of

transmission on left),

CONCLUZII. (1) Distrugerea mecanică a masei vegetale din cultu
rile de cartof constituie una din lucrările importante, în vederea recol
tării cu ma ;inile evitîndu-se înfundările, pierderile de tuberculi, defec··
ţiunile mecanice (şi implicit micşorarea productivităţii maşinii), precum
şi îngreunarea procesului de separare a pămîntului. La cartoful cultivat
pentru sămînţă, distrugerea mecanică a masei vegetale constituie o lucrare
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obligatorie înaintea distrugerii chimice. (2) Distrugerea mecanIca a ma
sei vegetale s-a efectuat corespunzător folosind un organ activ de tip
rotor cu cuţite articulate de lungimi diferite pentru a urmări profilul
biloanelor lucrînd la nivelul crestelor cît şi în intervale. In acest scop s-a
realizat maşina MTV-4 echipată cu echipament EV. Maşina poate fi fo
losită şi la tocarea tulpinilor de ricin, floarea soarelui, sorg sau porumb,
în aoeastă variantă cînd se lucrează cu un echipament ERV bazat pe ace
laşi principiu, organul activ fiind rotor cu cuţite articulate şi lungimi
egale. (3) Indicii de lucru cei mai corespunzători au fost realizaţi cu cu
ţite de tip CSU. In condiţii de exploatare acestea au prezentat uzura cea
luai redusă. (4) Echilibrarea dinamică a rotoarelor sub valoarea de 1 g
constituie condiţia de bază a siguranţei în funcţionare a maşinii.

RESEARCHES CONCERNING THE MECHANISATION OF POTATO
HAULMS MECHANICAL KILLING

ABSTRACT

The mechanical destruction of haulms in potato crops is one of the impor
tant works as this is haffiJJering the metchankal harvesting works by cloggings,
potatoe looses, machines defeds and implicitely a performance diminishing as wel1
as the etarth separation process. In potato seed production, the haulm destruction i~

a compulsory work with better results if is metchanically carried out and followed
by ,a chemical destrudion. The haulms merchanical destruction in seed or consump
tion potatoe crops was carried out accordingly by usingan aC'tive component of
the rotary type wiJth hinged knives of vlarious lengths enabling the ridges profile
tracking acting both at the top and in the intervals. To this end, the MTV-4 ma
chine provided with the EV equipment was designed. The same machine may be
used also to the castor-oil plant, sun f1ower, Sorghum or corn stems chopping, and
in this version the machine is working with another equipment ERV acting on the
sa;rne prindple, the adive component being a rotor with equal length knives. The
most corresponding working indexes were a.chieved with the CSU type knives. In
exploiting conditions the same knife type shown the material least Wiear. Rotors
dynamiical balancing under the 1 g v:alue is the basic condition in the machine
safty operation.

UNTERSUCHUNGEN UBER DIE MECHANISCHE
KRAUTVERNICHTUNG BEI DER KARTOFFEL

ZUSAMMENFASSUNG

Die mechaniSiche Knautvernirchtung bei Kartoffel stellt eine der wkhtigen
Arbeiten dar, da bekannt ist, dass dies die Erntearbeiten mit Maschinen erschwert
und Verstopfungen, Kartoffelverluste, Maschinenstărungen und demzufolgen die
Verringerung der Produktivităt, als auch die Erschwerung des Bodentrennvorganges
hervorruft. Bei der Pflanzkaritoffe1n stellt die Vernichtung der vegetative Masse
einen verpflÎJchbenden A,rbeitsgiang dar, der um so entsprechender ist, als dieser
mechanische ausgefUhrt und von einer chemisehen Abtotun,g vervollkommen wird.
Die mechanische Krautvernichtung bei Pflanz- ader Speisekartoff.eln wurde ent
sprechend dur,chgefuhrt, wobei ein aktives lăufernrtiges OrgJan mit Gelenkmessern
verschiedener Lănge, zur Verfolgung des Profiles, der Dămme verwendet wird, und
die Vernichtung auf die D:ammspHze als auch zwischen den Dămmen erfolgt. Zu
diesem Zweck wUJ:1de dte Maschine MTV-4 gebaut, die mit cler Ausrustung EV aus
gestattet ist. Dieselbe MalS!chine kJann auch zum Zerhacken der Rhizinusstengeoln,
der Sonnenblumen, der Sorghum- oder Maisstengel verwendet werden, wobei in
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dieser Variante mit einer anderen ERV-Ausrustungen ausgestattet ist, die nach
dem~elben Prinzip arbeitet, wobei der aktive Organ der Laufer mit Gelenkmessern
in gleichen Lăngen versichert ist. Die entsprechendsten Arbeitswertzahlen wurden
mit CSU-Typ-Messern erzielt. Unter Betriebsbedingungen wies derselbe Messer den
geringsten Werkstoffversrchleiss auf. Die dynamische Ausgleichung der Lăufer unter
einen Wert von 1 gestellt die grundsătzliche Bedingung der Betriebssi<Cherheit der
Maschine d,ar.

I1CCJ1EUOBAHI15I MEXAHl13l1POBAHHbIX PABOT
YHH4TO/KEHH5I CTEBJ1EYl KAPTOcPEJ15I MEXAHl14ECKHM

nYTEM

PE3IOME

MexaHlFleCKoe yHH4TolKeHlle paCUneJIbHOii MaCCbl KapTocjJeJIbHblX KyJIbT1'p 5IBJI>leTCH
0,lJ,H011 H3 B3)KHbIX paooT, 3Ha5I 4TO TaKOBa5I 3aTpy,lJ,H5IeT pa60Tbl no coopy ypolKaH MaWI1
HaJliIl1, Bbl3blI3a5I 3aoHBaHHe, nOTepH KapTocjJeJIH, nOBpelK/J,eHHe MaWHHbI H npe,Zl,nOJIOlKH
TeJIbHO yMeHblllleHHe npOIl3130)J,HTeJIbHOCTI1, a TaKlKe H 3aTpY,UHeHHe npouecca OT}1.ed1eHH5I
3eMJUI.

Ha KapTo<jJeJle, KyJIbTHBHpoBaHHoM ,Zl,JIH rrOJly 'leHH5I CeM5IH, pa3pYllleHI1e paCTHTeJlb
Hoii MaCCbl npe,UCTaBJUleT 005I3aTeJlbHyro paooT1' SiBJI5Iromeiic5I HaHOOJIee cooTBeTcTByroII1.eii,
nOCKOJIbKO 3Ta paooTa np0I13Bo,UHTC5I l'vlexaHHlJeCKH, conpOBOlI{,UaeMa5I XHMH4eCKHM
yHlI4TO)I{eHIleM.

MexaHH4ecKoe YHI14TOlKeHI1e paCTHTeJIbHOii MaCCbI KapTocpelIbHblx KyJIbTyp, KyJlbTH
BHpoBaHHblx ,UJI5I CeM5IH HJIH ,UJI5I paSBo,Ua OblJlO npOH3Be,UNlO COOTBeTCTBeHHO, npHMeH5IH
aKTHBHblii opraH uma pOTOp C WapI-IHpHbIMH HO)I(aMH pa3Jll14HOH ,Zl,JIHHbI C TeM, 4TOObl
CJle,Zl,I1Tb 3a npo<jJHJIeM «OIWOHOB» oopaOaTbIBa5I ypoBeHb BepxyweK, a TaK)Ke H npOMe
)I(yTKOB. C 3TofI ueJlbro ObIJla pa3paOOTaHa MaWHHa MT-4, CHaOlKeHHa5I ooopy,UOBaHHeM
E. TaKa5I lKe MaWHHa MOlKeT OblTb npHMeHeHa H ,UJI5I pe3KH CTeOJIeti KJlemeBHHbl, no,U
COJlHellHHKa, copro HJlH KyKypy3bI. B 3TOM BapHaHTe MaWHHa paOOTaeT C ,UpyrHM 060p1'
nOBaHHeM ERV, pa60TaromHM rro TOMy lKe rrpHHUHrry, HMe5I aKTHBHbIM opraHOM pOTOp
C lHapHHpHblMH HOlKaMH H c paBHblMH ,Zl,JlHHaMH. PaOOlIl1e nOKaSaTeJIH, HaH60JIee COOT
BeTcTByromHe OblJIH ocymeCTBJleHbl HO)I(3MH uma CSU. B yCJIOBH5IX 3KCI1JIyaTalUIH 3TOT
)I(e THn HOlKeti Bbl5IBHJI HaHOOJIee COKpameHHbIH H3HOC MaTepl1aJIa. nHHaMH4eCKoe 1'paHo
BeWHBaHHe pOTOpOB, BeJIH4HHOH MeHee I r rrpe,UCTaBJl5IeT OCHOBHoe yCJIOBHe oe30rraCHOCTH
B pa60Tf' M<lWHHbI.
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PREVENIREA INFEC1'HLOR CU MANA A TUBERCULILOR LA
CARTOFUL DE SAMiNŢA,PRIN METODE AGROTEHNICE ŞI

CHIMICE
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in perioada 1971-1973 s-a studiat influenţa unor măsuri

agrotehnice şi chimice la cartoful de sămînţă, asupra infecţii10r cu
mană la tuberculi.

Biloanele mari protejează stolonii de ruperea sau rănirea lor
de către piesele active a l e maşinilor agricole.

Tratamentele la sol cu oxiclorură de cupru în concentraţie

de 0,8% în cantitate de 500 l/ha soluţie, nu au protejat tubereulii
de inÎecţia cu mană.

Distrugerea vrejilor cu produse chimice la o intensitate a
atacu'ui de mană de 25% nu influenţează semnificativ producţia

de tuberculi, faţă de distrugerea vrejilor la un atac de mană de
100%.

In ultimele decenii a luat o luare amploare combaterea pe cale chi
mIca a bolilor, creîndu-se impresia că această metodă ar putea să rezolve
singură toate problelnele de fitopatologie. Totuşi măsurile agrofitotehnice
joacă un rol foarte important în conibaterea infecţiei cu mană (B eri n 
d ei şi colab., 1959, Con sta n tin e s c u, E c. şi colab., 1965), distru
gerea cît mai timpurie a vrejilor de pildă, diminuînd frecvenţa atacului la
tuberculi (H i r s t şi colab., 1966). Dat fiind condiţiile de infecţie la tu
berculi prin vehicularea condiţiilor în sol (H e n r i k se n, 1965) sînt
interesante produsele de distrugere a vrejilor şi totodată a fructificaţiilor

de mană de pe tufă (G r ego r y, 1965).

MATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE. Experienţa s-a efectuat la Staţiu

nea de cercetări agricole Suceava pe un sol cernoziomoid levigat, luto-argi1os, cu un
conţinut de 3,5 humus. Aşezarea experienţei s-a făcut în dreptunghi latin, soiul a fQ.st
Bintje, iar variantele au fost urmiitoarele: V1 - bilon mare cu coamă - martor
(20 cm), V2 - bilon mare fără coamă (20 cm), V 3 - bilon mic cu coamă (10 cm), V.
- bilon mic fără coamă (10 cm), V5 - tratament la sol înaintea ultimei praşile cu
oxiclorură de cupru în concentraţie de 0,8%, (500 l/ha soluţie), V6 - tratament la sol
după ultima praşilă cu oxiclorură de cupru în concentraţie de 0,8% (500 11ha soluţie),

V7 - idem Vs + un tratament la sol după 30-45 zile de la primul tratament, Va 
idem V6 + un tratament la sol după 30-45 zile de la primul trataemnt, V9 - distru
gerea vrejilor cu Dibutox în concentraţie de 2,5% (600 l/ha soluţie) cînd intensitatea

*) Staţiunea experimentală agricolă Suceava
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atacului de mană a ajuns la valoarea de 25% iar frecvenţa de 100%, - V1Q - idem
Vg + un tratament la sol după trei zile de la distrugerea vrejilor cu oxiclorură de
cupru în concentraţie de 1% (500 l/ha soluţie), V l1 - idem Vs + arderea vrejilor cu
Dibutox 2,5% (600 l/ha soluţie) la 25 0/ 0 intensitate a atacului de mană, V12 - idem
V11 dar bilonul este de tipul mic cu coamă.

Variantele la care nu s-a specificat mărimea şi forma bilonului (5-11) au
avut bilonul de tipul mare cu coamă.

In funcţie de condiţiile climatice ale anilor respectivi, s-au aplicat trei trata
mente în 1971, trei în 1972 şi patru în 1973 aceasta începînd cu apariţia focarelor
primare şi continuînd pînă în a 10-a zi după apariţia în masă a butonilor florali,
cînd s-a făcut ultimul tratament. In acest fel s-a urmărit asigurarea protecţiei plan
telor în perioada creşterii stolonilor şi începutul formării tuberculilor pe de o parte
şi expunerea lor la contaminarea cu mană pe de altă parte. Recoltarea s-a executat
cînd majoritatea tuberculilor au fost buni de sămînţă, exceptînd cei la care s-au dis
trus vrejii şi care s-au recoltat la două săptămîni de la defoliere. La recoltare şi la
40 de zile după aceasta s-a stabilit procentul de tuberculi mănaţi.

REZULTATELE OBŢINUTE. Deşi atacul de mană pe frunze a fost
puternic, procentul de tuberculi mănaţi în anii 1971-1973 a fost foarte
redus datorită secetei din august, (tabelul 1). Producţiile realizate la toate
variantele au fost de la 305,8 q pînă la 333,2 q/ha, deci foarte asemănătoare

între ele (tabelul 2). La variantele cu biloane mari sau mici (V1- V4) pro
ducţia de tuberculi a fost puţin diferenţiată.

In anii cu ploi torenţiale, la variantele cu bilon mic şi fără coamă,

adeseori tuberculii erau descoperiţi, pentru care fapt este necesar să se
formeze biloane mari, care să protejeze stolonii de rupere sau rănirea lor
de către piesele active ale maşinilor.

Apariţia atacului de mană (fig. 1) a fost detenninată de condiţiile

climatice din luna iunie cînd în 1971 timp de 19 zile au căzut 98,8 mm preci
pitaţii. Primele simptome au apărut pe 6 iulie. In 1972 în luna iunie au căzut

Tabelul 1

Atacul de mană la tuberculi. (Phytophthora attack on tubers) media 1971-1973.

I I

I
~ I(J)

%;..,
~ - -- - - - - - - -~

.~ ~
DL tuber. x- x- x- x- x- x- x - x- x-

~ c;j 5% mănaţi 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4',0 4,2

I

4,3
UJ 'Cc;j

c;j x
U ~

\

1 4

I
2,5 4,6 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6

I
0,4 0,3

2 9 2,6 4,3 1,2 1,0 I 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 -
3 5 2,7 4,3 1,2 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1' -
4 3 2,7 4,2 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 -
5 12 2,8 4,0 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 -
6 8 2,8 3,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1

I

-
7 2

I
2,8 3,8 0,7 0,5 0,3 0,2 -

8 10 2,8 3,6 0,5 0,3 0,1 -
9 11 2,9 3,5 0,4 0,2 -

10 7 2,9 3,5 0,4 0,2 -
11 6 3,0 3,3 0,2 -

I12 1 3,0 3,1 -
-
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81,4 mm precipitaţii în timp de 14 zile iar primele pete au apărut pe 10
iulie. In 1973 în luna iunie au căzut 129)2 mm precipitaţii în timp de 19
zile iar primele simptome de mană s-au observat pe 11 iulie. In toţi anii

Tabelul 2

Influenţa unor lucrări agrotehnice şi tratamente chimice asupra producţiei de cartof.
(Effect of cropping technology on potato yield) 1971-1973.

Semnificaţia
)

Producţia Producţia d
Varianta q!ha relativă % q!ha faţă de faţă de

eroare interacţiune

l(mt) 327,7 100,0 -
2 322,4 98,3 -5,3
3 308,0 94,0 -19,7
4 311,6 95,0 -16,1
5 333,2 101,6 5,5
6 305,8 93,3 -21,9
7 324,5 99,0 -3,2
8 327,2 99,8 -0,5
9 305,9 93,3 -21,8

10 321,6 98,1 -6,1
11 327,7 100,0 -
12 308,6 94,1 -19,1

Faţă de DL 5%=24,8 q/ha; Faţă de
eroare DL 1%=32,8 q/ha; interacţiune

DL 0,1 %=42,4 q/ha;

DL 5% =23,4 q/ha
DL 1%=30,9 q/ha
DL 0,1 %=39,9 q/ha

atacul de mană a evoluat la început lent, ca urmare a cantităţii reduse de
inocul. După ce intensitatea atacului a ajuns la 25 0/0, evoluţia a fost atît
de rapidă încît în numai 10-15 zile a ajuns la 100 0/O. Aşa se explică

faptul că variantele la care distrugerea vrejilor s-a făcut la 25 0/O inten
sitate au avut producţia de tuberculi asemănătoare cu variantele la care
distrugerea vrejilor s-a efectuat mai tîrziu (V1- V8)' Important este faptul
că după ce intensitatea atacului a ajuns la 25 % , chiar în condiţii climatice
mai puţin favorabile (1971 şi 1973), atacul de mană a evoluat. Aceasta se
datoreşte în mare măsură rouăi zilnice care s-a menţinut pe plante timp
îndelungat, între 5-12 ore. Pentru obţinerea unor produse mari de car
tof, este necesar ca tratamentele să continue pînă la distrugerea vrejilor
pentru cartofii de sămînţă şi pînă la maturitate, pentru cei de consum. In
ce priveşte atacul de mană la tuberculi, procentul a fost foarte redus, dife
renţele între variante fiind nesemnificative. Aceasta datorită şi perioadei
relativ secetoase din luna august.

CONCLUZII. (1) Mărimea şi forma bilonului în condiţiile unui sol
bine lucrat şi afînat nu a influenţat semnificativ producţia de tuberculi. (2)
Distrugerea vrejilor la cartofii de sămînţă cu produse chimice, la un atac de
250/ ointensitate, nu produce scăderi de producţie semnificative faţă de dis-
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Fig. 1 - Influenţa condiţiilor climatice asupra apariţiei şi evoluţiei atacului de mană.

(Effect of climatic conditions on appearance tirne and evolution of Phytophthora
attack) 1971-1973.

trugerea vrejilor la un atac de 100 % • (3) Evoluţia atacului de mană după

intensitatea atacului şi rouăi abundente care se menţine timp îndelungat
pe frunze chiar în condiţii cu precipitaţii reduse. (4)Tratamentele la sol cu
exiclorură de cupru în concentraţie de 0,8 0/0, în cantitate de 500 l/ha solu
ţie, nu a protejat tuberculii de infecţia cu mană.

PREVENTIONOFSEED POTATO TUBERS INFECTION WITH LATE
BLIGHT BY TECHNOLOGY AND CHEMICAL CONTROL

ABSTRACT

In years 1971, 1972 and 1973 it was investigated the effect oi' certain technolo
gical and chemical control measures on tubers infections with late blight, in potato
seed production. The big ridges are protecting thestolons against their breaking ar
injuring by the active parts of the agricultural machines. SoH treatment with copp'er
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oxychloride in a 0.8 % concentration in an amount of 500 l/ha have not protected the
tubers against the infection with late blight. Chemical killing of the haulms with a
late blight attack intensity of 25 % is not significantly influencing the tubers yield
as against the kilHng of the haulms with a 100 Ofo mildew attack.

DAS VORBEUGEN DER KNOLLENINFEKTION MIT BRAUNFĂULE

BEI SAATKARTOFFELN DURCH AGRARTECHNISCHE UND
CHEMISCHE METHODEN

ZUSAMMENFASSUNG

In den Jahren 1971-1973 wurde der Einfluss bestimmter agrartechnischer und
chemischer Massnahmen bei den Saatkartoffeln auf die Infektion mit Phytophthora
der Knollen untersucht.

Die grossen Damme schutzen die Stolonen vor Reissen oder Beschadigungen
durch die beweglichen Teile der Landmaschinen.

Die Bodenbehandlungen mit 500 Liter/Rektar Kupferoxychlorit in einer Kon
zentration von 0,8010 gestatteten keinen Schutz der Knollen die Infektion mit Phytoph
thora, herzustellen.

bie KrautabtOtung durch die Behandlung mit chemischen Mitteln bei einer
Intensitat des Phythophthorabefalls von 25 Ofo hat keinen Einfluss auf die Knollen
produktion gegenuber der Krautvernichtung bei einem 100 Ofo-igen Phythophthore
befall.

I1PEJlYr1PE/KJlEHHE 3APA)KEHHYI <P HTO<PTOP030M
CEMEHHOrO KAPTO<PEfl~, I10CPE).lCTBOM

HCI10flb30BAHH~AfPOTEXHH4ECKI1X H XHMH4ECKHX
METO).lOB

PE310ME

B neprlO)], 1971-1973 rr 6bIJIO HSylJeHO Bv1HHHue HeKOTopbIX arpOTeXHHLJeCKHX H

XHMHLJeCKHX Mep Ha ceMeHHoH KapToepeJIb, Ha 3apa:tKeHHe KapTOcPeJIbHbIX KJIy6HeH cPHHTOcP

Tope30M.

KpynHoe oKylJHBaI-IHe 3aW}IIll,aeT CTe6JIH rrponIB rrOJIOMKH HJIH paHeHHH )],BH)l<yIll,HMCH

LIaCTHM eev1bcKoX03HHcTBeHHblx MalllHH.

06pa6oTKa Ha nOlJKe COJIblD XJIOpHCTOH Me)],H B KOHll,eHTpall,HH 0,80/0 B KOJIHLJeCTBe

500 JI/ra paCTBopa He 3aIll,HIll,aJIH KJIy6HH OT 3apa:tKeml5I.

Pa3pYllleHHe cTe6JIeii XHMHKaTaMH npH HHTeHCHBHOCTH 3apa:tKeHHH B 25% He BJIHHeT

3HalJHTeJIbHO Ha npO,ll.yKll,HlD KJIy6HeH rro cpaBHeHHlD C yHHLJTO:tKeHHeM cTe6JIeH npH 100%

IlOpa:tKemm.
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A. NAUM, V. BîRNAURE

Fauna epigee a culturilor de cartof timpuriu cuprinde reprezen
tanţi din clasele: Insecta, Arachnida şi Myriapoda. Dintre aceste
insecte sînt predominante şi aparţin următoarelorordine: Collem
bolla, Orthoptera, Thysanoptera, Homoptera, Hymenoptera, Coleop
tera, Planipennia, Lepidoptera şi Diptera.

Coleopterele sînt dominante, frecvenţa lor oscilînd între 73,5 0/0

şi 74,8%. Principalele specii dăunătoare sînt Leptinotarsa decem
lineata Say şi Psylliodes affinis Payk. Principalele grupe de insecte
entomofage prădătoare aparţin familiilor Coccinell'idae şi Carabidae.

Homopterele au o frecvenţă cuprinsă între 3,4 010 şi 0,5 % şi

sînt reprezentate prin unele specii dăunătoare şi transmiţătoare ale
virozelor - Au(acorthum solani (Kalt.), Macrosiphum euphorbiae
(Thomas), Myzus persicae (Sulz.), Aphis nasturtii Kalt. etc. (Aphi
didae), speciile Cicadella atropunctata (Goeze), Empoasca pteridis
(Dahlb.), (Jassidae); Galligypona marginata (F.), (Araepidae) şi

Aphrophora salicina (Goeze) (Cercopidae).
Heteropterele sînt reprezentate prin familiile: Miridae, Pen

tatomidae, Nabidae şi Anthocridae. Speciile dominante sînt Lygus
pratensis L. şi L. pabulinus L. (Miridae), cunoscute ca dăunătoare la
diferite plante de cultură, inclusiv pe cartof, precum şi specia pră

dătoare Nabis ferus L. (Nabidae).

Actualmente studiul agrobiocenozelor prezintă un deosebit interes
teoretic şi practic (T i s c h l e r, 1965). In această privinţă în ultimii ani
s-au remarcat progrese şi s-au publicat numeroase lucrări, mai ales asupra
compoziţiei faunistice a biocenozelor diferitelor culturi agricole (8 k u h 
ravy şi Novak, 1961; Manolache şi colab., 1969 etc.). Aseme
nea studii, de mare însemnătate, s-au efectuat în diferite ţări cu privire la
biocenozele culturilor de cartof (8 k u h r a v y şi N o va k, 1956; G h e 
ras i m o v, 1971 etc.). In ţara noastră, s-au efectuat de asemenea unele
cercetări de Ma noI a c h e şi colab. (1970), asupra homopterelor trans
miţătoare de boli virotice la culturile de cartof din Transilvania. Lipsa însă

a unor date de sinteză, ne-a determinat să iniţiem o serie de cercetări

asupra compoziţiei calitative şi cantitative faunistice la culturile de cartof
timpuriu, în vederea stabilirii ulterioare a celor mai eficiente măsuri de
con1batere, de luptă integrată.
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MATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE. Cercetările asupra faunei culturi
lor de cartof timpuriu au fost efectuate în anii 1972 şi 19'73 în cîmpul experimental
şi în cultura mare din C.A.P. Slobozia Moară. Pentru stabilirea compoziţiei cantita
tive şi calitative a faunei s-au ridicat probe decadal, folosindu-se pentru colectarea
insectelor şi a altor animale fileul entomologic (25 cosiri duble) şi metoda vaselor
capcană îngropate la nivelul solului (metoda Moericke, modi"icată). Materialul colec
tat a fost triat şi determinat pe grupe sistematice, stabilindu-se frecvenţa populaţii

lor entomo"aunei epigee, la principalele ordine şi specii fitofage şi entomofage.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Compoziţiafaunistică a culturilor de car
tof ti7npuriu. Fauna epigee a acestor culturi este relativ săracă şi cuprinde
animale din clasele: Insecta, Arachnida şi Myriapoda. Grupul insectelor
este cel mai numeros şi predominant, întîlnindu-se în proporţie de 99,30/ 0
şi 99,80/ 0, EntoHlOfauna culturilor de cartof timpuriu este variată şi apar
ţine următoarelor ordine: Colle7nbola, Orthoptera, Thysanoptera, Homop
tera, Hyrrwnoptera, Coleoptera, Planipennia, Lepidoptera şi Diptera. Co
leopterele sînt dominante, frecvenţa lor variind între 73,50/ 0 şi 74,80/ 0, O
frecvenţă mare se înregistrează de asemenea la ordinele Diptera (11,90/0 şi

16,20/ 0) şi H01noptera, (3,40/ 0 şi 9,50/ 0). Celelalte ordine au o frecvenţă 111ai
redusă (Heteroptera 0,9% şi 2,60/0, Thysanoptera 0,30/0, Orthoptera 0,2')/0
şi 0,30/0' Hymenoptera 1,20/0 şi 2,20/ 0, Lepidoptera 0,5% şi 0,70/0 etc.).

Populaţiile de Arachnida şi Myriapoda sînt cu totul reduse.
Compoziţia Coleopterelor din culturile de cartof ti7npuriu. Farniliile

de Coleoptere cele mai frecvente sînt: Chrysomelidae (81,80/ 0 şi 88,90/0),
Coccinellidae (0,7% şi 1,90/ 0) şi Carabidae (1,3%), Sporadic se întîlnesc specii
de insecte din familiile: Curculionidae, Nitidulidae, Elateridae etc.

Principalele specii de Coleoptera semnalate sînt: Leptinotarsa de
cemlineata Say şi Psylliodes affinis Payk. Gîndacul din Colorado este
specia dominantă,avînd frecvenţade 81,80/0 şi 86,60/ 0 şi constituie elemen
tul de bază al agrobiocenozelor de cartof. Psylliodes affinis Payk. apare
sporadic (2,3%) în culturile de cartof. Ca specii de Coleoptere accidentale
în culturile de cartof menţionăm:Tanymecus dilaticollis Gyll., Meligethes
aeneus F., Sitona sp., Baris sp. Principalele grupe de insecte entomofage
prădătoare aparţin familiilor Coccinellidae şi Carabidae. Sporadic au fost
semnalate şi unele specii de Staphylinidae. Printre speciile de Coccinellidae
s-au identificat în culturile de cartof următoarele:Adonia variegata Goeze,
Coccinella divaricata 01., Coccinella 5 - punctata L., Coccinella 14 
punctata L., Coccinella 14 - guttata L., Coccinella axyridis Pall. şi Cocci
nella 7 - punctata L. C. 5 - punctata L. şi C. 14 - guttata L.

Agrobiocenozele de cartof sînt populate de asemenea şi de unele
Carabidae, prădătoare, care pot ataca larvele sau uneori ouăle de insecte.
La noi în ţară s-au selTInalat următoarele specii: Pterostichus cylindricus
Hrbst., Bembidion lampros Hrbst., Scarites terricola Bon., Harpalus ru
fipes Dej.

CompoziţiaHomopterelor din culturile de cartof timpuriu. Homopte
rele sînt reprezentate în principal prin falTIiliile: Aphididae, Jassidae, Ara
r-opidae, Cercopidae şi Cixiidae. Cele mai frecvente s-au înregistrat la Jassi
dae (71,5% şi 450/0) şi Aphididae (21,1% şi 51,3%), Astfel, din familiilE
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Jassidae menţionăn1 ca specii frecvente şi permanente: Cicadella atropunc
tata (Goeze) şi E1npoasca pteridis (Dahlb.), cunoscute ca dăunători în cultu
rile de cartof, sfeclă etc.; Psamotettix striatus (L.); Anaceratagallia Oss.,
sin. : Agallia ribauti Oss., Aphrodes bicinctus (Schrank), specie holoarctică

citată în păşuni, la lucernă şi ca transmiţătoare a stolburului la tomate:
Macrosteles laevis (Rib.), menţionată în culturile de graminee, sfeclă, cartof.
Mai puţin frecventă s-a semnalat Athysanus argentatus (F.), Artimnus
rnanderstjernai (Kirschbaum).

Din familia Araeopidae s-a întîlnit specia Calligypona rnarginata (F,),
iar din familia Cercopidae s-a găsit sporadic în culturile de cartof Aphro
phora salicina Goeze, sin. : Oliarius quinquecostatus (Dufour). Pînă în pre
zent nu a fost găsită în această regiune la culturile de cartof timpuriu
Hyalesthes obsoletus Sign., specie menţionată în ţara noastră de Ca n t 0

reanu, 1970.

Printre speciile de Aphididae semnalate menţionăm: AulacorthuTl"L
solani (K1,alt), sin.: DysaulacorthU1n pseudosolani Theob., specie polifagă

citată de B o r cea încă din anul 1908 pe frunzele de cartof (este men
ţionată în literatură ca transmiţătoare a bolilor de virus: mozaicul
Aucuba de la cartof, mozaicul răsucirii frunzelor, virusul A etc.
- Kennedy, 1962); Macrosiphu1n euphorbiae (Thomas), sin. M. solanifolii
Thomas, l'vI. koehleri C. Bărner, specie polifagă cu o dezvoltare anholo
ciclică, semnalată şi descrisă în România de K n e c h tel şi M a noI a 
c h e, 1942 şi 19,43 sub denumirea de M. koehleri, în sere pe Pri1nula şi

alte specii floricole, ulterior a fost găsită în aer liber pe cartof (este cunos
cută ca vector al bolilor virotice - Weisman, 1966); Myzus persicae (Sulz),
specie ubiquistică, polifagă, frecventă în culturile de cartof din România
cunocută frecvent ca transmiţător al unor viroze la culturile de cartof
- Weisman, 1966); Aphis frangulae gossypii Glover, specie polifagă, cu
o largă răspîndire în România, cunoscută de asemenea ca vector al bolilor
de virus la diferite plante şi cartof - Weisman, 1966); Aphis nasturtii Kalt.,
sin. Aphis rhamni Koch., specie polifagă şi holociclică dioecică, are gazdă

principală arbustul Rhamnus cathartica, gazdele secundare fiind nume
roase şi aparţinînd la diferite familii botanice - Nasturtium, PolygonU1n,
Veronica, specii de Solanum etc. (este menţionat ca vector al unor viroze
-- Kennedy, 1962, Weisman, 1966).

Accidental au fost găsite de noi în culturile de cartof şi alte specii:
Dactynotus cichorii (Koch), trecut probabil de pe plantele spontane (Cicho
riU7n, Crepis etc.), Aphis fabae Scop, specie frecventăpe numeroase plante
(Manolache şi colab., 1970).

C01npoziţia Heteropterelor din culturile de cartof timpuriu. Fauna
de heteroptere este reprezentată prin următoarele familii: Miridae
(Capsidae) (23,70/0 şi 72,50/ 0), Pentatomidae (33,90/ 0), Nabidae (37,30/0 şi

27,40/0) şi Anthocoridae (5,1 0/ 0),

Din familiile lvliridae s-au întîlnit speciile Lygus pratensis L. şi L.
pabulinus L., specii cunoscute ca dăunătoare la diferite plante de cultură

19* - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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a culturilor de cartof
reprez;entaJl1ţi din clasele :

familiile:
şi Anthocoridae. dominante sînt

K. (Miridae), cunoscute ca dăunătoare

de inclusiv pe cartof, preCUfn şi specia prădătoare

L. (Nabidae).



C. MANOLACHE şi colab., Entomofauna la cartof.

CONTRIBUTIONS TO THE ENTOMOFAUNA STUDY IN THE
EARLY POTATO CROPS

ABSTRACT

The
sentatives
prevailing. In
the
noptera, '-'U'~t::tJlJ~t::1 i.l',

their i'Y'e'r. 1'Ion, '"''7
nopta1'Sa
prevailing

291

durch die Familien :
Die Arten sind Lygos

L (Miridae), die als fUr verschiedene schi:idlich
die ais die schadliche Art Nabis L.

19"



292 LUCR. ŞT., LC.C.S., CARTOFUL, 1976, VOL. VI.

BKJlAJlbI 00 113Y4EHl1IO 3HTOMOeDAYHbI KYJlbTYP
PAHHEfO KAPTOeDEJl~

PE3IOME

3nHreHHaH cjJayHa KyJlbTyp paHHero KapTocjJeml OTHOCHTe.JIbHO 6e,IJ,Ha H cO,IJ,epX<HT
npe,IJ,CTaBHTeJleH KJlaCCOB: Insecta Arachnida, Myriapoda. Me}K,IJ,y 3THMH npeo6Jla)J,aIOT
HaceKOMble H npHHa,IJ,.Tlex<aIOT CJle,IJ,ylOIlI,HM Op,IJ,HHOM: Collembolla, Orthoptera, Thysa
noptera, Homoptera, Hymenoptera, Coleoptera, Planipernia, Lepidoptera, Diptera.

KOJ1eonTepbI npe06Jla,IJ,aIOT, ela _TOTa HX KOJ1e6JleTCH Mex<,IJ,y 73, 420/ 0 H 74,85%.
L1aBHble BH,IJ,bl Bpe,IJ,HTeJleH 5IBJlHlOTC5I: Lepitinotarsa decemlineata 8ay, Psylliodes
affinis Payk. KOJlOpa,IJ,CKHH X<VK 5IBJlHeTCH rOC!10,IJ,CTByIDIlI,HM BH,IJ,O!Vl B arpo6HoueHo3ax
KapTocjJeJlbHbIX KyJlbTyp. f JlaBHble rpyn!1bI 3HTOMocjJafHblx HaceKoMbIX-Bpe,IJ,HTeJleH npHHa,IJ,
Jle)KaT ceMeHCTBaM Coccinellidae, Carabidae. Mex<,IJ,y Cocdnellidae 60Jlee lJaCTble BH,IJ,bI
HBJlHIOTCH Coccinela 7 - punctata L., C. 5 - punctata L., C. 14 - punctata L. H Mex<,IJ,Y
Carabidae - Bembidion lampres Herbst, Harpalus rupifes Dej.

fOMOnTepb! HMeIDT llaCToTy, 33KJlIOQalOuJ,yIOCH Mex<,IJ,y 3,400/ 0 H 9,500/ 0 H npe,IJ,CTaB
,neHbI HeKOTopbIl'vlH EH,IJ,aMH Bpe,IJ,HTeJlE'H H nepeHOCHTeJleH BHp030B. Mex<Jl,V TaKOBbIMH yno
MHHaeM: Aulacorthum solani Kalt., Macrosiphon euphorbiae Thomas, Myzus persicae
8ulz., Aphis nasturtii Kalt. (Aphididae); Cicadella atropunctata Goeze, Empoasc:!
pteridis Dahlb. (Jassidae); Calligypona marginata F. (Araeopidae); Aphrophon
salicina Goeze (Cercopidae).

3TH BH)J,bI 3aMeeleHHbI KaK Bpe)J,HTemI Ha KyJ1bTypax KapTocjJeJlH JlH60 HeI10CpeJl,CT
13eHHo, J1H60 B KalJeCTBe BeKTopOB; HeKOTopble H3 HHX 5IBJIHlOTC51 npeo6Jla)J,alOlUHMH, 11

oco6eHHOCTH B MeC5IUaX HIDHb-HIOJlb.
feTepOflTepbI npe)J,CTaBJleHbI ceMeHCTBaMH: Miridae, Pentatomidae, Nabidae,

Anthocoridae. Upe06Jla)J,alOIlI,He BH)J,bI HBJlHIOTCH: Lygus pratensis L., Lapabulinus L
(Miridae) H3BeCTHLle KaK Bpe,IJ,I-lTemI )J,JlH pa3JlHLJHbIX KyJlbTYPHbIX paCTeHHH, BKJlIOlJa51
KapToepe.flb, a TaK}Ke H Bpll)J,l1TeJlb B!Ula Nabis ferus L. (Nabi\dae).
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REZISTENŢA FAŢĂ DE DDT ŞI LINDAN A DIFERITELOR POPULAŢII

ALE GINDACULUI DIN COLORADO (LEPTINOTARSA DECEMLINEA
TA SAY) ŞI COMBATEREA ACESTORA

SANDA ALEXANDRESCU, S. PETEANU, 1. ŞANDRU şi N. STAICU

În anul 1973 s-a determinat în condiţii de laborator, indicele
de rezistenţă faţă de insecticidee organoclorurate, DDT şi Lindan
la populaţii de gîndac din Colorado provenind din zonele Satu
Mare, Braşov şi Suceava. În urma determinării, s-a evidenţiatpen
tru populaţia din Satu Mare existenţa unei rezistenţe ridicate
faţă de ambele produse, în timp ce pentru celelalte două zone (Bra
şov şi Suceava) a existat rezistenţă numai faţă de DDT. Pentru a
înlocui produsele organoclorurate faţă de care s-a declanşat rezis
tenţă au fost încercate în condiţii de cîmp mai multe insecticide,
dintre care Despirol PP, Ekalux 25 CE, Hostation 50 CE, Imidan
50 WP, Ultracid 40 WP şi Elocron 50 WP, au prezentat o foarte
bună eficacitate.

In anul 1971, s-au publicat rezultatele testărilor efectuate pe populaţii

ale gîndacului din Colorado, provenind din 4 zone ale ţării, referitor la
rezistenţa acestora faţă de insecticidele organoclorurate pe bază de DDT
şi HCH (Alexandrescu şi colab., 1971).

In lucrarea de faţă se prezintă rezultatele testărilor efectuate pentru
alte 3 populaţii din ţară, ale aceluiaşi dăunător, precum şi eficacitatea unor
insecticide experimentate în anii 1972-1973.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Indicele de rezistenţă faţă de
pp' DDT şi HCH la nivelul DL 50 şi DL 90, a fost stabilit în condiţii de laborator,
utilizînd metoda topică, pe material biologic recoltat din cîmp, grupat pe vîrste (larv,e
de vîrsta 1-2; larve de vîrsta 3-4, adulţi în vîrstă de 10 zile). Nedispunînd de o
sursă sensibilă crescută în condiţii controlate, pentru calculul indicelui de rezistenţă

(IR), s-a luat ca populaţie sensibilă, populaţia Bucureşti-Băneasa, iar ca etalon de
rezistenţă populaţia Lovrin, ambele testate în 1971 (A le x a n d re s cuşi colab.,
1971). Folosind aceiaşi metodică s-a testat şi sensibilitatea iniţială faţă de produse pe
bază de triclorfon, carbaril şi fenitration, la populaţiile Lovrin, Oradea (organocloru
rate rezistente) şi Bucureşti (organoclorurate sensibile).

Încercările de noi produse s-au efectuat în cîmp pe parcele de 16-20 mp dis
puse randomizat în blocuri, cu cîte 3 repetiţii. Mortalitaaea s-a notat la larve
(vîrsta 1-4).

REZULTATE ŞI DISCUTII. Conform datelor din tabelele 1 si 2 rezul
tă că, faţă de DDT populaţia Braşov, manifestă o rezist<=nţă dest~l de mar
cantă, apropiatăde cea existentă la Lovrin, indicele de rezistenţă la nivelul
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de DL 50 fiind de 11,50-43,95 de ori l11ai l11are comparativ cu cel al popu
laţiei S-Bucureşti. Faţă de HCH, valorile IR 50 şi IR 90 indică doar un în
ceput de rezistenţă pentru L 1-4 (IR 50 = 1,31; IR 90 = 1,66) şi lipsa de
rezistenţă la adulţi. Populaţia Suceava prezintă de asemenea valori diferite
ale indicelui de rezistenţă pentru DDT şi HCH. Astfel valorile IR 50 indică

o creştere a DL 50 de 3,84 pentru L 1-2 şi de 7,74 ori pentru adulţi (tabe
lul 1). Valorile IR 90 evidenţiază. o creştere a dozei de aproape 24 ori faţă

de populaţia sensibilă la DDT (tabelul 2). Faţă de HCH, populaţia Suceava
este sensibilă IR 50 şi IR 90 fiind zero. Populaţia Satu-Mare prezintă o
rezistenţă ridicată faţă de nivelul populaţiei Lovrin luată pentru compa
raţie (R). Pentru toate stadiile ambele produse au indicele de rezistenţă

foarte mare. Astfel IR 50 şi IR 90 (tabelele 1 şi 2) la DDT este aşa de mare
încît practic produsul nu mai este eficace în combaterea diferitelor stadii
şi vîrste ale insectei. In ceea ce priveşte rezistenţa la Lindan, populaţia

Satu-Mare se situează la nivelul populaţiei Lovrin (R), deci este rezistentă

faţă de pp' -DDT şi -HCH.
In scopul verificării eficacităţii unor insecticide, destinate eventual

a fi utilizate în combaterea populaţiilor rezistente la organoclorurate, au

Tabelul 1

Indicele de rezistenţă la nivelul DL 50.
(Resistance index (x) for doses of 50 % lethality).

Valorile DL 50 (mg/insectă) Indicele de rezistenţă (x)

Produsul

Braşov Mare Suceava Lovrin Braşov Mare Suceava

Larve 1-2

pp' - DDT - 58,0 0,726 140,48 - 313 3,84
- HCH - 1,33 0,125 7,55 - 14,14 °

Larve 3-4

pp' - DDT 200,1 12,80 134,700 17,85 11,50 73,56 7,74
- HCH 2,20 16,5 1,09 15,08 1,31 10,31 °

Adulţi

pp' - DDT 176,7 12,80 - 43,00 43,95 47,9 -
- HCH 4,43 22,5 - 6,39 ° 4,89 -
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fost testate două produse sintetizate în ţară: Dipterex (organofosforic),
Carbaril (carbamic), şi insecticidul străin Fenitdothion (organofosforic).

Analizînd comportarea fiecărui produs (tabelul 3) faţă de populaţia

rezistentă Oradea în comparaţie cu populaţia Bucureşti, se observă că

Tabelul 2
Indicele de rezistentă la nivelul DL 90.

(Resistance index (x) for doses of 90 % lethality).

Valorile DL 50 (mg/insectă) Indicele de rezistenţă (x)
;

Produsul

Braşov Mare Suceava Lovrin Braşov Mare Suceava

Larve 1-2

I

ppl - DDT - 131,3 2,199 233,20 - 133 2,23
- HCH - 22,68 0,475 1,20 - 15,75 O

Larve 3-4

pp' - DDT 697,2 12,80 1,709 23,75 9,72 17,85 23,82
- HCH 13,92 69,89 3,81 6,39 1,66 8,37 O

Adulţi

pp' - DDT 5,662 1280 14,98 11,82 26,72 -
- HCH 11,06 81,77 2,29 O 2,77

1

Tabelul 3
Testarea în laborator fată de L 3-4111 a unor inseeticide în combaterea populatiilor
rezistente. (Laboratory te'sting for L 3-4* of some insecticides in controlling resistant

populations).

Pop. Bucureşti (S) Pop. Oradea (R)

Produsul

I I
DL 50 DL 90 DL 50 DL90

mg/insectă mg(insectă mg/insectă mg/insectă

Dipterex RSR 80 WP 2,27 5,28 1,91 4,21
Carbaril RSR 50 WP 3,71 6,77 6,60 23,94
Fenitrotion ST 31,51 76,36 19,00 56,84

*) Larve de vîrstele 3 şi 4 (larva of 3rd and 4th age).



Tabelul 4

Eficacitatea inseeticidelor testate faţă de diferite populaţii ale gîndacului din Colorado. (Tested insecticides efficacy in
controlling different Colorado beetle populations). 1972-1973.

% eficacitate în diferite localităţi după ore (after ... hours)

(\..:J
<:.O
O)

Produsul

Doza
s.a.
g/ha

24

Bucureşti

48 75 24

Braşov

48 72 24

Lovrin

I " 72

Oradea

1,,1,,1 121

Cloroderivate

1 100 I 90 I 96'61 100
1

93'58 I 76,191100 ]
100 100 100 100 84,5 45,2 86,2

I 7,8 75,2 I 83,7 84.7 29,58 I 7,39 4,381

Organofosforice

80 I100 I 100
73,3 82,1 99,3
26 48 52

Despirol 8 PP
Lindatox 20CE
Detox 25CE

Dipterex 80WP-RSR
Dipterex 80WP-Bayer
Wotexit 80WP-RDG
Pol-Foselor 50CE-RPP
Ekalux 25 CE
Hostation 50 CE
Imidan 50 WP
Ultracid 40 WP

Carbarii 50WP-RSR
Carbaril 5WP
Carbaril 5 PP-RSR
Carbaril 3,5 PP-RSR
Unden 50 WP - Bayer
Padan 50 WP-Japonia
Elocron
Mesurol 50

300 I960
1500

1000
1000
1000
1000

250
300
500
~~50

750
750
750
750
300
500
600

1000

98,3
97,6
97,4

99,9
1000
100

99,8
99,9
99,5
99,7
95,0

97,75
98,5
95,8
97,6
99,25
95,5
90,2

99,8
99,0
99,1

99,8
99,9
99,8

100
99,9
99,8

100
98,7

99,8
99,6
99,8
99,5
98,8

100
97,6

100
100
100

99,8
100
100
100
100

100
100

99,9
100

99,6
100

99,8

100
100
100

69,2
96,6
95,2
91,8

94,7
100
100
100
94,8

100
84,2
96,7

100 I 100
100 100
100 100

100 100
100 100
100 100

98,7 100

Carbamice
94,7 100

100 100
100 100
100 100
96,4 100

100 100
98,5/100

100 100

86,35 155,17
80,18 6,30

95'291100
96,33 100
100 100

85,0 190,90
92,2 96,8
93,8 98,4
87,8 97,5
98,8 100
100 100

100
100
100

100
100
100
100
100
100

82

100
2

80

40
80

100
100
100

90

100

100
96
93

I
40
92

100
100
100

98

100

100
100
100

40
29

100
100
100

98
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insecticidul Dipterex are DL 50 şi DL 90 de 1,19 şi respectiv 1,25 ori rnai
mică. Situaţie similară prezintă şi produsul Fenirothion avînd dozele
letale de 1,66-1,34 ori mai scăzute comparativ cu populaţia Bucureşti. In
consecinţă produsele Dipterex şi Fenitrothion pot fi utilizate în locul insec
ticidelor cloroderivate pentru întreruperea liniilor rezistente. Produsul
Carbaril s-a comportat diferit de celelalte. DL 50 pentru populaţia Oradea
(R) este de 1,78 ori mai mare faţă de populaţia Bucureşti (S), iar DL 90
de 3,54 ori mai mare. Aceasta ne permite să afirmăm că produsul Carbaril
nu poate fi utilizat singur în combaterea formelor rezistente, pentru că

există pericolul extinderii rezistenţei şi faţă de acesta. El poate fi folosit
în combatere, dar în alternanţă cu un insecticid organofosforic cum este
Dipterex.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Dintre produsele încercate,
se remarcă insecticidul organoclorurat Despirol, insecticidele organofos
forice Ekalux, Mostation, Ultracid, Imidan precum şi insecticidul carba
mic Unden, aplicabile în general în doze foarte economice (250... 350 gr
s.a./ha) şi care se res:omandă să fie folosite în combaterea formelor rezis
tente în mod alternant (tabelul 4). Rezultatele experimentărilorfăcute cu
amestecuri de Lindan + Carbaril în proporţie de 1:4, condiţionate sub
formă de pulbere muiabilă şi pulbere de prăfuit, evidenţiază existenţa unui
efect sinergic, întrucît eficacitatea amestecului este superioară la o doză

Tabelul 5

Eficacitatea unor amestecuri insecticide în combaterea diferitelor populaţii ale insectei.
(Efficacy of some mixtures of insecticides in controlling different Colorado beetle

populations). 1973

IlO eficacitate la 3 zile de la
tratament

Doza gr.
Produsul s.a.'ha

Bucureşti Oradea Lovrin

Lindan+Carbaril 50WP 500 100,0 84 87
Lindan+Carbaril 50WP 750 100,0 86 89
Lindan+Carbaril 50WP 750 100,0 86 89
Lindan + Carbaril 5PP 500 99,8 100 100
Lindan+Carbaril 5PP 750 99,7 100 98

mai mică decît doza de întrebuinţare a fiecărui produs în parte (tabelul 5).
Referitor la forma de condiţionare a amestecului, cît şi a carbarilului sim
plu, se constată o eficacitate superioară la pulberile pentru prăfuit com
parativ cu cele muiabile (tabelele 4 şi 5).

CONCLUZII. (1) Populaţiile Braşov şi Suceava prezintă practic re
zistenţă faţă de pp' DDT şi sensibilitate la Lindan. (2) Populaţia Satu Mare
este rezistentă atît la pp' DDT cît şi la HCH. (3) Produsul Dipterex poate
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fi utilizat în combaterea formelor rezistente în lipsa altor insecticide spe
cifice, DL 50 şi DL 90 al acestui produs fiind mai mic la liniile rezistente
comparativ cu cele sensibile. (4) Pentru combaterea formelor rezistente
sînt recomandate următoarele insecticide : Despirol 8 PP (organoclorurat),
Ekalux 25 CE, Hostation 50 CE, Imidan 50 WP, Ultradic 40 WP (organo
fosforic) şi Unden 50 WP (carbamic). (5) Amestecul Lindan + Carbaril s-a
dovedit a avea un efect sinergie în combaterea populaţiilor rezistente.

THE RESISTANCE AGAINST D.D.T. AND LINDAN OF VARIOUS
POPULATIONS OF COLORADO BEETLES (LEPTINOTARSA DECEM

LINEATA SAY) AND THE WAY TO CONTROL IT

ABSTRACT

In 1973 have been determined in laboratory conditions the resistance index to
the organochlorinated insecticides D.D.T. and Lindan in Colorado beetle populations
from Satu Mare, Braşov and Suceava areas. Following the determination it was
elicited for the Satu Mare population the existence of a high resistance against both
products whilst for the other two areas (Braşov and Suceava), the resistance was
limited to D.D.T. To replace the organochlorinated products where in the resistance
was released, certain insecticides were tested on the field, of which Despiro1 8 PP,
Ekalux 25 CE, Hostation 50 CE, Imidan 50 WP, Ultracid 40 WP and) Elocron 50 WP
shown a good efficiency.

DER WIDERSTAND VERSCHIEDENER KARTOFFELKĂFERPQPU

LATIONEN (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY) GEGENUBER
DDT UND LINDAN UND IHRE BEKĂMPFUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Im Jahre 1973 wurden unter Laborbedingungen der Widerstandsindex gegen
uber den organisch-chlor Insektiziden (D.D.T. und LINDAN) bei Koloradokăfer

populationen die aus den Gebieten Satu Mare, Braşov und Suceava stammten, be
stimmt. Als Folge der Bestimmung wurde bei den Populationen aus Satu Mare das
Vorhandensein eines hohen Widerstandes gegenuber beiden chemischen Mitteln
festgestellt, wăhrend fur die beiden ubrigen Populationen aus Braşov und Suceava
nul' ein Widerstand gegenuber D.D.T. festzustellen war. Um die organischen ChlQr
produkte zu ersetzen, gegenuber denen ein Widerstand aufgetreten ist, wU?den
unter Feldbedingungen mehrere Insektizide gepruft, worunter Despirol 8 PP, Ekalux
25 CE, Hostation 50 CE, Imidan 50 WP, Ultracid 40 WP und Elocron 50 WP die
eine sehr gute Wirkung aufwiesen.

YCTOYf4YIBOCTb HA ,ll,llT YI JlYIHLI,AH PA3JlYI4HbIX BYILI,OB
KOJlOPA,llCKOrO /KYKA (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY)

YI BOPbBA DPOTYIB 3THX BPELI,YITEJlEYf

PE3IOME

B 1973 ro,ny B JIa60paTopHbIX yCJIOBHHX 6bIJIH orrpe,neJIeHbI I10Ka3aTe.'1H YCTOHLJHBOCTH

Ha opraHOXJIOpHCTble lmCeKTHI.1JI,nbI LIJLT H JII1H,UAH pa3HOBH,ll,HOCTeH KOJIOpa,ll,CKOro fKyKa,

npoHcxo,nHIILero H3 30HbI CaTy Mape, 5paWOB H CyqaBa. BCJIe.,ncTBHH onpe,neJIeHHH, OTHOCH

TeJIbHO pa3HOBH,ll,HOCTeH H3 30HbI CaTy Mape, 6bIJIa yCTaHOBJIeHa 60JIbWaH YCTOHLJHBOCTb

Ha 06a HHC'eKTHuH,na, B TO BpeMH, KaK B ,npyrHX ,nByX 30Hax (5pawoB H CYLJaBa), 6bIJICl
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yCTaHOBJleHa yCTOHLIHBOCTb Bpe,lJ,HTeJleH TOJlbKO Ha .unT. nJ151 3aMeHbI opraHOXJlOpHpn

BaHHblX npO,lJ,yKTOB, Ha KOTopble 6blJla o6Hapy)KeHa YCTOHLIHBOCTlJ, B I10JIeBbIX yCJ10BH5L\

6blJlO HCI1bITaHO HeCKOJlbKO THI10B HHceKTHUH,lJ,OB, H3 KOTOpbIX ,UeCfmpOJI SDD, 3KaJIlOKC

25 RE, XocTaTHoH 50 RE, HMH,lJ,aH 50 BD, YJlbTpaUH,lJ, 40 BD H 3JIOKpOH 50 BD HMeJ1l1

60JlbIlJylO 3epepeKTHBHoCTb.

BIBLIOGRAFIE

ALEXANDRESCU, S., GRIGORESCU, R., PETEANU, ŞT., ŞANDRU, 1., 1971,
Anale LC.P.P. Bucureşti, 9.

Prezentat Comitetului de redacţie

la 20 martie 1974.
Referent: ing. N. Cojocaru
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ACŢIUNEA CLORURII DE SODIU (NaCI) ASUPRA CIUPERCII
RHIZOCTONIA SOLANI KVHN DE PE TUBERCULII DE CARTOF

B. PLAMADEALA

S-a testat în condiţii de laborator efectul clorurii de sodiu 5 şi

10 % asupra scleroţilor ciupercii R. solani de pe tuberculii de cartof,
constatîndu-se că are un efect mai puternic decît Dithane şi TMTD.
După un interval de 14 zile de la tratare s-a constatat o creştere a
eficacităţii.

Pentru combaterea rizoctoniozei cartofului pe cale chimică se folo
sesc obişnuit substanţe sintetizate special. S-a constatat însă că pentru
combaterea unor boli şi chiar a rizoctoniozei cartofului pot fi folosite şi

substanţe cu altă destinaţie iniţială. Astfel G r a ham şi colab. (1957) men
ţionează că în Scoţia s-a folosit o perioadă de timp pentru combaterea rizoc
toniozei cartofului o soluţie apoasă de fenol clorură mercurică şi sare de
bucătărie, iar K a p s a (1970) evidenţiază efectul acidului boric (H3B03)

în combaterea aceleiaşi boli.
!n această lucrare se prezintă rezultatele referitoare la acţiunea cloru

rii de sodiu asupra viabilităţii scleroţilor de R. solani, a numărului de colţi

pe tuberculi şi a creşterii lor comparativ cu fungicidele Dithane M-45
şi TMTD-75.

MATERIAL ŞI METODA. Toate testările s-au făcut în condiţii de laborator
folosindu-se tuberculi cu scleroţi din soiurile Ostara şi Măgura. Variantele studiate
au fost următoarele: (1) martor (îmbăiat în apă 5 minute), (2) tratament umed cu
Dithane M-45, în concentraţie de 0,5 Ofo timp de 5 minute, (3) tratament umed cu
TMTD-75, concentraţie de 0,5 % timp de 5 minute, (4) tratament urmed cu NaCI (s.a.),
concentraţie 5 %, timp de 10 minute şi (5) tratament umed cu NaCI (s.a.), concentra
ţie 1,0 %, timp de 10 minute.

Evaluarea efectului acestor tratamente s-a făcut prin două metode folosind
aceleaşi variante. Pentru prima metodă s-au ales tuberculi cu acelaşi grad de aco
perire cu scleroţi (aproximativ 20-35 0/0). Fiecare variantă a avut cîte 4 repetiţii a
10 tuberculi, care după tratare s-au pus la camera udă. După 48 ore s-au numărat

scleroţii viabili, care au dat naştere la un smoc de hife albe uşor vizibile. In cadrul
metodei a doua, scleroţii de pe tuberculii trataţi s-au trecut pe mediu de cartof
glucoză-agar. Acest test s-a făcut imediat după tratament şi la 14 zile, pentru a se
constata dacă cu trecerea timpului eficacitatea fungicidelor se măreşte. Notările s-au
făcut la 48 ore după repicare. Fiecare variantă a avut cîte 4 repetiţii a 15 scleroţi.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. tn urma testărilor prin prima metodă"

(camera umedă) se constată că toate tratamentele au redus semnificativ
numărul de scleroţi viabili, iar efectul clorurii de sodiu în concentraţie de
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5 şi ro % este mai puternic decît cel al fungicidelor Dithane şi TMTD
(tabelele 1 şi 2). De asemenea se constată că eficacitatea tratamentelor cu
concentraţia, fără însă a reduce semnificativ numărul de scleroţi viabili.

Tabelul 1

Efectul tratamentului cu diferite substanţe asupra viabilităţii ciupercii R. solani (Ia
camera umedă) şi a încolţirii tuberculilor. (Effect of treatments with water or with
different substances (in humid chamber) on viables sclerotia number of Rhizoetonia

solani and on potato tuber sprouts number and weight)

Varianta
de Greutatea

Martor (cu apă) 5 106,7 a 106,5 a b
Dithane 0,5 % 5 26,0 b ab
TMTD 0,5% 5 19,5 b a 10,21 b
NaCI 5% 10 0,5 c ab 12,45 a
NaCI 10% 10 2,0 c 87,5 b 11,06 b

DS 5 % (2)=8,44
DS 5 % (4)=9,22

DS 5 % (2)=12,01
DS 5% (4)=13,41

DS 5% (2)=0,98
DS 5% (4)=1,08

*) Comparare prin testul Duncan.

rezultatele obţinute prin testarea pe mediu de cultură

efectul al clorurii de sodiu asupra scleroţilor

semnificativ de Dithane si
rezultate se constată eficacitatea tratamentelor
de la tratament. Cea mai mare r>~~r"l-r>v'r>

în tratamentului cu NaeI 10 în
Clorura de sodiu 5 % TMTD măresc eficacitatea În '-'0,,",'-""'+"0

timp dar acest eficacitate nu este semnificativ.
colab. constată de asemenea unui spor de \...L',\...U',",J.

cu acetat şi clorură

tratament.
destul de mari dintre rezultatele celor două lTIetode

datora că la cmnera umedă nu are con-
bune de iar viabilitatea scleroţilor este redusă

puţine hife care nu fi
rnetodei a doua chiar dacă rămîn viabile doar cîteva celule

acestea avînd un substrat nutritiv se înmulţesc

fi observate uşor hife.
S-a constatat o scădere a numărului de tuberculi încolţiţi în urma

tratamentelor mai mult în de 7,2 %, în cazul clorurii de
sodiu 10 însă ca aceste diferenţe să fie semnificative faţă de mar--
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tor. NUH1ărul de colţi a scăzut de asemenea în urma tratarnentelor, dar
această scădere a fost semnificativă numai în cazul clorurii de sodiu de
10 0/O (tabelul 1). In urma cîntă.ririi colţilor s-a constatat că greutatea lor
a crescut în urma tratamentelor cu sare (tabelul 1).

Importanţa practică a acestor rezultate este greu de apreciat deoa
rece nu cunoaştem care sînt efectele tratamentelor în condiţii naturale
asupra dezvoltării plantelor şi a căci se ştie că gradul de toxici-
tate al produselor chimice asupra de sol în cultura
este diferit de acela organism în
sale naturale reu t zer,

Tabelul 2

ciupercÎi R. solani, UH.<:iU........

water aud different
observated aHer O 01' 14 days

91,25 a
a
ab

64,0 bc
52,5 c
51,25 c
35,5 d

d
d
e

5'
5'

% 5'
% 5'
% 5'
% 5'

10'
10'
10'
10'

NaCI
NaCI
NaCI

Martor
Martor
Dithane
TMTD-75

M-45 0,5
0,5

5
10

5
10

DS 5 %
DS 5 %

*) Comparare cu testul Duncan

sodium chloride in laboratory conditions was tested in
it was that effect is stronger than that Dithane and

increased days following the treatemnt.
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DIE WIRKUNG DES NATRIUMCHLORID (NaCI) AUF DEN PILZ
RHIZOCTONIA SOLANI KUHN DER ALS POCKEN AUF DEN

KARTOFFELKNOLLEN VORHANDEN IST

ZUSAMMENFASSUNG

Unter Laborbedingungen wurden die Wirkung des Natriumchlorid 5 und
10 Ofo-ig auf die R. Solani-Pocken auf den Kartoffelknollen, wobei festgestellt wurde,
dass diese Lăsung wirksamer als Dithane und TMTD war. 14 Tage nach der Behand
lung wurde eine Erhăhung der Wirksamkeit festgestellt.

)J,EYfCTBHE XJ10PHCTOfO HATPH5I (NaOI) HA fPHI3KH
PI130KTOHI15I COJ1AHI1 KIOXH (RHIZOCTONIA SOLANI KUHN)

HA KJ1YI3HI1 KAPTO<I>EJ15I

PE3lOME

5bIJI HCCJIe)J,OBaH B Jla6opaTopHbIX yCJIOBH5IX 3<P<t>eKT npHMeHeHH5I XJIOpHCTOro Ha

TpH5I 5 H 10% Ha CKJIepOUH)J,bI rpH6Ka P COJIaHH Ha KJIy6HH KapTo<t>eJI5I. KOHcTaTHpyH, tITO

HMeer 60JIee CHJIbHblH 3<P<t>eKT tIeM LLHTxaHe H TMTLL. DO:JIe npoMeLKyTKa BpeMeHH li

14 )J,Heţl nOCJIe TpaTauIIH 6bIJIO KOHCTaTHpOBaHO nOBblweHHe 3cPcPeKTHBHoCTH. .

BIBLIOGRAFIE

GRAHAM, D. C., SRIVASTAVA, S. N. S., F'OISTER, C. E., 1957, PI. Path., 6,
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METODA DE TESTARE A FUNGICIDELOR PENTRU COMBATEREA
RIZOCTONIOZEI CARTOFULUI (RHIZOCTONIA SOLANI KUHN)

ÎN CONDIŢIIDE LABORATOR

B. PLAMADEALĂ

Se compară rezultatele obţinute prin două metode de labo
rator (a camerei umede şi a mediului de cultură) cu rezultatele din
cîmp, la soiurile Ostara, Măgura şi Colina. Se propune ca testarea
eficacităţii produse or pentru combaterea rizoctoniozei cartofului
(R. solani) să se facă asupra scleroţilor de pe tuberculi în camera
umedă.

In alegerea celor mai eficace fungicide pentru combaterea rizocto
niozei cartofului, metodele de laborator constituie prima etapă. Metodele
de testare folosite în cazul ciupercilor care produc: spori nu sînt adecvate
în acest caz, deoarece ciuperca R. solani se transmite prin scleroţi, care
sînt formele de rezistenţă ale ciupercii, şi care variază mult ca dimensiuni.
Astfel s-a constatat că efectul fungicidelor este influenţat de mărimea

scleroţilor (B 1 a s z c z a k, 1953; G r a ham şi colab. 1957), de durata îm
băierii (B 1 a s z c z a k, 1953) şi de data tratam.entului (B 1 a s z c z a k,
1954). La acestea se adaugă observaţia făcută de K reu t zer (1963) pen
tru toate microorganismele de sol şi anume că, gradul de toxicitate al
produselor chimice asupra acestor microorganisme în cultură pusă este
considerabil diferit de acela prezentat împotriva aceloraşi organisme în
condiţii naturale. Această constatare conduce la ideea că testările trebuie
făcute în condiţii cît mai apropiate de cele naturale.

Mai jos prezentăm rezultatele testărilor prin două metode de labora
tor pe care apoi le comparăm cu rezultatele din cîmp şi se propune o
metodă specifică de testare în condiţii de laborator.

MATERIALE ŞI METODE. Tratarea tuberculilor cu scleroţi care s-au folosit
în testele de laborator şi cîmp s-a făcut la aceeaşi dată. S-au folosit tuberculi din
soiurile Ostara, Măgura şi Colina cu acelaşi grad de acoperire cu scleroţi (20-35 %).
Pentru metodele de laborator s-a căutat ca ei să fie repartizaţi uniform pe tuberculi
şi să fie de 2-5 mm diametru. In experienţele din cîmp s-au făcut tratamente c)l
toate cele 14 substanţe folosite în laborator (tabelul 1) la soiul Ostara, la soiul Mă

gura nu s-au folosit fungicidele Vandozeb, Protraviteli semean, PEI-121, Rizocton şi

Solanix, iar la soiul Colina pe lîngă acestea nu s-au făcut tratamente) nici cu TMTD.
La prima metodă de laborator, s-au folosit cîte 4 x 10 tubercu'i cu scleroţi pen

tru fiecare variantă. Pentru a se asigura o umezire uniformă a scleroţilor, ei au fost
stropiţi în camera umedă cu un pulverizator, fără însă a spăla fungicidele. După

20* - Lucrări ştiinţifice - Cartoful



Tabelul 1

Efectul fungicidelor asupra viabilităţii scleroţilor de R. soIani testat în camera umedă (a) şi pe mediu CGA (b)
(Fungicides effect on sclerotia viability on R. solani tested in humid chamber (a) and on medium CGA (b)

w
o
~

I

-

Nr. Varianta a Nr. Varianta b
crt. (fungictd, concentraţie, timp) Scleroţi crt. (fungictd, concentraţie, timp) Scleroţi

viabili % viabili %
,

1 Martor (netratat) 61,25 a* 1 Martor 14,00 a *
2 TMTD-75 % 0,5%,5' 26,75 b 2 AS-1 13,00 ab
3 Protraviteli semean (TMTD) 0,3%,5' 24,5 b 3 Polyxin 13,00 ab
4 PEI-121 (TMTD+Lindan+HCB) 0,%,5' 22,5 b 4 TMTD 11,5 bc
5 Dithane M-45 (Mancozeb) 0,5%,5' 16,25 c 5 PEI-121 11,25 bcd
6 AS-1 (Mancozeb+ Vitavax) 0,3%,5' 16,25 c 6 Protrav. semean 10,5 bcd

I
7 Validamycin 3%,5' 15,0 c 7 Rizokton 10,5 bcd
8 Vandoseb (Mancozeb) 0,5%,5' 14,25 cd 8 NF-65 9,0 cd
9 Polyoxi Al WP 0,2%,10' 8,5 de 9 Validamycin 8,75 d

10 Solani 0,2%,5' 6,0 ef 10 BenIate 7,25 de
11 Rizokton (SuU + TMTD + Maneb) 5%,5' 2,75 ef 11 Vandoseb 6,0 ef
12 NF- 65 (Tiofamine + TMTD) 0,3%,5' 1,0 f 12 Dithane 5,0 efg
13 NaCI 5%,20' 1,0 f 13 NaCI5% 4,75 fg
14 BenIate 0,2%,5' ° f 14 Solanix 4,25 fg
15 NaCI 10 % + Giberelină 3ppm 5' O f 15 NaCI 10 % + Gib. 3,0 g

)

e) Interpretarea prin testul Duncan. DS 5%( 2)=5,92
DS 5%(14)=7,10

DS %( 2)=2,45
DS %(14)=2,92
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48 ore s-au notat scleroţii viabili, pe care în acest interval de timp au crescut smocuri
de hife. Pentru metoda a doua, metodă folosită de B las z c z a k (1954) ş~ G r a ham
şi colab. (1957) s-au trecut de pe tuberculii trataţi cîte 4 x 12 scleroţi pe mediu de
cartof-glucoză-agar.După 48 ore s-au notat scleroţii viabili. In cîmp plantele bolnave
s-au notat la 39 zile de la plantare.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. In urma testelor de laborator s-a consta
tat că fungicidele cu aceeaşi substanţă activă sînt grupate neexistînd dife
renţe semnificative între ele. Aşa este cazul fungicidelor TMD, Protra
viteli semean şi PEI-121, care au ca substanţă activă disulfura de tetra
metil tiuram, în cazul testării la camera umedă, iar la testarea pe mediu
CGA la acestea se mai adaugă Rhizocton şi NF-65 care au ca substanţă

activă şi disulfura de tetrametil tiuram (tabelul 1). Acelaşi lucru se con
stată şi în cazul fungicidelor pe bază de mancozeb şi a clorurii de sodiu.

In cazul testării pe mediu CGA se obţin mai mult indicaţii asupra
modului de acţiune al fungicidelor (aici orientative, deoarece scleroţii cu
care s-a lucrat au variat ca dimensiuni) iar rezultatele obţinute la camera
umedă reprezintă atît acţiunea fungicidă cît şi fungistatică a produselor.
Astfel se explică locul diferit pe care se situează fungicidele în urma teste
lor prin cele două metode.

In aprecierea unei lTIetode de laborator criteriul principal îl consti
tuie totuşi concordanţa dintre rezultatele obţinute în laborator şi cîmp.
Valoarea coeficientului de corelaţie dintre rezultatele obţinute prin metoda
camerei umede şi rezultatele din cîmp, este mai mare decît în cazul rezul
tatelor prin metoda testării pe mediu de cultură. La Ostara coeficientul de
corelaţie este semnificativ pentru ambele metode, dar valoarea lui este
mai mare prin metoda CalTIerer umede (r = +0,79**) decît prin a doua
metodă (r = + 0,67**). La soiul Măgura coeficientul este semnificativ pen
tru metoda camerei umede (r = +0,86**) nu şi pentru metoda mediului de
cultură (r = +0,59) iar la soiul Colina semnificativ la prima m.etodă

(r = +0,91 **) şi nesemnificativ la a doua (r = 0,56).
Rezultatele obţinute prin metoda camerei umede sînt mai apropiate

de cele din cîmp (probabil se asigură condiţii asemănătoare cu cele din
sol), metoda fiind simplă.

FUNGICIDES TESTING METHOD IN CONTROLLING RHIZOCTONIA
SOLANI KUHN IN LABORATORY CONDITIONS

ABSTRACT

Results obtained by two laboratory methods (wet chamber and culture medium)
are compared with the field results in Ostara, Măgura and Colina varieties. The
products e~ficiency testing in Rhizoctonia solani control is recommended to be carried
out in the tuber sclerots in the wet chamber.

20~
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DIE PRUFMETHODE DER FUNGIZIDE FUR DIE BEKĂMPFUNG DER
RHIZOKTONIA-KRANKHEIT BEI KARTOFFEL' (RHIZOCTONIA

SOLANI KUHN) UNTER LABORBEDINGUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die durch zwei Labormethoden (der Feuchtkammer und der kiinstliche Năhr

boden) erzeilten Ergebnisse werden bei den Sorten Ostara, Măgura und Colina mit
den Feldergebnissen verglichen. Es wird vorgeschlagen, dass die Priifung der Wirk
samkeit der Fungizieden zur Bekămpfung der Rhizoctonia-Krankheit der Kartoffel
(R. solani) in der Feuchtkammer aur den Knollen mit Rizoctaniapocken durchge
fiihrt werden.

CrIOCOJ3 I1CCJlE,UOBAHI15I <PYHfI1UI1,UOB ,UJl5I
50Pb5bI C PI130KTOHI1030J./I (RHIZOCTONIA SOLANI KUHN)

B JlA50PATOPHbIX YCJlOBI15IX

PE310ME

CpaBHHBalOTC5I pesyJIbTaTbI I10JIytIeHHble JI,ByM5I Jla60paTopHbIMH crroco6aI\1H (BO BJIa:>K

HOl1 KaMepe Il B KyJlbTypHOH cpe.ue) C pe3yJIbTaTaMIl Ha nOJIe, JI,JI5I COpTOB OCTapa. M3rypa

II KOJIl'IHa. Ilpe.uJIaraeTc5I tITo6bI HCCJIelI,OBamre 3tP<peKTIlBHOCTIl arrnapaToB .uJI5I 60Pb6bI C
PH30KTOHHOSOH KapTotPeJI5I (P. COJIaHH) 6bIJIO npOIlSBe.ueHO Ha CKJIepOUHJI,ax KJIy6HeH Kap

TOtPeJJ5'I BO B.na:tKHoH KaMepe.
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S. MUREŞAN, Repaus seminal şi păstrare.

REPAUSUL GERMINAL ŞI CAPACITATEA DE PĂSTRARE

A SOIURILOR NOI DE CARTOF

S. MUREŞAN

809

S-au analizat 17 soiuri în anii 1971-1973 pentru durata re
pausului germinal prin păstrare la 18-20oC şi pentru pierderile în
urma depozitării la 3-5°C şi 85-95% umiditate relativă a aerului.
Repausul germinal este un caracter de soi nu de grupă de preco
citate. Se fac recomandări de păstrare diferenţiat pe soiuri.

Cercetările efectuate asupra repausului genninal la soiurile noi de
cartof, precum şi stabilirea capacităţii de păstrare a acestora, constituie
o continuare a lucrărilor de acest gen în ţara noastră (M u r e Ş an, 1965).
Germinarea tuberculilor este un proces fiziologic care depinde de echilibrul
între cantităţile endogene ale inhibitorilor de creştere şi substanţele care
le stimulează (L ind b l o m, 1970). La ieşirea din repaus a colţilor, în
prima fază se petrece o sinteză a acizilor nucleici (R a p p a por t, 1965).
Condiţiile de păstrare influenţează încolţirea tuberculilor, temperatura sub
5°C împiedică încolţirea, dar favorizează îndulcirea (T o m k ins, 1967).
Oxigenul în concentraţie de 5-100/ 0 în locul de depozitare favorizează

încolţirea tuberculilor (B u r ton, 1968).
Prezenta lucrare caută să aducă unele date folositoare practicii agri

cole rezultate din analiza unor însuşiri ale tuberculilor ca : încolţirea, ata
cul de n1ană şi putregaiuri, cu repercusiuni asupra păstrării produselor.
Cunoscînd modul de comportare a soiurilor în tilnpul păstrării, parte din
aceste inconveniente pot fi înlăturate prin: folosirea unor inhibitori de
creştere (E w i g şi colab., 1968; Mei g h, 1967) sau a razelor gamma
(M eli t k i şi colab., 1967).

MATERIALUL SI METODA DE CERCETARE. In anii 1971-1973 s-a urmărit

repausul germinal la 17 soiuri de cartof, grupate astfel: timpurii şi semitimpurii 
Ostara, Sirtema, Bintje, Jaerla, Braşovean, Urgenta, Resy; semitîrzii - Desiree, Co
lina, Măgura, Spartaan, Epoka; tîrzii - Eba, Flisak, Merkur, Uran şi Ora. Soiurile au
fost cultivate toate în aceleaşi condiţii de climă, sol şi îngrăşare şi recoltate la matu
ritate. Pentru determinarea repausului germinal, 50 tuberculi în trei repetiţii din
fiecare soi au fost depozitaţi în lădiţe la 18-20oC şi au fost analizaţi din 5 în 5 zile
asupra încolţirii. Pentru determinarea pierderilor prin păstrare s-au luat din fiecare
soi cîte 40 kg tuberculi sănătoşi, în trei repetiţii şi s-au depozitat la 3-5 0 C şi 85-95%
umiditate relativă a aerului. In primăvară s-au determinat pierderile datorate
încolţirii şi atacurilor de mană şi putregaiuri , precum şi separat pierderile datorate
proceselor fiziologice ca transpiraţia şi respiraţia.
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REZULTATE:LE OBŢINUTE. Tuberculii păstraţi după recoltare în
condiţii de temperatură ridicată (18-20°C) au început să încolţească după

22 pînă la 47 zile. Cel mai scurt repaus germinal s-a constatat la soiurile
Braşovean şi Urgenta, iar cel mai lung la soiul Spartaan.

Dintre soiurile timpurii cel mai scurt repaus germinal s-a înregistrat
la soiurile Urgenta, Braşovean şi Sirtema (fig. 1); pentru evitarea încolţirii

în depozit a acestor soiuri, este necesar ca trecere~ de la temperatura de
16-18°C la temperatura de păstrare 3-5°C să fie mai scurtă. Soiurile
Ostara, Bintje, Jaerla şi Resy încolţesc după 35-36 zile; perioada de tre-
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cere la temperatura de păstrare la aceste soiuri poate fi mai lungă. Din
grupa soiurilor semitîrzii numai soiul Colina are un repaus germinal mijlo
ciu, cu o perioadă de 30 zile de la recoltare pînă la declanşarea încolţirii.

Celelalte soiuri din această grupă de precocitate au repaus germinal lung
peste 43 zile. Deducem de aici că pericolul de încolţire în toamnă a aces
tor soiuri este mic, iar scăderea temperaturii în locul de depozitare poate
începe după cca. şase săptămîni. Soiurile tîrzii urmărite au în cea mai mare
parte repaus germinal scurt, fiind supuse pericolului de încolţire în toam
nele lungi şi călduroase.

Din cele prezentate rezultă că repausul germinal este un caracter de soi
care nu depinde mult de grupa de precocitate. Pierderile înregistrate prin
păstrare au fost scoase în exidenţă prin valori relative prezentate în tabe-
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luI 1. Pe baza rezultatelor se pot delimita: (1) soiuri cu capacitate bună de
păstrare în care pierderile variază de la 7,65% (Ora) la 9,720/0 (Bintje), (2)
soiuri cu capacitate mijlocie de păstrare cu pierderi de la 10,33% (Braşo

vean) la 11,85% (Urgenta), (3) soiuri cu capacitate slabă de păstrare cu
pierderi între 12,23% (Flisak) şi 14,46% (Colina).

Tabelul 1

Provenienţa pierderilor înregistrate prin păstrare la soiurile de cartof urmărite.

(Origin of losses during storage period at some potato varieties)
Braşov, 1972-1973

Din car e :
Pierd.

Soiul totale Colţi** Mană** Alte*
% % % uscat pierd. %

Ora 7,65 0,05 0,15 0,00 0,45 7,00
Jaerla 7,68 0,20 0,00 0,00 0,00 7,48
Măgura 8,57 0,22 1,18 0,00 0,66 6,50
Resy 8,77 0,21 1,57 0,01 0,25 6,72
Merkur 8,90 0,82 0,00 0,00 0,32 7,75
Uran 9,02 0,02 0,00 0,00 0,00 9,00
Bintje 9,72 0,05 i 0,32 0,50 0,60 8,25
Braşovean 10,35 2,50 0,00 0,08 0,00 7,75
Spartaan 10,40 0,00 0,60 0,20 1,10 8,50
Eba 10,46 0,08 0,10 0,45 0,82 9,00
Sirtema 10,57 1,30 0,00 0,04 0,77 8,42
Desiree 10,68 0,31 1,07 0,52 0,52 8,25
Urgenta 11,85 1,00 0,75 0,57 1,27 8,25
Elisak 12,23 0,23 0,25 0,25 2,75 8,75
Ostara 12,87 0,33 0,60 0,00 1,68 10,25
Epoka 12,90 0,32 0,37 0,41 i

2,65 9,13
Colina 14,46 0,11 1,60 0,30 I 1,95 10,50

I

*) Datorate respiraţiei, transpiraţiei etc. **) Sprouts, late blight, Ervinia. Fusarium

Cele mai lnari pierderi înregistrate la lnajoritatea soiurilor se dato
resc altor procese (transpiraţie-respiraţie) ce se petrec în timpul
păstrării. Bolile de putrezire ca mana, putregaiul umed şi putregaiul uscat,
contribuie la mărirea pierderilor. Au manifestat oarecare sensibilitate la
mană pe ţuberculi soiurile: Resy, Măgura, Colina şi Desiree, cu pierderi
cuprinse între 1,57% şi 1,07%. Faţă de putregaiul uscat s-au dovedit sen
sibile soiurile: Flisak, Epoka, Colina, Ostara, Urgenta şi Spartaan cu pier
deri cuprinse între 2,75% şi 1,100/0' Nici pierderile prin încolţire, nu pot fi
neglijate; ele ajung pînă la 2,500/0 (soiul Braşovean) şi se manifestă mai
pregnant la soiurile cu repaus germinal scurt.

CONCLUZII. In condiţii de temperaturăde 3-5°C şi umiditate rela
tivă a aerului de 85-950/0 folosind material sănătos, cele mai mari pierderi
prin păstrare se datoresc proceselor fiziologice (respiraţie, transpiraţie, etc.)
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La soiurile de cartof cu repaus germinal scurt, pierderile datorate încolţirii

sînt mai mari decît la celelalte soiuri cu repaus germinal mijlociu sau lung.
Cînd materialul pus la păstrare este sănătos, pierderile cauzate de boli sînt
cuprinse între limite de 0,1-2,750/ 0,

THE GERMINAL REST PERIOD AND POTATO NEW VARIETIES
STORAGE CAPACITY

ABSTRACT

Between 1971-1973, 17 varieties were investigated for the germinal rest period
by storing them to 18-20oC, and for looses following the storage to 3-5°C and
85-95% air relative moisture. The germinal rest period is a variety feature and not
of the maturity class. The differentiated keeping conditions according to varieties is
recommended.

DIE KEIMRUHE UND DIE LAGERUNGSFEUCHTIGKEIT
DER NEUEN KARTOFFELSORTEN

ZUSAMMENFASSUNG

In den Jahren 1971-1973 wurden 17 Sorten fUr die Dauer der Keimruhe durch
Aufbewahren bei 18-20oC und fUr die Lagerungsverluste als Folge der Lagerung bei
3-5°C und 85-95% relative Luftfeuchtigkeit untersucht. Die Keimungspause stellt
ein Sortenmerkmal und nlcht ein Merkmal der Fruhreifegruppe dar. Es werden
Empfehlungen fur die differenzierte Aufbewahrung der Sorten gegeben.

BCXO/KECTb 11 B03MO/KHOCTb COXPAHEH115I
HOBbIX COPTOB KAPTOepEfl5I

PE3IOME

13bUJO 3HaJHl3HpOBalw 17 COpTOB B 1971-1973 rr. Ha np0)J.OJDKHTeJlbHo~TbBCXO:tKeCTH

nocpe)J.cTBoM xpaHeHHH npH TeMllepaType 18-200
( OpH TIOTep5IX BCJIe)J.CTBHe xpaHeHH5I npH

TeMnepaType 3-5°C H OTHOCHTeJIbHOM BJla:tKHOCnl B03)J.yxa 85-95%. BCXO:tKeCTb 3aBHCHT

OT copTa, a Ee CKOpOClleJIOCTH. PeKOMell)J.yeTCJf )J.HepepepemUJaJIbHOe xpaHeFlH2 no copTaM
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INTERPRETAREA CIBERNETICĂA TEHNOLOGIILOR DE
PRODUCERE A CARTOFULUI. 1.

IR. SOCOL

Fundamentarea economică a tehnologiilor de producţie pre
tinde determinarea raporturilor dintre eforturi şi rezultate. Pentru
a se stabili aceste raporturi, este necesară stabilirea aportului fie
căruia dintre factorii: biologic, pedoclimatic şi tehnologic. Studiile
desfăşurate au evidenţiat existenţa a trei feluri de potenţiale de
producţie şi anume: 1) Un potenţial biologic care este specific
soiului din fiecare specie, 2) Un potenţial zonal pentru fiecare soj
şi zonă de cultură şi 3) Un potenţial de producţie tehnologic ce
rezultă în urma ponderii maximului tehnic prin elemente de calcul
economic.

Fundamentarea econOlllică a tehnologiilor pretinde cunoaşterea efi
cienţei fiecărei cheltuieli în procesul de producţie. Această problemă pare
simplă la prima vedere, dar se dovedeşte extrelD de complicată imediat ce
se trece la aprofundarea ei. Ci u d n o v ski şi colab. (1965) susţine că

recolta (y) exprimă sub raport calitativ şi cantitativ funcţiile complexului
interdependent format din cinci factori: biologic, pedologic, meteorologie,
agrotehnic şi economic. Insuşirea acestui punct de vedere pune în discuţie

problema mărimii contribuţiei fiecărui factor, a necesităţii unei delimitări

cantitative a participării fiecăruia la mărimea obiectivului urmărit, şi nu
mai ulterior stabilirea contribuţiei tehnologiei, secvenţional şi pe ansalll
blu, la obţinerea producţiei.

METODA DE LUCRU. Pentru stabilirea contribuţiei fiecărui factor la obţi

nerea producţiei, se consemnează existenţaJ condiţiilor care permit denumirea de
sistem pentru fenomenul analizat. Astfel Ni col a u şi P o p o vie i (1972) identifică

existenţa unui sistem ori de cîte ori se pune în evidenţă o relaţie între minimum
două mărimi sau obiecte. Ştiinţa conducerii sistemelor este cibernetica, disciplină

care tratează despre moduri de comportare ale unui sistem în funcţie de alte siste
me. Ea nu întreabă "ce este acest obiect ?", ci "ce face acest obiect?" (A s h b y, 1972).

Intrucît tratarea cibernetică a activităţii de producere a cartofului solicită şi

permite sistematizări pe bază de relaţii cauza'e, conferă tehnologiei rolul de proces
de conducere şi studiază moduri de comportare prin întrebări adecvate, se justifică

acceptarea ciberneticii ca metodă de lucru.

DISCUŢII. Sistemul complex de producerea cartofului este fOrlnat
din trei grupe de factori: biologici, pedoclimatici şi tehnologiei. In virtu
tea acestei grupări, planta de cartof constituie un sistem funcţional viu,
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care se dezvoltă în scopul obţinerii producţiei utile. Factorul biologic este
constituit din plantă care constituie sisten1ul de bază. Deoarece în urma
muncii depuse de om pentru sporirea (cantitativă şi calitativă) a produsu
lui util au apărut soiurile, se va conveni că este mai corect să se spună

că planta de cartof din soiul Cs constituie sistemul respectiv.
Produsul util urmărit a se obţine în urma funcţionării sistemului bio

logic simbolizat prin Cs este o caracteristică a soiului respectiv expri
mînd calitatea procesului respectiv în producere de valori de întrebuin
ţare (L o z o voi, 1973). Caracteristicile produsului: mărime, formă, con
ţinut etc. sînt date de soi fiind atribute ale codului său genetic. Dar acest
potenţial se materializeazăcomplet în condiţia în care ceilalţi factori cores
pund întru totul cerinţelor formulate de plantă. In această condiţie se va
putea spune că :

/\
Cs -7 y, (1)

prin cultivarea în cele mai bune condiţii pedoclimatice şi tehnologice.
Urmează să se stabilească "ce fac" ceilalţi factori.

Factorii pedologici şi meteorologici se tratează împreună din consi
derente ce aparţin uşurinţei de interpretare matematică. De fapt, preten
ţiile sistemului de bază sînt suficient de clar descrise în literatura de spe
cialitate şi s-a putea trata şi separat. Acest lucru l-au făcut pedologii şi

agrochiIniştii (D a vid e s cuşi colab. 1969; Te aci şi colab. 1965; Te aci,
1970; M a x i m, 1972). Rezultatul muncii lor sînt lucrările de bonitare a
terenurilor pentru plantele agricole. Bonitarea s-a efectuat prin folosirea
scărilor de bonitare închise de la O pînă la 100. Cu nota maximă sînt apre
ciate terenurile cele mai favorabile culturii cartofului, iar cu nota minimă

terenurile inapte pentru cultura respectivă. Notele de bonitare au în vedere
valorile medii se caracterizează un teritoriu din punct de vedere
climatic, în timp ce pentru sol se au în vedere valorile absolute la un mo
ment dat în ceea ce priveşte caracteristicile pedologice. In aceste condiţii,

nota de bonitare raportată la 100 reprezintă gradul de materializare a poten
ţialului biologic al plantei Cs în terenul respectiv. Astfel, dacă se consideră

că soiul de cartof Măgura are un potenţial biologic ce se materializeazăprin
600 q/ha pe un teren cu nota de bonitare 100, pe un teren cu o notă de boni-

600 . 80
tare de 80 puncte potenţialul va fi : 100 =480 q/ha

Confirmarea acestui potenţial la nivelul notei de bonitare are loc nu
mai în cazul în care valorile caracteristicilor lTIeteorologice sînt cele nor
male (valorile medii pe un număr mare de ani). Dacă în anul de analiză

aceste valori diferă faţă de valorile normale, producţia utilă va lua acele
mărimi care caracterizează noua situaţie. Variaţia mărimii producţiei ca
urmare a variaţiei valorilor carcateristicilor de climă confirmă aprecieri de
tipul: "în condiţiile anului n ...". Prin folosirea simbolului pentru condi
ţiile pedoclimatice se va conveni că producţia potenţială pe fiecare teri
toriu este dată de :

(2)
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/\

In relaţia de mai sus, C s , simbolizează potenţialul de producţie al soiului
în cele mai bune condiţii, iar simbolizeazănota de bonitare pentru condiţii

ce caracterizează favorabilitatea pedoclimatică.

Potenţialul de producţie din relaţia 1 se stabileşte prin cultivarea
cartofului din soiul Cs ,prin aplicarea acelor metode şi procedee şi cu
acele materii şi materiale care s-au dovedit experimental că asigură produc
ţia maximă tehnică. O astfel de formulare a definirii potenţialului de pro
ducţie impune însă o rediscutare a favorabilităţii pedologice deoarece ală

turi de zestrea solului la stabilirea acestui potenţialparticipă şi îngrăşămin

tele. Intre cantităţile de elemente nutritive existente în sol şi cele pe care
planta le poate valorifica există diferenţe ce se completează prin fertili
zare. Completarea are loc prin respectarea unor reguli precise sau cel puţin
precizabile, dar care numai experimental asigură tot ce se poate valorifica
de către plantă la nivelul de cunoştinţe dat. Acţiunea de fertilizare consti
tuie un sistem de reglare a zestrei solului pentru a o aduce la nivelul soli
citat de plantă. Dacă se notează acest sistem cu r1 relaţia 2 se va reformula
ca fiind:

[(Cs), (cr), (1'1)'] (3)

Potenţialul de producţie din relaţia 2 este expresia maximului tehnic
la o fertilizare ce asigură cea mai mare producţie şi în condiţii pedocli
matice date.

Tehnologiile de cultivare a cartofului cuprind ansamblul de operaţii

agrofitotehnice, justificate din punct de vedere tehnic şi economic, menite
să asigure în condiţiile date, obţinerea unor producţii maxime, cu cheltu
ieli minime pe unitatea de produs (H ar tia, 1969). Se trage concluzia că

tehnologiile de producţie cuprind acele metode şi procedee care se justi
fică nu numai tehnic ci si economic. 01' economia are în acest caz un rol
de reglare, considerenteie economice supraordonîndu-se celor tehnice
(B ar t a, 1967). Tehnologiile de producţie cuprind procedeele tehnice
redimensionate după consideraţii economice. Ansamblul operaţiilor ce
constituie tehnologiile de producţie se grupează în două sisteme şi anu
me : sistemul de reglare a factorilor determinanţi ai producţiei (1') şi siste
mul de prevenire a abaterilor (p). La rîndul lui sistemul de reglare se
divide în două subsisteme şi anume subsistemul de reglare a fertilităţii

solului (1'1) şi subsistemul de reglare a celorlalţi factori ai mediului ambiant
(1'2)' Reglarea economică a procedeelor tehnice, stabilite ştiinţific pentru
obţinerea producţiei maxime, are loc prin reformularea acestora şi impli
cit prin reducerea eficienţei lor asupra mărimii de ieşire din sistem. Deoa
rece y din relaţia 2 se confirmă numai prin operaţii ce asigură maximul
tehnic, orice reconsiderare a procedeelor din lTIotive economice, va dimi-

nua producţia efectivăy şi în toate cazurile 9>y, deşi unele operaţii este
posibil să se realizeze la nivel tehnic maxim cunoscut.

Din cauza dotării, de exemplu, lucrările nu se pot executa pe toate
suprafeţele cultivate cu cartofi de o fermă la momentul optim, la plantare
nu se pot folosi tuberculii cei mai potriviţi ca mărime, îngrăşămintele
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chimice nu sînt în cantităţi suficiente şi la preţuri care să convină econo
mic urmărirea producţiei maxime. Din această cauză fiecare operaţie se
comportă ca un reductor al potenţialului.

Pe de altă parte, lipsa unor operaţii, sau calitatea lor necorespunză

toare ar putea să anuleze efectul tuturor acţiunilor anterioare. Pentru elu
cidarea acestui mod de interpretare se consideră că potenţialul de produc
ţie rezultat în relaţia 1 s-a menţinut prin lucrări excelente pînă la apariţia

buruienilor. Dacă nu se combat buruienile, producţia va fi să zicem de
numai 500/ 0 faţă de o cultură erbicidată. Dar şi erbicidul poate dăuna pro
ducţ.iei cu cca. 2 %. Astfel va rezulta că : (a) cultura de cartof erbicidată

asigură o producţie de 480 - (4,8 . 2) 456 q/ha, iar (b) cultura de cartof
în care nu s-au combătut buruienile va produce 456 . 0,50 = 228 q/ha. Com.
baterea buruienilor se justifică deci prin paguba evitată, deşi nu se reu
şeşte evitarea întregii pierderi.

Din cele de mai sus se trage concluzia că există două feluri de teh
nologii şi anume: o tehnologie în care toate operaţiile, se execută la para
metrii de maxim tehnic şi care au ca scop evidenţierea potenţialului hio
logic în condiţii pedoclimatice date şi tehnologii care se elaborează la nivel
de fermă urmărind rezultatul optim economic. Intre cele două tehnologii
există diferenţe secvenţional şi pe ansamblu, care exprimă ponderarea
maximului tehnic pe baza considerentelor economice. Această pondere se
poate calcula pentru fiecare operaţie tehnologică, rezultînd coeficienţi de
trecere Ai (i 1,2,3, ... , n), a potenţialului de producţie. La operaţia de
erbicidare (folosită în exemplul de mai sus) acest coeficient este 0,98.

Produsul coeficienţilor de trecere, caracterizează tehnologia de pro
ducţie în ansamblu şi se va exprima printr-o mărime situată între °şi 1,
fiind cu atît mai bună cu cît va fi mai aproape de unitate. Potenţialul teh
nologic va fi mai mic decît potenţialul biologic al fiecărui soi în fiecare
teren după relaţia:

(4)

Din relaţia 4 se desprind următoarele constatări: producţia poate
creşte prin: (A) folosirea unor soiuri mai productive, (B) printr-o ampla
sare mai bună, (C) prin tehnologie mai corespunzătoare.

CONCLUZII. (1) Interpretarea cibernetică a activităţii de producere
a cartofului a permis identificarea a trei grupe (sisteme) de factori: biolo
gici, pedoclimatici şi tehnologici. (2) Factorii biologici sînt exprimaţi prin
planta de cartof din soiul Cs . Cultivarea soiului de cartof respectiv, în
cele mai bune condiţii pedoclimatice din ţară, cu o tehnologie în care
toate operaţiile sînt la parametri de maximum tehnic, asigură stabilirea
potenţialului biologic al soiului. (3) Potenţialul biologic diferă în funcţie

de factorii pedoclimatici, chiar la tehnologii ce se compun din operaţii ce
realizează maximul tehnic. (4) Potenţialul tehnologic exprimă producţia

posibilă prin aplicarea unei tehnologii ce ţine seamă de criterii economice
în stabilirea operaţiilor.
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ABSTRACT

The economic fundamentation of the production technology caUs for the deter
mination of the relations between the efforts and results. To establish these relations
it is necessary to establish the contribution of each biologic, pedoclimatic and tecl!
nological factors. The investigations carried out elicited the existance of three kinds
of production potentials, namely: 1) a biologic potential specific to each species
variety, 2) a zonal potential for each variety and culture area and 3) a technological
production potential resulting from the technics maximum application through eco
nomic computing elements.

DIE KYBERNETISCHE AUSLEGUNGI DER KARTOFFELANBAU
TECHNOLOGIEN (1)

ZUSAMMENFASSUNG

Die wirtschaftliche Begrundung der Anbautechnologien verlangt die Bestim
lnung der Verhăltnisse zwischen den Anstrengungen und den Ergebnissen. Um diese
Beziehungen festzulegen ist es nătig, den Beitrag jedes einzelnen biologischen, pedo
klimatischen und techno' ogischen Faktoren festzulegen. Die durchgefiihrten Studien
haben das Vorhandensein von drei Arten von Produktionspotenzen nachgewiesen
(u. zW.): (1) einer biologischen Potenz, die jeder Sorte einer Art spezifisch ist, (2)
einer Standortpotenz fur jede Sorte und jeden Standort und (3) einer technologischen
Potenz der Produktion, die sich als Folge der Ubereinstimmung der Technologie
durch wirtschaftliche Berechnung ergibt.

OOPE,llEJ1EHHE TEXH0J10fl1Y1 OPOH3BO,llCTBA
KAPTO<I>EJ15I

PE310ME

3KOHOMH4eCKoe 060cHoBwBaHHe TexHonofHH npoH3BO~~TBa Tpe6yeT onpe~eneHHe

COOTHOWeHH5I Me}K~y yCHnHeM H pe3yJlbTaTaMH.

J],JI5I YCT3HOBJIeHH5I 3THX CooTHoweHHH, Heo6xo~HMO oI1pe~em!T BKna~ K3:tKHOfO H3

iPaKTOpOB; 6HonofH4ecKofo, n04BeHHOKnHMaTHtleCKOfO H TeXHonOflILIeCKOfO. IlpoBe~eHHble

H3y4eHH5I EbIAeJlHnH cymecTBoBaHHe Tpex TlmOBI10TeHl.IHanOB I1POH3BO~cTBa, HMeHHO:

1. DHOJIOfH4eCKHH I10TeHIUIaJI, CBoHcTBeHHblH rIOpo~e Ka}KiIOfO BI-l~a;

2. 30HanbHbIH I10TeHIIHaJI ~JI5I THna H 30HbI KynbTypbI;

3. IlP0I13BO~CTBeHHbIH TeXHononrlfeCKHţl I10TeHIIl-laJI, BbITCK3rOml1ii BcneiIcTBHe I1peo6

JI3~3HI-l5I TeXHI-l4eCKOfO MaKcHMyMa 6.1afO~ap5I ::meMeHTaM 3KOHOMI1lfeCKOfO paCLIeTa.
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CHELTUIELILE DE PRODUCTIE LA CARTOFUL PENTRU CONSUM
TIMPURIU IN FUNCŢiEDE TEHNOLOGIA FOLOSITĂ

FL. GILCĂ, MARIANA IONIŢĂ şi ALECU ION*)

Introducerea unor tehnologii moderne presupune fundamen
tarea lor temeinică şi din punct de vedere economic. Funcţiile

cheltuielilor totale la ha şi a preţului de cost, precum şi funcţiile

marginale ale acestora permit o investigare aprofundată a economi
cităţii cheltuielilor efectuate de unităţile agricole. Pe baza unor re
zultate experimentale cu soiuri şi tehnologii de cultură a cartofului
pentru consum timpuriu, efectuate în zona Răcari, folosind func
ţiile de costuri şi calcule normative, în lucrare se precizează tehno
logia ce poate asigura maximum de eficienţă economică în condi
ţiile cooperativelor din zonă.

Creşterea eficienţei economice a culturii cartofului pentru consum
timpuriu în zonele de cîmpie este strîns legată de aplicarea unor tehnologii
intensive, fundamentate tehnic şi economic, pe ansamblu cît şi pe verigile
componente. Un rol important în analiza şi fundamentarea tehnologiilor îl
au funcţiile de producţie, şi de costuri. La cultura cartofului func
ţiile de producţie au fost utilizate pentru interpretarea unor expe
rienţe cu îngrăşăminte (B eri n d e i şi colab., 1972, 1973), sub aspectul
producţiilor obţinute la diferite doze şi combinaţii.

METODA DE CERCETARE. tn lucrarea de faţă s-a recurs la funcţiile econo
mice în vederea studierii şi interpretării modului de manifestare a cheltuielilor de
producţie şi a preţului de cost la diferite tehnologii aplicate la cartoful pentru consum
timpuriu cultivat în bazinul Răcari. La baza calculelor au stat rezultatele experien
ţelor efectuate în C.A.P. Slobozia Moară în anii 1972-1973 de către B î r n aur e şi

colab. (nepublicat).
Pentru a putea aprecia e:icienţa noilor tehnologii prin prisma producţiilor şi

a cheltuielilor solicitate s-au analizat şi tehnologiile practicate de C.A.P.-urile mari
cultivatoare de cartof timpuriu pe anii 1972 şi 1973 (C.A.P. Slobozia Moară şi C.A.P
Brezoaiele).

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Tehnologiile intensive
experimentate în zonă au căutat să dea un răspuns problemelor privind
sporirea producţiei, creşterea productivităţiimuncii şi reducerea costurilor
de producţie şi să constituie pentru cooperativele agricole un sprijin în
valorificarea tradiţiei şi a potenţialului lor pentru cultivarea eficientă a

*) Institutul Agronomic "N. Bălcescu", Bucureşti
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cartofului pentru consum timpuriu. Eficienţa tehnologiilor de producţie

este direct condiţionată de modul în care fiecare verigă cOD1ponentă este
fundamentată atît din punct de vedere tehnic cît şi economic. Cu ajutorul
funcţiilor economice se pot determina zonele de utilizare raţională a resur
selor şi se pot preciza cantităţile care permit obţinerea fie de producţii

maxime, fie de beneficii maxime.
Pentru ilustrarea din punct de vedere metodologie a unor asemenea

aspecte s-au selectat din experienţele efectuate de B î r n aur e şi colab.
in 1972 şi 1973 (nepublicat) cu diferite cantităţi de îngrăşăminte cu N.P.K.
(48 variante). La grupele de variante cu nivel constant de îngrăşare cu
fosfor şi potasiu de 64 kg. s.a./ha şi respectiv 40 kg s.a.lha, îngrăşămîntul

de azot a fost singura resursă variabilă, ajungîndu-se la următoarea

funcţie de producţie:

Y = 11,84 + 0,0896 N - 0,00023 N2
Pornind de la această relatie s-a determinat zona de alocare econo

mică a îngrăşămintelor şi mome~telor în care se realizează producţia lTIa
ximă şi respectiv maximul de beneficiu (fig. 1).

O imagine clară a corelaţiei dintre cheltuieli şi producţie este dată

de funcţia preţului de cost (PCT) şi funcţia costurilor marginale (PC
Marg., fig. 2).

Alura curbei funcţiei preţului de cost reflectă faptul că odată cu
alocarea primelor doze de îngrăşăminte se realizează o reducere accentuată

a costurilor de producţie, determinată de creşterea rapidă a producţiei,

care atrage după sine o reducere continuă pe tonă a cheltuielilor relativ
constante (fig. 3). Ele înregistrează o reducere mult mai accentuată decît
creşterea cheltuielilor variabile pe tona de producţie, din interacţiunea lor
rezultînd scăderea preţului de cost. In momentul în care creşterea chel
tuielilor variabile pe tonă este egală cu scăderea cheltuielilor relativ
constante pe tonă se realizează preţul de cost minim.

Reducerea cheltuielilor relativ constante pe tonă are loc pînă în
momentul în care se realizează maximul de producţie (corespunzătordozei
de 173 kg s.a. la ha îngrăşăminte cu N în cazul analizat) după care, ca
urmare a reducerii producţiei, ele încep să crească, contribuind alături de
cheltuielile variabile, la mărirea preţului de cost. Menţionăm că nivelul
minim al preţului de cost se situează ceva mai înainte de doza care asigură

obţinerea maximului de beneficiu, aceasta prin faptul că, în condiţiile în
care preţul de cost este sub nivelul preţului de livrare, masa beneficiului
creşte şi pe seama sporirii volumului producţiei.

Cu ajutorul funcţiei preţului de cost se poate determina pentru fie
care nivel de fertilizare costul unitar cu care se poate obţine producţia,

permiţînd unităţilor agricole să-şi fundamenteze ştiinţific propunerile de
plan. Funcţia costului marginal (fig. 2) dă posibilitatea să se scoată în evi
denţă scăderea sau creşterea costului unitar pe măsura alocării suplirnen
tare de resurse, ceea ce permite să se aprecieze dozele pînă la care aloca
rea îngrăşămintelorcontribuie la reducerea costurilor de producţie. Func
ţiile economice pot fi folosite şi pentru optimizarea celorlalte verigi teh-
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Fig. 1 - Zona de utilizare economIca a în
grăşămintelor cu azot (la un nivel cons
tant de îngrăşare cu fosfor şi potasiu) la
cultura cartofului pentru consum timpu
riu în bazinul RăcarL (Zone of economical
ush,g of nitrogen fertilizers when the fer
tilization with phosphorus and potassium
is kept constant, in early potato cropping

in Răcari area).

Fig. 2 - Variaţia preţului de cost
pe tona de cartofi pentru consum
timpuriu, a costului mediu şi

marginal în funcţie de dozele de
îngrăşăminte cu azot (la un nivel
constant de îngrăşăminte cu fos
for şi potasiu). (Variation of cost
price of an early potato tone, va
riation of average cost and mar
ginal cost depending on nitrogen

fertilization, when the fertiliza
tion with phosphorus and pota

ssium is kept constant).

21 * - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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Fig. 3- Variaţia costurilor constante, variabile şi totale pe
tona de cartof pentru consum tim.:uriu în funcţie de dozele
de îngrăşăminte cu azot aplicate (la nivel constant de îngră

şare cu fosfor şi potasiu). (Variation of constant costs, vary
ing costs and total costs on an early potato tone depe.:;ding
on nitrogen fertilization, when the fertilization with phos-

phorus and potassium is kept COI"lstant).

nologice ale culturii cartofului, pe baza existenţei unor experienţe efec
tuate în acest sens şi concepu te astfel încît rezultatele să se preteze la o pre
lucrare statistică cu ajutorul funcţiilor de producţie şi de costuri.



Tabelul 1

Structura cheltuielilor de producţie la cartoful pentru consum timpuriu la tehnologiile aplicate în C.A.P. din bazinul
Răcari şi la cele"experimentale şi eficienţa lor. (Production expenSes in early potato cropping for practical and expe

rimental technologies in farms from Răcari area)
1972-1973

1 I Chelt. directe tehnologice lei ha
din care: - cheltuieli cu

forţa de muncă lei ha
- chelt. materiale lei ha

din care: - material de plantat lei ha
îngrăşăminte lei ha

- plata S.M.A. lei ha
- alte chelt.

materiale lei ha
2 Alte chelt. directe netehnologice lei ha
3 Total cheltuieli directe lei ha
4 Cheltuieli indirecte lei ha

1__5 _ Total cheltuieli ---
6 Recolta la ha to
7 Cheltuieli totale pe tonă lei
8 Chelt. totale la 100 lei

producţie globală llei
9 Chelt. materiale la 1000 lei

producţie globală I lei
10 I Productivitatea muncii I z.o.jto

Valori I ) Valori

I I

Valori

I

%
absolute % absolute % abSOlute

10619,70 74,50 8163,30 7917,00 7917,00 79,10

5756,90 40,40 3073,39 28,90 2436,00 24,60
4862,80 34,10 5089,92 47,90 5454,00 54,50

2877,10 20,17 2828,51 26,64 3000,00 29,97
798,70 5,60 825,77 7,77 1236,00 12,35
571,60 4,00 671,56 6,30 792,00 7,25
615,40 4,33 764,86 7,19 426,00 4,26

1161,80 8,10 949,76 8,90 744,00 7,41
11781,50

I
82,60 9113,06 85,70 8661,00 86,51

2477,90 17,40 1503,21 14,30 1531,00 13,49
14259,40 100,00 10616,28 100,00 10012,00 100,00

12,37 8, 22,58
1150,00 1250,00 443,40

860,00
40,00 369,50

410,00
320,00 201,30

13,34 14,03 3,79
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In vederea urmăririi modului de cOIT;lportare al cheltuielilor de pro
ducţie în condiţiile unor tehnologii cu nivel ridicat de intensificare, bazate
pe chimizare şi mecanizare, s-a procedat la calcularea pe bază de
normative aplicate în zonă a costurilor aferente tehnologiei deter
minate ca optimă din ansamblul tehnologiilor experimentate în zonă. Re
curgînd la funcţia pătratică pentru trei variabile independente (N.P.K.) s-a
stabilit că maximul de beneficiu, de cca. 17.000 lei/ha corespund unei pro
ducţii de 22,58 tone/ha se poate obţine la un înalt nivel de fertilizare cu
142 kg. s.a./ha îngrăşăminte cu azot, 152 kg. s.a./ha îngrăşăminte cu fosfor
şi 124 kg. s.a./ha îngrăşămintecu potasiu. Analizînd această tehnologie (care
asigură beneficiul maxim) sub aspectul cheltuielilor la hectar şi al preţu

lui de cost pe tonă (tabelul 1) comparativ cu tehnologiile practicate de
cooperativele din zonă, reiese că cheltuielile de producţie la ha se situează

la un nivel apropiat de cele din unităţi, structura lor fiind însă cea care su
feră modificări importante.

După cum se observă, factorii hotărîtori care determină în condiţiile

noii tehnologii, producţii mult superioare celor obţinute în zonă sînt: folo
sirea dozelor optirne de îngrăşare şi un grad mai ridicat de mecanizare.

In ceea ce priveşte preţul de cost, el înregistreazăo reducere substan
ţială ca urmare a creşterii importante a producţiei. De asemenea eficienţa

economică a cheltuielilor este reflectată de nivelul cheltuielilor totale la
1000 lei producţie globală simţitor mai scăzută faţă de situaţia actuală din
zonă, productivitatea muncii crescînd şi ea de 3-4 ori.

CONCLUZII. Funcţiile de producţie si de costuri constituie un instru
ment util pentru fundamentarea tehnică şi economică a tehnologiilor. In
lucrare s-a exemplificat posibilitatea de utilizare a funcţiilor preţului de
cost, a costurilor medii şi marginale la fundamentarea uneia dintre cele
mai in1portante verigi ale tehnologiei de producere a cartofului pentru
consum timpuriu - fertilizarea. Pornind de la experienţele efectuate în
anii 1972-1973 în bazinul Răcari de B î l' n aur e şi colab., s-a deter
minat cu ajutorul funcţiilor economice şi a normativelor în vigoare, teh
nologia ce asigură, la un nivel de mecanizare posibil de realizat în etapa
actuală în C.A.P.-urile din zonă şi în condiţii de neirigare folosind soiul
Ostara, maximul de beneficii (cca. 17.000 lei/ha), la o producţie ridicată

(22,58 t/ha) cu un consum redus de muncă vie pe tonă (3,8 Z.O.). Eficienţa

acestei tehnologii este mult superioară celor aplicate actualmente în zonă.

Prin introducerea unor asemenea tehnologii se poate asigura creşterea

substanţială a -~eficienţei culturii cartofului pentru consum timpuriu în
C.A.P.-urile din bazinul Răcari.

PRODUOTION EXPENSES IN THE EARLY CONSUMPTION
POTATO FUNCTION OF THE USED TECHNOLOGY

ABSTRACT

The introduction of modern technologies implyes also their thorough funda
mentation from the economic point of view. The total expenses per hectare and the
cost price as well as their "marginal functions" allow a deep investigation of the
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agricultural units expenses profitableness. On the certain experimental results basis
concerning the early consumption potatoe varieties and technologies carried out in
the Răcari area usingthe cost prices functions and standard computations, the tech
nology which can provide the maximum economic efficiency in this area under
cooperative conditions is stated in this paper.

DIE PRODUKTIONSAUSGABEN BEI FRUHKARTOFFELN
NACH DER ANGESANDTEN TECHNOLOGIE

ZUSAMMENFASSUNG

Die EinfUhrung von modernen Anbautechnologien erfordert eine ausfiihrliche
Begriindung derselben auch vom wirtschaftlichen Standpunkt. Die Funktionen der
Gesamtausgaben pro Hektar und des Selbstkostenpreises, als auch die Randfunk
tionen derselben gestatten eine ausfLthrliche Untersuchung der Wirtschaftlichkeit
der von landwirtschaftlichen Einheiten betătigten Ausgaben. Auf Grund von Ver
suchsergebnissen mit verschiedenen Kartoaelsorten und Anbautechnologien fiir
friihzeitigen Verbrauch, die im Gebiet Răcari durchgefiihrt wurden, wobei die Ko
stenfunktionen und die normativen Berechnungen angewandt wurden, wird im Bei
trag die Technologie prăsentiert, die den grossten wirtschaftlichen Wirkungsgrad
unter den bei den Genossenschaften des Gebietes herrschenden Bedingungen ge
wăhrleisten vermag.

PACXO,llbI TIO fIPO,llYKUHH KAPTO<I>E.n5I PAHHEfO COPTA
B 3ABHCHMOCTl1 OT TIPHMEH5IEMOYl TEXHO.nOfI1H

PE3lOME

I:SBe)leHHe COBpeMeFlHbIX TeXHOJIOfl1I1 rrpe)lI10JIaraeT HX OCHOBaTeJIbHOe 060CHOBamlC

C 3KOHOMHLlecKoH T04KH elpeHH5I.

3aBHCHMOCTH rrOJIHbIX paCXO)lOB Ha O)lHH reKTap H ce6ecTOHMOCTH, a TaK)Ke H HX

KpaHHHe saBHCHMOCTH I10SBOJIHIDT npOBO)lHTb rJIy6oKoe HCCJIe)lOBaHHe 3KOHOMH1.JHOCTH pac

XO)lOB, ocymecTBeHHbIX CeJIbCKOXOs5IilcTBeHHbIMH npe,UnpH5ITH5IMH. Ha OCHOBe HeKOTopbIX

OI1~TH~X pesyJIbTa10B Ha THnax B TeXHOJIOfH5IX KYJIbTYP~ KapTO~eJI5I ,UJI5I paHHero I1oTpe6

JIeHH5I, OnbITOB npOBe,UeHHbIX B SOHe P3Kapb c npHMeHeHHeM saBHCHMOCTeH paCXO)J,OB H

rlOpMaTHBHbIX paC4eTOB, B pa60Te yTOeIH5IeTC5I TeXHOJIOrH5I, KOTOpa5I MO)KeT 06eCI1e1.JHTb

MCl.KCHMyM 3KOHOMHLJeCKO}1 3epepeKTHBHOCTI1 B YCJIOBI15IX 30HaJIbHblX KOOflepaTHBoB.
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Pe baza p1'ind'PiHor de concentrare şi s'Pe!Cializlarea prodUJC

ţiei agricole, au fost efeotuate studii în patru judeţe reprezenta'tive
(Braşov, Sibiu, Prahova, Do[j) şi se prezintă propuneri privind 01'
ganiziarea producţiei de oartof în fieoare judeţ. Organiziarea pro
ducţiei cuprinde toateas'Pectele, de l,a asi,gur,area cartafilor pentru
sămînţă, pînă la păstrarea şi va10rifi,oarea superioară a producţiei

de oartof pentru consum. Restul judeţelor din ţ,ară au fost afiliate
la cîte unul din judeţele model studiate, putindu-se asHel efectua
organizarea producţiei în fiecare judeţ.

In ultimii ani s-au depus eforturi deosebite pentru asigurarea bazei
Iuateriale în vederea creşterii producţiei de cartof. Pe baz>a a numeroase
cercetări au fost delimitate bazinele de cultivarea cartofului, pe scopuri de
producţie. S-a stabilit sortimentul de soiuri care dau cele mai bune rezul
tate în ţara noastră pentru fiecare scop al producţiei. S-a organizat produ
cerea cartofilor de sămînţă: şi an de an se asigură în zonele închise integral
necesarul de material de plantare în vederea reînnoirii periodice a aces
tuia. Au fost elaborate tehnologiile de cultivarea cartofului în condiţii de
Inecanizare în vederea obţinerii de producţii mari pentru fiecare scop al
producţiei de cartof. Etapa în care am intrat aCUln constă în buna organi
zare a producerii şi valorficării cartofului, pentru a putea folosi cu maxi
Inum de efi:cienţă baza materială creată.

La organizarea producţiei de cartof trebuie ţinut seama de urmă

toarele criterii:
A. Zonarea culturii cartofului pe bazine specializate, realizată de

către Institutul de cercetări pentru cartof şi sfeclă de zahăr în anii ante
riori a fost aplicată în mare măsură în producţie. Scara la care s-a lucr>at
(1 : 500.000), a permis însă unele generalizări. In lucrările care trebuie să

se efectueze la judeţe, privind organizarea producţiei de cartof, se vor
folosi hărţile de sol la scara 1 : 50.000 sau chiar 1 : 10.000. Drept urmare,
apare posibilitatea diferenţierii şi a altor microbazine specializate, ceea ce
nu a fost posibil de efectuat pe hada 1 : 500.000.

B. Asigurarea integrală a necesarului de cartof pentru consum în
timpul verii; de cartof pentru consum de toamnă-iarnă; asigurarea ffi'ate
riei prime pentru industria amidonului şi spirtului; asigura'rea materiei
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prime pentru producerea de preparate şi semipreparate 'alimentare indus
triale din cartof; asigurarea integrală a necesarului de cartof de sămînţă,

inclusiv pentru zona necooperativizatăşi loturile personale ale membrilor
cooperatori.

C. Mecanizarea integTală şi trecerea la cultivaTea cartojului în
industrial. Pentru a se putea mecaniza, suprafaţa lninimă cultivată intr-o
unitate, trebuie să fie de 40-50 ha, pe terenuri pretabile n1ecanizării, cu
conţinutul în argilă de maximum 300/0. Pentru a se putea trece la cultiva
rea cartofului în flux industrial, justificarea economică a investiţiilor ne
cesare este posibilă de la o suprafaţă de minimum 50 ha la cartoful pen
tru consum timpuriu, 100 ha cartof pentru sălnînţă şi 150 ha cartof pen
tru consum de toamnă-iarnă şi materie primă pentru industrie. Aceasta
impune organizarea producţiei de cartof în ferme specializate sau în bri
găzi permanente specializate şi la organizarea de forme de cooperare în
tre unităţile cultivatoare de cartof din cadrul consiliilor intercooperatiste.

D. Irigarea culturii cartofului. Rezultatele cercetărilor au arătat că

în condiţii de irigare în zona de stepă şi silvostepă din ţara noastră, se
obţin producţii de cartof cel puţin la fel de n1ari ca în zona Ulnedă de
munte, dar cu o constanţă a producţiei mult mai mare. Drept unnare este
absolut necesar să se cultive o suprafaţă cît mai mare cu cartof în con
diţii de irigare, atît în zona de stepă şi silvostepă, dt şi în zona subume
dă şi umedă de munte.

E. Specializarea producţiei de cartof. Obţinerea de producţii lnari
de cartof este posibilă numai dacă cultivatorii cunosc perfect biologia
plantei de cartof. Dacă în permanenţă adaptează tehnologia de cultivare
la cerinţele plantei, la condiţiile din fiecare tarla şi la schimbările clima
tice periodice inerente în· fiecare an. Folosirea efidentă a bazei materiale
create este posibilă numai dacă conducătorul fermei este specialist în cul
tura cartofului, dacă mecanizatorii sînt specialişti în cultura cartofului,
dacă celelalte ajutoare ale fennierului sînt specialişti în cultura cartofu·
lui.

Ţinînd seama de aceste criterii fiecare judeţ urmează să elaboreze
programul organizării producţiei de cartof pentru perioada 1976-1980.
La elaborarea acestui program, este necesar să se ţină seama de :

1. Asigurarea necesarului de cartof pentru sămînţă.

2. Asigurarea necesarului de cartof pentru consum timpuriu şi de
vară.

3. Asigurarea necesarului de cartof pentru consumul de toamnă-

iarnă.

4. Asigurarea necesarului de cartof ca materie primă pentru in
dustria amidonului şi spirtului.

5. Asigurarea necesarului de cartof ca lnaterie primă pentru in
dustria de preparate şi semipreparate industriale alimentare din cartof.

Deoarece condiţiile climatice şi cele de sol, sînt difedte de la un
judeţ la altul, nu se poate cultiva cartoful pentru toate scopurile arătate
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în fiecare judeţ. De aceea, în cele ce urmează pe baza studiilor efectuate
de Institutul nostru se va exerl1.plifica organizarea producţiei de cartof în
cîteva judeţe reprezentative şi anume:

a. Judeţul Braşov, pentru zona ulnedă de munte, în care se produce
şi cartof de sămînţă în zone închise. Similar acestui judeţ mai sînt jude
ţele Suceava, Harghita, Covasna şi Neamţ.

b. Judeţul Sibiu, pentru zona umedă şi subumedă, în care nu există

zonă închisă pentru producerea cartofului pentru săn1înţă dar se face în
mulţirea acestuia. Similar acestui judeţ, pot fi considerate judeţele: Cluj,
Hunedoara, Bistriţa, Maramureş şi Sălaj.

c. Judeţul Prahova, pentru zona colinară. Similar acestui judeţ,

pot fi considerate în oarecare măsură judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bihor,
Botoşani, Caraş-Severin, Dimboviţa, Gorj, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Satu
Mare, Timiş, Vaslui, Vilcea şi Vrancea.

d. Judeţul Dolj, pentru zona de cîmpie, în condiţii de irigare, în
care se produce cartof pentru consumul extratimpuriu, pentru consulnul
timpuriu şi de vară şi pentru consumul de toamnă-iarnă. Similar acestui
judeţ pot fi considerate judeţele: Arad, Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi,

Ialomiţa, Ilfov, Olt, Teleonnan şi Tulcea.

1. ORGANIZAREA PRODUCŢIEIDE CARTOF
ÎN JUDEŢUL BRAŞOV

În judeţul Braşov se produce cartof de sămînţă în două zone închise,
pentru circa 300/0 din nevoile ţării. Este deci o acţiune de interes naţional.

In plus, în judeţ există o fabrică pentru fulgi de cartof şi o instalaţie pen
tru făină de cartof. Pentru ambele trebuie asigurat necesarul de materie
primă. În acelaşi timp, trebuie să se asigure integral necesarul de cartofi
pentru consum, pentru toate oraşele şi centrele muncitoreşti din judeţ.

Pe baza studiilor de ecologie, şi a rezolvării aspectelor arătate, se
impune microzonarea pe scopuri de producţie a culturii cartofului, pre
zentată în figura 1.

Producerea şi circulaţiacartofuluipentru sămînţă.

Pentru perioada 1976-1980 producerea cartofului pentru sămînţă

Se organizează în 2 unităţi ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice,
17 cooperative agricole de producţie şi 2 întreprinderi agricole de stat.
Suprafaţa cultivată cu cartof de săn1înţă a fost stabilită ca să se asigure
posibilitatea de a respecta o rotaţie de 4 ani. Ca o măsură specială strict
necesară pentru îmbunătăţirea calităţii materialului de plantat produs în
zonele închise, este asanarea zonelor închise de sursele permanente de
infecţie virotică. Necesarul de lnaterial de plantare pentru această acţiune

este de 3.860 tone anual. Urmărirea acestei actiuni cade în sarcina Com
plexului de valorificarea seminţelor de legum~ şi a Inspectoratului jude
ţean pentru controlul calităţii serninţelor.



Fig. 1 _ Bazine de cultivarea cartofului pe scopuri de folosinţă, în judeţul Braşov.
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In perioada 1976-1980 este necesar să se treacă la marIrea numă
rului de complexe de preluare, condiţionarea, calibrarea şi păstrarea car
tofului de sămînţă. Pentru rezolvarea problemei condiţionării materialu
lui, destinat reinnoirii, se propune construirea a încă 3 complexe şi anu
me Ghimbav, Săcele şi Hărman. Unităţilor din zonele închise, le sîp.t ne
cesare anual în medie 20.000 tone cartof de sămînţă. In prezent numai
pentru 4.240 tone sînt construite depozite destinate păstrării cartofului
de sămînţă la aceste unităţi. Pentru diminuarea pierderilor care se pro
duc din păstrarea materialului de plantat în silozuri la pămînt, în C.A.P.
este necesar ca să se treacă la construirea de depozite cu aerisire forţată,

proprii sau prin cooperare.
Mergînd pe principiul conoentrării şi specializării producţiei agri

cole, se vor organiza 28 ferme specializate şi 4 ferme mixte.

Organizar1ea p'lroducţiei de car'tof pentru industrializare.

Pentru a asigura cu materie primă fabrica de fulgi de la Făgăraş,

s-au stabilit unităţile care vor asigura materia primă pentru industriali
zare pe 2 perioade. In anii 1975-1977 se va cultiva o suprafaţă de
4.295 ha în 16 C.A.P. ; în perioada 1978-1980 numărul unităţilor ce
se vor specializa pentru producerea cartofilor industriali va creşte la 26,
ca urmare a dublării capacităţii de prelucrare a fabricii.

Rezolvarea problemei materiei prime pentru industria cartofului în
judeţul Braşov, reclamă o atentă organizare a înmulţirii cartofului de să

mînţă în loturile sell.TIineere, sub directa îndrum,are a complexului de se
minţe de legume.

Pentru păstrarea cartofilor de sămînţă aduşi în zonele închise, a ce
lor produşi în loturile semincere anul 1 şi anul II este necesar să se îm
bunătăţească depozitele existente şi să se construiască 9 depozite cu aeri
sire forţată pentru circa 8.000 tone capacitate de păstrare. Pentru reali
zarea acţiunilor privind obţinerea producţiilor planificate, buna funcţio

nare a loturilor semincere, apricarea tehnologiei corespunzătoare carto
fului pentru industrializare, se impune organizarea de ferme specializate.

Ca o acţiune de o deosebită importanţă în zona pentru producerea
cartofului industrial, este asanarea zonei caran1inate de rîia neagră a car
tofului.

Pentru instalaţia de deshidratare a cartofuu.ui de la Braşov, nu se
prevede o microzonă specială, deoarece există posibilitatea asigurării ma
teriei prime necesare din ,cartofii mari ce cad la sortare în zonele închise.

Producerea cartofUJlui pentru consum.

In judeţul Braşov nu se pot produce cartofi pentru consum timpu
riu. De aceea, pînă la 1 iulie, judeţul este avizat la aducerea acestui pro
dus din judeţele de cîmpie. Pentru consumul din luna iulie, care este des
tul de redus, nu este nevoie de organizarea unui microbazin special. Odată
cu primele zile ale lunii august începe recoltarea rîndurilor marginale,
care se elimină, din culturile de cartof pentru sămînţă, din oare se asigură

necesarul de consum pînă începe campania de recoltarea cartofului.
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Sursele de asigurare a cartofului pentru consurl1 de toamnă-iarnă

cuprind unităţile agricole din zonele închise (tuberculi mai mari decît cei
admişi de standardul cartofului pentru sămînţă) şi unităţile din afara zo
nelor închise necuprinse în bazinul pentru producerea cartofului indus
trial.

Pe lîngă aceste surse de asigurarea cartofului pentru COnSUIl1, în ju
deţul Braşov, se cultivă anual 5.560 ha la gospodăriile populaţiei şi în
zona necooperativizată. Din aceasta în zona necooperativizată se cultivă

anual suprafaţa de 2.076 ha. Şi pentru aceste sectoare Complexul de se
minţe Ghimbav, trebuie să aibă în program producerea cartofilor de să

mînţă în cantităţile care să asigure schimbarea totală a seminţei în fiecare
comună cel puţin odată la 4 ani. La suprafeţele stabilite pentru perspecti
va 1976-1980, apare un necec:ar de sămînţă în cantitate anuală de 1.820
tone.

II. ORGANIZAREA PRODUCTIEI DE CARTOF
IN JUDEŢULSLBIU

Pentru judeţul Sibiu, la organizarea producţiei de cartof trebuie să

se ţină seama de următoarele: să se asigure integral necesarul de cartof
pentru consum în stare proaspătă; să se asigure materia primă pentru
fabricarea de amidon de la Sibiu şi pentru instalaţia de deshidrartare a
cartofilor de la Dumbrăveni; să se asigure integral necesarul de cartof
de sămînţă, prin înmulţirea acestuia în cadrul judeţului (înmulţirea a II-a
şi inmulţirea a III-a).

Pentru rezolvarea acestor cerinţe, s-a efectuat zonarea producţiei,

pe baza studiilor ecologice.

Organizarea producţiei de cartof p'entiffi industrializare.

Pentru asigurarea materiei prime necesare fabricii de amidon de la
Sibiu, se vor organiza două bazine în depresiunea Făgăraşului şi zona
Hîrtibaciului. Organizarea producţiei în aceste zone se face în 7 ferme
specializate şi în 14 ferme mixte.

Deoarece cele două zone sînt considerate, din punct de vedere eco
logic, ca cele mai bune pentru cultura cartofului din întreg judeţul, este
necesar ca aici să se producă şi o parte din cartoful pentru consum nece
sar oraşului Sibiu.

Asigurarea materiei prime pentru staţia de deshidratare de la Dum
brăveni cu o capacitate anuală de lucru de cea. 1600 tone, se face din ba
zinul Tîrnavei care cuprinde unităţi atît de pe Valea Tîrnavei cît şi aflu-o
enţii ei principali (Valea Laslei şi Valea Biertanului).

Organizarea producţi,ei de cartof pentru consum.

In judeţul Sibiu condiţiile climatice nu permit cultivarea cartofului
pentru consum extratimpuriu. Pentru acoperirea necesarului de consum
din timpul verii sînt necesare 200 ha, iar pentru toamnă-iarnă, cea,
3.100 ha. Pentru cartoful de toamnă, pe lîngă unităţile din zona Făgăra-
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şului şi Hirtibaciului cu profil mixt pentru industrie şi consum, asigura
rea cartofului pentru COnSll'IIl se face şi dintr-o zonă specializată numai
pentru producerea cartofului de consum, situată pe Valea Visei, între
Slimnic şi Capşa Mică, precum şi partea din Podişul Tirnavei pînă la Bra-·
tei. Unităţile cuprinse în acest bazin urmează a fi organizate în ferme sau
brigăzi permanente specializate.

Organizarea înmulţiriicartofului pentru sămînţă.

Asigurarea materialului de sămînţă pentru suprafaţa de 200 ha car
tof consum vară, din soiurile Ostara (500/0) şi Resy (500/0) se va face prin
tr-o reinnoire la 2 ani. Pentru lotul semincer în suprafaţă de 50 ha este
necesar a se procura anual din zonele închise cantitatea de 165 tone ma
terial de sălnlnţă din categoria biologică înmulţirea 1. Producţia obţinută
asigură plantarea suprafeţei de 150 ha cartof pentru conSUl.TI de vară.

Pentru asigurarea consumului de toamnă-iarnă este necesar să se
procure din zonele închise cantitatea de 661 tone material sămînţă înmul
ţirea I, din soiurile semitirzii Desiree şi Spartaan (600/0) şi Eba (400/0)' Din
această cantitate se va putea planta în ferme specializate suprafaţa de
189 ha, de pe care se va recolta 2.079 tone material sămînţă STAS. Aceas
tă oantitate asigură loturile semincere din fiecare unitate cultivatoare.

Pentru asigurarea cartofului industrial pe o suprafaţă de 1.100 ha,
este necesar procurarea din zonele închise a cantităţii de 231 tone mate
rial sălninţă inlTIulţirea 1 din soiul Ora. Din această cantitate se va putea
planta în ferme specializate, suprafaţa de 66 ha, de pe care se pot obţine

cca. 725 tone sămîtă inmultirea a II-a. Această cantitate de sămîntă asi-
gură loturile semin~ere din fiecare unitate cultivatoare. '

În baza acestui sistem de înmulţire a cartofului de sămînţă, struc
tura soiurilor din judeţul Sibiu, va fi următoarea:

Soi li 1
I

Suprafaţa

I
Procentul de

ha participare

Ostiara

I
100

1
2,3

Resy 100 2,3
Desiree 500 11,3
Spartaan 1.360 30,9
Eba 1.240 28,2
Ora 1.100

I
25,0

Total: I 4.400 I 100,0

Organizarea înmulţirii cartofului de sămînţă se propune să se facă

aşa cum. se arată în tabelul 1.
În zona carantinată pentru rîia neagră, ca şi pentru zona necoopera

tivizată, se asigură materialul de plantare, odată la patru ani la aceleaşi

unităţi din tabelul 1.
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Tabelul 1

Unităţi specializate în înmulţireamaterialului pentru sămînţă.

Suprafaţa ha Necesar sămînţă

din zona închisă

Unitatea
C.A.P.

I I
total total

tone soiulcartof soi

25 82 Ostara
Saroş 50

25 82 Resy

66 231 Ora
Avrig 150

84 294 Spartaan

1

75 262 Eba
Axente Sever 105

30 105 I Desiree

TOTAL
I I

305
I

1.056
I

-

III. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI DE CARTOF
ÎN JUDEŢUL PRAHOVA

În judeţul Prahova, consumul de cartof es(te foarte mare. Atît ca ur
mare a puternicei industrializări a judeţului cît şi datorită numeroaselor
obiective turistice. In judeţul Prahova trebuie să se asigure integral nece
sarul de cartof pentru consum (timpuriu, toamnă-iarnă) şi parţial necesa
rul de material de plantare.

Organizarea producţieide ,cartof penrtru 'consum.

Pentru asigurarea necesarului de consum este nevoie de cea. 6.800
tone cartof timpuriu şi vară, iar pentru consumul de toamnă de 30-31.000
tone. Pentru reducerea mutaţiilor de cartof pentru consumul de toamnă

iarnă din alte judeţe se prevede creşterea suprafeţei în cultură irigată în
cepînd din 1976 la minimum 1.100 ha. Structura propusă pe scopuri de
producţie pentru perioada 1976-1980 apare astfel:

cartof timpuriu 150 ha
cartof vară 550 ha
cartof toamnă neirigat 990 ha
cartof toamnă irigat 1100 ha
cartof sămînţă 410 ha

To.tal 3.200 ha
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Producerea cartofului extratimpuriu în judeţ este defkitară întrucît
condiţiile climatke nu sînt propice pentru obţinerea acestui sortiment.

Pentru producerea cartofului de consum se organizează patru fierme
specializate situate în zona de cîmpie care au posibilităţi de irigare. De ase
menea se profilează 7 ferme mix1tre, legume şi cartof, în care suprafaţa cu
cartof va fi de peste 50 ha. Tot în zona de cîmpie cu posibilităţi de irigare,
cultura cartofului a fost comasată în alte 15 unităţi C.A.P. Este imperios
necesar însă ca să crească suprafaţa cultivată cu cartof în condiţii de iri
gare la cca. 2.000 ha.

Asigurar,ea şi circul,aţi'a cartofului p~Uitru sămînţă.

Condiţiile climatice din judeţ, aşa cum s-a mai arătat, nu sînt favo
r,abile înmulţirii cartofului pentru sămînţă. In toată zona de cîmpie a ju
deţului, degenerarea climatică se manifestă puternic. Inmulţirea mai mult
de un an a materialului pentru sămînţă nu este posibilă. Pentru a se re
zolva problema cartofu~ui pentru sămînţă, este necesar ca să se asigure din
zonele închise în fiecare an 7.000 tone. Cu acest material se va putea asi
gura: în totalitate, producerea cartofului timpuriu şi de vară pe suprafaţa

de 700 ha (necesar de 2.240 tone înmulţirea a II-a din soiuri timpurii şi

semitimpurii); în totalitate, producerea cartofului de toamnă în cultură

irigată pe suprafaţa de 1100 ha (necesar 3.520 tone înmulţirea a II-a din
soiuri semitîrzii); asigurarea materialului de plantare pentru unităţile spe
cializate în înmulţirea cartofului pentru sămînţă pe suprafaţa de 410 ha
(necesar 1.312 tone înmulţirea I-a din soiuri semitîrzii). Pentru producerea
cartofului de toamnă în cultura neirigată, pe circa 1.000 ha, materialul
pentru sămînţă se asigură pe plan judeţean din unităţile specializate în în
mulţirea cartofului (tabelul 2).

In fiecare unitate specializată în înmulţirea cartofului pentru sămînţă

se va cultiva numai un singur soi de cartof pentru a se evita amestecurile.
Structura soiurilor de cartof propusă pentru perioada 1976-1980

este prezentată în tabelul 3.
Procentul de participare al soiurilor pe judeţ este în favoarea soiu

rilor Desiree (47%) şi Resy (180/0)' Soiul Ostara se va cultiva în special
pentru producerea cartofului tilTIpuriu prin încolţire. Soiul Jaerla se va
cultiva pentru producerea cartofului de vară în zona de cîmpie a judeţului.

Soiul Resy se va cultiva pentru producerea cartofului pentru consum de
vară şi pentru producerea cartofului pentru consum de toamnă neirigat în
zona de cîmpie (Mizil). Soiul Desiree, în special pentru producerea carto
fului de tOalTInă în cultură irigată. Soiul Colina nU1TIai pentru producerea
cartofului de toamnă în cultură irigată în zona de sud a judeţului. Soiul
Măgura, pentru producerea cartofului de toamnă neirigat în zona de deal
a judeţului.

Pentru diminuarea pierderilor care se produc prin păstrarea mate
rialuilui de plantat în silozuri la pămînt în C.A.P.-uri, este necesar să se
treacă la construirea în cooperare a unor depozite moderne cu aerisire for
ţată, aşa CUlTI se propune în tabelul 4.
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În ce priveşte zona necooperativizată în care se cultivă cea. 900 ha
cartof, pentru asigur,area reînnoirii materialului de plantare odată la 4 ani,
sînt necesare cca. 700 tone cartof sămînţă anual. Acesta se va asigura din
unităţile specializate pentru înmulţireacartofului de sămînţă.

Cum se constată, pentru a se definitiva programul producerii carto
fului de sămînţă în judeţul Prahova sînt încă necesare unele studii de bo
nitare ecologică, la scara mică. Efectuarea acestora trebuie urgentată ca să

se poată trece la organizarea de ferme specializate pentru minimum 700/0
din suprafaţa cultivată cu cartof.

IV. ORGANIZAREA PRODUCTIEI DE CARTOF
ÎN JUDEŢUL DOLJ

Rezultatele cercetărilor efeotuarte în ultimul tiInp arată că în condiţii

de irigare este posibil ca judeţul Dolj să-şi rezolve integral problema car
tofului pentru consum.. Este posibil ca să se producă întreg necesarul de
cartof pentru consumul extratimpuriu, timpuriu, pentru consumul din
timpul verii (lunile iulie şi august) şi pentru consumul de toamnă-iarnă.

Tabelul 2

Unităţi specializate în înmulţirea cartofului pentru sămînţă în judeţul Prahova

0

Cartof Cartof sămînţă

Total I
Unitatea arabil Necesar

I
Soiul

ha ha Ofo t") t
!

Bălteşti 611 60 9,8 192 540 Desiree
Gomet Cuib 278 20 7,2 64 180 Măgura

Măgurele 691 60 8,6 192 540 Măgura

Podenii Noi 865 55 6,3 176
I

495
I

DesirEe

Total Consiliul

I I I I
I

Măgurele - 195 - - -
I

-

1

Bătrîni 237 20 8,4 64 180 Măgura

Drajna de Jos 425 30 7,0 96 270 Resy
Gura Vitioarei 421 40 9,3 128 360 Desirce
Măneciu Pămînteni 298 15 5,0 48 135 Desiree
Olteni 256 30 11,7 96 270 Resy
Poseşti 331 40 12,0 128

I
360 Desiree

Starchiojd 470 40 8,5 128 360 Desiree

Total

I I I I IConsiliul Văleni - 215 - - - -

TOTAL I 5083
I

410 I 8,6
I

1312
I

3690
I

-
I

*) De adus din zonele închise pentru înmulţire.
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Necesarul de cartof pentru consum, care se valorifică prin I.L.F. DoIi
şi suprafeţele aferente necesare.

Luînd ca bază de calcul consumul din ultimii ani, la care s-a adăugat

un spor de 200/0 ceea ce reprezintă creşterea populaţiei urbane şi creşterea

consumului de cartof, sînt necesare următoarele cantităţi: 1.800 tone car
tof pentru consum extratimpuriu şi timpuriu, respectiv necesarul de con
sum de la 20 mai la 30 iunie; 1.700 tone cartof pentru consum în timpul
verii; 15.300 tone pentru consum de toamnă-iarnă.Pentru asigurarea oan
tităţilor arătate urmează să se cultive pentru fondul de stat următoarele

suprafeţe: 260 ha cu cartof extratimpuriu şi timpuriu; 140 ha cu cartof
pentru consum în timpul verii; 1.000 ha cu cartof pentru consum de toam
nă-iarnă.

Tabelul 3

Structura soiurilor de cartof în judeţul Prahova 1975-1980

%
Soi li 1

din grupă din total

SOIURI TIMPURII ŞI SEMITIMPURII

Ostara 21,0 6,0
Jaerla 21,0 6,0
Resy 58,0 18,0

Tot a 1 100,0
I

30,0

SOIURI SEMITÎRZII
I I

Desiree 67,0 47,0
Colina 16,0 11,0
Măgura 17,0 12,0

Tot al 100,0
I

70,0
I

Pe lîngă aceste suprafeţe din care se asigură fondul de stat se apre
dază că este necesar să se mai cultive încă cea. 600 ha de asemenea in con
diţii de irigare la cooperativele agricole de producţie, necontractat cu
I.L.F., pentru acoperirea neoesarului de consum propriu al membrilor coo
peratori. Deoarece cartofii pentru consum timpuriu şi pentru consumul
din timpul verii şi-l pot asigura membrii cooperatri pe loturile în folosinţă

personală, urmează ca toate cele 600 ha să se cultive numai cu cartof pen
tru consum de toamnă-iarnă.

:22* - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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Intrucît în proiectul mareJui sistem Sadova-Beche,t este prevăzut să

se cultive cu cartof extratimpuriu suprafaţa de 2.914 ha urmează ca dife
renţa într,e suprafaţa necesară pentru consumul timpuriu şi aceasta să fie
cultivată pentru mutaţii în aUe judeţe şi export. In ce priveşte cartoful
pentru consumul din timpul verii fiind vorba de o supraf,aţă pa-ea mică

nu este nevoie să se organizeze un bazin special pentru acest scop al cul
turii urmînd ca să ~je produs in bazinul pentru cartoful necesar consumu
lui de toamnă-iarnă.

Tabelul 4

Necesarul de depozite pentru păstrarea cartofului pentru sămînţă

în judeţul Prahova.
1975-1980

I I
. ~

Localitatea
Capacitatea Ce unităţi

I
Modul de

tone deserveşte const~ui~e

-

- 1300 1. sămînţă

pentru unităţi

Văleni 5.000 specializate I.L.F.

1

- 3700 t sămînţă

I
I Material de sămînţă Cooperare între C.A.P.:

Cocorăşti Colţ 1.300- pentru C.A.P. Consi- Ariceşti, Brătăşanca, Co-
1.500 liul Stoeneşti corăşti, Filipeşti Măneşti

Tîrguşorul nou

Material de sămînţă

Brazi 1.500 pentru C.A.P. Cooperare C.A.P.
Consiliul Ploieşti

I

Material de sămînţă

Pucheni 1.200 pentru Consiliul Cooperare C.A.P.
1.400 Pucheni

Pentru condiţiile judeţului Dolj, se recomandă următoarele soiuri, pe
scopuri de folosinţă. Pentru consum timpuriu, Ostara, Jaerla şi Resy ; pen
tru consum de toamnă-iarnă,Desiree şi Colina.

In ce priveşt'e cartoful de sămînţă acesta trebuie adus în fiecare an,
înmulţirea a II-a, pentru toată suprafaţ,a, din zonele închise.

Producerea cartofului ne,cesar consumului extratimpuriu şi timpuriu.

Pe nisipurile irigate din judeţul Dolj se pot cultiva suprafeţe imense
cu cartof pentru consum timpuriu şi extratimpuriu, pentru consumul pro
priu, pentru mutaţii în alte judeţe şi mai ales pentru export.
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Suprafaţa prevăzută în proiectul de irigare a acestor nisipuri, de
2.914 ha, este bine să se concentreze numai în consiliile intercooperatiste
Dăbuleni, Bechet, Dăneţ şi Mîrşani, în ferme specializate, cu rotaţie legu
micolă sau cu rotaţie de aulturi de cîmp.

Pentru rezolvarea problemei producerii şi valorificării în bune con
diţii a cartofului pentru consum extratimpuriu şi timpuriu este necesar
să se întreprindă următoarele acţiuni: construirea de depozite pentru
păstrarea şi încolţirea cartofului de sămînţă, cu o capacitate de 10.000 tone;
pentru a putea fi dimensionat şi amplasat fiecare depozit, urmează a se
întocmi proiecte de organizare a fermelor specializate pentru producerea
cartofului timpuriu şi extratimpuriu, cu amplasarea definitivă a lor.

Producereacartofului pentru "consumul de toamnă-iarnă.

La delimitarea bazinului penrtru acest scop al producţiei s-a inclus
şi necesarul de cartof pentru lunile iulie şi august. Intrucit cultivarea car
tofului pentru consumul de vară şi toamnă-ilarnă se va face numai în con~

diţii de irigare, la delimitarea bazinului s-a ţiunt cont în primul rînd de
textura solului şi de posibilităţile de acces pentru transportul recoltei.

Se propune org1anizarea de ferme specializa1te pentru o suprafaţă de
1.200 ha, la următoarele consilii intercooperatiste : Afumaţi, Băileşti, Ma
glavit şi Cetate.

POTATO PRODUCTION ORGANIZATION IN ROMANIA

ABSTRACT

an the agricultural production concentration and specialization basis studies
were carried out in four illustrative region (Braşov, Sibiu, Prahova Dolj) and the
speeificity of the potato production in eaJch region aud suggestions are presented. Pro
duction organization includes an the problems from the seed potato stock up to the
storing and full ultilization of the consumption potatoes. The remaining regions in
the country were matched to one of the investigated model region thus enabling the
organization of the potatoe production in each region.

DIE ORGANISIERUNG DES KARTOFFELBAUES IN RUMĂNIEN

ZUSAMMENFASSUNG

Auf Grund der Konzentrierung und Spezialisierung der landwirtschaftlichen
Produktion wurden in vier reprasentativen Kreisen (Braşov, Sibiu, Prahova, Dolj)
Studien durchgefuhrt und es werden Vorschlage fUr die Organisierung der Kartof
felproduktion in jedem Kreis getroffen. Die Organisierung der Produktion umfasst
samtliche Fragen, von der Bereitstellung der Pilanzkarotffeln, bis zur Aufbewah
rung und hochwertigeren Verwertung der Kartoifelproduktion fur den Verbrauch.
Die ubrigen Kreise des Landes wurden einem der studierten Musterkreise ange
'3\:hlossen, wobei aui diese Weise die Organisierung der Produktion in jedem Kreis
erfolgen kaRn.

22*
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OPfAHI13AUI15I DP0I13BO,UCTBA KAPTO<I>EJl5I
B PYMbIHHH

PE3IOME

Ha OCHOBaHHH npHHUHnOB KOHueHTpaUHH H cneUHanHsaUHH cenbcKoxosHAcTBeHHoro
npOH3BO,lI.CTBa, 6blnH npoBe,lI.eHbI HsyqeHHH B qeTblpex ye3,lI.aX (EpawoB, CH6HY. I1paxoBa,
lJ,On:tK) H npe,lI.CTaBneHbI npe,lI.nOlKeHHH OTHOCHTenbHO opraHHsaUHH npOHSBO,lI.CTBa KapTO
epenH B KalK,lI.OM yes,lI.e. OpraHHsaUHH npOHSBO,lI.CTBa BKnIOqaeT Bce acneKTbI no 06eCneqeHHlO
ceMeHHoro Ka pToepenH, ,lI.0 xpaHeHHH H BbIcweii BanopHcPHI<:auHH (oueHKH) npOHSBO,lI.CTBa
KapToepenH ,lI.nH nOTpe6neHHH.

OCTanbHble yeS,lI.bI CTpaHbI 6bWH nO,lI.KnlOlleHbI K Mo)],enH HsyqeHHO'ro yeS,lI.a, nonyqaH
TaKHM 06pasoM opraHHsauHlO npOHSBO,lI.CTBa B KalK,lI.OM yeS,lI.e.



H. BREDT şi M. PAICU, Cercetare fără intervenţie. 341

REZULTATE PRIVIND UTILIZAREA METODEI DE CERCETARE
"FARA INTERVENTIE" PENTRU ANALIZA FACTORILOR CARE

DETERMINA PRODUCTIA DE CARTOF
(Comunicare~

H. BREDT şi M. PAICU*)

Se prezintă rezultate obţinute în etapa a II-a de prelucrare
şi interpretare a unei cercetări "fără intervenţie", executată în con
diţii de producţie şi pentru producţia de cartof din Depresiunea Bîr
seL Baza cercetării o formează un "fişier de date", cuprinzînd 215
factori cauzali care au determinat în sistem multidimensional 29
efecte finale. In această etapă s-a continuat prin aprofundarea şi

cuantificarea relaţiilor cauzale prin care se realizează o serie de
efecte importante pentru producţie (numărul de tuberculi la cuib,
mărimea tuberculilor, durata diferitelor interfaze, influenţa indici
lor fizici şi chimici ai solului etc.), folosind "modelarea" sau "mo
delul" ca instrument de cunoastere si diri oare a fenomenelor. Acest
procedeu, avînd la bază metod~ îmbunătăţităpentru calculul coefi
cienţilor "path" sau "sagitali", permite descrierea mecanismelor de
realizare a efectelor sau fenomenelor, ca bază ştiinţifică pentru
elaborarea la nivel superior a elementelor de tehnologie şi a deci
ziilor în acest sens.

In comunicările anterioare (B r e d t şi Pai c u, 1973 şi 1975) a fost
demonstrată necesitatea trecerii la cercetarea fenomenelor biologice şi a
celor agronomice în sisteme cauzale multifactoriale şi multidimensionale.
Cercetările efectuate s-au bazat pe un "fişier de date", întocmit după me
toda de cercetare "fără intervenţie" (Fe r rar i, 1965), în condiţiile de pro
ducţie din depresiunea Bîrsei, la cultura cartofului. Acest fişier cuprinde
215 factori cauzali (variabile independente, x), care pot aplica realizarea
unui număr de 29 efecte finale (variabile dependente, y), bazat pe un număr

(n) de 300 observaţii. Fişierul poate fi reprezentat schematic sub fOrIna
unui tablou cu 300 rînduri şi 215 + 29 coloane (figura 1; comunicarea II).

In prima etapă de calcul şi interpretare globală a datelor iniţiale

(figura 2, poziţia 1; comunicarea 1), folosind metode statistice adecvate, a
fost stabilită contribuţia tuturor factorilor studiaţi la realizarea producţiei

şi au fost identificaţi factorii determinanţi de bază ai producţiei. In a doua
etapă de prelucrare şi interpretare (figura 2, poziţiile II-a şi II-b; comu
nicarea II), s-a continuat cu analiza factorilor de bază în sisteme cauzale

*) Centrul informaţional şi de calcul al M.A.LA.A.
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polifactoriale. Prezenta comunicare cuprinde rezultate obţinute în conti
nuare, pentru aprofundarea legăturilor cauzale, prin constituirea şi calcu
larea de "modele de acţiune polifactorială".

METODA DE CERCETARE. Modelul ca instrument de cunoaştere şi dirijare a
fenomenelor, este relativ nou în cercetare (8 c h u t tel e s, 1967). Pentru întregul
material acumulat şi prelucrat în etapele anterioare şi în special pentru informaţiile

obţinute din analiza sistemelor cauzale (B re d t şi Pai c u, 1975; comunicarea II),
această metodă oferă cele mai mari posibilităţi de aprofundare.

Modelarea începe de regu' ă prin reprezentarea unor teorii sau ipoteze asupra
fenomenului studiat, urmînd ca teste matematice ulterioare să stabilească realitatea
legăturilor presupuse, să le cuantifice cît mai exact şi să le completeze cu sensul
acţiunii şi alte elemente importante.

Metoda de calcul cea mai potrivită pentru modelele întocmite, s-a dovedit pînă

acum cuantificarea influenţelor prin coeficienţi "path" sau "sagitali". Teoria coefi-

OJ. .5% • !O,1I3
1"10 ,tO,l1,.8

ar'?'_ ' !(U90

o'~ .studiat
Ar ' fir de cod cM

IiS/(!fVl de date

1 Causal model for maximum depth in soi! of tubers.
Model cauzal pentru adîncimea maximă a cuibului.

S. W i g h t în perioada 1921-1946 şi dezvoltată

şi Pac în perioada 1955-1974 (F e r rar i,
sagitali sînt valori subunitare, reprezentînd o

standard şi se pretează foarte bine pentru
acţiune în lanţ sau flux, pe cale matematică.

REZULTATELE Bazat pe aceste cunoştinţe elementare
în cercetare" şi "gîndiri în modele" (L e R o y, şi

mai les pe lnetoda de calcul îmbunătăţităa "coeficientului sagital" a i-
cu, din datele prelucrate în etapele anterioare au fost întocrDite
pIna acum circa 40 modele cauzale polifactoriale, din care prezentăm

cîteva.
1. Model calLzal pentru adîncirnea rnaxirnă a cuibului de tuberculi.

Adîncimea de formare a cuibului prezintă importanţă practică mare atît
pentru cantitatea şi calitatea producţiei de tuberculi, cît mai ales pentru
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recoltarea mecanizată a cartofului (modelul reprezentat în figura 1). Faţă

de informaţiile iniţiale mai mult calitative, de identificare a factorilor şi a
relaţiilor lor în realizarea adîncimii cuibului de tuberculi, modelul explică

~i descrie chiar mecanismul de realizare a acestui fenomen sau efect biolo
gic, totul cuantificat prin coeficienţii sagitali.

In majoritatea acestor modele "în flux" sau "în lanţ" găsim, factori
cauzali, factori în poziţie de efect şi cauză şi factori în poziţie de efect. De
dselnenea găsim legături semnificative, nesemnificative şi întîmplătoare,

precum şi diferenţele limită între care se încadreazăvalabilitatea relaţiilor

exprimate de model. Coeficienţii sagitali sînt o formă specifică a coeficien-
de regresie standard, care nu ţin seamă de unităţile de măsură foarte

diferite de la factor la factor, asigurînd astfel comparabilitatea necesară

între factorii cuprinşi în model.
Ce arată acest model în plus faţă de analizele primare de pînă acum ?

(A) Se poate observa că data plantării nu influenţează direct adîncimea
cuibului de tuberculi, ci indirect prin intermediul interfazei plantat 
răsărit şi al numărului de tulpini la cuib. O plantare timpurie prelungeşte

interfaza plantat-răsărit (-0,672) şi aceasta la rîndul ei determină un cuib
mai superficial (-0,763). O plantare mai timpurie determină de asemenea
un număr mai mare de tulpini la cuib (-0,567), care la rîndul său din
nou micşorează favorabil adîncimea cuibului de tuberculi (-0,322). (B)
Adîncimea de plantare influenţează adîncilnea de formare a cuibului în

rînd direct şi pozitiv Indirect o adîncime de plantare mai
mică. determină mărirea de tulpini la cuib (-0,248) şi prin
aceasta un cuib mai (-0,322), dar o din acest efect favo-
rabil anulează în condiţiile plantării superficiale, a

care mai departe
tuberculi

fJ ....LU~vU\!.L .L~"'JL.Lu'C'li,1""'·"\~'" în limitele acestui
numărului de la cuib, dar foarte semnificativ

Dacă un asemenea model este considerat sistem cauzal ......... ,_.u ... ..."

ClLCC.l.U.:;>J. timp şi un sistem cauzal în care determină 1""1""1'"1+....."

modificare introdusă. de fie
în a tuturor

Pe acest
la factorii greu se eficienţa

lTIodelelor în cu metodele n1atematice ,-,"' .... "'<'.,..."

Madele cauzale durata interfazei
U,0'_HJ.ClJ.CU un factor confirmat cu rol important în realizarea unor
mari tuberculi. figura 2 este redat un model cu numai fac-
tori cauzali pentru durata interfazei înflorit-maturitate, obser-
va următoarele: (A) Durata acestei interfaze a fost determinatădirect de :
conţinutul de azot în frunză (a = 0,680), mult mai puţin de înălţimea sau
vigoarea plantei (0,224) şi negativ de desimea de cuiburi (-0,175). (B) Cel
mai infleunţat factor în acest sistem a rezultat conţinutul de azot în frunză.

Determinat mai puternic de desimea cuiburilor (0,493) decît de conţinutul
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de azot al solului (0,239), acest factor a influenţat puternic şi pozitiv vigoa
rea plantelor, exprimată aici prin înălţimea medie a tulpinilor (0,311) şi

diametrul tulpinilor (0,279). (C) De remarcat încă interacţiunea puternică

între înălţimea tulpinilor, diametrul tulpinilor şi numărul de frunze pe

inOlfimea mecl.e
Q lutpiniJor

.. --~-'"' _.... -_ .. --
,

,
\

Alinsol

OL 6% • ~ 4113

1% • !4148
tU" • ~ Q.19O

[ na 300 I
Fig. 2 Causal model for length of interphase since flo
wering tiU maturity (1). Model cauzal pentru lungimea inter

fazei de la înflorit la maturitate (1).

.~ .......... Dt S'J{, • Ifl,H:'J

'" • t ~141l
Q,t~ • I(U90

Fig. 3 - Causal model for length of interphase since flo
wering tiU maturity (II). Model cauzal pentru lungimea inter

fazei de la înflorit la maturitate (II).

tulpină (a = 0,643 ... 0,354 ... 0,401) şi mai ales influenţele multiple ale
desimii de cuiburi: 0,493 pentru conţinutul de azot în frunze, -0,313 pen
tru numărul de frunze pe tulpini, -0,187 pentru diametrul tulpinilor şi

-0,175 direct pentru durata interfazei înflorit-maturitate.
In figura 3 este aprofundată tot durata interfazei înflorit-maturitate,

dar într-un sistem sau model cauzal lărgit şi asupra altor factori, şi anu-
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me a interfazelor anterioare şi a conţinutului de fosfor şi potasiu în plantă.

(A) Se confirmă cu acţiune foarte puternică azotul determinat în frunze
(a = 0,524), faţă de care acţiunea de scurtare a perioadei de vegetaţeiexer
citată de fosfor a fost aproximativ jumătate (-0,288). (B) Influenţă mar:.e
a avut de asemenea data plantării : o plantare timpurie a prelungit inter
faza înflorit-maturitate atît direct (-0,521), cît şi indirect prin creşterea

şi respectiv scăderea conţinutului de N şi P 20 S în frunze (-0,145 şi 0,155)
şi prin prelungirea interfazei răsărit-înflorit (-0,269). ° parte din această

influenţă a fost însă anulată prin prelungirea la un plantat timpuriu a
interfazei plantat-răsărit (-0,633), ceea ce a influenţat mai departe nega
tiv durata interfazei înflorit-maturitate (-0,526). (C) Relaţiile dintre dife
ritele interfaze au fost cuantificate prin valorile -0,187 între plantat-răsă

rit şi răsărit-înflorit şi 0,241 între răsărit-înflorit şi înflorit-maturitate.
(D) De remarcat sînt încă influenţele puternice exercitate de factorul
desimea cuibului (0,352 pentru conţinutulde azot din frunze şi -0,460 pen
tru conţinutul de fosfor din frunze), precum şi relaţiile negative ale azo
tutui faţă de fosforul şi potasiul din frunză (N/P20 S = -0,536,
N/K20 = -0,227, iar P20 s/K20 0,179).

3. Model cauzal pentru proporţia de tuberculi mari în recolta de car
tof (figura 4). In acest model simplu, pentru proporţia de tuberculi mari

Limilek ffj -lJ()%,media 6J7.

Dt. 5%, tO,f13

f% : ! 0.148
'11'7.. • ! 0.'90

Fig. 4 - Causal model for big tubers ratio.
- Model cauzal pentru proporţia de tuberculi mari.

între 16 şi 80 0/0, s-a urmărit verificarea ipotezei dacă influenţa NPK din
frunze se manifestă direct sau indirect prin durata interfazei înflorit
maturitate. (A) Azotul din frunze a influenţat exclusiv şi puternic prin
durata interfazei inflorit-maturitate (a = 0,690). (B) Fosforul din frunze
a influenţat procentul de tuberculi mari direct pozitiv (0,140), iar indirect
puternic negativ, prin reducerea pronunţată a interfazei înflorit-maturi
tate (-0,367). (C) Potasiul din frunze a influenţat negativ proporţia de
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tuberculi mari (-0,178), fără nici o influenţă asupra duratei interfazei
înflorit-maturitate.

Se observă în final că interfaza înflorit-maturitate predomină net
ca factor de realizarea proporţiei de tuberculi mari (a = 0,214), influenţă

care poate fi dirijată prin raportul dintre îngrăşămintele care se aplică.

4. Model cauzal pentru numărul de tuberculi la cuib (figura 5). Acest
caracter a fost determinat mai mult de o plantare timpurie, direct (a = 465)
cît şi indirect prin mărirea numărului de tulpini la cuib (-0,247), printr-o
plantare mai superficială (-0,440), un număr mai mare de tulpini la cuib

OL 5%· :t Qlf3
1"1.. " t 0,148

ql" " t Q,190
Lir77lIPJe JJ -16,6 ,medIa IO.8lvbereult /!kdetu/p./ocwD

5 Causal model for tubers number in a
cauzal pentru numărul de tuberculi la cuib.

din efectul exerd~

interfazei
mediu de tuberculi

Model cauzal
raZă 6). Acest model a fost constituit
dintre valoarea a solului
în sol, elementele fertilizante NPK sol şi

plantă. uzuale folosite în doze rn'H1L>T''->

uşor negativ valoarea a solului (a -0,247) şi în egală măsură

limita semnificaţiei şi în sens pozitiv aprovizionarea solului cu N. P 20 S
şi K20 (0118-0,137). (B) Se confirmă interdependenta strînsă dintre reac
ţia solului şi elementele nutritive NPK din sol, şi influenţarea de către

valoarea a solului chiar a conţinutului de substanţe minerale în plantă.

Aceste relaţii cu reacţia solului au rezultat repetat mai puţin intense azo
tul din sol şi plantă (0,146 şi o), mai strînse pentru fosfor (0,351 şi 0,111) şi
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foarte pronunţate pentru potasiu (0,595 şi 0,293). (C) De remarcat mai sînt
relaţia strînsă dintre conţinutul de fosfor în sol şi în plantă, precum şi

acelaşi antagonism stabilit şi în modelele anterioare pentru azotul faţă de
fosforul şi potasiul, determinate în plantă.

pHdm
sol

L,m/Jek ,. fS - l,f2 medld 6. 05

()L 5"''' t o,HJ
f"" a t 0.1'8
IU~ • ! 0.190

-QJ89

Fig. 6 - Causal model for soil pH on mineral absorption.
- Model cauzal pentru efectul pH din sol asupra absorbţiei minerale.

CONCLUZII. Cei 215 factori în şi

permit întocmirea şi calcularea unui număr aproape .l..l.>;;; ..1.J•.l..l.J.J.

cu cheltuieli suplimentare neînsemnate. Toate aceste
numeroase şi destul de sigure (n = 300) pot sta oricînd la baza luării unor
decizii tehnologice şi de cercetare. Astfel de modele fi ,-,r,'"Y'In,'o_

xate modele mai ample ca de exemplu cel redat realizarea pro-
de tuberculi mari în recolta în

Cu această a treia s-a în linii la
foarte de şi a acestor

înseamnă loc epuizarea conţinutului unui asemenea
matematice arătate sau altele care sînt în de ,,",r>"'lr'-:::"'~\\::"JU.,..u

CONCERNING THE
INTERVENTION" RESEARCH METHOD IN

FACTORS DETERMINING THE POTATO PRODUCTION

ABSTRACT

The potato yields obtained in the third step of processing and interpretation
of a research "without intervention" carried out în farm conditions in Bîrsei
Depression are presented. The research basis is provided by a "data card index'"
including 215 causal factors which determined in the multidimensional system, 29
final effects. In this step. there were thoroughly studied and quantified the causal
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relations whereby are achieved a series of important effects for the production
(number of tubers in a hil" tubers size, various intermediary phases duration, physi
cal and chemical soH indexes influence, etc.) using the "modelling lN or "model" as
knowledge instrument and phenomena directing. This procedure grounded on
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the improvement method for the "path" and "sagital" coefficients computation, allows
the decription of the mechanisms of effects or phenomena achievement aSi sCÎentific
basis in elaborating to a high level of technological elements and decisions in this
direction.
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ERGEBNISSE UBER DIE ANWENDUNG DER FORSCHUNGSMETHODE
"OHNE EINGRIFF" ZUR UNTERSUCHUNG DER DIE KARTOFFEL

PRODUKTION BESTIMMENDEN FAKTOREN (III. MITTEILUNG)

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden die in der III. Etappe der Bearbeitung und Auslegung einer For
schung "ohne EingrifL" erzielten Ergebnisse dargelegt. Die Ausgangsdaten dieser
Forschung 215 Kausalfaktoren (die 29 Endeffekte bedingten) wurden den Produk
tionsbedingungen und fUr die Kartoffelproduktion des Burzenlandes zusammenge
tragen und als vieldimensionales System an einer Datenkartothek vereint. Im Rah
men dieser Etappe wurde die Vertiefung und Quantifizierung der kausalen Bezie
hungen die eine Anzahl von wichtigen Auswirkungen fUr die Produktion bedingen,
verfolgt (Knollenanzahl, Knollengrosse, Dauer der verschiedenen Zwischenphasen,
Einfluss der physikalischen und chemischen Bodenwerte, usw.). Als Arbeitsmethode
wurde die "Modellierung" oder das "Modell" als Mittel zur Erkennung und Leitung
der Phanomene, angewandt. Dieses Verfahren das auf einer verbesserten Methode
zur Berechnung der "Pfad- oder Pfeilkoeffizienten" beruht, gestattet die Beschrei
bung der Mechanismen zur Erzielung der Wirkungen oder Phanomene, als wissen
scha~tliche Grundlage fUr bessere Technologieempfehlungen in diesem Sinne zu tref
fenden Beschli.isse.

PE3YJIbTATbI IlPI1MEHEHI15:I ME'TOllA I1CCJIEllOBAHI15:I
«5E3 BMEIllATEJIbCTBA» llJI5:I AHAJII13A <I>AKTOPOB,

OIlPEllEJI5:IIOllU1X IlP0I13BOllCTBO KAPTO<I>EJ15:I
(Coo6rn.eHHe III)

PE3IOME

DpIIBO.rr.5ITC5I pesyJlbTaTbI, JI,OCTHfHyTble Ha III-eM ::narre o6pa6oTKH H HHTeprrpeTHpo
BaHH5I HCCJle.rr.OBaHH5I «6es BMeWaTeJlbCTBa» BWrrOJlHeHHOfO B rrpOHSBo.rr.CTBeHHwx yCJlOBH5IX
H .rr.Jl5I rrpOHSBo.rr.CTBa KapTOcPeJl5I B HHsHHe DblpceH. OCHOBa HCCJle.rr.OBaHH5I CcP0PMYJlHPOBaHa
B KapTOTeKe .rr.aHHbIX, co.rr.epLKallleH 25 rrpW-IHHHbIX cPaKTopOB, orrpe.rr.eJlHBWHX B MHOfopas
MepHoH CHCTeMe 29 KOHetIHbIX 9cPcPeKToB.

Ha 3TOM 3Tarre, rrpo.rr.OJ])KaJlHCb HCCJle.rr.OBaHH5I rrocpe.rr.CTBOM yfJly6JleHH5I H KBaHTH
ePHUHpoBaHHH rrpHqHHHbIX CooTHoIlleHHH, C .rr.OCTHLKeHHeM p5I.rr.a BaLKHblX .rr.Jl5I rrpOHSBo.rr.CTBa
3ePePeKToB (qHCJlO Ty6epKYJlJlOB Ha O.rr.HO rHes.rr.o, rrpo.rr.OJlLKHTeJlbHOCTb paSJlHqHbIX rrpoMeLKy
TOqHbIX ePas, BJlH5IaHHe xHMHqeCKHX H cPHSHqeCKHX rrOKasaTeJleH rrOqBbI H T..rr..), C rrpHMeHe
HHeM «Mo.rr.eJlHpOBaHH5I» HJlH «Mo.rr.e.TJH», B KaqeCTBe HHcTpyMeHTa rrOSHaBaHH5I H HarrpaBJleHH5I
HBJleHHH. 3TOT MeTO.rr., OCHOBbIBa5ICb Ha yJly4IlleHHoM MeTO).:le BblqUCJleHH5I K03cPcPHUHeHTOB
"path" HJlH cafHTTaJlbHbIX, rrOSBOJlHeT rrpOHSBo.rr.HTb orrHcaHHe MexaHHSMoB rrpe.rr.BH.rr.eHHH
3ePePeKTOB HJlH 5IBJleHHH, B KaqeCTBe HayqHOH OCHOBbI .rr.Jl5I paspa60TKH Ha BbIcweM ypoBHe
TeXHO,'IOfHqeCKHX 3JleMeHTOB H peIlleHHH B 3TOM HarrpaBJleHHH.
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M. PAreU, Modele structurale.

CUANTIFICAREA INFLUENŢELORDIRECTE INTRE FACTORI
ALEATORI INTERDEPENDENŢI

M. PAICU*)

·j51

Se elaborează un model în care influenţeledintre factori sînt
reprezentate ca sens şi exprimate ca intensitate prin coeficienţi

sagita'i subunitari, aflaţi prin relaţii cu coeficienţii de corelaţie

simplă. Modelul este folosit nu numai pentru procese în flux ci şi

pentru modele cu circuite, organizîndu-se prin grafe şi rezolvarea
unui sistem de ecuaţii linearizate pe nivele de noduri. Metoda este
aptă de algoritmare şi astfel de rezolvare a unor sisteme foarte
mari şi complexe prin programe la calculator electronic, conform
cerinţelor actuale ale cercetării agricole.

Un sistem de factori interdependenţi, cu variaţie întîmplătoare, în
care sînt cunoscute influenţele directe dintre factori ca sens dar nu şi ca
intensitate, poate fi reprezentat printr-un model grafic ca în figura 1.
lVrodelul luat ca exemplu reprezintă un sistem de factori interdependenţi

care se presupune că ar influenţa procentul de tuberculi mari obţinut la
cultura cartofului.

Intr-un astfel de model putem ataşa fiecărei săgeţi cîte un coeficient
subunitar, numit coeficient sagital, care să exprime intensitatea influen
ţei directe reprezentată prin săgeata respectivă.

Conform teoriei coeficienţilor sagitali elaborată de W r i g h t (citat
de Fer rar i, 1964, 1965) în perioada 1921-1946 şi dezvoltată de Hen r i
Le Ro y (1967) în perioada 1955-1969 în cazul modelelor care reprezintă

procese în flux se pot stabili anumite relaţii între coeficienţii sagitali şi

coeficienţii de corelaţie simplă, cu ajutorul cărora putem determina valo
rile coeficienţilor sagitali (figura 2).

Teoria coeficienţilor sagitali poate fi extinsă şi la modelele care nu
reprezintă procese în flux, cum sînt de exemplu modelele care conţin cir
cuite, dacă vom separa în prealabil toate circuitele şi apoi vom ordona
modelul în flux după influenţele directe care nu fac parte din circuit.

*) Centrul informaţional şi de calcul al M.A.LA.



352 LUCR. ŞT., LC.C.S., CARTOFUL, 1976, VOL. VI.

SEMNIFICAŢIA VARIABILELOR

1) 133 = N total în sol la înflorire
2) 130 = pH în sol da înflorire
3) 122 = K 20 în sol la înflorire
4) 103 = rezistenţa solului la pene-

trare (mai)
5) 40 = nr. de tulpini la cuib
6) 13 = data relativă a plantării

7) 118 = P 20 S în sol la înflorire

8) Y2 = % de tubercului mari
9) 17 = desimea cuiburilor

10) 45 = P'20;') în frunză

11) 41 = nr. de frunze pe tufă

12) 44 = N proteic în frunză

13) 38 = înlţimea medie a tulpinii
14) 46 = K'20 în frunză

li'ig. 1 - Legăturile factorilor care influenţează procentul de tuberculi
mari (Factors connection influencing percentage of big tubers).

1 Ifj =8f.J -t 1i2 .82,

g !f'l -=afJ, +r,3 "83 '1

11 t23 =02' +1i2 "iJf~

ift 12~=824 +123 '84 '1

V r~" =d5+ ,.a13 •a,It +825 ·aZ~ -I-iJ13'!i2 ,a2..- -- ...........
Fig. 2 - Determinarea coeficienţilor sagitali la procese în flux (Sagital coefficients

determination for processes in flux).



M. PAICU, Modele structurale. 353

In acest scop vom observa că dacă notăm cu Z mulţimea variabilelor
luate în considerare, influenţa directă a unei variabile asupra alteia, pe
care o vom nota cu 6, se poate defini astfel

Li = {(Zi, Zj) I Zi ~ Zj; Zi! Zj EZ}
unde semnul" ~ "înseamnă: "influenţează direct pe".

De aici rezultă că : 6 GZ x Z adică influenţa directă este o relaţie

binară în Z şi împreună cu aceasta defineşte un graf G (Z, 6).
/\

Cu ajutorul matricei închiderii tranzitive Li a lui G prin 6 putem
~fectua partiţia grafului G (Z, 6) în clase de echivalenţă, grupînd într-o
aceeaşi clasă toate nodurile care fac parte din acelaşi circuit.

In mulţimea K a circuitelor obţinută mai sus introducem o relaţie

il pe care o definim astfel :
/\

.Q = {(CK, Ci) jCK , CiEK; 3ZiECK ~ 3ZjECi : ZjELiZi }

Relaţia .Q este deci o relaţie binară în mulţimea K şi împreună cu
acea~>ta defineşte un graf Q (K,.Q ). Se poate demonstra că relaţia.Q este
reflexivă, tranzitivă şi antisimetrică, adică este o relaţie de ordine în K.

Graful Q fiind finit, conex şi fără circuite, se poate efectua partiţia

sa în nivele şi se poate construi funcţia sa ordinală. Cu ajutorul funcţiei

ordinale se poate face ordonarea în flux a grafului G, aşa cum se arată

în figura 3. Această ordonare ne dă posibilitatea să efectuăm partiţia în
nivele a mulţimii săgeţilor sale care nu fac parte din circuite. Pentru
aceasta vom observa că nodurile grafului G care fac parte dintr-un
acelaşi nivel al grafului Q formează o clasă de echivalenţă în G. Toate
săgeţile care au vîrfurile în nodurile aceleiaşi clase şi ordinea în nodurile
altor clase formează un nivel de săgeţi.

Pentru fiecare nivel de săgeţi, în ordinea naturală a nivelelor, con
struim cîte un sistem de ecuaţii aşa cum s-a arătat în figura 2. Primul
sistem de ecuaţii este totdeauna liniar. Introducînd soluţia acestui sistem
în sistemul de ecuaţii corespunzătornivelului al 2-lea, care în general este
neliniar, obţinem liniarizarea acestuia. Repetînd procedeul pentru nivelele
următoare, obţinem numai sisteme de ecuaţii liniare pe care le rezolvăm

succesiv, pe măsură ce trecem de la un nivel la altul.
In exemplul considerat (figura 3) vom avea un sistem de 11 ecuaţii

cu 11 necunoscute pentru primul nivel, 7 ecuaţii cu7 necunoscute, după

liniarizare, în nivelul al 2-lea, 8 ecuaţii cu 8 necunoscute, după liniarizare,
în nivelul al 3-lea şi6 ecuaţii cu 6 necunoscute, tot după liniarizare, în
ultimul nivel. Rezolvarea succesivă a acestor sisteme de ecuaţii permite
determinarea valorilor pentru cei 32 de coeficienţi sagitali ai modelului.
Pentru exemplificare prezentăm în figura 4 sistemul de ecuaţii corespun
zător nivelului al 2-lea, după liniarizare.

De remarcat că dacă nivelul de noduri aflat la vîrful săgeţilor cores
punzătoare unui sistem de ecuaţii conţine un singur nod, sistemul de
eCl:laţii respectiv coincide cu sistemul de ecuaţii normale care se obţine

23* - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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cînd se consideră variabila din nodul respectiv ca o regresie multiplă de
variabilele aflate la originea săgeţilor şi se foloseşte metoda celor mai mici
pătrate pentru determinarea coeficienţilor de regresie respectivi. Aceasta
înseamnă că metoda descrisă mai sus conţine regresia multiplă ca un caz
particular, ceea ce este în acord cu teoria generală a coeficienţilor sagitali.

Metoda prezentată aici se pretează foarte bine la algoritmare şi poate
face obiectul unui program pentru efectuarea automată a tuturor opera-

1/ lit IV

Fig. 3 - Ordonarea în flux a graficului cu circuite din figura 1 (Arran
gement in flux of graph with circuits from figure 1).

1;.5 :~5 .,. 1f,2 "~5 +1;,7 ·al5+~3 ·~5+~2-15.f2"q!2 +;;'7-~/o-6ho+'i3-15,f~-~f~

1;,5 =1;2 -~s +~5 +1/,7 -a"5 +t;,a -Ohs +Îti!2"Qf2+!i7 "I4,o·auo+!;,a ,,~,~ "0414

~5 ::~7-~5 "'~7"q5 +q.S +;;'7 "~5+{7 "l5,f2"Q'2+Îs;,0 "u",0+!;,7 "~f~ "~/9

'45 -l.ia ·~5 -I-;;'a "Q5 +~7·~5 +~5 -I-t;,J -lS,-f2·qI2+~7 ·!i,O -~'0 +Îş/ţ -aa.'4

~2 ={2·'i'2-01:5+~'2 ·q5+{7"/i,f2 "a7,S"",fa ·~f2·~5+qf2t{'7·!f4f2·q.,O+~3-ţ2J4 "~f~

'i,O 217-~ţO-~S+{7"lifo"O},S1"/;IO·q.5+1r~o·~5 ,e{7 ~O/2·qf2,eq.'O+~7 -~o,l4i ·~/4«

~f~=~J·if9·~+0 -;;,/* -015 +1i7-lif~ ·~5+~/~ ·~5+1J·~f4-q'2+4'7·~/r~/o +~,f~

Fig. 4 - Sistemul de ecuaţii pentru nivelul 2 de săgeţi, după liniarizare
(Equation system for the second level of arrows, after linearisation).
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ţiilar cu ajutorul unui calculator electric. Prin aceasta se creează posibilita
tea rezolvăriiunor sisteme oricît de mari şi de complexe, cum sînt de regulă

sistemele care apar în cercetările mai ample din agricultură.

QUANTIFICATION OF THE DIRECT INFLUENCES BETWEEN
THE INTERDEPENDENT ALEATORY FACTORS

ABSTRACT

A model is elaborated where in the influences between factors are represen
ted as direction and expresed as intensity by sub-unitary sagittal coefficients found
in relations with simple correlation coefficients. Model is used not only for the flow
processes but also for the models with circuits organized by graphs and solving a
linearized equation system on nodes levels. This method can be algorithmated and
so can solve certain great and complex systems by programmes introduced
into the computer according to the present requirement of the agricultural research.

DIE QUANTIFIZIERUNG DER UNMITTELBAREN EINFLDsSE
ZWISCHEN DEN ALEATORISCHEN, GEGENSEITIG

ABHĂNGIGENFAKTOREN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird ein Moqell ausgearbeitet, in dem die Wechselwirkungen der Faktoren
sinnmăssig dargestellt sind und als Intensităt durch untereinheitliche sagitale Kenn
zahlen dargestellt sind. Das Muster wird nicht nur fur die im Fluss ablaufenden
Vorgănge sondern auch fur die Muster mit Kreislauf angewandt, wobei die Orga
nisierung durch Netztafeln und L6sung eines auf Knotenniveaus linearistierten
Gleichungssystems erfolgt. Die Methode ist zur Anwendung von Algorithmen (fur
Berechnungen) geeignet und demzufolge zur L6sung von sehr grossen und komple
xen Systemen, u. zgw. uber Programme des Elektronenrechners, entsprechend den
gegenwărtigen Belangen der landwirtschaftlichen Forschung.

AHAJU13 DP)lMbIX B.nI1)lHI1l11 ME)I(ny C.nY4AlI1HbIX
B3AI1M03ABI1CI1MOCTbIX <pAKTOPOB

PE310ME

EbIJI C,lJ,eJIaH MO,lJ,eJI r,lJ,e BJIH51HH51 MeJK,lJ,y cPaKTOpOB npe)J,CTaBJI51HbI KaK HanpaBJIeHHe

H BblpaJKaHbI KaK Hanp51JKeHHe npH nO,lJ,e,lJ,HHbIX CanlTaJIbHbIX K03cPcPHI..l}IeHTaX, onpe)J,eJleHbI

npH K03cPcPHUHeHTax npocTwx KOpeJI51UHH. MO,lJ,eJI HCnOJISOBaHHO He TOJIbKO ,lJ,JI51 npoueccw
B nOTOKe HO H ,lJ,JI51 MO,lJ,eJIbI C Uen51MH; OH opraHHSOBaH npH rpacPOB H npH pellIeHHH O,lJ,HOH

CHCTeMbI ypaBHeHHH Ha OTBecax HSJIOB. MeTO,lJ, aJI'rOpHTMocnoco6eH H TaKHM 06paSOM CI10

c06eH ,lJ,JI51 pellIeHlf5l 60JIbllIHX H KOMnJIeKCHbIX CHCTeMOB npH nporpaMMbI ,lJ,JI51 3JIeKTpOHHoro
KaJIbKyJI51TOpa, B COOTBeCTBHe C HaCT051llI,HMH sanpocaMH CeJIbCKOXOS51HCTBeHHoH HCCJIe)J,o
BaHHH.
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w. COPONY şi L. REICHBUCH, Experienţe factori ale

EXPERIENŢE FACTORIALE CU ŞI FARA REPETIŢII

W. COPONY, L. REICHBUCH

Parcelele cultivate cu cartof din experienţa staţionară cu în
grăşăminte de tipul 5N x 5P x 6 repetiţii (asolamentul grîu cartof)
au fost supuse unei analize statistice pentru a demonstra posibili
tatea explicării şi în consecinţă eliminării erorii datorită neunifor
mităţii solului. Aceasta se face în baza analizelor de sol efectuate
pentru fiecare parcelă experimentală, reuşindu-se să se renunţe la
repetiţiile de cîmp pentru acest fel de experienţe polifactoriale cu
cel puţin 20-25 variante experimentale. Din analiza statistică prin
metoda ecuatiilor de regresie pătratică multiple a rezultatelor expe
rimentale di~ anii 1972 şi 1973 pe fiecare repetiţie în parte şi pe
toată experienţa a reieşit că dozele de îngrăşăminte explică în cazul
repetiţiilor 43-83010 (în 1972) şi 76-81 % (în 1973) din variaţiile de
producţie înregistrate. Din cauza efectului diferit în cele 4 repetiţii

a dozelor de azot si mai ales a celor de fosfor, cauzate de variaţia

mare a indicilor de sol, la prelucrarea tuturor repetiţiilor pe cîte un
an, valorile foarte schimbătoare din repetiţii se estompează reci
proc încît pe experienţa întreagă explicarea variaţiilor de producţie

înregistrate se reduce la 38010 pentru anul 1972 şi 67010 pentru 1973.
Aceste cifre au o valoare redusă deoarece se modifică foarte mult
după numărul şi felul repetiţiilor incluse în calcul. Prin includerea
în calcul a indicilor agrochimici, fosforul, potasiul, calciul solubil în
acetat de amoniu, hidrogen schimbabil şi humus împreună cu do
zele de NP folosind modele de ecuaţii pătratice cu 24 termeni deter
minaţia creşte la 70 010 pentru 1972 şi 7 % pentru 1973, aportul indi
cilor agrochimici fiind de 32010 în 1972 şi 10 010 in 1973. Aceşti indici
incluşi în modele explică în întregime eroarea datorită neunifor
mităţii solului, determinaţiile ajungînd la nivelul celor obţinute

pentru repetiţii acolo unde nu s-a manifestat diferenţierea de sol.
In urma prelucrării după această metodă la carto: pe zeci de expe
rienţe polifactoriale (de tipul 4N . 4P 3.K, 5N. 8P. 3.K) efectuate în
toate zonele ţării, s-a constatat că rapotul indicilor agrochimici
este de 10-40010 în explicarea rezultatelor de producţie. Se consi
deră că pentru astfel de tipuri de experienţe se poate renunţa la
repetiţiile de cîmp.

In tehnica experimentală de cîmp, repetiţiile evită erorile prea mari
ale rezultatelor experimentale provenite din neuniformităţile solului sau
din acurateţea executrării determinărilor.Prin analiza varianţei nu se pot
deosebi aceste două laturi ale erorii, fapt care duce în cazul unor neuni
formităţi mai accentuate ale solului la diferenţe limită foarte mari. In plus
adeseori este important să cunoaştem variaţia efectului măsurilor tehno-
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logice în funcţie de variaţia unor indici de sol necesară la generalizarea
rezultatelor. In cazul unor experienţe polifactoriale cu mai multe gra
duări pentru fiecare factor, numărul de variante creşte foarte mult încît
suprafeţele cîmpurilor experimentale se măresc exagerat dacă se execută

experienţa în mai multe repetiţii. Se pune întrebarea: nu este posibilă

eliminarea erorii datorită neuniformităţii solului prin includerea în prelu
crarea matematică a unor indici de sol alături de tehnologia studiată, astfel
încît să nu rămînă decît eroarea de execuţie? Dacă aceasta este posibil,
ne putem întreba de nu s-ar putea renunţa la repetiţii în experienţelepoli
factoriale avînd în vedere faptul că ele nu au alt scop decît în special
depistarea erorii datorită neuniformităţii solului. Renunţarea la repetiţii

mai prezintă interes pe lîngă considerentele economice (micşorarea de cel
puţin trei ori a suprafeţei experimentale) şi din punct de vedere tehnic,
putîndu-se introduce (în locul repetiţiilor) încă un factor experimental,
ceea ce ar mări considerabil eficienţa experienţei.

Toate aceste consideraţii sînt valabile numai pentru experienţele

polifactoriale unde se repetă automat fiecare graduare a unui factor, cu
atît mai des cu cît numărul factorilor şi al graduărilor acestora creşte.

(Web e r, 1967).

MATERIALUL ŞI METODA. Rezultatele experimentale folosite în această

lucrare s-au obţinut în experienţe cu îngrăşăminte de lungă durată de la Suceava,
de tipul 5(N) x 5(P) x 6 (repetiţii), în cadrul unei rotaţii de grîu-cartof. Pentru cultura
cartofului din anii 1972 şi 1973 s-au analizat probe agrochimice şi agrofizice din
fiecare parcelă. Metoda de calcul folosităeste cea a regresiilor pătraticemultiple cu mai
mulţi factori.

Calcularea rezultatelor experimentale s-a făcut în două etape. Intîi s-au
prelucrat rezultatele de producţie în funcţie de îngrăşămintele aplicate, folosind o
ecuaţie pătratică pentru 2 factori (N şi P) cu 5 termeni de tipul:

tuberculi qt/ha = k + C1N + C2P + C3N2 + C4P2 + csNP.
Au fost prelucrate pe această cale rezultatele pe repetiţii şi suma repetiţiilor, din
anii 1972 (5 repetiţii) şi 1973 (trei repetiţii). Rezultatele acestor prelucrări pot fi
urmărite în tabelele 1 si 2. Efectul azotului si mai ales al fosforului a fost foarte
diferit în repetiţiile analizate, mai ales în a~ul 1972. Din coeficienţii de regresie
pentru N şi P, care reprezintă în kg tuberculi/ha diferenţa de producţie pentru
primul kg de substanţă activă administrat, rezultă că în anul 1972 sporul pentru
primul kg de azot aplicat a variat de la 16 la 119 kg şi pentru fosfor de la minus
109 la plus 151 kg tuberculijha, iar în anul 1973 pentru azot de la 53 la 68,4 kg
tuberculi/ha şi pentru fosfor de la minus 28,7 la plus 28,5 kg tuberculi/ha. Desigur
prin creşterea dozelor aceste valori se modifică însă diferenţa mare dintre repetiţii

privind efectul foarte diferit al îngrăşămintelor se menţine pentru toate dozele apli
cate. In această situaţie se pune întrebarea ce valoare mai are calcularea mediei
acestor rezultate? In cazul de faţă efectul mediu pentru primul kg de azot în 1972
a fost de plus 85 kgJha şi în 1973 de plus 61,2 kgJha iar pentru primul kg de fosfor
de minus 4,5 kg/ha în 1972 şi de plus 1,1 kgjha în 1973. Importanţa redusă a acestor
medii rezultă şi din faptul că valorile se schimbă comp'et după cum se includ mai
multe sau mai puţine repetiţii în calcularea medieu sau după cum se face alegerea
repetiţiilor respective.

Urmărirea coeficienţilor de determinaţie multiplă care indică în procente cît
la sută din variaţia înregistrată la producţia de tuberculi se datoreşte îngrăşăminte

lor aplicate, arată că în cazul prelucrării tuturor repetiţiilor la un loc, variaţia pro
ducţiei în 1972 este determinată de dozele de îngrăşăminte aplicate în proporţie de
38 % iar în 1973 de 67 %. Dacă examinăm însă fiecare repetiţie în parte constatăm
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că variaţia producţiei poate fi explicată în proporţie mult mai mare de îngrăşămin

tele aplicate (43-83 % în 1972 şi 76-81 % în 1973). Fenomenul se explică prin faptul
că reacţia diferită a îngrăşămintelor în diferite repetiţii scade foarte mult puterea de
explicare a mediei. (Valorile mediilor, se estompează cu atît mai mult cu cît dife
renţele între repetiţii sînt mai mari).

Tabelul 1

SUCEAVA - 1972 - CARTOF
EXPERIENŢEDE LUNGĂ DURATĂ 5NX5P
(Long period potato crop experiments; 5Nx5P)

Prelucrarea rezultatelor pe repetiţii şi sume' a cinci repetiţii

pentru cei 2 factori N şi P
(ecuaţii cu cîte 5 termeni de tipul: q/ha=k+c,N+C2P+C3N2+C4P2+C5NP)

- Producţii medii, coeficienţii de regresie (c) şi de determinaţieD -

producţia N I Fi I N2

I
p2 I NP I

Repetiţia
medie q/ha D total
± abaterea %

standard coeficienţii de regresie
c în kg tuberculi/ha

1 I 328±49
I

119
I

151
I

-0,25
I -0,59 I -0,27 I 71

I I
-

I I2 324±52 114 I 72
I

-0,29 I -0,16 -0,04 83

I I I I I
I

I3 328±34 16 -64 -0,07 0,29
I

0,17 43

4
I

368±42 I
96 I -72 I -0,38

I
0,23 I 0,18

I
70

5
I

360±63 I 76
I

-109
1

-0,12
I

0,70
I

-0,02
I

66

1+2+3

I 342±52
I

84
I

-4
I

0,22 -
I

0,09
I

0,01
I

38
+4+5

Prelucrarea rezultatelor celor 5 repetiţii împreună pentru cîte 6 factori:
N, P, P20 5, K20, T-S, (Ca), Ct după 3 ecuaţii cu cîte 25 termeni
Coeficienţiide determinaţie simplă (0J0) pentru factorii studiaţi

N

30 4

P

8 25

Ca

7

T-S

13

ct

1,2

Coeficienţii de determinaţie multiplă pentru cele 3 ecuaţii cu cîte 25 de termeni

E 1-71 E2-71 E3-70
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In această situaţie este extrem de util a căuta cauzele care provoacă o reacţie
atît de diferită a dozelor de îngrăşăminte în diferite repetiţii. La experienţele cu
îngrăşăminte indicii agrochimici pot fi de mare folos în explicarea comportării dife
rite a repetiţiilor la reacţia îngrăşămintelor.

In cazul de faţă în a doua etapă de calcul s-au inclus pe lîngă îngrăşăminte,
în prelucrarea statistică, cîte 4 indici agrochimici realizîndu-se modele de ecuaţii
pătratice incomplete cu cîte 6 factori şi 24 termeni. (Modelul unei ecuaţii

pătratice complete cu 6 factori care conţine toate interacţiunile de ordinul
întîi are 27 de termeni). Indicii agrochimici utilizaţi au fost fosforul (P20S), potasiul

Tabelul 2

EXPERIENTA DE LUNGĂ DURATA 5N x 5P
(Long period potato crop experiments; 5N x 5P)

SUCEAVA - 1973 - CARTOF
Prelucrarea rezultatelor pe repetiţii şi suma a trei repetiţii

pentru cei 2 factori N şi P
(ecuaţii cu cîte 5 termeni de tipul: Q=k+C1N+C2P+C3N2+c4P2+C5NP)
Media producţiilor, coefieienţii de regresie (c) şi de determinaţieD

I I
I

I I
I

N P
I

N2 p2 NP
Repetiţia D totalstandard

I

medie q!ha %

± abaterea
coeficienţii de regresie

c în l{g tubercu1i!ha I
I I

1 300±34 62 -29 -0,15 0,11 0,09 78

2 300±40 53 29 -0,12 0,30 - 0,09 76

3 299±37 68 4 -0,07 -0,08 0,14 81

1+2+3
I

300±37 61 1 -0,12
I

-0,09 0,01 67

Prelucrarea rezultatelor celor trei repetiţii la un loc pentru 6 factori:
N, P, P20 S, K 20, (Ca) T-S, Ct după 3 tipuri de ecuaţii cu cîte 26 de termeni

Coeficienţiide determinaţie simplă (În procente) pentru factorii studiaţi

N

55

P

9 12 3,5

Ca

1,7

T-S

8

ct

0,7

Coeficienţii de determinaţie multiplă pentru cele trei ecauţii cu cîte 25 de termeni

E 1-76 E 2-76 E 3-76
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(K20) şi calciul (Ca) solubil în lactat acetat de amoniu (AL), humusul (Ct) şi hidro
genul schimbabil (T-S). In modelele de ecuaţii s-au introdus factorii la puterea
întîia şi a doua, precum şi majoritatea interacţiunilor între îngrăşăminte şi indicii
agrochimici sau numai între indicii agrochimici. S-au conceput trei astfel de ecuaţii

şi s-au prelucrat pentru fiecare~ an toate parcelele experimentale cercetate după

fiecare din aceste modele în 1972, 5 x 25 = 125 parcele, în 1973, 3 x 25 = 75 parcele).
Rezultatele acestor ca" eule pot fi urmărit în tabelele 1, 2 şi 4.

In 1972 influenţa independentă (neînsumabilă) asupra producţiilor de tuberculi,
reprezentată prin coeficienţii de determinaţie simplă a fost pentru dozele de azot,
de 30%, variaţia potasiului solubil din SOl_ (AL) de 25010, a hidrogenului schimbabil
de 13%, a fosforului solubil (AL) de 80/0, a calciului solubil (A) de 7%, a dozelor de
fosfor aplicat de 4% şi a humusului de 1,2010. In anul 1973 influenţa azotului apliq:ţt

a avut ponderea cea mai mare (55%), urmat de fosforul din sol (12010), de fosforul
ap'icat (9010), hidrogenul schimbabil (80/0), potasiul şi calciul din sol (3,5010 şi 1,7%)
si humusul (0,7%).

Analizînd în continuare coeficienţii de determinaţie multiplă ai acestor ecuaţii

care pentru anul 1972 au valori de 70-71% şi pentru 1973 de 76010 constatăm de ase
menea că aportul indicilor agrochimici este suficient pentru a explica aproape în
întregime inegalitatea dintre repetiţii, adică eroarea datorită neuniformităţii solului.
Dacă spre exemplu în 1972 dozele de N şi P reuşesc să explice numai 38 din varia
ţiile de producţie înregistrc,te pe cele 125 parcele, dozele de îngrăşăminte împreună

cu indicii agrochimici reuşesc să explice fenomenul în măsură de 70-71%.
In tabelul 3 s-au trecut producţiile de tuberculi în kg la parcelă pentru doze

crescînde de azot pe 4 nivele de potasiu solubil din sol. Creşterea efectului azotului
edată cu mărirea nivelelor potasiului din sol este evidentă. Pe de altă parte s-au
înregistrat pentru o creştere cu 9 mg K 20 (de la 10 la 19 mg/l00 g mI) la toate nivelele
de N aplicat, sporuri între 13 şi 18 kg tuberculi la parcelă, adică 6-8 tone/ha. Depen
denţa puternică a efectului dozelor de azot funcţie de indicii agrochimici reiese
si din tabelul 4 în care sînt redaţi coeficienţi de corelaţie simplă.

Tabelul 3

Sporul de producţie (kg tuberculi/parceIă)pentru N pe nivele diferite
de K20 din sol în experienţa de lungă durată (5NX5PX6R), Suceava, 1972
(Yield increase in kg tubers/plot due to N-fertilization on various K20

levels in soiI; long period experiment, 5N X5PX 6 replications)

mg K20/kg N/ha nr. de Spor
100 g O 50 100 150 200 obser- N

vaţii

10-13 57 65 70 74 74 64 17

--- ------ --- ---------

13-16 61 72 75 77 78 36 17

------ ------ ------
16-,19 64 78 78 79 79 11 15

--- ------ ------------
peste 19 71 78 88 89 90 14 19

--- ------ --- --- ---

Spor K20 14 13 18 15 16
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Din zeci de prelucrări statistice efectuate pentru experienţe polifactoriale cu
îngrăşăminte la cartof, executate în cele mai diferite condiţii de sol şi climă din ţară,

rezultă că indicii agrochimici aduc un aport suplimentar de 10-400/0 în explicarea
variaţiei producţiei faţă de îngrăşămintele aplicate (tabelele 1, 2). La experienţele bi
şi pollfactoriale cu multe variante eroarea datorită neuniformităţii solului poate fi
explicată şi deci eliminată prin includerea suplimentară în prelucrarea statistică

a 4-5 indici de sol, putîndu-se renunţa la repetiţii. Condiţia care se pune este să se
analizeze solul pe fiecare parcelă experimentală şi să se includă aceste analize îm
preună cu factorii de tehnologie în modele de ecuaţii capabile de explicarea variaţiei

producţiei.

Tabelul 4

Coeficienţii de corelaţie simplă pentru producţia de tuberculi şi unele interacţiuni

între dozele de azot şi indicii de sol, sau indicii de sol între ei.
(Simple corelation coefficients for tubers yieldand some interaetions between

N-doses and soi! indices or between only soil indices)

Interacţiunea I
Coeficient de corelaţie

simplă r

1972 1973

NXK20 0,71 0,70

-

NXT-S 0,73 0,40

NxCt 0,75 0,49

NXP20S 0,45 0,58

I
P2Os XK2O - 0,45 I

CONCLUZII. In experienţele polifactoriale cu îngrăşăminte la cartof
se poate renunţa la repetiţiile din cîmp în următoarele condiţii: (1) Expe
rienţa să aibă cel puţin 20-25 de variante. (2) Structura acesteia să fie orto
gonală (pe fiecare nivel al unui factor să se repete toate gradările celorlalţi

factori. (3) Să se analizeze solul din fiecare parcelă cel puţin din pu~ de
vedere agrochimic, iar rezultatele analizei să fie incluse împreună cu dozele
de îngrăşăminte în modele de ecuaţii de regresie. In aceste condiţii, după

experienţa autorilor în peste 90% din cazuri eroarea datorită neuniformi
tăţii solului poate fi explicată şi eliminată fără repetiţii în cîmp.
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FACTORIAL EXPERIMENTS WITH AND WITHOUT REPLICATIONS

ABSTRACT

The plots covered by potato crop in a stationary experiment with fertilizers
of 5 N x 5 P x 6 replications (wheat-potato alternation) have been statistically consi
dered to demonstrate the possibility of explaining and consequently to eliminate the
error due to the soH uneveness. These are carried out according to the soH analyses
made for each experimental plot enabling the cance'ment of field replications in such
polyfactorial experiments by at least 20-25 experimental versions. Of the statistical
analysis by the multiple quadratic regression equations of the experimental results
in 1972 and 1973 to each repetition and on the entire experiment it ensued that ferti
lizers doses explain in the replications case 43-380/0 (in 1972) and 76-810/0 (in 1973)
of the variations recorded in yield. There are different effects in the 4 replications
of Nitrogen doses and particularly those of Phosphorus, induced by the great soU
indexes variation, when each year total rep1ications were processed. Because of these
effects the very changeable values in replications are reciprocally blurred and on
the entire experiment, the recorded yield variations explanation is reduced to 38%
in. 1972 and 670/0 in 1973. These figures are of a reduced value as they are changing
very much according to the number and kind of replication included in computation.
By including into the computation the agrochemical indexes, Phosphorus, Potassium,
soluble Calcium in ammonium acetate lactate, changeable Hydrogen and humus along
with the NP doses using quadratic equations models with 24 members, determination
iIlcreases ta 700/ 0 for 1972 and 760/0 for 1974, the agrochemical indexes contribution
being of 32% in 1972 and 100/0 in 1973. These indexes included into the models fully
explains the error due to the soH uneveness, determination arriving to the level
obtained for the replication where no soH differention was present. After processing
the data according to this method according to tenths of potats polyfactorial experi
ments (4N:4P:3K and 5N:8P:3K type) carried out in' aU the country areas it was seen
that the agrochemical indexes contribution is o~ 10-40010 in explaining the produc
tion results. It is considered that for such typeS' of experiments the field replications
can be no more made.

FAKTORIELLE VERSUCHE MIT UND OHNE WIEDERHOLUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Die Parzellenertrăge eines stationăren Kartoffel-Dungungsversuches vom Typ
5N x 5P x 6 Wiederholung (Fruchtfolge Weizen-Kartoffeln) bebaut, wurden einer
statistischen Analyse unterworfen, um die Moglichkeit der Erklărung und Beseiti
gung des der Bodenungleichmassigkeit zuzuschreibenden Fehlers zu erweisen. Dies
erfolgt auf Grund der fUr jede Versuchsparzelle durchgefUhrten Bodenanalysen,
wobei es gelungen ist aui die Versuchswiederholungen fur diese Art vonmehrfak
toriellen Versuchen mit mindestens 20-25 Versuchsvarianten zu verzichten. Die sta
tistische Untersuchung, der Versuchsergebnisse aus den Jahren 1972 und 1973, fUr
jede einzelne Wiederholung und fur den ganzen Versuch, nach der Methode der
vielfachen quadratischen Regressionsgleichung ergab, dass die Dungemittelgaben
48-83 % (im Jahre 1972) und 76-81 % (im Jahre 1973) der festgestellten Produktions
schwankungen erklaren.

Wegne der verschiedenHichen Auswirkung der Stickstoffgaben und insbeson
dere der Phosphorgaben im Rahmen der vier Wiederholungen, bedingt durch die
hohe Schwankung der Bodeneigenschaften bei der Untersuchung aHer Wiederho
lungen im Mittel pro Jahr, verwischen sich die sehr verschiedenen Werte der Wie
derholungen und fUr den gesamten Versuch sinkt die Erklarung der festgestellten
Produktionsschwankungen auf 38010 fur das Jahr 1972 und 670/0 fur das Jahr 1973.

Diese Zahlen haben einen geringen Wert, da sie sehr von der Anzahl und der
Art der in die Untersuchung aufgenommenen Wiederho~ungen abhangen. Durch die
Einbeziehung in die Untersuchung auch der agrochemischen Bodenwerte wie Phos-
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phor, Natrium, Kalzium, Wasserstoff und Humus, zusammen mit den NP-Gaben, bei
Anwendung von Modellen quadratischer Gleichung mit 24 Gliedern steigt der
Bestimmtheitsgrad fur das Jahr 1972 auf 70 % und fUr das Jahr 1973 auf 76 %, wo
bei der Beitrag der agrochemischen Bodenwerte 32 % im Jahre 1972 und 10 Ofo im
Jahre 1973 darstellt. Diese in die Modelle aufgenommenen Bodenwerte erklaren
ganzlich den als Folge der Bodenungleichmassigkeit entstandenen Fehler, und der
Bestimmtheitsgrad steigt bis zur Hăhe desjenigen der mit Wiederholungen erhal
ten wird.

Die Verarbeitung nach diesen Methoden von zahlreichen mehrfaktoriellen
Versuchen (des Types 4N x 4P x 3K x 5N x 8P x 3K) samtlichen Gebieten des Landes,
fUhrte zur Feststellung dass der Beitrag der agrochemischen Bodenwertzahlen
10-400f0 bei der Auslegung der Produktionsergebnisse darstellt. Es wird erachtet,
dass fur derartige VersuC'hstype auf die Wiederholung am Feld verzichtet werden
kann.

<l>AKTOPHAJlbHbIE OTIbITbI C TIOBTOPEHHEM
H 5E3 TAKOBOrO

PE3IOME

KynbTHBHpOBaHHwe y4acTKH KapTo~enH TIpH cTaUHoHwpHWX OTIWTaX c y~06peHHeM

I}ma 5N x 5P x 6 TIOBTOpemIH (ceBo060pOT TIllIeHHua-KapTollenh) 6bInH nOBep:tKeHbI CTaTHC

THllecKoMy aHanH3Y ~nH ~eMoH:::TpaUHH B03MO:tKHOCTH 06bHcHeHHH H, Bcne~CTBHe 3Toro

v~aneHHH 01lIH60K Bcne~CTBHe HepaBHoMepHocTH TIOllBW. 3TO npOH3BO~HTCH 3a ClleT aHanH

:30B nOllBbI, npoH3Be~eHHblx ~nH Ka:tK~OrO OTIbITHOro y4aCTKa, ~OCTHraH 3THM OTKa3 OT nOB

TopeHHH B nO.TIe ~nH 3Toro BH~a TIOnH~aKTopHanbHblxOTIbITOB, no KpaHHeH Mepe, Ha 20-25

OTIaTblx. BapHaHTOB.

113 CTaTHCTHlleCKoro aHanH3a nocpe~CTBOM KBa~paTHbIX ypoaBHeHHH perpeCCHH

OTIbITHbIX pe3ynbTaToB B 1972 H 1973 rr llaCTHllHoro nOBTOpeHHl1 H Bcero OIlaTa TIOnyllHnocb,

4TO ~03bI y~06peHHH npe~CTaBJIHIOT B cnyllae IloBTOpeHHl1 43-83% (B 1972 r) H 76-81%

(R 1973 r).

Bcne~cTBHe pa3nHllHoro 3~~eKTa npH Bcex lleTwpex cnyllaHx nOBTopeHHH ~03 a30Ta

H, B oc06emlocTH, ~03 ~oc~opa, BbI3BaHHble 60nbllIoi'r BapHaUHH nOKa3aTeneH n04BbI, TIpH

06pa60TKe Bcex TIOBTOpeHHlI B Ka:tK~OM ro~y OlleHb H3MeHbllIHBoe 3HalleHHe pe3YJ1bTaTOB

TIOBTOpeHHM pacTIpe~enHIOTCl1 B3aHMHO, TaKHM 06pa30M, llTO BapHaUHH TIPOH3BO~CTBa

COKp a maIOTCl1 Ha 38% ~nH 1972 r. H 67% ~nH 1973 r. 3TH UH~PbI HMeIOT COKpameHHoe

3HalleHHe, TIOTOMy llTO H3MeHHIOTCl1 CHnbHO TIO llHcny H po~y TIOBTOpeHHM, BKnIOtIeHHbIX B

paCtIeT. nO~pe~cTBoM BKnIOlleHHH B paClleT arpoxHMHllecKHx TIOKa3aTeneH, ~oc~op. KanHlI,

pacTBopHMbIH KaJlbUHM B MonOllHO-KHCJ10M aMMOHHH, H3MeHl1eMbIH BO~OPO~ H ryMyc BMeCTe

C n03aMH P, yTIoTpe6nl1l1 Mo~enH KBa~paTHWX ypaBHeHHH C 24 llneHaMH onpe~eneHHe yBe

nHllHBaeTCH Ha 70% B 1972 ro~y H 76% B 1973 'f., ~onH arpOXHMHlleCKHX TIOKa3aTeneH

6Y~Y4H 320/0 B 1972 r H 10% B 1973 r. 3TH TIOKa3aTenH, BKnIOlleHHble B Mo~enH 06bHCHHIOT

TIOnHOCTb 01lIH6Ky 3a ClleT HepaBHoMepHocTH TIOLIBbI, TOllHOCTb OTIpe~eneHHH O~HHaKOBa ~nH

pe3ynbTaToB, TIOnylleHHblx nnH TIOBTOpemIM, TaM, r~e He TIpOl1BHnaCb pa3HHua TIOtIBbI.

KaK cne~CTBHe 06pa60TKH TIO 3TOMy CTIoc06y y KapTo~enH Ha 10 nonH~aKTopHanb

HbIX OTIbITaX (THTIa 4N: 4P :3K H 5N : 8P : 3K) TIpOH3Be~eHHblx BO Bcex 30Hax CTpaHbI

6blno KOHTaTHpoBaHo, LITO COOTHOllIeHHe arpOTeXHHlleCKHX nOKa3aTeneM paBHO 10-40% B

06b.HCHeHHH pe3ynbTaToB npoH3Bo~cTBa. Cl.IHTaeTC.H, llTO nn.H TaKHX THTIOB OTIbITOB MO:tKHO

OTKa3aTbCH OT TIOBTOpeHHH Ha TIane.
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Descrierea cantitativă a sistemului de producerea tuberculilor
s-a realizat prin calcularea unei ecuaţii statistice multidimensionale
pătratice care conţine 17 factori de producţie din domeniile tehno
logia culturii, SOl şi climă, grupaţi în 74 de termeni ai ecuaţiei. Se
pot construi sisteme cu aproximativ aceeaşi probabilitate de repro
ducere a producţiei dacă Se folosesc grupări diferite de factori din
totalitatea factorilor care influenţează sistemul, cu condiţia ca
cele trei domenii mari menţionate să fie reprezentate aproximativ
la fel. Folosirea factorilor uşor accesibili prin cercetările agrochi
mice, agropedologice şi observaţiile climatice de la staţii meteoro
logice medii şi mici asigură sistemului o exploatare largă în practică

în domeniul prognozei folosirii îngrăşămintelor pentru producţii

prestabilite (metoda izoproducţiilor) sau pentru realizarea produc
tiilor optime din punct de vedere tehnico-economic. Pentru scopurile
cercetării sistemul permite urmărirea legăturilor cauzale ale facto
rilor de producţie folosindu-se metoda variaţiei suprafeţelorde răs

puns pentru perechi de factori, funcţie de constelaţii diferite ale
celorlalţi factori din sistem. In baza unui test elaborat se poate
indica pentru orice constelaţie de factori pretabilitatea de reprodu
cerea producţiilor prin calcul în comparaţie cu cele realizate în
practică.

Cercetările clasice în agricultură au rămas în urmă faţă de cerinţele

actuale ale agriculturii moderne care doreşte soluţii rapide şi optime pen
tru orice situaţie specială care se iveşte în practica agricolă. Recoman
dările generale la nivelul tipului de sol sau al zonei geografice sau indi
carea unor tehnologii generale ori a unor variante prin care nu se poate
face o prognoză a producţiei în viitor ci numai o apreciere prin asociere
cu ce s-a realizat în trecut într-o anumită ambianţă (specială) ecologică,

nu mai cQrespund condiţiilor în care lucrează astăzi specialiştii din agri
cultură. Pentru a putea face recomandări utile pentru orice situaţie, carac
terizată printr-o constelaţie de factori, este necesar să se cunoască cauzali
tatea fenomenelor care presupune cunoaşterea legăturilor multiple dintre
factori, cu alte cuvinte descrierea cantitativă a sistemului. In cazul cerce
tărilor de faţă este .vorba de descrierea sistemului pentru realizarea pro
ducţiei de tuberculi pentru principalele zone de cultivare a cartofului din
R. S.o România.
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In ultimii ani în literatura de specialitate au apărut mai multe lucrări

referitoare la cercetările multidimensionale. Astfel E h ren dor fer în
1965 spunea "Numai metodele de interpretare care dau relaţii cantitative
asupra influenţei diferiţilor factori, ne vor permite să depăşim posibilită

ţile şi limitele metodelor de analiză a varianţei, deoarece multe probleme
studiate astăzi în experienţele de cîmp. trebuie concepute ca sisteme multi
dimeI).sionale". S c h i Il e r în 1965 susţinea: "Cercetările agricole au
rămas conservatoare şi se mai conduc adesea şi astăzi după principiile
vechi: să se varieze un singur factor, menţinîndu-i constanţi pe ceilalţi.

Acest principiu se bazează pe o ficţiune" şi tot S c h i Il e r (1965) spune:
,,0 deosebire fundamentală între punerea problemelor din trecut şi cea
din prezent constă în aceea, că în trecut s-a pus doar alternativa: mai bine
sau mai slab, mai mult sau mai puţin, da sau nu, adică răspunsuri calita
tive, pe cînd azi se caută legile legăturilor şi efectelor lor". In sfîrşit P o s
tel n i c u în 1971 susţine: "Necesitatea şi valoarea biomatematicii pot
fi contestate astăzi dar pe poziţii subiective. Pătrunderea matematicii în
ştiinţele naturii este un fapt care nu poate fi negat şi mai ales un proces
care nu poate fi împiedicat. După constatarea lui K an t, o teorie a naturii
va conţine ştiinţa propriu-zisă numai în măsura în care matematica este
aplicabilă în ea.

MATERIAL ŞI METODĂ. Descrierea cantitativă a sistemului de realizarea
producţiei de tuberculi la cultura cartofului s-a rezolvat prin cuprinderea factorilor
de creştere într-o ecuaţie statistică de regresie de tip pătratic multidimensională.

Ecuaţia cuprinde 17 factori şi 74 de termeni dintre care majoritatea reprezintă inter
acţiunile factorilor de tehnologia culturii cu cei ecologici sau a factorilor ecologici,
respectiv de tehnologia culturii, între ei. Pentru acest tip de ecuaţii s-au prelucrat
rezultatele experienţelor polifaetoriale cu îngrăşăminte care s-au executat timp de
mai mulţi ani în reţeaua de cîmpuri experimentale LC.C.S. Ecuaţia obţinută are o
determinaţie de peste 80 % şi permite să se facă prognoza folosirii îngrăşămintelor

Iar cartof cu o eroare medie de ± 20 % pentru cele mai variate condiţii de sol şi

de climă.

La stabilirea acestui sistem s-a ţinut cont de unele observaţii şi concluzii
făcute în timpul cît s-au efectuat testările diferitelor tipuri de ecuaţii şi forme de
combinaţii ale factorilor. Aceste rezultate se redau in cele ce urmează.

Cînd e vorba de ecuaţii statistice multidimensionale se lucrează cu mulţi fac
tori din mai multe domenii. în acest caz este nevoie, de a rezolva două probleme
principale prima fiind determinarea numărului minim de factori necesari pentru
a obţine o determinaţie suficient de ridicată a sistemului. Acest număr minim de
factori (n) este legat de tehnica de calcul deoarece numărul termenilor dintr-o
ecuaţie pătratică completă - cu toţi termenii de interacţiune de ordinul întîi se

(n + 3). n
calculează după formula 2 deci dacă el este de 17 factori, de exemplu

atunci numărul de termeni este egal cu 170. Ori pentru o matrice de corelaţie de
dimensiunile 170 x 170 (în dublă precizie) este necesar un calculator cu o memorie
internă enormă de care nu dispune ţara noastră la ora actuală. Din această cauză

se lucrează în general cu ecuaţii incomplete la care' lipsesc majoritatea interacţiuni

lor, alegîndu-se numai acelea care sînt interesante şi importante pentru sistem.
~cuaţiile concepute şi realizate pentru producţia de cartof conţin 17-20 de factori
si 75 de termeni. A doua problemă care trebuie rezolvată este alegerea numărului

minim de factori din mulţimea factorilor care influenţează sistemul. Se ştie că de
fapt numărul factorilor determinanţi pentru un sistem este mic în comparaţie cu
totalitatea factorilor care acţionează asupra lui. Pe de altă parte mai este cunoscut
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faptul că acţiunea unui factor este de fapt rezultanta acţiunilor mai multor factori
care sînt în dependenţă şi interacţiune cu factorul respectiv, încît acţiunea lui se
poate modifica foarte uşor după modificarea relaţiilor reciproce ale celorlalţi factori.
Sistemele biologice reprezintă o împletire foarte complexă a factorilor astfel Încît
practic nu există nici un factor independent în astfel de sisteme. Din această cauză

efectul unei lucrări, unui îngrăşămînt, erbicid sau oricărei alte măsuri agrotehnice,
poate varia aşa de mult de la localitate la localitate sau an la an după cum se cunoaşte

din literatura de specialitate. Pentru construirea sistemelor multidimensionale
această constatare are o mare importanţă deoarece s-a dovedit din cercetările efec
tuate că la un număr de circa 18-20 de factori suficienţi pentru descrierea sistemului
producerii de tuberculi se pot alege din totalitatea factorilor urmăriţi mai multe
combinaţii a 20 factori care limite dau sisteme de aceeaşi probabilitate şi eficienţă.

Important este numai faptul că toate domeniile de cercetare: tehnologie, sol, climă

să fie reprezentate cam în aceeaşi măsură prin cei 20 de factori. In baza acestei con
statări s-au ales la conceperea sistemului astfel de factori care nu necesită deter':'
minări sau analize speciale şi care sînt uşor accesibili prin cartările uzuale agrochi
mice şi agropedologice sau în cazul factorilor de climă prin staţiile meteorologice
medii (tabelul 1). In felul acesta se asigură de la început o aplicabilitate cît mai largă

a sistemului în producţie, putîndu-se elabora recomandări de îngrăşare pentru orice
tarIa pentru care există o carte agrochimică şi agropedologică.

Tabelul 1

Factori introduşi în sistem. (Factors introduced into the system).

I I Denumirea factorilor
I

Peesem'",e I UlM

1
~

Perioada de vegetaţie P.v. zile
2 '6h Rezistenţa la Phytophthora r.j. 0-9 cod.
3 o Azot substanţă activă N kg/ha'O
4 !=l Fosfor substanţă activă P20 5 hg/ka

~5 ~ Potasiu substanţă activă K 20 kg/ha
6 E-t Gunoi de grajd G t/ha

7 I Fosfor P 20 5 mg/l00 g sol

}
Solubili in lactat

8 Potasiu acetat de amoniu K 20 mg/iOO g sol
(AL)

'O Calciu
9 rJ:J Ca me/l00 g sol

10 Hidrogenul schimbabil în acetat
de sodiu pH 8,3 H me/l00 g sol

11 Carbon total Ct % in sol
12 Greutatea specifică aparentă

I
g sp. g cm3

13 Suma gradelor calorice în lunile 4 - 6 c 4-6 cal./grade
14 7-9 c 7-9 cal./grade

>C\'l

.5
15

U Suma precipitaţiilor în lunile 10-3 P 10-3 mm/m:!
16 4-9 P 4-9 mm/mla

17 10-9 P 10-9 mm/m:!
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DISCUŢII. Se pune întrebarea: In ce scopuri pot fi folosite astfel de
sisteme multidimensionale? Inainte de a răspunde la această întreb1are tre
buie să vedem ce reprezintă ele. In cazul sistemului pentru realizarea produc·
ţiei de tuberculi, aceasta conţine toate informaţiile sub o formă cantitativă

condensată despre efectul îngrăşămintelor asupra culturii cartofului din
aproximativ 2000 de parcele experimentale. Modul cum reuşeşte să îmbine
sistemul aceste informaţii rezultă dintr-un test elaborat în decursul anilor
în baza căruia se poate stabili cu ce eroare sînt redate la o recalculare a
producţiilor prin introducerea în calcul a valorilor reale a factorilor pentru
o anumită parcelă producţiile iniţiale realizate în cîmp. Prin întocmirea
unor tabele sintetice în care se grupează factorii în sistem şi eroarea rezul
tatelor recalculate, se poate constata pentru. ce combinaţii de factori siste
Inul este aplicabil. In felul acesta se pot stabili zonele climatice, agrochi
mice şi pedologice pentru care sistemul prezintă aplicabilitate. In tabelul
2 se dă un exemplu pentru aprecierea unor zone climatice unde sistemul
poate fi aplicat cu eroare mai mare sau mai mică la prognoză.

Există două domenii în care sistemele de acest gen pot fi folosite. Pri
mul este cercetarea unde sistemele multidimensionale pot fi folosite la
explicarea cauzală a variaţiei efectului diferiţilor factori asupra producţiei.

In această direcţie un astfel de sistem statistic care sub forma ecuaţiei cu
74 de termeni nu spune nimănui prea multe - în literatura de speciali
tate este denumit block-box adică cutie neagră - poate fi făcut uşor per
ceptibil prin calcularea unor grafice, în care să se urmărească variaţia

suprafeţelor de răspuns a producţiei pentru perechi de factori funcţie de
constelaţii diferite a celorlalţi factori urmăriţi. Ca exemplu se prezintă

variaţia suprafeţelor de răspuns a producţiei pentru conbinaţiile dozelor
de N şi P funcţie de schimbarea fosforului asimilabil din sol în 2 zone cli
matice care se deosebesc prin suma gradelor calorice din luna aprilie (figura
1) sau funcţie de hidrogenul schimbabil din sol în trei condiţii climatice
diferite caracterizate prin suma precipitaţiilor din iarnă şi suma gradelor
calorice din aprilie (figura 2). Numărînd aceste suprafeţe de răspuns putem
vedea în ce măsură factorii de climă şi sol modifică eficienţa dozelor de
azot şi fosfor asupra producţiei de tuberculi. Asemenea combinaţii a supra
feţelor de răspuns pot fi calculate cu sutele în baza unui astfel de sistem
multidimensional.

Se poate observa deci că sistemul poate fi exploatat ca un sistem de
simulare a producţiei pentru diferite constelaţii a factorilor cercetaţi.

Un alt domeniu în care poate fi folosit cu succes un sistem multidi
mensional este prognoza producţiei la nivel de tarla. In cazul sistemului de
faţă se pot elabora recomandări de îngrăşare pentru o anumită ambianţă

de factori (care caracterizează o tarla). In vederea realizării unor nivele
prestabilite de producţie (folosind metoda producţiilor) sau pentru realiza
rea efectului economic optim (folosind metoda de optimizare).

Un sistem multidimensional elaborat îşi are limitele lui de apli
cabilitate după cum s-a arătat. Din această cauză este nevoie ca să se tes
teze înainte ca el să fie folosit în ştiinţă sau în practică domeniile de va-
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Tabelul 2

Testul de apreciere a ecuaţiei multidimensionale
Probabilitatea de reproducere a producţiei prin calcul pentru diferite combinaţiide factori climatici.

(Assessmenttest of multidimensional equations. Reprodueti on probability of yield by computing for climate faetors)

Suma prec:I!pitaţiilor
Abaterea procentuală dintre calculat şi realizat***

,
pentru lunile*

Numărul Abateri negative Abateri pozitive
parcelelor

100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [00din zonele
climatice

NumăruL parcelelor din clasele de abatere****10-3 ~9 diferite*'"

300,.-400 123 2 4 8 14 19 21 19 22 7 4 3
100-200 400-500 150 7 1 2 6 3 7 19 27 42 31 5

500 27 4 21 2

300-400 54 4 2 14 12 10 7 1 4
400-500 1<14 6 2 6 8 7 6 4 6 13 14 15 20 23 10 4

500 243 4 2 1 O O 3 5 13 15 18 37 34 41 39 25 6

*) Rainfalls sum for months
**) Number of plots in different clima zones

...) % deviation of real data from the computed ones
"'***) Number of ploţş for each deviation class,
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Sol Ct =: {%; H=1.me%

Precipilalt/ X-III - 200; IV a iHJ; V .. 85;
in mrrl IV :' 80; VII = IfO." 91'111:= 50

Caldura,/' 250 520
C8/0r,i" grC1o'e

Fig. 1 - Variaţia efectului NP la cart~f sub infly.enţa oscilaţiilor conţinutuluide fosfor
din sol şi a cantităţii qe căldură din aprilie (Variation of NP effect on potato crop in

. relation with variation of P 20 S)
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~ol Ci • {% ~05 (Af) a 2 m9/loo 9 sol

~reCi- IV .a 1,0; V = 85; VI :: 80; VII :: 110; VIII -=50mm
1ţH"I~/ti

IV 250 520 250
~iMI- .~

dura :s calorii grdde....,
)(- 2{)O :200 500
III mmepă

371

Ime%H

Fig. 2 - Variaţia efectului NP la cartof sub influenţa oscilaţiilor hidrogenului schim
babil din sol, a cantităţii căldurii din aprilie şi a precipitaţiilor din iarnă. (Variation
of NP effect 011. potato crop in relation with variation of changeable H2 in soil, with

heat amount in april and with rainfalls in winter).

labilitate pentru a evita tragerea unor concluzii greşite sau elaborarea unor
recomandări eronate. Această verificare se poate face în baza testului
amintit.

MULTI-DIMENSIONAL RESEARCH IN POTATO EXPERIMENTS
WITH FERTILIZERS

ABSTRACT

The quantitative description of the tubers yield system was carried out by
computing a square multi-dimensional statistic equation including 17 production
factors concerning the cropping technology, soil and climate grouped in 74 members
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of the equation. Following some trials, it was established that it can be made sys
tems with approximate1y the same probability of yield reproduction if there are used
different groupings of 71-20 members of the members totality influencing the sys
tem, with the condition that the three great fields (cropping technology, soil and
climate) to be represented approximately in the same way by the respective mem
bers combination. On this finding basis, it was possible to select the members for the
presented system. The practical criteria taking into account was the use of easily
accesible members by agrochemical and agropedological plotting and climatic obser
vations carried out in medium and small meteorological stations. The system so
obtained offers a broad practical exploitation for the prognosis field of fertilizers
use in pre-established productions (the isoproductions method), or for obtaining opti
mum yields from the technical and economic point of view. For the research purposes
the system allows the pursuit of causal bonds between the yield factors by using
the answering surfaces variation method for pairs of factors, function of the different
constellations of the other factors in the system. On an elaborated test basis it can
be indicated for any constellation of factors the possibility of reproduction of yields
by computation as compared with those achieved in practice.

DIE MEHRDIMENSIONELLE FORSCHUNG IM RAHMEN DER
VERSUCHE MIT DUNGEMITTEL BEI DEN KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

Die quantitative Beschreibung des Systems zur Erzeugung von Knollen erfolgte
durch Berechnung einer statistischen mehrdimensionellen quadratischen Gleichung,
die 17 Produktionsfaktoren aus dem Bereich der Technologie der Kulturen, des Bo
dens und Klimas enthalt, wobei dieselben in 74 Gleichungsgliedern zusammengefasst
sind. Es "konnen Systeme bei· beiUiufig derselben Wiedergabewahrscheinlichkeit der
Produktion erstellt werden, wenn verschiedene Faktorengruppierungen der Gesamt
zahl cler das System beeinilussenden Faktoren angewandt werden, unter der Be
dingung, dass die drei erwahnten grossen Bereiche beiUiufig gleich sein sollen. Die
Anwendung der uber agrarchemische, agrarpedologische Forschungen als auch durch
die Beobachtung der mittelgrossen und kleinen Wetterwarten erzielten Angaben,
gewahrleisten eine weite Anwendung in der Praxis dieses Systems zur Prognose der
Anwendung von Dungemittel fUr vorbestimmte. Produktionen (Methode der Isopro
duktionen) oder zur Erzielung von bestmoglichen Ernten vom technisch-wirtschaftli
chen Standpunkt aus gesehen. Fur die Belange der Forschung gestattet das System
die Verfolgung der kausalen Beziehungen der Produktionsfaktoren durch Anwendung
der Methode der Ănderung der Antwortf'achen, fUr Faktorenpaare, je nach verschie
dentlichen Konstellationen der iiprigen Fakotren des Systems. Auf Grund einer aus
gearbeiteten Testes kann fUr jede einzelne Faktorenkonstellation die Reproduktions
eignung der Produktionen durch Vergleichsberechnungen mit jenen in der Praxis
erzielten.

MHOr0I13MEPEHHOE HCJIEnOBAHI1E KAPTOcDEJIbHbIX
OnbITAX C ynOBPEH5IMH

PE3IOME

KOJIHtIeCTBeHHoe ormcaHHe CHCTeMbI npoH3Bo,UcTBa KJIy6HeH 6bIJIO npOBe,UeHO npH

BTOpbIM CTeneHHH CTaTHCTHtIeCKOM ypaBHeHHeM C 17 npOH3BO,UBeHHbIX <i>aKTopoB 06 TeXHO

JIOrHeH KyJIbTHpOBaHHH KapTo<i>eJIH, nOtIBe H KJIHHaTe rpynnHpoBaHHWX B 74 tIJIeHOB ypaB
HeHHH. 3KcnepHMeHTaJIbHO 6bIJIO YCTaHOBJIeHO tITO MOiI<HO C03,UaTb CHCTeMbI C caMoH B03
MO>KHOCTeH B{)cnpOH3Be,UeHHH npoH3Bo,UcTBa ecmr ynoTpe6JIHIOTCH pa3Ho06pa3Hble rpynnbl

c17-20 epaKTopOBBJIHHIOI.I.I.HX CHCTeM, 3TO 3aBHCHT OT npH6JIH3HTeJIbHO caMoro npe,UCTaB-
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""leHH5I Tpex OOJIbUIHX OOJIaCTeH (TeXHOJIOrH.H KyJIbTHpOBaHH.H, nOlJBa, KJIHMaT). TaK MOmHO
npaKTHlJeCKH BbIOHpaTb cPaKTopbI ,nJI.H npe,nCTaBJI.HIOmeH CHCTeMbI npH ynoTpeOJIeHHeM JIerKO
,nOCTHmHMbIX cPaKTOpOB H3 arpOXHMHlJeCKHX H arpOnOlJBOBe,neHHbIX xapaKTepHCTHK H H3
SaMelJaHH5I KJIHMaTa OT MaJIeHbKHX H cpe,nHWX MeTeOpOJIOrHlJeCKHX CTaUHH. 3TO OOeCnelJH
BaeT cHcTeMy IllHpOKyIO npaKTHlJecKyIO 3KCnJIyaTaII,HIO B nporH03 ynoTpeOJIeHH.H y,noopeHHeî'I
sa npe,nonpe,neJIeHHble npOH3Bo,nCTBa (MeTO,n HsonpOH3Bo,nCTBa) HJIH sa BbmOJIHeHHe HaHJIylJ
IllHX TeXHHKO-3KOHOMHlJeCKHX npOH3Bo,nCTB. CHCTeMa n03BOJI.HeT npeCJIe,nOBaHHe npHlJHHHble

OTHOmeHH.H npOH3Bo,nCTBeHHWX cPaKTOpOB npH HCJIe,nOBaHHM MeTo,na H3MeHeHH.H nOBepXHOCTH
OTBeTa ,nJI.H TOlJHbIX nap cPaKTopOB CHCTeMa. BbIJIO yCTaBJIeHO 3aBemaHHe H TaK MomHO
yKaswBaTb .!I.JI.H BC.HKHX rpynn cPaKTOpOB B03MomHOCTb npaKTHlJeCKOrO B03npOH3Be,neHHH
npOHSBo,nCTBa npH HCyHCJIeHHM.
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