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MANIFESTAREA FENOTIPICĂ A PRINCIPALELOR CARACTERE IN
POPULAŢII HIBRIDE DE CARTOF PROVENITE DIN HIBRIDAREA
UNOR FORME DIHAPLOIDE CU POLENIZATORIAVÎND GRAD DE

PLOIDIE DIFERIT

T. GOREA

S-a făcut analiza a nouă caractere diferite la patru populaţii

hibride F 1 provenite prin polenizarea clonelor dihaploide din fami
lia Apta, 60.287/135 şi 60.2871:/172 cu poleriizatori avînd grad diferit
de ploidie. S-au folosit soiurile Colina şi Desiree ca polenizator
tetraploid şi clona 59.174/7 de S. phureja ca polenizator diploid.
Valorile de la 10 plante ale fiecărui genotip din populaţii au cons-
tituit o medie. Populaţiile s-au comparat între ele prin medie xşi

distribuţie, testate prin t şi respectiv X2•

Rezultatele atestă o influenţă mare a gradului de ploidie asupra
unor caractere ca, dezvoltarea plantelor în stadiu tînăr, producţia

de tuberculi, greutatea medie a unui tubercul a căror valoare creşte

cu gradul de ploidie, şi asupra înnegririi pulpei tuberculilor, a con
ţinutului în proteină şi a intensităţii de înflorire a căror valoare şi

intensitate scade cu gradul de ploidie. Unele caractere numărul

de tuberculi la cuib, conţinutul în amidon şi rezistenţa ele cîmp la
mană nu au fost diferite la populaţiile cu grad diferit de ploidie.

Cercetările asupra unor diha-
şi h ke r şi c ă fer, 1961;

oh r 111 b ; R o t hac k e r şi .J ung e s,
1968 ; ore Mar i n a Gol o g n, 1975)
şi colcHicinizare (L e b e d e v a
şiLuarin a Gol o g a 11, 1975), au
scos în superioritatea din de vedere cantitativa dimensiunii
principalelor organe şi a valorii unele însuşiri la formele tetraploide
faţă de cele cu grad mai mic de Această ipoteză a stat la baza con-
ceperii principiilor de resinteză a treptei tetraploide în finalul schemelor
de ameliorare utilizînd fornle haploide de cartof, elaborate de C h ase
(1963) şi G ore a (1973).

II a 11 ne m a n şi Pe l o q u i n (1967) şi G ore a (1968, 1970, 1972)
facînd încrucişări între fonne ortoploide cu grad diferit ploidic la cartof,
constată apariHa cu precădere de forme 2n = 4x şi sugerează folosirea
încrucişărilor reciproce de tipul 2x' 4x drept cale de tetraploidizare meio
tică. Lipsesc însă informaţiile ştiinţifice cu privire la manifestarea feno
tipică a principalelor caractere la hibrizii rezultaţi din asemenea fructifi-

2 - Luorări ştiinţifice - Cartoful



18 T.GOREA

cări. Lucrarea de faţă comunică primele rezultate privind manifestarea
fenotipică a unor caractere în populaţiile hibride dintre formele dihaploide
de cartof şi polenizatori cu grad diferit de ploidie.

MATERIAL ŞI METODA. Prin polenizarea în anul 1671 a clonelor dihaploide
60.2871/135 şi 60.2871/172 din familia Apta cu clona diploidă a speciei S. phureja şi

cu soiurile cultivate Desiree şi Colina, s-au obţinut 4 populaţii din care două diploide
şi 2 anisoploide. In anul 1973 populaţiile au fost cultivate în cîmp, realizîndu-se cîte
10 plante din fiecare genotip pe care s-au făcut observaţiile şi determinările pentru
stabilirea valorilor medii ale genotipului care, constituite in şiruri" au fost compa
rate între ele prin medii cu ajutorul testului t şi prin distribuţia frecvenţelor cu
ajutorul testului X2.

REZULTATE OBŢINUTE. Analizînd comportarea populaţiilor stu
diate sub aspectul dezvoltării tufei de la răsărire pînă la înflorire, s-a
observat o dezvoltare mai rapidă şi luxuriantă a populaţiilor III şi IV (res
pectiv a celor din hibridarea 2x· 4x). Atît diferenţele între mediile popu
laţiilor cît şi distribuţia frecvenţelarsînt foarte apropiate şi nesemnificative
între populaţiileprovenite din acelaşi tip de încrucişări (2x· 2x sau 2x' 4x),
dar foarte mari şi distinct semnificative între populaţiile aparţinînd la
tipuri diferite de încrucişare (între 2x· 2x şi 2x· 4x), conform figurii 1.

/

comparate I II 11/ /11
~ .----1---1--......--1---11

gs" 201 /79 f41 167
S
~

%
fOO

90

80

Fig. 1 - Distribuţia însumată a frecvenţelor pentru dezvoltarea în stadiu tînăr a
plant'elor în populaţii F1 din 2x.2x şi 2x.4x (Cumulated distribution of frequencies
for plant grewth in the period premergence - flowering, in Fi populations from

crosses 2x.2x and 2x.4x; note 1 = very vigorous).
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Fig. 2 - Distribuţia însumată a frecvenţelor pentru producţia medie de tuberculi la
cuib în populaţii F1 din 2x.2x şi 2xAx (Cumulated distribution of frequencies for

average tuber yield in a hill, in F, populations).

Producţia de tuberculi (figura 2) a prezentat o variabilitate care a
diferenţiat foarte semnificativ populaţiile diploide de cele anisoploide, atît
prin valoarea mediilor cît şi prin domeniile şi amplitudinea distribuţiilor.

Populaţiile rezultate din polenizarea formelor dihaploide cu soiurile tetra
ploide Desiree şi Colina au realizat producţii n1ari cu amplitudini de
variaţie pînă la 2.100 gr/cuib în timp ce populaţiile diploide au realizat
producţii mult mai mici, cu o amplitudine a variaţiei pînă la 1.500 grjcuib.
în timp ce la populaţia III pe te 63 'O/o din genotipuri au realizat producţii

de tuberculi mai mari de 1 kg/cuib, în populaţ.ijle diploide I şi II nivelul
ace3tei producţii a fost realizat abia de 15'0/0 din indivizi. Intre cele două

populaţii diploide nu există diferenţe semnificative, nici ca distribuţie şi

nici ca medie.
Cei doi polenizatori tetraploizi pe lîngă acţiunea lor generală de

mărire a producţiei acuzată de mărimea gradului ploidie în populaţii, au
imprimat şi un determinism specific structurii genetice a fiecăruia. Astfel
soiul r eiree a dat o frecvenţă sporită de descendenţi productivi faţă de
soiul Colina.

Diferenţele de număr de tuberculi (figura 3) sînt mici şi semnificative
atît între cele două populaţii diploide I şi II cît şi între cele două populaţii

anisoploide III şi IV, nu sînt semnificative însă între populaţiile cu grad

2*
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Fig. 3 - Distribuţia însumată a frecvenţelor pentru numărul mediu de tuberculi la
cuib în populaţii F 1 din 2x.2x şi 2x.4x (Cumulated distribution of frequencies for

average tuber number in a hill, in F, populations).

diferit de ploidie (1 şi IV ; II şi III). Acest fapt indică determinismul struc
turii genice parentale şi mica influenţă a gradului de ploidie asupra expre
siei caracterului considerat.

Cu totul deosebit s-au comportat populaţiile studiate pentru
medie a unui tubercul (fig2:ra 4). Cele două populaţii 2x' 2x au format tu-
berculi de greutate medie x = 63,3 şi respectiv 69,7 gr, în timp ce popu
laţiile 2x'4x au format tuberculi de x = 114,0 gr şi respectiv 130,4 gre Distri
buţia frecyenţeloreste la cele două tipuri de populaţii atît ca
amplitudine cît şi ca variaţie. Fenotipurile populaţiilor2x au avut tuberculi
între O şi 130 gr, numai 100/0 din ele depăşind mărimea de 90 gre Populaţ:iile

anisoploide au prezentat variaţie de la °la peste 280 gr, circa 700/ 0 din
indivizi depăşind mărimea medie a tuberculului de 90 gre Atît diferenţele

dintre medii cît şi între distribuţii, între cele două tipuri combinative, sînt
distinct semnificative. Intre populaţiile de acelaşi tip, diferenţele sînt mici
şi nesemnificative. Soiul Desiree a transmis mai pregnant însuşirea de a
forma tuberculi mari (x = 130,4 gr) decît soiul Colina (x = 114, 9 gr).

Conţinutul de amidon al tuberculilor a prezentat o variabilitate des
tul de mare (figura 5), apropiată de variabilitatea obişnuită în populaţiile

hibride dintre soiurile tetraploide, cu limite între 90/0 şi 250/0. Numai
populaţia III (cu tată soiul Desiree) se detaşează de celelalte atît prin va-
loarea mediei scăzute {i = 15,590/0) cît şi prin distribuţie. Probabil că
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expresia fenotipică a acestei însuşiri în populaţia III îşi are detenninismul
in structura genotipică a soiului Desiree, iar caracterul ca atare este mai
puţin influenţat de gradul de ploidie. In sprijinul acestei ipoteze pledează

şi distribuţia asemănătoare statistic a populaţiilor cu grad ploidic diferit.
Conţinutul în proteină brută analizat numai la două populaţii hibride

(una 4x, alta 2x) are valori diferite, semnificativ atît ca amplitudine de
variaţie cît şi ca medie. In populaţia diploidă frecvenţa indivizilor cu con
ţinut ridicat de proteină, este mai mare (figura 6).

innegrirea pulpei crude a tuberculilor a fost mai favorabilă ca expre
sie în populaţiile diploide (figura 7). Fenotipurile populaţiilor 2x (1 şi II)
s-au distribuit cu frecvenţe mai mari de-a lungul domeniului de variaţie,

ceea ce indică o înnegrire mai puţin intensă şi mai lentă.

Intensitatea atacului de mană în cîmp a distribuit fenotipurile pe
domenii de variaţie între clasa 2 şi 8 fără a diferenţia însă populaţiile

(figura 8). Manifestarea fenotipică a rezistenţei de cîmp la mană nu a fost
afectată de gradul de ploidie iar structura la părinţi nu a fost prea diferită.

Intensitatea de înflorire a apărut distinct sem.nificativ sporită la
populaţiile diploide (figura 9).

x(l
lIpu/CombJn.

comparale

I fla_ xJ7!J~ ?x. 2x 186236 -

II/la x lbr 2x.4x 164 ţal Q55 7ii

.....0
0-,/

./.,.,...,.
.,.,,-

r
1·

I
/'

o

/
II
/

/
I

/
! ~

s:
~

1.20 1.40 1.60 1.80 2,00 2,20 2..40 2,60 <80 3,00.5,20 .3,40
COI7./li7ulul ;'n prO/~//Jâ br(/Ia- %

Fig. 6 - Distribuţia însumată a frecvenţelor pentru conţinutul de proteină din tuber
cuIi în populaţii F, 2x.2x şi 2x.4x (Cumulated distributions of frequencies for prote

ine per cent in tubers of F 1 populations).

CONCLUZII. (1) Manifestarea fenotipică a principalelor caractere la
populaţiile provenite din poIenizarea formelor dihaploide de către soiuri
tetraploide (2x· 4x), a fost diferită în funcţie de caracter, gradul de ploidie
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Fig. - 7 Distribuţia însumată a frecvenţelor pentru gradul de înnegrire a pulpei
crude în populaţii F1 din 2x.2x şi 2x.4x (Cumulated distributions of frequencies for

blackening of raw felsh tuber in F 1 populations; noate 1 = slight blackening).

al populaţiei şi de structura genetică a partenerilor de hibridare. (2) Carac
tere ca dezvoltarea plantelor în stadiu tînăr, producţia de tuberculi şi greu
tatea medie a tuberculilor au prezentat valori mai mari la populaţiile

anisoploide, fiind puternic influenţate de gradul de ploidie. Din această

cauză într-o schemă de ameliorare folosind forme dihaploide de cartof,
resinteza treptei tetraploide este necesară pentru îmbunătăţirea acestor
caractere importante. (3) Numărul de tuberculi la cuib, conţinutul în ami
don şi rezistenţa de cîmp la mană nu au prezentat diferenţe sistematice
Între populaţiile diferite ploidic, deci nu sînt afectate de gradul de ploidie.
Aceste caractere depind de determinismul genetic specific al părinţilor.

Prin resinteza la treapta tetraploidă pe cale meiotică, ele par a nu se modi
fica esenţial. (4) Conţinutul în proteină din populaţiile diploide este mai
ridicat datorită tuberculilor mici care au un procent mai mare de pericarp
raportat la masa totală a tuberculilor. (5) Innegrirea pulpei crude şi inten
sitatea de înflorire sînt influenţate negativ de sporirea gradului de ploidie.
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1 = not attacked).

PHENOTYPIC EXPRESSION OF MAIN CHARACTERS IN POTATO
HYBRID POPULATIONS OBTAINED BY POLLINATING SOME
HAPLOID FORMS WITH DIPLOID AND TETRAPLOID FORMS

SUMMARY

Nine different characters were analysed at four F, hybrid populations obtained
by pollinating dihaploid forms belonging to Apta family (60.2871/135 and 60.2871/172)
with diploid and tetraploid forms (Solanum phureja done nr. 59.174/7 and varieties
Colina and Desiree). Every genotype in a population was represented by the average
of ten plants. The populations were compared each with other for the average x (by
test t) and frequencies distribution (by test X:2).

The effect of ploidy level was very high on some characters as plant early
development, tuber yield, mean tuber weight (directy correlated) and as tuber flesh
darkening, protein content and flowering intensity (inversely correlated). No diffe
rence made the ploidy level variation in tuber number, starch content and field
resistance against Phytophthora.
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DIE PH)i.NOTYPISCHE AUSPR.LL\.GUNG ZUCHTERISCH WICHTIGER
lVrERKMALE BEI KARTOFFELHYBRIDPOPULATIONEN AUS

KREDZUNGSELTERN UNTERSCHIEDLICHER PLOIDIDSTUFEN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden neun verschiedene Merkmale bei vier F 1 Hybridpopulationen aus
den Kreuzungen einigen dihaploiden Klonen der Familie Apta (60.2871-135 und
60.2871-72) mit Poleneltern unterschiedlischer Ploididstufen analysiert. Als Polenel
tern dienten die tetraploiden Sorten Colina und Desiree, und der Solanum phurcja
Klonen 59.174-7 als diploide Poleneltern. Die Einzelwerte von 10 Stauden je Genotyp
der F 1 Hybridpopulationen wurden als Durchschnittswert zusc:.mmengefasst. Die
Hybridpopulationen wurden untereinander durch den Mittelwert x' und die lHiufig
keitsverteilung verglichen und die Signifikanz durch tund X:2 getestet. Die Ergebnisse
weisen auf einen grossen Einfluss der Ploididstufe auf einige Merkmale wie Jungen
entwicklung, Knollenertrag und Knollengrăsse hin. Die phănotypische Ausprăgung

dieser Merkmale nahm mit der Ploididstufe zu. Andere Merkmale wie Rohverfărbung

des Knollenfleisches, Roheiweissgehalt und BlUhintensităt nahmen mit der Zunahme
der Ploididstufe ab.

Auf andere Merkmale wie: Knollenanzahl, Stărkegehalt und Phytophthora
feldresistenz ubte die Veranderung der Ploididstufe keinen Einfluss aus.
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<lJEHOTI10114ECKOE OP05IBJ1EHI1E HAI1I30J1EE BA)I(HbIX
OPI13HAKOB B fI15PI1,llHOM nOnyJ15IUI1I1 KAPTO<lJEJ15I,

n0J1Y4EHHbIX B PE3YJ1bTATE fH5PH,ll113AUI1H
HEKOTOPbIX ,llHrA0J1011,llHbIX <lJOPM C OnbIJIHTEJI5IMH

C PA3J1114HOM CTEnEHblO OJIOH,llHOCTH

PE3IOME

EbIJlH npoaHamI3HpoBaHhI 9 pa3JlHllHbIX npH3HaKoB y 4 rH6plIJUlbIX I10nyJl5lu,HH Q>I
I10Jly4eHHbIx nyTeM OnbIJleHH5I ,ll.HraI1JlOHJlHbIX Q>0PM H3 CeMeHCTB3 AnT3, 60.287/135 H
60.287/172, C onbIJlHTeJI5IMU C pa3JIH4HOă CTeI1eHb>lO IlJIOH,ll.HOCTH. B KalleCTBe TeTpanJlOH,ll.
Horo OI1bIJlHTeJI5I 6blJlH HCI10Jlb30BaHbI copTa KOmll13 H .llecHpe, 3 B KaqeCTBe ,ll.HraI1JlOH,ll.
Horo nOJIeHH3aTopa - KJIOH 59.174/7 S. phureja. .llaHHble, no.'lylleHHble OT 10 paCTeHHH
Ka)K,ll.OrO Q>eHOTHI1a nonyJUIUHH, 51BJISlIOTC5I cpe,ll.HHM nOKa33TeJlervl. MeJK,ll.y c06oi1: I10nyJI5IUHH
Cp3BHHBaJIHCb C nOMOrulO Cpe,ll.HeH -; 11 pa3MerueHHeM nyTeM '1', COOTBeTCTBeHHO X2

•

I10JlylJ.eHHble pe3yJIbTaTbI YI<a3bIBa1OT Ha Of.llbHOe BMl5H1He CTeneHH nJIOH}J,HOCTH Ha
HeKOTopble npH3HaKH KaK, HanpHMep, pa3BHTHe paCTeHHH B patlHeH CTa,ll.HH, YPO)KaW KJIy6
HeH, cpe,ll.HHH Bec KJIy6H5I, 3HalleHHe KOTOpbIX B03paCTaeT O,ll.HOBpeMeHHO CO CTeneHblO
fl.'lOH,ll.HOCTH, a TaK)Ke H Ha nOllepHeHHe M5IKOTH KJly6Heă, Ha CO,ll.ep)KaHHe npOTeHHa H
HHTeHCHBHOCTb IJ,BeTeHH5I, 3HalleHHe H HHTeHCHBHOCTb KOTOpbIX YMeHb1lI3eTC5I CO CTeI1eHblO
nJIOH,ll.HOCTH. HeKOTopble npH3HaKH K3K, HanpHMep, llHCJlO KopHei-i B rHe3.n:e, cO,ll.epJKaI-IHe
KpaXM3JIa H I10JleBaSl yCTOHlJ.HBOCTb K Q>lITOQ>Tope He pa3JIHllaJIHCb OT fl0I1YJI5II~Hi1 C pa3
IilILIHOH CTeneHblO DJIOH,ll.HOCTH.
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DINAMICA FORMĂRII PRODUCTIEI LA POPULATIILE
HIBRIDE DE CARTOF •
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Tn anii 1971-1973 s-au experimentat la S.C.A. Suceava, opt
populaţii hibride, la care s-au studiat greut:atea şi numărul tuber
culilor şi al vrejilor la cuib, în trei epoci de recoltare : începutul
înfloritului maxim şi la maturitatea plantelor. Elementul gn_~utatea

tuberculilor prezintă un coeficient de ereditate mai ridicat în epoca
1 (h2m = 0,640) decît în epoca II şi III (h2m = 0,280 şi 0,470). Core·
laţiile dintre numărul de tuberculi, de vreji sau greutatea vrejilor
faţă de greutatea tuberculilor la cuib, arată că producţia depinde
mai mult de numărul tuberculilor la cuib (1' = 0,301 ** - 0,811 ***).
Testarea formelor productive şi precoce se poate stabili mai eficient
în epoca II de recoltare (înfloritul maxim) cînd se reliefează mai
pregnant greutatea tuberculilor la cuib precum şi raportul între
greutatea tuberculilor :şi a vrej ilor pe grupe de maturitate, în con
cordanţă cu rezultatele de producţie obţinute la maturitatea
plantelor.

Precocitatea de tuberizare la cartof reprezintă un cairacter deosebit
de valoros, nu nUlnai pentru soiurile tilnpurii, ci şi pentru cele semitîrzii
şi tîrzii, care dau rezultate mai bune, cînd posedă această proprietate
(C o n sta n tin e s c u E cat eri n a, 1969; G roz i colab., 1970).

Maturitatea timpurie este de natură ereditară poligenică, fiind con
siderată recesivă de unii autori sau dOlninantăde către alţii (M ari s, 1962;
Se h i c k şi Hop pe, 1962). Con sta n tin e s c u E cat el' i n a (1969)
subliniază importanţa în ameliorare a aprecierii gradului de precocitate a
genitorilo:r şi a descendenţilor pe baza precocităţii de tuberizare. Unii cer
cetători arată că pentru selecţia genotipurilor cu dinamică it'apidă de for
marea producţiei de tuberculi este absolut necesară alegerea cantitativă

tilnpurie, în al doilea an de înmulţire vegetativă a populaţiei hidribe
(C a te 11 y şi G roz a, 1972). lV[ ari s (1962) găseşte o corelaţie pozitivă

între talia mică a plantelor în faza de seminceri şi maturitatea tilupurie din
generaţiile clonale iar G orb a ten k o (1968) unnăreşte relaţia dintre lnasa
vegetativă şi producţia de tuberculi.

In această lucrare se prezintă cîteva aspecte privind dinamica for
luării producţiei de tuberculi la unele populaţii hibride studiate la S.C.A.
Suceava în anii 1971-1973.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Au fost studiate populaţii for
mate din 100 genotipuri. Din fiecare genotip s-au reţinut trei tuberculi, care s-au
lnmulţit anual într-o experienţă cu trei epoci de recoltare : prima la începutul înflo
ritului soiului Carpatin, a doua după două săptămîni de la prima recoltare şi a treia
la maturitatea fiziologică a plantelor S-a analizat la fiecare cuib greutatea şi numărul

tuberculilor şi al vrejilor, raportul între greutatea tuberculilor şi greutatea vrejilor.
Data maturităţii s-a notat pentru fiecare genotip. Datele experimentale au fost
valorificate prin efectuarea analizei statistice (x: SX, SO/o), iar coeficientul de ere
ditate a fost calculat prin metoda regresiei părinte mediu/descendent.

REZULTATE OBŢINUTEŞI DISCUŢII.Din analiza rezultatelor pri
vind greutatea tuberculilor la cuib (tabelul 1) se observă că limitele de
variaţie a genotipU\rilor sînt cuprinse între 10-1140 g la epoca 1, 30-1470 go

Tabellll 1"

Carm~terizal'ea populaţiilor l1ibride de (~artoi ('U Ill'iVIl'e la greutatea tuhercnHlor la euih.
(TulJel's total weiOllt of a hHl, in potato hybrid populalions).

1971-H)73

I Greutatea tuberculului pe genotip - g % de genotipuri ~ decit:I

Populaţia

I
-

I
ILimito de voci'ţie MOdi'l Media \ Cel m.i

"" ± S; S% popu- părin- bun pă-

laţiei ţilor rinte

Epoca 1- ÎJweputul iniloritului (l'IOWCl'illg beginuing)

Desiree X Carpatin 425±27 63,5 10- 980 49,0 50,0 47,3
1. Cohler X Colina 420±29 69,2 30-1140 39,6 58,3 49,0
1. Cobler X Katahdin 354±22 61,5 30- 840 46,3 51,0 41,0
BraşoveanX Katahdin 340±20 57.9 60- 870 52,0 50,6 46,3
Urgenta X Colina :3:37 :::t 2 b 72,1 20-1070 45,6 57,6 48,0
Desiree X Katahdin

I
326±19 59,2

I
:w- 7GO 51,3 49,6 41,9

.Iubel X Carpatin :319::1::22 69,2 10~ 830 45,0 44,0 41,0
Urgenta X Katahclin 307±19 61,2 20- 660 44,3 55,6 38,0

EI}OCa II-la 2 S~ll}tămini de la inceputul iuflorHului (2 weeks aHer lst harvesl)

Desir6e X Carpatin ~il11~0> ! 660±36 I 54,7 '10--1470 46,0 53,7 48,0
1. Cobler X Colina 598±32 51,:3 50-1:320 47,3 GS,6 61,0
1. Cohler X Katahdin 585±32 55,5 50-1:~50 47,0 59,6 54,0
BraşoveanX Katahdin 5:n±:W 5G,7 90-1:HO 41,6 42,6 34,6
.Iubel X Carpatill 516±29 57,1 30-1290 39,3 42,6 37,6
Urgenta X Colina 508:± 29 56,7 :30-1050 46,6 59,3 49,6
Urgenta X Katahdin 498±:~1 61,6 :10-1460 42,6 46,3 38,0
Desiree X Katahdin 497±29 59,0 :10-1100 46,3 51,3 28,3

Epoca In-la maturitatea plantelol' (plants maturity)

Desiree X Carpatin 1089±49 45,0 160-2'180 41,3

I
62,0 54,0

Urgenta X Colina n·l±'19 52,7 14'0-2080 40,:1 50,3 42,3
1. Cobler X Colina i)67±47 54,5 90-1580 42,0 GO,3 49,3
Desiree X Katahclin 861:::1-:: 48 5li,0 120-2100 :32,3 40,6 32,6
BraşoveanX Katahdin 7GO±43 56,9 1:W-2340 45,0 36,6 25,0
Juhel X Carpatin 718±40 55,1 \10-2070 4:3,0 43,0 36,0
Urgenta X Katahdin 711±44

I
Gl,7 110-1890 42,6 41,6 35,4

1. Cohler X Katahdin 680±37 f)l,2 80-1950 43,:3 56,3 45,6

h 2m (O/p)=Ep. 1==0,640; Ep. 11=0,280; Ep. llI=0,470.
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la epoca II şi de 80-2480 g la epoca III. Greutatea medie a tuberculilor
Ia cuib, pe epoci variază în limite larr'gi de la 307-425 g, 497-660 g şi

respectiv 680-1089 g. Pe. primul 10c în toate epocile de recoltare se află

populaţia Desiree x Carpatin, urmată alternativ de populaţiile 1. Cobbler x
Colina şi Urgenta x Colina. Procentul de genotipuri peste media populaţiei

a părinţilor sau a celui mai bun părinte este destUiI de ridicat la toate
populaţiile cercetate şi în toate epocile de recoltare (38,0-57,6 % epoca 1,
28,3-61,0 0/O epoca II şi de 25,0-62,0 0/o epoca III). Caracterizarea expri
mată prin coeficientul de ereditate indică o contribuţie genetică pronun
ţată pentru expresia fenotipiJcă a greutăţii tuberculilor recoltaţi la epoca 1
(h2m = 0,640), mijlocie pentiru epoca III (h~m = 0,470) şi mai scăzută pen
tru epoca II (h2m = 0,280).

Tabelul 2

Caracterizarea populaţiilor hibride de enrtol cu privire la numărul tuberculilor, gl'cutatea
vrejilor şi numărul vreJilor la ('uib in epm'a II de recoltare. (TulJcr number, haulms weight

an(l stems number in a hin, in potato h~:brid populations at 2nd Urne 01 harvest).

1971-1973

Indici statistici % de genotipuri ~ decit:

Populaţie

x ± S-; Limite de
variaţie

Media
popu
laţiei

Cel mai
bun pă

rinte

Nmnărul tuhereuWol" la cuih (Tullers number in a hiH)

Numărul vrejilor la cuib (Stems number in a hUl)

Urgenta X Colina 6,5±O,36 57,9 2-17 53,0 71,0 62,3
1. Cobler X Colina 6,0±0,30 46,0 1-15 48,6 58,6 40,3
Desiree X Carpatin 5,8±0,32 55,7 1-21 48,0 72,0 57,3
1. Cobler X Katahdin 5,6±0,29 51,9 1-13 45,0 66,3 58,0
Jubel X Carpatin 5,1±0,28 55,2 1-14 47,6 65,3 44,6
Desiree X Katahdin 5,1±0,27 53,4 1-16 48,3 73,0 73,3
BraşoveanX Katahdin 5,0±0,24 47,7 1-11 53,0 41,3 59,0
Urgenta X Katahdin 4,7±0,25 51,9 1-13 49,0 63,6 60,6
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Numărul m'ediu de tuberculi la cuib (tabelul 2) în epoca II de recol
tare este cuprins între 9,8-12,6, avînd limite de variaţie largă de la
1 la 34 tuberculi, iar procentul de genotipuri peste mediile populaţiilor,

părinţilor sau celui mai bun părinte este de 32,6-72,6 0/O• Soiurile Colirr/a,
Deskee şi Urgenta, cu ,cel mai ridicat număr de tuberculi la cuib, au trans
misacest caracter populaţiilor la care au partidpat ca genitori. Corelaţiile

calculate între numărul de tuberculi şi greutatea tuberculiloT la cuib au
fost destul de ridicate (1' = 0,301 *** - 0,811***).

Greutatea medie a vrejilor la cuib (tabelul 2) oscilează intlre
276-754 g, iar procentul de genotipuri peste lnediile de comparaţie este
de 19,6-67,3 %. Populaţiile Urgenta x Colina şi Desiree x Katahdin s-au
aflat pe primele locuri. Corelaţia dintre greutatea vrejilor şi a tuberculilor
la cuib alrată limite foarte largi, cuprinse între 0,012 pînă Ira 0,687***.

Numărul mediu de vTeji la cuib (tabelul 2) este cuprins între 4,7 pînă

la 6,5. Cele mai miari valori se găsesc la populaţiile unde au partidpat ca
parteneri soiurile Colina, 1. Cobbler şi Carpatin, care au avut cel mai mare
număr de vreji la cuib. li a g m an (1973) constată că vlaloTile r 2 dintre
numărul de tulpini şi greutatea de tuberculi la cuib, pentru cartofii de
sămînţă, sînt foarte mici.

K i per şi G orb a ten k o (citaţi de C la t e Il y şi G roz a, 1972)
indică drept crit,eriu de clasificare pentlru dinamkă, timpurietiatea stingerii
echilibrului dintre greutatea masei vegetative şi greutatea tubecr.-culilor. In
cazul populaţiilorstudiate (tabelul 3) echilibrul care rezultă dintre rapoTtul
greutăţii tubeTculilor faţă de greutatea vrejilor la cuib este mai expresiv
la epoca II. Se observă valori, rezultate din acest raport, mai mar-i decît 1,
ceea ce denotă o producţie mai mare de tuberculi la cuib decît de vreji, la
formele foarte timpurii (1,2-2,8) şi cu mki excepţii la formele timpurii
(1,0-1,9) sau semitimpurii (1,0-1,6). Populaţiile Desiree x Carpatin, Bra··
şovean x Katahdin şi 1. Cobbler x Katahdin, reliefează la primele tTei grupe
de maturitate, cea mai ridicată greutate medie de tuberculi la cuib
(780-1303 g), cel mai ridicat procent de forme foarte timpurii şi timpurii
(22-46 %), semitimpurii (48-52 0/O), precum şi cel mai favorabil raport
al precocităţiide tuberizare (1,1-2,8).

CONCLUZII. (1) Limitele de variaţie a greutăţii tuberculilor la cuib,
la hibridărilede tipul S.tuberosum x S. tuberosum sînt largi, fiind cuprinse
la epocile de recoltare 1, II şi III între 10-1140 g, 30-1470 g şi 80-2480 g.
(2) Frecvenţa formelor care depăşesc media populaţiei, media părinţilor

sau a celui mai bun părinte, este mai mare cînd se folosesc ca genitori, par
teneri cu capadtate mare de producţie, cu un număr apreciabil de tuber-
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cuIi şi precocita'te rapidă de tuberiZiarre.(3) CorelaţiHe dintre numărul de
tuberculi, numărul de. vreji· şi greutatea vrejilor faţă de greutatea tuber
cuUlor la cuib şi în mai mică măsură de numărul sau greutatea vrejilor
la cuib, fapt de care trebuie să se ţină seama în alegerea partenerilor de
incrucişare. (4) Posibilităţile de testare timpurie a formelor productive şi

precoce ,în populaţiile hibride, sint mul!t înlesnite prin studiile de dinamica
acumulării producţiei de tuberculi, îndeosebi la epoca II de recolta1re {prima
decadă a lunii iulie), care trebuie completate cu rezultatele de producţie

obţinute la maturitatea fiziologică a plantelor şi cu observaţiile privind
durata perioadei de vegetaţie.

Tabelul3

Caracterizarea populaţiilor hibride de cartof pe grupe de maturitate şi in funcţie de raportul
dintre greutatea tuberculilor şi greutatea vrejilor. (l\Iaturity classes and ratios between tubers

total weight and stems l>'lieight in potato hybrid populations).
1971-1973

Foarte timpurii Timpurii Semitimpurii Semilîrzii
(Very early) (Early) (Medium early) (Medium late)

Populaţia
GT .. GT .. GT" GT ..

%1 %1 %1 %1geno- GV geno- GV geno- GV geno- GV
tipuri g tipuri g tipuri g tipuri g

Braşovean X Katahdin 780 = 1,8 39 441 = 1,2 471 = 1,1 414
7 52 2 --= 0,9

420 361 438 459

1. Cobler X Katahdin 7 1025=2,8 39 670 = 1,9 52 445 = 1,0 2 752 = 1,0
359 348 464 712

Desiree X Katahdin
741

30 697 = 1,0 395 = 0,7 14 369 = 0,62 --= 1,2 54
637 696 522 598

812 617 = 1,2 453 = 1,0 363 = 0,8Urgenta X Katahdin 8 --= 1,7 19 59 14
488 531 452 470

Desiree XCarpatin 1 1303=2,0 21 782 = 1,3 48 635 = 1,1 30 ~=1,0
643 596 572 520

Jubel XCarpatin 8 620 = 1,5 21 610 = 1,3 51 500 = 1,6 20 368 = 0,9
407 455 304 404

1. Cobler X Colina - - 37 314 = 0,6 52 546 =1,2 11 511 = 1,7
501 459 306

Urgenta X Colina - - 26 560 = 0,8 50 493=0,6 24 466 = 0,6
714 778 764

*GT = greutatea tuberculi]or; GV= greutatea vrejilor

GT=tubers total weight in a hill; GV=stems weight of a hill.
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DYNAMICS OF Y[ELD FORIVIATION IN tpOTATO
HYiBRID POPULATIONS

SUMMARY

Eight hybrid populations were analysed in years 1971-1973 at Agricultura!
Research Station Suceava, for tuber weight and number and stems weight and num
bel' at three harvest times: beginning of f1owering, maximum· flowering and plant
lTI;aturity. The heritability coeficient is higher for tuber weight at the first harvest
(h2m = 0.640) than at 2nd and 3nd ones (h2m = 0.280 and h 2h = 0.470, respectively)
Following the correlations between tuber number, stems number 01' haulms weight
and tuber total weight in a hUl, the yield depends especially on tuber number
(1' 0.301*,* - 0.811 ***). The optimum moment of selection Îor high yielding and ea'rly
clones is at the second harvest (maximum flowering time) when one can easily deter
mine the tuber total weight in a hill and the ratio between tuber weight and haulms
weight for each precocity groups, in concordance with yield results obtained at the
final harwest.

UNTERSUCHUNGEN ZUR KNOLIJENERTRAGSBILDUNG
BEI KARTOFFELHYBRIDPOPULATIONEN

ZUSAMMENFASSUNG

Zwischen 1971-1973 wurden bei der Versuchsstation Suceava acht Hybrid
hinsichtlich des Knollenertrages, Knollenanzahl sowie Stengelmasse

Stengelzahl pro Staude in drei verschiedenen Ernteterminen untersucht. Die
drci Ernten wurden wăhrend folgenden Phanophasen durchgefuhrt: Beginn der
BlLite, maximale BlUhperiode und physiologischc Reife der Staude. Die Knollenmasse

einen h6heren Heritabilitătsindex bei der ersten Ernte (h2m = 0,640) als bei
zweiten und dritten Erntetermin (h2m = 0,280 und 0,470). Die Korrelation zwi

schen Knollenzahl und Stengelanzahl sowie zwischen Knollenmasse und Stengel·
masse zeigte, dass cler Knollenertrag mehr Knollenanzahl abhăngig ist

= 0,301** - 0,811***). Die ertragreichen und frUhreiÎen Formen konnen besser und
bei· der Ernte nachgewiesen werden, weil die Knollenmasse

Staude sowie das Verhăltnis zwischen Knollenmasse und Stengelmasse
von der Reifezeit in dieser Phănophase intensiver ausgepri:igt

LU1HAMHKA

PE3IOME

B TetIemUI 1971-1973 r.L, Ha CyqaBCKOli CeJlbCKOXOs5IikTBeHHoli CTaHUHii HcnblTbI

BaJlHCb 8 rH6pH.n.HbIX nonyJ15l:UHH Ha KOTOpbIX B 3 y60pOtUlbIX cpOKax HSytIaJ1HCb Bec H

liHCJIO KJIy6HeH H 60TBbI Ha rHes.n.o, HatIaJIOUBeTeHHe, I10JIHOe UBeTeHHe H SpeJIOCTb pacTeHHH.

Bec KopHeH npe.n.cTaBJI5IeT co6oli K03<pqJHUHeHT HaCJIe.n.CTBeHHOCTH 60JIee flOBbIllleHHblli B

nepBoli 3IIoxe (h2m = 0,640) tIeM BO 2-oli H 3-eli ~moxe (h2m = 0,280 H 0,470). Do cpaB

HeHHlO C BeCOM KJIy6Heli Ha fHes.n.o, COOTHOIlleHH5I Me)K.n.y tIHCJIOM KJIy6Heli, KOJIH'ieCTBOM

60TBbl HJIH BeCOM 60TBbl rrOKasblBalOT, tITO ypo)Kali saBHCHT 60JIIlle OT 4HCJIa KJIy6HeH Ha

rHes.n.o (r = 0,301-0,811). DpO.n.yKTHBHble H paHHHe <pOPMbl MO)KHO 3<p<peKTHBHee yCTaHo

BHTb BO BTOpoli y60p04HOli 9noxe (MaKCHMaJIbHOe UBeTeHHe) Kor.n.a Bec KJIy6Heil Ha

rHe3.n.o, TaKLKe KaK H COOTHOIlleHHe Me)K.n.y BeceM KJIy6Heli II 60TBbl TIO rpyrmaM C03peBaHH5I,

Bbl.n.eJI5IeTC5I 60JIee OTlfeTJIHBO, B COOTBeTCTBHH C pe3yJIbTaTaMH, nOJIytIeHHbIMH npH cospe-

.BamiH paCTeHHli.
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DETERMINAREA ADINCIMn OCHILOR PE TUBERCULII DE CARTOF
CU AJUTORUL APARATULUI "DAOTUC"

S. MUREŞAN

Se prezintă un aparat pentru determinarea adîncimii ochilor
pe tuberculii de cartof. Aparatul conceput şi construit în cadrul
Institutului de cercetări pentru cultura cartofului şi sfeclei de zahăr

Braşov, poate fi folosit atît în lucrările de selecţie a materialului
de ameliorare cît şi în stabilirea. influenţei factorilor pedoclimatici
asupra acestui caracter.

Adîncimea ochilor pe tuberculii de cartof constituie o însuşire.

de calitate importa.ntă în procesul de selecţie pentru crearea de soiUri
(M u r e Ş an, 1974). Sînt apreciate pozitiv soiurile de cartof cu ochi super
ficiali, la care consumul specific la prelucrare atît pentru alimentaţie cît
şi pentru industrie este mic, şi ma.i puţin apreciate soiurile cu ochi adînci
care 'ilu un consum specific mare.

'Pînă în prezent aprecierile asupra adîncimii ochilor pe tuberculii de
cartof se făceau numai vizual. Odată cu folosirea maşinilor electronice de
calcul în prelucrarea statistică a datelor experimentale, se impune construi
rea unor aparate care să permită estimarea exactă a acestui caracter. Preo
cupări în această direcţie au fost întreprinse în R. P. Polonă, de către

Rog u ski (1969), care folosind un astfel de aparat elaborează o scară de
nouă trepte în aprecierea adîncimii ochilor.

În cadrul Institutului de Cercetăripentru Cultura Cartofului şi Sfeclei
de Zahăr - Braşov, s-a construit un aparat pentru determinarea adîncimii
ochilor pe tuberculii de cartof, prescurtat DAOTUC:I< (fig. 1). Cu ajutorul
acestui aparat se poate determina adîncimea ochilor pe tuberculii de cartof
în mm şi zecimi de mm. Aparatul este format dintr-un suport metalic, cu
un locaş la partea superioară pe care este fixat un ceas comparator
modificat.

METODA DE LUCRU. Tubercul111 de analizat se aşază cu ochiul în dreptul
acului palpator, situat în cilindrul trortconic al aparatului. Cu ajutorul unei tije ce

* Aparatul nu este invenţie sau inovaţie fiind folosit curent în detectarea asperităţilor

drept ceas comparator.

3*
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Fig. 1 aparat de
"Determinarea adînci
mii ochilor pe tuberculii
de cartof" DAOTUC
(DAOTUC device for
potato tuber eyes depth

measurement).

face corp comun cu acul palpator, se acţionează asupra acestuia, care intră în ochiul
cartofului pînă la refuz. Se citeşte apoi pe cadran adîncimea ochilor, indicată de cele
două ace. Din fiecare soi se analizează un număr rninim de 25 tuberculi măsurînd cîte

Tabelul 1

Variaţia adincimii ochilor la tuberculii {le c.artof in funcţie de localităţi, ani şi soi (Variation
01 eyes depth of potato tubers in function of place of croppin~h year and variety).

I % Dif.

Factorii studiaţi Ad",ime' ochiI" I Semnifîn rom
Faţă de Braşov

1. Influenţa localităţi/or

Tg. Mureş 1,55 123,0 0,29 -
Şercaia 1,04 82,5 -0,22 -
Braşov 1,26 100,0 - -
Suceava 1,07 84,9 -0,19 -
M e dia I 1,2~3 - I - I -

DL 5%=0,790; DL 1 %=1,075; DL 0,1 %= 1,45l.

2. Influenţa anilor
1969

\
1,28

\
100,0

\
-

I
-

1970 1,19 92,9 -0,09 -

Me di a I 1,23 I - I - I -
DL 5%=0123; DL 1 %=0,295; DL 0,1 %=0,407.

3. Influenţa soiurilor
Bintje 0,84 100,0 - -
Măgura 1,58 188,0 0,74 ***
Merkur 1,16 138,0 0,32 ***
Ora 1,35 160,7 0,51 ***
M e di a I 1,23 I - I - I -

DL 5%=0,172; DL 1 %=0,234; DL 0,1 % =0,317
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4 ochi la fiecare. Se calculează apoi media valorilor obţinute din măsurătorile par
ţiale. Rezultatul final reprezintă valoarea medie a adîncimii ochilor la soiul analizat.

Cu ajutorul acestui aparat s-a determinat influenţa condiţiilor pedoclimatice
asupra caracterului de adîncime a ochilor pe tuberculii de cartof la un număr de
patru soiuri (Bintje, Măgura, Merkur şi Ora) cultivate în patru localităţi diferite
(Braşov, Şercaia, Tg. Mureş şi Suceava).

REZULTATE OBŢINUTE. Din tabelul 1 se constată că adîncirnea
ochilor pe tuberculii de cartof nu prezintă diferenţe statistice asigurate
între localităţi şi între ani, cu toate că în fiecpre unitate există condiţii dife
rite atît din punct de vedere al tipului de sol cît şi a condiţiilor clin1atice.
Spre deosebire de acestea, factorul soi are influenţă pozitivă asupra însu
şirii de adîncirne a ochilor pe tuberculi, înregistrînd diferenţe foarte semni
ficative între soiuri.

Datele obţinute ne dau posibilitatea să diferenţielU soiurile şi să

afirmăm că adîncimea ochilor pe tuberculii de cartof este un caracter
puternic de soi, care nu se modifică esenţial sub influenţa factorilor pedo
climatici. Ca atare căile de îmbunătăţire a acestui caracter nu trebuie
căutate în modificarea măsurilor agrofitotehnice, ci în lucrări de ameliorare.

Folosirea acestui aparat în lucrările de selecţie a materialului de
ameliorare precum şi în efectuarea 1JnOr studii cu privire la capacitatea
genitorilor de transn1itere a acestui caracter în descendenţă, va contribui
la grăbirea obţinerii unor soiuri de cartof cu însuşiri pozitive în această

direcţie.

ESTIlVIATION OF EYES DEPTH OF POTATO TUBERS
BY USING THE "DAOTUC" APPARATUS

SUMMARY

An apparatus for eyes depth measurement is described. The apparatus was
conceived and made in the frame of the Research Institute for Potato and Sugar beet
Crops - Braşov, and can be used both in the breeding program and in pedoclimatical
factors influence estimation.

DIE l\1ESSUNG DER AUGENTIEFE BEI KARTOFFELKNOLLEN
MIT HILFE DES GERĂTS "DAOTUC"

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde ein Gerat fur die Bestimmung der Augentiefe bei Kartoffknollen
vorgestellt. Das Gerat wurde in dem Forschungsinstitut fur Kartofiel- und Zucker
rubenbau entworfen und gebaut. Es kann ohne weiteres in zuchterischen Arbeiten,
sowie bei der Bestimmung des Einflusses der Umweltbedigungen aui dieses Markmal
verwendet werden.
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OI1PE,UEJlEHI1E r JlY5I1HhI r JlA3KOB HA KJlY5H5IX
KAPTOcDEJl51 C I10MOlllhlO AI1I1APATA «,UAOTYK»

PE3IOME

OnHCbIBaeTCH anIlapaT AJIH onpeAeJIeHHH r JIy6HHbI r JIa3KOB Ha KapTOcPeJIbHblX KJIYO

HHX. AnnapaT paspa60TaHbIH H coopy:>KeHHbIH B HaytIHOHCCJIeAOBaTeJIbCKOM HHcTHTyTe IlO

KyJlbirype KapTO<peJIH H caxapHOH CBeKJIbl B r. opallIOBe. MOJKeT 6bITb HCnOJlb30BaH AJl51:

pa60T no CeJleKUHH ceMeHHorOMaTepHaJIa H AJIH onpeAeJIeHHH BJIHHHHH nOtIBeHHOKJIHMaTH

tIeCKHX epaKTopOB Ha 3TOT npUSHaK.

BIBLIOGRAFIE
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S-au analizat 429 soiuri pentru adîncimea ochilor tuberculilor.
:Majoritatea soiurilor prezintă adincimea ochilor între 1,0 şi 1,6 mm;
16,210/0 din soiurile tîrzii intră în clasa 1,7-2,3 mm iar 1,35% din
ele în clasa 2,4-3,0 mm (vezi lista în text). Calitatea culinară a
fost analizată la 489 soiuri; în text este redată lista pe grupe de
maturitate şi clase de calitate (în paranteză sînt menţion(;j,te în
ordine notele de gust, culoarea pulpei fierte, sfărîrnare la fierbere,
structura amidonului şi înnegrirea pulpei crude pJ?ecum şi conţinu

tul procentual în amidon determinat fizic). Sistemul de notare la
fierbere este cel propus de LUGT şi GOODIJK (1959) iar pentru
înnegrirea crudă în scara 1-9 unde nota 1 este lipsa de· înnegrire.
Majoritatea soiurilor s-au încadrat în clasa B,JC, a doua clasă ca
pondere fiind B pentru soiurile timpurii şi semitimpurii şi C pen
tru cele semiitîrzii şi tîrzii. Soiurile semitîrzii Borka şi Osa şi tîrzii
Ancilla, Plato, Procura, Prosna, Robusta şi Tasso au depăşit în
condiţiile anului 1973 conţinutul de 24% amidon iar soiul semitîrziu
Erdkraft pe cel de 26 0/O.

Studiul unui sortiment cît mai larg de soiuri constituie o necesitate
în primul rînd pentru amelioratori în alegerea genitorilor sau standarde
lor, dar şi pentru cercetătorii din alte domenii. Părerea este împărtăşită

şi de alţi autori (N o va k, 1970). Publicarea investigaţiilor de faţă con
tinuă pe cea a cercetărilor făcute în colecţie pentru comportarea la mană

(G roz a, 1975) şi se referă în special la calităţile culinare care, alături de
cele fizice, tehnologice şi industriale, constituie obiective de ameliorare
(M u r e Ş a n şi colab., 1974).

MATERIAL ŞI METODA. Dintre calităţile fizice, s-a determinat în 1970 adîn
cimea ochilor în mm cu ajutorul dispozitivului micrometric utilizat de M u l' e Ş a n
(1973). Analizele calităţii la fierbere s-au efectuat în 1973 după scara L u g t şi

G o o d i j k (1959) în care nota 1 corespunde la gust excelent, nesfărîmare la fier-
bere, struc,tură fină a amidonului (scară 1-4) şi culoare albă a pulpei (scară 1-6).
Colararea \crudă a' pulpei a fost notată în scara internaţională 1-9 (1 = lipsă de
înnegrire) iar procentul de amidon fizic a fost determinat prin greutatea specifică

măsurată la balanţa Polikeit. Prezentarea rezultatelor se face pentru adîncimea
ochilor prin media' aritmetică şi valoarea abarterii, iar pentru calităţi culinare în
ordine: gust, culoarea! pulpei fierte, sfărîmare, structură amidon, coiorare crudră

a pulpei (înnegrire), amidon fizic (pentru care s-au subliniat valorile peste 20 0/O 1a
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timpurii şi semitimpurii, peste 22% la semitirzii şi peste 23% la tîrzii). S-au ana
lizat soiuri de provenienţă germană, olandeză, sovietică, poloneză, franceză etc.
(202 timpurii şi semitimpurii + 153 semitîrzii + 74 tîrzii pentru adîncimea ochilor
şi 206 + 202 + 81 pentru calităţi culinare).

Rezultate şi discuţii. 1. Adîncimea ochilor Soi uri timpurii şi semitim

purii. Aal (0,60±O,06), Ada (0,B3±0,OB), Advira (1,27±0,11), Agronomiceskii
(1,0±0,07), Allefruhestegelbe (1 ,14±0,09), Alma (1,81±O,09), Ambra (1,06±
0,06), Amsel (1,40±0,10), Anco (1,68±0,lB), Anemone (1,52±0,On), Antares
(1,20±O,OB), Antinema (1,73±0,15), Ari (1,64±0,10), Arran Banner (1,61±
0,13), Arran Pilot (1,1B+O,08), Arran Victory (1,56±0,05), Ashworth (0,94
±O,OB), Asoka (0,7B±0,07), Atlanta (1,20±O,08), Atleet (1,39±0,l7), Augusta
(1,39±0,OB), Aura (1,03±0,10), Auriga (1,01±0,09), Avenir (1,15±0,09);~

Awaba (1,31±0,05), Barima (1,09±0,09), Bea (0,71±0,06), Belaia (0,93±
0,07), Bella (1,09±0,12), Belle de Locronan (0,33±0,06), Beta (1,11±0,10),
Binia (1 ,39±0,05), Bintje (0,86±0,10), Bogarnîi (1,33±0,OB) Bona (0,86±
O,OB), Borodianskii (0,B3±0,05), Braşovean (1,30±0,07), Canso (1,05±0,OB),
CarIa (0,99±0,lO), Cherokee (0,95±0,07), Ciarîvniţa (0,6B±O,04), Citrus
(1,16±O,07), Civa (1,11±O,05), Climax (1,20±0,11), Columbia Bogota (1,29
±0,06), Comtessa (0,9B±0,11), Corona (1,29±O,09), Daroli (O,79±O,OB),
Detskoselskii (1,29±O,07), Dianella (1,32±0,11), Doon Star (1,14±0,OB),
Dore (O,69±O,06), Doubrava (1,16±0,12), Dr. Mc. Intosh (O,6B±0,05),
Drossel (1,67±O,16), Drujba (1,49±O,lO), Earlaine (1,31±0,lO), Early Geln
(1,16±O,09), Early Rase (1,1B±O,07), Eigcnheimer (1,37±O,13), Elga
(O,79±0,07), Emergo (1,11 ±O,09), Epicure (1,67 ±0,06), Erato (1,B5±0,03),
Erdgold (1,36±O,OB), Erika (0,90±0,06), Erntedank (l,OO+O,OB), Essex
1,OB±0,10), Etaile du Leon (1,11±0,08), Extase (1,02±0,07) Farfadette
(1,32±0,12), Feldeslohn (0,82±0,04), l<'riihbote (0,98±0,07), Friihmolle
(1,35±0,05), Friihnudel (1,67±O,OB), Friihperle (O,59±0,09), Gallo (1,35±
0,09), Goldeniere (O,B6±0,09), GUlbaba (1,09l-0,OG), Hansa (O,BB±O,OB),
Heide (1,43±0,12), Heideniere (0,54±O,04), Hibinskii (2,2B±O,17), Humalda
(0,63±0,06), Ideal (1,02±0,09), Ijsselster (1 ,12±0,OB), Imandra (0,91
0,07), Imme (0,95±0,09), Imperia (1,36±0,11), Irish Cobbler (0,95±0,09),
Isolde (0,79±0,07), Iugovostocinîi (1,Bll-O,15), Iujanin (1,65±0,06), Jara
(l,OB±O,lO), Jiskra (0,96±0,OB), Jizera (0,76±O,10), Joltîi Ranîi (1,13±
0,07), Juligelb (1,:33±0,OB), Kalitineţ (1,47±O,16), Kameraz-l (1,51±O,11),
Kardinal (1,50±0,13), Kastor (1,28±0,11), Katahdin (1,11±O,14), Kavkavskii
(0,72±0,06), Kenta (0,B3±0,05), Kerkovske Rohlichi (O,93±0,08), Kerne
(0,95±0,OB), Keswick (1,12±0,OB), King Edward (0,64±0,06), Ring George
(1,22±0,11) Kleinwanzleben (1,:35±0,06), Konsul (1,04±0,11), Konigsniere
(0,92±0,08), Korenevskii (1,53±0,11), Krasava (1,29±0,10), Kwinta (1,22
±0,09), La Soda (1,49±0,OB), Leona (1,54±0,06), Liubineţ (1,27±O,07),
Lori (1,42±O,13), Losiskii (1,33±0,09), l\Iajestic (1,10±O,07), IVlajus Kiraly
(1,12±0,OB), Margot (1,44±O,11), Mars (2,57±0,15), Meise (l,B7±0,19L
Mireille (1,70±0,11), Mirka (1,66±O,12), Moskovskii (1,24±0,10), Nieder
arnbacher Jacobi (0,99±0,05), Oberarnbacher Fruhe (1,19±O,16), Odenwălder

Blaue (1,68±0,09), Ojel (1,79±O,OB), Oslava (0,99±0,14), Ostara (1,10±0,10),
Pavo (1,33±O,06), Pentland Ace (O,93±O,07), Pent1and Beauty (1,15±0,12)
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Pierwiosnek (1,29±O,07), Pirat (1 ,83±O,08), Planet (1,40±O,14), Poet
(1 ,02±O,11), Pommerant (0,95±O,09), Priekulskii Ranii (1 ,18±O,lO), Pri
mabel (O,82±0,09), Primura (0,91±O,08), Prinzess (0,99±0,08), Priselinskii
(1,2G±O,09), Prummel (1,2G±O,OG), Puscinskii (0,77±0,08), Rajka (O,79~_

0,07), Record (1,37:::J=0,18), Regent (0,95±0,11), Rheinhort (1,lG±O,09),
Rita (1 ,OO±O,11) Hosafolia (1 ,13±O,OG), Rosvvitha (1,01 ±0,12), Rotkelchen
(1,48±O,09), Roz de vară (O,9G±O,09), Sahina (1,65±O,10), Saga (l,28±0,07),
Sandnudel (1,2G±0,09), Saskia (1,31±0,07), Săpunar (1,81±O,1l), Sedov
(1,3G±O,07), Severianin (0,94±O,07), Severnaia Rosa (0,71 +0,08), Sit'giinde
(1,25±O,08), Sientje (0,79±0,11), Sirtema (1,14±0,11), Someşan (1 --i-0,11,
Somogy Sarga (1,4G±O,10), Sovietskii (1,48±O,12), Star (1,27±O,lG),
(O,G2±0,OG), Stepneak (1,94±0,13), Stolovii 19 (0,80±0,07), Suttons Abun
dance (0,88±0,05), Suttons Foremost (1,49±O,17), Sverdiovskii (O,90-f
0,10), Sviaşcii (1,20±0,OG), Terena (0,72±0,11), Timpuriu de Hihinsk (1
±0,14), Toni (1,23±0,10), TuIunskii (1,57±0,08), Uhtomskii (1,68l-0,15),
Ulianovskii (1,G5±O,05), Vister Chieftain (0,94±0,lO), Vister Dale (1,15+
O,OG), Vister Torch (1,35±0,11), Urgenta (1,OO±0,07), Valdor (0,62+0,08),
Vera (1,32±0,l0), Veronika (1,70±0,17), Veselovskii (0,90±0,05), Vilia
(1,OG±0,11), Virulane (1,47±0,1G), Voljanin (1,33±0,09), Voronejskii (1
±0,12), \Varba (1,32±0,10), \Vekaragis (1,25+0,09), vVheeler (1,GO±0,10).

Soiuri semitardive. Altgold (1,G8±O,11), Amyla (1,Ol±O,10), Andrea
(1,23±0,10), AngeIika (1,29+0,1 O), Apollo (1,46±0,09), Ap ta (1,08±0,09),
l\quilla (0,97=tO,08), Aranyalma (1,40±0,09), Ardeal (1,19±0,15), Arensa
(O,98±0,07), Arka (O,80±0,08), Arnika (1,5G±0,10), Arran Cairn (1,57±
0,05), Arran Peak (1,00±0,OG), Baltyk (1,04±0,05), Bem Mittelfrlihe (2,08
±0,18), Berlichingen (1 ,59±0,13), Bevelander (1,64+0,14), Borka (1,38±0, 14
Bolzigs Gelbbllihende (1,12±0,lO), Bucur (1,23±0,08), Burmania (1,l7±
0,09), Carnea (1,27±O,09), Claudia (0,72±0,OG), Claustar (1,45±0,20), Clivia
(1,23±O,15), Colina (1,35±0,07), Condea (0,99±0,07), Cornelia (1,38±O,08),
Cosima (1,46±0,03), Crana (1,3G±0,OG), Csereheju (1,51±O,10), Dekama
(l,02±0,13), Delos (1,SO±0,11), Deodara (1,39+0,10), Desiree (1,11±O,11),
Dorina (0,SO±0,12), Electre (1,47±O,12), Epoka (1,04±O,OG), Erdmana
(1,55±0,14), Eschyle (l,OO±O,Ol), Fina (1,00±0,09), Fink (1,54±0,10),
Fitoftoroustoicivîi (1,OO±0,05), Forelle (1,OO±0,08), Format (1,09±O,06),
Fridolin (1,4G±O,14), Froma (1,41±O,15), Giewont (1,80±O,07), Gineke
(1,27±0,04), Grata (O,95±0,07), Gunda (1,33±0,18), Glinosa (1,72±0,15),
Havilla (1,54±0,11), Hessenkrone (1,12±O,09), Horsa (0,94±O,07), HOllma
(1,44±0,04), Inka (1,19±O,12), Iranskii (2,33±O,10), Irene (1,39±0,08),
Isoia (1,11+0,11), Jaerla (1,24±O,13), Johanna (1,24±O,14), Juhel (1,34+
0,11), Karmen (1,2G+O,08), Katiuşa (1,19±0,07), Kennebek (1,07±0,07),
Kenva (O ,90±0,07), Kiva (1 (21 ±O,05), Konsuragis (1,57 ±O,19), Krasnoll
finskii (1,G5±0,lG), Krisenek (1 ,25±0,10), Laima (1 ,02±0,07), Lawa (1,25
±O,08), Lipinskii (1,37±0,OG), Lorh (1,17±0,04), Luna (1,53±O,09), Marijke
(1,04±0,09), Matador (0,89±0,09), Măgura (1,G5±0,15), Mensa (1,24±0,10),
:Mentor (1,OO±0,08), Merimak (1,15±O,08), Mindenes (1,30±0,09), Norin
(1,G5±0,12), Nova Lembke (1,3G±O,14), Oktiabronok (1,53±O,11), Olev
(1,5±0,08), Olimpia (1,24±0,11), Ona (1,00±0,08), Orion (1,33±0,OG),
Ostbote (1,82±0,08), Ostrovskii (1,40±O,09), Paladijn (1,04l-0,11), Pandora
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(1,49±O,08), Parnassia (1,53±O,19), Patrones (1,2,7±O,OB), Paul vVagner
(1,BB±O,11), Pentland Crown (O,99±~O,09), Pepo (1,21±0,10), Peredovik
(1,56±O,OB), Petra (1,32±0,OB), Piklik (0,57±O,06), Pionier (O,B2,±0,05),
Poi~ma (1,20±0,07), PonUac (1,42±0,06), Praha (0,B5±O,OB), Radosa (1,29
+0,09), Bapid (1 ,B7±O,OB), Bed Pontiac (1,50±0,OB), Regale (0,B6±0,05),
H(>sy (1,05±O,11), Rila (1,55±O,15), Ringsorte (1,98±O,lB), Roseval (0,77
±O,07), Rubingold (1,63±0,11), Husset Burhank (l,10±0,OB), Ruta (1,17

O), Samakov (1,61±0,OB), Samakovskii (1,40±O,10), Schneeflocke (1,60
±0,05), Seianeţ (1,25±0,04), Sickingen (1,24±O,lO), Sladkovska (1,40±
O,OH), Smak (1,17±0,04), Solanum (0,9B+0,10), Sommerniere (1,23±0,07),
Samogyi korai 1,!JO±O,11), Spatz (1,66:±J),OB), Spunta (O,73±0,10), Staha
novskii (1,98±0,12), Stieglitz (0,95-1-0,OG), Suevia (1,62±0,13), Superior
(1,G7±O,12), Susana (1,03±0,10), Taborky (1,G2±0,13), Tedria (l,OO±O,OB),
Tit)sa (1 A2±O,(2), Tombola (O,72±0,05), Trophee (0,84±0,09), Ulster Ran
gel' (O,B4±O,OB), Ulster Supreme (1,15±0,12), Ultimus (1,37±0,09), Unzen
(O,~H)±O,OG), Urika (1,20±0,06), Ute (1,13±0,OB), Virgil (1,19±O,06), Vir
ginia (1,27±O,14), Volovskii (1,2G±O,06), \Vega (I,G7±0,07), \Viga (1,37±
0,1 , \Vilpo (1,42:=±~0,09), Zorza (1,35±O,OG).

Soiuri tardioe. Ali (1,G7±O,13), Alpha (1,50::-10,15), Amhassadeur (1,33
~tO,05), Ancilla (1,29=cO,09), Benedetta (1,21+0,05), Bertita (0,61±O,07),
Blanik (l,lB±O,ll), Burbank (O,96±O,08), Cajka (1,35±O,11), Calrose (0,85
±O.(6), Capella (1,15±0,08), Cobra (1,44±0,07), Datura (1,48±0,1l), Eba
(05J8±0,OG), Erasme (1,07±O,OB), Erendira (l,30±0,04), Eva (1,17±O,10),
Ewerest (1,24±0,07), Fablicia (2,34=1=0,23), Fita (1,35±0,09), Flamings
lărke (2,26l-0,1l), Flora (l,GB±O,1G), Fram (1,46±O,06), Gari (0,96±O,07),
Gemma (1,'14±0,12), Ghimhăşan (1,76±0,07), Gloria (1,03±0,05), Gli.icks
kind (1,13±0,OG), Gromadzkie (1,78±0,10), Herkula (1,71±O,19), Hinden
bUlg (1,87±0,14), Immertreu (1,Gl±0,07), Industrie (1,72±0,08), Institut
de Beauvais (1,84±0,OG), Kaptah Vandel (1,20±0,08), Kenavo (2,OB±0,12),
Ker Pondy (O,83±0,05), Kolektyw (1,03±0,07), Kotnov (1,53±O,08), Lerche
(1,15±0,07), l\lagna (1,42+0,10), Margit (1,28±0,15), Maritta (1,70±0,11).
Merkllr (1,20±O,1l), Mowe (1,7G+O,10), Multa (1,23:1~0,09), Nanvig (1,58±
0,11), Norma (1,41±0,10), Nowa Hutta (1,37±0,OG), Ora (1,27±O,OG),
Orzcl (2,01±0,08), Owalgelbe (O,97±0,10), Panther (O,94±O,05), Paul Kru
ger (l,35±0,09), Pimpernel (O,89±0,08), Plata (l,34:-1::0,12), Pollux (1,75±
0,11), Prevalent (1,24::1=0,13), Priska (1,54±O,1G), Hobusla (1,OG±O,04), Honda
(1,52±0,07), Sagitta (0,97 ±0,07), Spekula (1,33+0,08), Star (1,79±0,14);
Suttons Angus Beauty (0,71±0,05), Temp (1,55±0,07), Universal (1 ,37±0,14)
Uran (1,18±O,lJ), Vertifolia (0,97±0,09), Vltava (l,OG±O,OS), Voran
(1,49:1:-0,15), 'Veisses Rosel (0,99±O,10), 'Vyszoborskie (1,35-+--0,20), Zeisig
(l,'27±0,14).

Se obsel'v[t că dacă se ţine cont ele clasificarea propusă de HOGU SK 1
(HJG9) nici un soi nu depăşeşte limita de 3,0 mm admisă pentru cartoful
comestibil dar repartizarea soillrilor în primele clase diferă cu precocitatea.
Astrel în clasa 0,1-0,9 mm (ochi superficiali, nu necesită retuşări după

dcpilarea mecanică) sînt 29,74 % din soiurile timpurii şi semitimpurii şi numai
15,05 % sa II 17,58 % din soiurile semitîrzii sau respectiv tîrzii. în clasa 1,0
1,G mm (ochi aproape superficiali, nu necesită retuşări elupă depilare) sint
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majoritatea soiurilor (63,86%, 77,77% şi respecliv 64,8G%). Clasele 1,7
2,3 mm (ochi puţ.ini adinci, necesită mici re tuşări; 5,94 %, 6,53 % şi respectiv
16,21 ~6) şi 2,4-3,0 mm (ochi mijlociu adinci, llccesită mari retuşări; 0,49%,
0,65% şi respectiv 1,35%) sînt evident reprezentate la soiurile tirzii.

2. Analize culinare. Soiuri timpurii şi semitimpllrii Clasa .il: Ada (3,7/
4/1/1,2/3/10,87), Beta II(2,7/4/1 ,5/2,2/3/13,37), Colmo (3,2/4/1,5/1,2/2,5/9,1),
Minea (2,7/2,5/ 1/1 ,5/~~/10,7), l\loskovskii (2,7/3/2/1,2/2,5/15,1), Primabel (2,5/
3,5/1,2/1,5/3/3,7). Primura (32/5/1/1,2/2,5/12,7), Priselinskii (2,5/3/1/1,5/3/
13,7). Clasa A./13: An tinema (2,5/4/1,5/2/3/15,2), Avanti (2,5/5/1,5/2/2/15,0),
Ballydoon (3,2/3,5/1,7/2/3/15,2), Bella (2/4,5/1 5/1,7/2,5/13,4), Belle de Locro
nan (2,5/5/1,2/1,7/2/14,7), Beta (2,7/4,5/1 ,5/1,5/2,5/12,2), Boroclianskii (2,5/3/
1,5/2/4,5/13,7), Carla (2/2/5/1,7/2/20,0), Carpatin (2,5/3/1,2/1,7/3/12,6), Climax
(2/2/1,2/1,7/3/1 :3,8). Dr. 1\1c. Inlosh (2/4/1,5/2/4/15,6), Drujba (3/4/1,5/2/1/
17,5), Earlaine (2,7/3/1 ,5/1,7/5/1:),0), Ermak (3/3,5/1,7/1,7/5/14,5), Flaminia
2,7/4,5/1,2/2/3/14,7), Franzisca (2,2/'1/1 ,5/2,2/4/15,7), Friihm<Hle (2,5/3,5/1/2/

3,5/10,7), Fundy (2.7/2/1 ,5/2,5j:S/15,8), Giilbaha (2,5/3/1 ,2/1 ,7/3,5/12,0), Huma
lda (2/4/1,5/2/:3,5/12,1), Iujanin (2,5/3/1,5/2/4,5/13,0), .1 izera (2,2/4/1,7/2/3/
16,7), Kartz von J{all1eke (2.2/2,5/1,7/2/2,C)/12,5), Ka tahdin (2,2/3/1 ,5/2/4,5/
13,2), Majestic (;j/3/1 ,2/1,7rj ,5/14,5), 1\lireilk (?),7/5/1,2/1 ,7/2,5/11,2), Pierwios
nek (2,5/3,5/1 ,2/1,7/5/1 :3,1), Priekulskii Banii (2,7/3J1/2/3/12,5), Pudimines
(2,5/3,5/1,5/2/3/13,7), Sirtema (2,5/4/1,2/2/3/12,0), Suttons Abundance (2,2/
6/1,2/2,2/3/22,0), Suttons Foremost (2,7/3/1,7/1,7/3/1 O,G), Viola (2,5/5/1,2/
2/2/15,2), Voronejskii (2,2/2/1,5/2/4/13,7), \Vekaragis (2,5/3,5/1,2/1,7/4/14,2),
\Vilja (2,7/5/2/2,2/3/15,5). Clasa 11: Advira (2,5/4/1,2/2,2/3,5/11,7), Albion
(2,2/4,5/1,5/2,2/2,5/23,0), Amaryl (2,5/4/1 ,[)/2/2/18,2), Anemone (2,7/5/2/2,2/
3/15,0), An tares (2,5/4/2/2/2,5/11,0), AUan ta (2,7/5/2/2,2/3/17,0), Auriga (2,7/
4/2,7/2/3/11,5), Bintje (2,7/3/1,5/2,2/2,5/15,0), Bona (3/5,5/2/2,2/2/15,5), Bonot
le de N oirmoutier (2,5/6/1,2/2,7/2,5/18,1), Chenango (3/3,5/2/2/2/16,1), Ciarîv
niţa (2,2/3/2/2/4/18,4), Columhia (2,3/3/1,7/2,2/3/16,1), Eros (2,2/4/1,5/2,5/
3,5/15,7), Etoile du L60n (2,7/4/1 ,5/2,7/2,5/14,~), Extase (2,2/4,5/2/2/2/17,6),
Friihperle (2,2/5/1,5/2,'2/3/16,2), Geelblom (2,2/4,5/1/2j;1,5/11,1), Heideniere
(2,2/5/1,7/2,2/2,5/8,1), Heiko (2,5/5/2,2/2,5/4/14,2). Igor (2,5/3/2,2/2,5/3/17,5)
Imme (2,7/Ll,5/1,5/2,2/:3,5/14,6), Irmgard (2,2/4,5/2/2,7/2/17,9), Iugovostocinîi
(2,5/3/1,5/2/3,5/17,7) .J aerla (3/4/1,5/2/)/3/14,7), .J udica (2,2/4/1,5/2,2/3/14,9),
Kavkavskii (2,7/3/2,2/2,5/3,5/16,9), Kerehel (2,5/2,5/1,5/2,5/3/17,11), Klein
wanzleben (2,7/5/1,7/2/3,5/17,0), Krasava (3/5/2/2,2/3/17,0), Krokus (2,2/3,5/
1,5/2,5/4/19,7), Leona (2,2/5/1,7/2,5/4J17,5), Liubineţ (2,5/3/2,7/2,2/3/18,4),
Marta (2,5/6/1,7/2,5/3/15,7), Meerlander (2,5/5/2,2/2,5/2,5/17,0), Niederarn
bacher .Jacobi (2/5,5/2/2/2,5/16,1), Odenwalder Blaue (2,5/4,5/1,7/2,5/2,5/
16,7), Oslava (2,5/6/1,7/2,5/3,5/14,7), Pentland Dell (2,2/4/1,7/2,2/2,5/16,2),
Pentland Ivory (2,2/4/1,5/2,2/2,5/16,6), Poiana (2,2/4,5/2,2/2,2/4/15,6), Pom
merant (2,4/2,5/2,2/2,5/19,6), Prefect (2,5/4,5/2/2,5/3,5/16,5), Provita (2,7/
4/2,5/2,7/3/15,9), Puscinskii (2,7/3/2/2,5/4,5/19,5), Hajka (2,2/4,5/1,7/2,5/
2,5/15,7), Regent (2/4/1,7/2,2/2/17,1), Rosafolia (3/5/2,2/2/4/18,9), Spartuoles
(2,2/3/1,2/2,2/4/18,0) Speisegold (2,5/6/2/2,2/2,51/5,0), Spika (2,2/5/2,5/2,7/
2,5/16,6), Sputnik (2,2/3/1,5/2,5/3/16,0), Somogyi Korai (2,2/5/2/2,7/3,5/19,0),
Ulster Earl (3,5/4/1,7/3/4/16,0), Veronika (2,5/3,5/1,7/2,2/3,5/15,2), Voljanin
(2,5/2/2,5/2,5/3/14,4), ,Venus (2,5/5,5/1,5/2,2/2,5/18,2). Clasa B/e: Alma
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(2,5/5/2,5/2,5/2,5/18,0), Amsel (2/4/2,5/3/3/15,1) Anco (3/6/2,5/3/3,5/14,7),
Anan Victory (2,5/3/2,5/2,7/2,5/15,0), Augusta (2,2/5/2,5/3/3/14,7), Aura
(2,7/6/1/1,2/3/17,0), Avenir (2,5/4/2,5/2,7/3/13,0), Baca (1,7/4/2,7/3,5/3,5/
16,8), Belaia (2,5/3/2,7/2,7/5,5/15,5), Belle de Fontenay (2,2/4,5/2,2/2,2/
2,5/18,2), Binia (2,5/6/1/3,2/3,5/18,0), Braşovean (2/3,5/2,5/2,5/3/15,4), Ca
rina (2,5/4/2,7/3/2,5/13,5), Comtessa (2/4,5/4,7/3/4,5/15,2), Craigs Roya;
(2,5/3/2,7/3/2/19,7), Detkoselskii (2,5/5/2,2/3/3/17,9), Deva (2,2/5/3/2,5/2,5/
20,6), Dobrin (2,5/4,5/2,2/3/3,5/20,0), Doou Star (2,5/3,5/2,2/3/3,5/16,8)/
Drossel (2,2/3/2,5/3/4,5/18,9), Earliest of aIl (2,7/4/2/3,5/2,5/17,0), Ebl'o/
(2,7/3,5/2,5/3/2,5/21,2), Emergo (2.5/4/3/2/2,5/18,4), Erntedank (2,5/4/2,50
3/3/18,0), Farfadette (2,2/5/2,5/2,7/2,5/H),0), Fidelio (2/4/2,5/2,7/1,5/19,1/,
Friihnudel (2,5/5/2,2/2,7/2/17,4), Galben timpuriu (2,5/4/1,7/2,7/2,5/12,2)
Gallo (2,2/4,5/2/2,5/2,5/13,0), Goliath (2,5/4/2,5/2,2/2/22,7), Gonduzo (2,5)
3/1,7/2,5/3,5/22,4), Heringa (2,5/5/4/3/3/23,2), Ijsselster (2,5/3,5/2,5/2,5/3,
20,1), Impel'ia (2,5/3/2,2/2/3,5/21,2), Jaunede I'Aveyl'on (2,5/3/2,7/3/2/21,2),
Kameraz (2,2/3,5/3/2,5/4/19,2), Karmin (2,2/3,5/2,5/2,7/3/18,2), Kastor (2,5/
4/3/2,5/4/24,2), King Edward (2,2/4/2,2/2,7/3,5/16,7), Konsul (2/4/2,7/3/
2,5/21,0), Korenevskii (3,5/4/2,5/2,7/3/19,1), Krepis (3,7/4/2,7/3/3,5/17,0),.
Lori (2,7/5/2,5/3/2,5/20,n), J\Iaikonig (2,5/4,5/2/2,7/4,5/18,1), Mars (2/2/2,5/
3/2,5/16,9), Mazur (2,5/4,5/2,5/3,2/2/18,6), l\Teise (2,2/4,5/2,5/2,7/2,5/18,7),
Monitor (3/4/2,5/3/2,5/21,0), Năvago (2/4/3/3/2,5/22,2), Ojel (2/4/2,5/2,5/
3/8,4), Pavo (2,7/4,5/2,2/2,7/2/19,5), Planet (2,2/5,5/2,2/2,7/3/19,1), I)oet
(2/5,5/1,7/3/2,5/20,7), Polonia (2,2/3/2,2/3;:3/18,9), Porta (2,7/4,5/2,5/(3/4
16,7), Recmd (2,7/5/2,5/3,2/2,5/19,7), Resy (2,5/5/2,5/3/2,5/16,7), Hisa 2/5./
4/2,7/2,7/2,9/17,9), Rosva (2/4/2/:i/4/15,6), Sefton \Vonder (2,2/4,5/1,7/2,7/
3,5/17,0), Severnaia Roza (2,7/3/2,7/2,7/4/17,7), Stnlovîi 19 (2,2/3,5/1,7/2,2/
4,5/22,0), Sverdlovsldi (2,5/4,5/2,2/2,7/2/20,5), Tatry (2,7/4,5/2,5/3/2,5/17,2),
Toni (2,5/5/1,7/3/3/16,5), Ulster Dale (2,7/5,5/2/2,7/4/17,5), Ulster Dell(2,5/
4/2/2,7/2/17,7), Veselovskii (3/ t1/2,5/3/4,5/18,(», Vilia (2.5/3,5/1,7/3,2/3,5/
21,2), \\Tarlm (2,2/5/2,5/3/4,5/22,9). Clasa C: Atkct (2,2/3/3/3,5/2,5/18,4),
Barima (2,2/4/2/3,5/2,5/14,5), Digna (1,7/4,5/3,5/3/2/15,9), Elga (2,2/5,5/
3/3/3/16,9), Erato (2,2/5,5/3,5/3,5/2,5/19,4), Erika (2,5/5/2,5/3/2,5/17,5), Ii'e'"
cula (2,7/3/3,7/3,7/5/20,2), Frtihest Delikatess (2,8/5/2,7/3,2/2/18,2), Gh1Sg0W
Favorit (2,5/3/3,2/3/2/21,~), Hela (2/4/1,7/2,7/2/14,4), Jiskra (2,5/4,5/3,2/
3,7/3/15,2), Juligelb (2,2/4!:·L5/3,5/3/19,0), Konigsmark (3,5/5/3/3,2/4/23,7),
Konsum (2,5/4,5/2,2/3,2/:L5jU3/), Margot (2/4,5/3,2/3,7/3/20,9), Oberarn...
bacher I<'riihe (2,5/5/3,2/3,5/3/22,6), Pamir (3,7/5/2,2/3,5/2,5/20,0), Poleskii
(3/3/2,2/3,5/3/15,0), Realta (3/5/2/3,5/2,5/18,6) ,Bieke (2,7/4/3,2/3/2,5/22,4),
Rita (2/4,5/3/3,2/3/17,5), Saga (2,5/5/2,5/3/5/23,1), Salldnndel (3/5/3,2/3,5/
3/22,0), Sirius (2/5/2,5/3,5/2,5/21,4), Snejinka (2,2/4:/3,2/3,5/2,5/19,2), Turis
ta (2,5/4/3/3,2/2,5/15,4), Virulalle (2,5/3/3/3,5/2/20,4). Clasa D: Dr. Jo
hansscn (2,5/4/3,5/3,7/4/18,9), FI'ila (2/4,5/3,2/3,7/3,5/23,5), Ideal (2,5/6/4/
4/3/23,7), Karclinal (3,2/5/~~,7/3,7 /~),5/16,5), Kerkovske Hohlicld (2,5/5/2/
3,7/3,5/2,2), I.osiskii (3,5/~i,5/3,7 /3,5/2,5/2G,0), Start (2,7/5/4/3,5/3,5/146.),

Soiuri semitlrzii. Clasa A/11: BOlzigs Gelhliihencle (2,2/3,5/1,7/2/2,5/
17,6), Claudia (2,5/4/1,5/2/3,5/13,7), Crana (2,7/3/1,2/1,7/2,5/13,5), Kenva
(2/4,5/1,5/1,7/2,5/15,0), Kiva (2,5/4/2,5/2,2/3,5/16,7), Lipinskii (2,2/4/1,7/2/
3,5/17,5), Măgu l'a (2,5/3/1,5/2/3,5/13,0), I\larilinc (2,2/4/1,7/2,2/3/16,7), Mi ttcl-
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friihe (2,7/4,5/1,5/2/2/16,7), Padina (2,2/3/1,7/2/4/17,7), Hoseval (3,5/4/1/
1,5/2/13,6). Clasa n: Aranyalma (2,7/5/2/2,7/4/16,0), Arka (2,2/5/2,5/2,2/
2,5/15,2), Baraka (2,7/4,5/2/2,5/2,5/15,9), Berlichingen (2,2/5/2,2/2,5/3/16,9),
Colina (2,2/4,5/2,2/2,5/2,5/18,2) , Elke (2,2/5/4,7/2,5/2/19,2), Epoka (2,2/5/
2/2/3/17,1), Fina (2,5/4,5/1,7/2,2/2,5/16,5), Flou rbaI (2,5/3/2/2,5/3,5/17,7),
J aerla (3/4/1,5/2,5/3/14,7), Primadonna .(2,5/4,5/2,2/2,2/2,5/1 6,6), Homeo (2,7/
;3/2/2,7/4/14,0) ,Hadasa (2,5/5/1,7/2,2/3/17,2), Schwalbe (2,5/4/1,7/2,5/3/16,1),
Seaneţ (2,5/3,5/1,5/2,5/3/17,1), Sequoia (2/2,5/2,2/2,5/2,5/18,G), Spartaan
(2,7/5/1,5/1,7/3/17,9), Spanta (2/4,5/2,;)/2,5/2,5/15,0), ViYaks (3/5/2/3/2,5/
16,9), \Vilpo (2,7/5/2,7/2/2/19,5), \Visla (2,7/3,5/2,2/2,2/3/18,1). Clasa B/C:
Apta (2,5/4,5/3/3,2/2,5/20,7), AptaJlutante (3,7/4/2,7/3/2/20,4), Aquilla
(2,2/4,5/2,5/3/2,5/16,4), Ardeal (2,7/4/2,5/;3,2/4/17,9), Arensa (3/5/2,5/2,5/
3,5/16,4), Arran Cairn (2.2/,)/2/3/2,5/ 1~),4), Arran Peak (2/4/2/3/2,5/14,7),
Bucur (2,7/4,5/3/2,7/4,5/1 GA), Carnea (2/3/2,2/3/2/16,5), Claustar (2,2/6/
3,5/2,2/3,5/19,2), Cobra (Lii-,.) (:3,7/6/2,2/3,2/2,5/17,2), Cornelia (2,2/4/2,2/
3/3/18,1), Cserehej u (2,2/3,5/2,5/3/3,5/18,7), Debora (2/4,5/2,5/3/2/16,6), De
kama (2,2/5/1,5/3/2,5/17,5), Diana (2/5/3/2,7/3/19,6), Erdlnanna (2,5/4/2,7/
2,7/2,5/22,2), Estima (3/4/2,2/2,5/2/16,0), Fitoftoroustoicivîi (2,2/2/3/3/3/
19,0), Forelle (2,2/4/2,2/2,7/2,5/18,5), Gineke (2,21'1,5/2,5/3/2,5/17,0), Grata
(2,2/4,5/2,7/2,7/3/17,2), Glinosa (2,7/5;:3/3/3/18,7), Heimkehr (2,5/5,5/2,5/
3,5/2,5/19,8), Inka (2,7/5/2,5/3/3/18,7), Iranskii (2,7/2/2,2/3/3,5/19,0), Ka
tiuşa (2/4/1,7/3/3,5/19,0), Kennebec (2,5/3,5/2,7/3/2,5/17,7), Lara (2,5/6/
1,7/3/3/17,0), Marij ke (2,2/5/1,7/3/3,5/18,2), l\leerster (2,7/5/2,5/3/3,5/18,4),
N obelia (2,5/4,5/1,5/:) ,2/2/ 11),5), Ostro\'sldi (2,5/2,5/2,2/2,7/2,5/14,7), Pionier
(2,5/4,5/2/3/2,5/18,2), Prof. Broekema (2,5/4/2,2/2,7/3,5/20,1), Hector (2,2/
3,5/2,2/3/3/19,5), Reneta (2,5/5/2/3/4/16,7), Hhoderick Dhu (2,5/3/2,7/2,7/
3,5/16,1), Samakov 729 (2/4/2,2/3/2,5/18,2), Samakovskii (2,7/4/2,5/3/2,5/
19,6), Saphir (2,2/5/2,2/;3,2/2/20,5), Sanita (2,2/3/3/3,2/3,5/20,5), Shamrock
(2,7/3/1,7/3/4/15,6), Sladkovska (2,7/4/2/3/4/17,4), Smakos (2,7/5/2,5/3/3/
15,2), Sommerniere (3/5/2,5/3/2,f)/17 ,7), Spartan (Llis.) (2,5/5/1,7/3,2/2,5/
18,4), Stieglitz (2,2/5/2,5/3,5/3,5/17,7), Susana (2,7/3/2,7/2,7/3/19,0), Tri
umph (2,5/3/2,5/3/3,5/19,7), Trogs Lichtblick (2,5/4/2,5/3/3,5/18,2), Ulster
Commerce (2,2/5/2,5/3/3/16,;')), UlsterHanger (2/4/2/2,7/2,5/15,0), Vietorij a
(2 7/ Q/')/')!'l r:/18 r:,) W '. (') "/'1/27/') r ")'"1' 4 5) TV' (27/4/2 ')/9 0

/ ')/lG "), v ':"1')1 ,.. ,,) ,,), ega '.,...",)", , "",')/")/",., , \ 19a , ,"-' J,!.,J ),0.

Clasa C: Aga (2,5/4,5/2,5/3,5/3,5/17/0, Altgold (2,7/3/3,2/3/3/19,2), Akebia
(2,7/3/3/3/4,5/21,2), Andrea (2,2/2/3,7/3,5/3/16,7), Anett (2,7/3/2/2,5/2,5/
18,5), Angelika (2,2/5/1,7/4/19,7), Apollo (Argo) (2,5/6/3/3,2/2,5/20,5), Arran
Cansul (2,5/3/3/3/1/16,7), Aspotet (2,5/3/3/2,3/3/20,5), Bevelander (2,2/4,5/
3/3,5/3,5/21,2), Bieloruskii (3/3/2,5/3,2/3/17,4), Bodenkraft (2,5/4,5/2,7/3/
2,5/23,1), Bomba 1 (2,7/3/2,5/3,2/3/20,9), Borl{a (2,5/4,5/2,7/3,2/4/25,2), Bul'''
:mania (2,5/5/3,2/3,2/3/23,2), Clivia (2,5/5/2,5/3,2/3/21,0). Columbia Bogota
(2/3/3,2/3,5/2/18,2), Condea (2,5/6/3/3,2/3/19,7), Cosima (3/5/2,5/3,5/2,5/
18,2), Cucull1s (2,5/3/2,5/3/2/21,0), Desiree (2,2/5/2,5/3,2/3,5/16,9), Delos
(2,2/6/2,2/3/5,5/20,6), Dorina (2,5/2,5/3/3/2,5/17,5), Electre (2/4,5/3,5/3,5/
2,5/20,9), Eisa (2,2/4/3/3,2/3/18,6), ErdJuaÎt (2,2/3,5/3,5/3,5/2/26,0), Eschyle
(2,5/4,5/3/3/3,5/23,5), Feldeslohn (2/5/1,5/2,5/2/21,9), Feuergold (2,7/5,5/1,5/
1,7/3,5/19,7), Fink (3,2/4/2/2/3,5/20,4), Fridalin (2/4/3/3,2/3,5/21,0), Froma
(2,5/5/3,2/3,2/3,5/22,6), Geisha (3,5/6/3,2/3/3/16,5), Gluckspiltz (2,5/3/3,2/
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3,5/4/15,7), G ranat (4/3,5/2,7/3,2/3/17 ,~Î), Gratiola (2,5/2/2,7/2,5/2/21,6), Gun
da (2,7/5,5/2/4/3/16,5), Havilla (2/4,5/3,5/3/4,5/24,4), Herbstfreude (2/5/2,5/
3/3/21,6), Herbstgelhe (2,2/4/1/2/2/21,7 f),. Hessenkrone (2,2/6/3,2/3,5/3/19,2),
I10rsa (2,2/4/3,7/3,5/5/23,9), Huron (2j;-J/2/2/2,5/18,2), Iduna (2,7/5/3,2/2,7/
4/22,9), Irene (2,5/5/3,2/3,5/2/16,5), Isola (2,7/4/2/1,2/1,7/13,5), Iulius Ami
sepp (2,5/3,5/2,7/3,7/3,5/17,5), J ohana (2,5/5/3,5/3,2/2/23,6), Karduia (2,5/
5/3,2/3,2/3/21,1), Krisenek (2,7/6/3/3,2/2,5/18,4), Lawa (2,2/3,5/2/3/2,5/20,1),
Linda (2,5/5/3,5/3/2,5/22,2), Lorh (2,2/"1/3,2/3/3/18,0), Luna (2,2/4,5/3,2/3,2/
3,5/21 ,H), l\fargit (2/4,5/2,2/2,5/4/25,6), Mensa (2,5/5/2,7/3,5/3/19,6), l\fentor
(3/5/2,5/2,5/:~,5/22,9), Milva (3,2/4/1,7/3,5/2,5/15,2), Mojar (2,2/4/2,7/3,2/
2/21,7), l\rIoravia (2,5/4/3,5/3,2/3,5/23,0), Neetar (3,2/4,5/2,5/3/2/19,9), Noor,.,
deHng (2/5,5/3,5/3,2/3,5/23,G), NOva (Lembke) (2,2/6/2,2/2,7/2/20,4), Olympia
(2/4,5/3,2/3,5/4/23,2), Orion (2,2/4/3,2/3,2/3,5/22,1), Osa (2,7/5,5/2/3/3/24,6),
Paladij n (2,2/4,5/3/3/2,5/15,6), Pandora (2,5/5/2,7/3/3/19,0), Palm..Rosada
(2,7/5/3/3/3/22,7), Paul \Vagner (2,2/3,5/3/3/3/23,1), Pentland Crown (2,7/
3/3/3,5/4/17,5), Praha (2,5/5/3 ,5/3,5/2,5/H),2), Petra (2,7/4,5/2,5/3/3/19,6),
Prinzess (2,2/5/3,7/3,5/4/16,0), Prof. Geriach (2,5/3,5/3,2/3/3,5/21,5), Prum
meI (3/5/4/3,5/4,5/21,5), llegina (2,5/5,5/3/3,5/3/24,0), Reichskanzier (2,2/
2/3/2,7/4/21,9), RiIa (2,5/5/1,7/3/2,5/21,9), Ringsorte (2,2/4,5/3/3/3,5/20,9),
Rotkelchen (2,5/5/3/3,5/4,5/19,7), Sarka (2,5/4/3,2/3,2/2/21,0), Saturna (2,2/
5/2,5/3/2,5/21,7), Schneeflocke· (2;2/3,5/4/3,2/3,2/20,6), Sigyn (2,5/3/1/2/4/
18,1), Silesia (2,5/3/3,5/3,5/4,5/22,4), Stahanovskii (2,2/2/3/3,2/2/19,9), Sue,.,
via (2,5/5,5/3,5/3,5/1,5/22,5), Surprise (2,5/4,5/2/3/3,5/21,0), Swite Perly
(3/5,5/2,7/3,5/4/18,2), Tedria (2/4,5/3/3/2/19,1), Tiesa (1,7/2,5/1,2/1,2/5/20,0),
Tiger (3,5/5/2,5/3/4/23,5), Tombola (2,5/4/2,2/3/2,5/18,1), Traj anda (2,7/3/
3/3,5/3/20,0), Vister Supreme (2,5/3/3,2/3,2/3,5/17,2), Vku (2,7/4,5/3,2/3,5/
3/21,6), Vrtica (3/4,5/2,7/3,2/3/20,7), Vte (2,5/5/1,7/2,7/3/19,5), Veljaminov
skii (2,7/4/2,5/3,5/3,5/20,7), Zorza (2,2/5,5/1 ,7/3.2I i ~r'1 l). Clasa D: Alisma
(2,2/5/4/3,7/2,5/19,0), Amex (2,7/5/17/2/3/2t,C /, Amyla (2,2/5/3,7/3,5/4/
20,9), Edelgar~ (3,5/5/4/4/2/23,0), Forma t {? /;1 .:: i2 7/3,5/2,5/21,9), Fredana
(2,5/4/3,7/3,7/ 23,1), Hanibai (2,7/4/3,7/3,7/2,5/19,7), Konsuragis (2,5/5/4/
4/2/19,1), MiIl(!enes (2,7/5/3/3,5/3/21,5), Naseor (2,2/4/3,5/3,5/2,5/18,2), Nisa
(2,5/3/3,2/3,5; /21,1), Tannenberg (2,7/3/3,2/3,7/4,5/21,2), Virginia (2,7/5/
3,5/3,7/3/19,7) Woudster (2,5/5/4/3,5/2,5/23,5).

Soi uri ?{'zi!. Clasa A/B: lVIenominee (2,5/2/1,7/2/4/11,5), Sagitta (2,2/
5/1,2/1,7/2/16,5), Clasa B: Benedicta (2,5/5/1,7/2,5/2,5/20,0), Caj ka (2,5/
5/1,7/2,5/3/19,4), Fram (2,5/3/1,7/2,2/3/20,2), Ker Pondy (2/5/2/2/3/15,6),
Magna (2,2/5/1,5/3/3/17,5), Spekula (2,5/1,5/2,2/3/19,4), Thorbeke (2,2/3/
1,7/2,5/2,5/13,5), Vertifolia (2,5/4,5/2,2/2,5/2/14,7). Clasa B/ C: AIpha (2/4/
2,7/2,7/3/19,1), Ambassadeur (2,7/5/2,7/2,7/3,5/20,6), Eba (2,5/4,5/2,5/3,2(
1,5/21,7), Erasme (2,5/4,5/2,2/2,7/4,5/HJ,5), Erendira (2,2/3/2,5/3,2/3,5/17,2),
Fita (2,7/4/1,5/3/3,5/19,0), Ghimbăşan (3,7/3/7/3/2,5/3/3/17,0), Helena (2/3/2,5/
3/2/21,4), Immertreu (2,5/5/2/2,7/3,5/21,6), Institut de Beauvais (2,2/3/1,5/
3/2/16,4), KoIectyw (2,2/5,5/2,5/2,7/2,5/18,5), Kotnov (4/3,5/1,7/2,7/3/15,9),
Plato (2,2/5/2,7/3/2/24,2), Postep (3/4/2,7/3/1/21,1), Honda (2,2/5/2,7/3/3/
19,7), Switez (2,5/3,5/2,5/3,3/19,9), Tasso (2,5/4,5/3,2/2,5/2i25,2), Warta
(2,2/5/3/3/2,5/20,2), WuIkan (2,5/2/3/3/2,5/21,5), Clasa C: AnciHa (2,2/4/
3,2/3,2/3,5/24,4), Bertita (3/4,5/3/3.2/2,5/17,0), Blanil{ (2,5/4/2,7/3/7/23,1) ~
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Bolko (2,7/5,5/2/3,5/2,5/20,0), Cobra (2,5/6/3/3,7/3,5/20,1), Datura (2,2/5/
3,5/3,2/3,5/23,5), Eva (3/4,5/3,7/3/3/22,5), Ewerest (3,2/4,5/3/3,2/2,5/19,7),
Fabrieia (2,5/4/3,2/3,5/3/23,5), Flamiiigstarke (2,2/3/2,7/2/4,5/22,0), Gari (3,5/
8,5/1/1,7/3/20,5), Gemma (2,5/5/3,5/3,5/3,5/22,9), Gram (2,2/4,5/1,7/2,7/3/
21,5), Gustav Adolf (2/3/3/3,2/3,5/21,2), Herkula (2,2/4,5/3/3,2/3/20,1), Hin
denburg (2,5/4,5/3/3/2/18,0) Hutten (2,5/3,5/3,7/2,2/3/19,0), Industrie (2,5/
5,5/3,7/3,2/2,5/23,6), 1(rliger (2,2/5/3,5/3,2/2,5/21,5), J~erehe (2,2/5/2,5/3,2/
3,5/19,9), Maritta (3/4,5/2,7/3,7/3/19,2), Merkur (2,5/5/2,5/2,5/4/20,0), Nar
wig (2,7/3/3,2/3/3/19,9), Nederlander (2,2/4,5/2,7/3,2/2/18,0), Orzel (2,5/5/
3,2/3,2/3/20,1), Owal (2/5/3,2/3,2/3/22,6), Owalgelbe (2,5/5/3/3,2/2,5/16,7),
Pantber (2,2/3/3/3,2/4,5/24,5), Parnassia (3/3/1,5/2,5/4/21,7), Pimpernel (2,5/
5/3,7/3/3,5/21,7), Prevalent (3/5,5 /3,2/3,2/2/23,9), Procura (3,7/5/2,7/3/2,5/
24,0), Robusta (2/3,5/2,2/3/3/24,1), Spătrot (3,5/3/3/3/4/17,4), Star (2/5/3,2/
3,2/2/22,1), Tosea (2,2/5,5/2,5/3,5/2,5/18,9), Wyszoborskie (2,7/4/3/3,2/3/
20,5), Uran (2,5/5/3,2/3/2,5/21,5), Votan (2,5/5/1,5/1,2/1,5/19,4), Zeisig (2,5/
5/2,7/2,7/2/16,2). Clasa D: FIbra (3/6/3,2/3,7/2/22,1), Herulia (4/3/4:/4/3/21,7),
Kaptah Vandel (2,5/4/2,7/3/3,5/24,0), Napoca (1,5/3/4/3,7/2/23,1), Noteţ

(2,7/6/3/3,7/3/21,2), Pollux (2,5/4,5/3/2,5/2,5/26,0), ptosna (2,5/3/2,2/3,2/
2,5/25,1), Spatz (2,7/5/3,7/3,5/1,5/23,0).

Linii: Clasa A: Bli.55.958/47 (3,2/5/1/1,7/3/18,4), Bv. 69-57. (3/,5
3,5/1/1,2/3/10,2), Dijkhuis 50-25/25 (2,7/4/1,2/1,7/3/14,7), V.1(.63-18
(4/4,5/1/1,2/1,5/11,2). Clasa A/B: Bv.5-58 (2,5/4/1,5/2,2/3,5/15,5), Bv.44
58 (2,5/3/1,5/1,7/3/10,5), Bv.734-61 (3/3,5/1,2/1,7/3,6/15,2), Huslive 156/15
(2,7/3/1,2/2,2/2,5/16,5), H.Z.57-51 (2,5/3/1,5/1,7/2,5/16,9), H.Z. 58-56
(3/3,5/1,5/1,7/2,5/17,2), H.Z.S.55-130 (2,2/3/1,5/1,7/3/13,0), 1(onst. 65-47
(3,2/5/1,7/1,5/2,5/14,4), Lli.54-872-172 (2,2/5/1,5/2/3/15,4), Lli.58.549
7N (2,7/5/1,5/1,5/3/17,7), M.A.435.e-137 (2,7/4/2,2/2/2,5/20,6), Mansold 69
380 (2,7/4,5/1,5/1,7/3,5/16,5), M.P.1.44.1016/10 (2,7/4,5/2/2,2/2/21,7),
M.P.I.50.247/2 (2,5/5/1,5/1,7/2,5/18,5), M.P.I.54 -4129/288 (2,2/611,7/2/2,5/
22,0), 63.SED-2 (3,2/5/1/2,2/2,5/14,1), U.S.D.17-75-4 (2,2/3,5/1,5/2/2,5/
15,6), U.S.D.A.X.96-56 (3,2/2,5/1/2/3/11,0). Clasa B: Bv. 1053 (3/4,5/1,5/
2,2/3/22,6), F.5459 (2,5/5/1,7/2,5/1,5/20,5), H.Z.57-751 (2,2/3/2/2,7/2,5/17,0)
H.Z.61-408 (2,5/4/2/2/3,5/18,9), 1(.17-60-394/25 (2,5/5/1,5/2,2/2,5/17,0),
K.S.8 (3/5,5/1,7/2,5/3/13,9), 1(.Z.3-4 (2/4/2,5/2,2/3/20,0), Li-4121-58
(2,5/6/2/2,2/3/13,2), Lind. 306-55 (2,5/5/1,7/2,2/2/19,6), Lind. 1171 (2/4/
2,2/2/3,5/18,7), Lli.54-872-10 (2,7/4/2,2/2,2/2/15,0), Lli. 62-924 (2,5/3/2/
3/3,5/17,6), Lii.63-245-1046 (2/3,5/2,5/2,2/2/18,5), Lli.532-187& 2/4/2,5/
2,5/2/19,9), Lli.742-10 (2,2/4/2/2,2/3,5/14,7), Mg.69- 57 (2,5/4/2/2,7/2,5/
17,2), Ng.8 (2,7/3/1,5/2,5/2/15,2), 63.S.E.O.-2 (2,5/5/1,7/2,2/2/18,5), ST,
10-3 (2,5/3/1,5/2/2,5/15,7), V.D.Werff.64-23 (2/4,5/2/2,2/2/13,7), V.R.61
215 (3,7/4/2/2,2/3/14,1), W.E.58-42j9N (2,2/4,5/1/2,5/2,5/13,1), W.E. 58
7-49N (2,7/6/1,5/2,2/2/14,0). Clasa B/C: 54.A.K.-18 (3/4,5/2,5/3/2,5/24,7),
Borgerst 875/49 (2,7/5/2,5/3/2,5/20,5), Braf.l09/44 (3/5/2,2/3/2,5/16,4), Bli
216/47 (2/3/2,5/3/2,5/17,9), Bv.168-61 (2,2/5/2,7/3/2,5/24,1), Bv.1 05 8 - 61
(2,2/3/2,2/3/3,5/15,2), F.P.55. (2,5/4/1,5/3/4/15,5), Hibinîi 3 (3/4/2,2/2,7/3/
14,0), H.Z.57 - 636 (2,7/4,5/2,2/3/2,5/16,2), H.Z.62-16 (2,7/5/2,2/3,2/2,5/
16,6), 59.I.H-l (2,5/5/2,2/3/3,5/14,5), K.110 (2/4/2,7/3/2/16,7), R.17. 58.
235/4 N (2,2/4/2,5/3/3/21,2), KA.62-378-92 (2,4/4/1,7/3,2/2/22,7), Lind.
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1763 (3/4/2,5/2,7/2,5/20,6), Lti. 5084 6 (2,5/4,5/2,5/3/2,5/16,6), Lii.51
172.48 (2,2/3,5/2,5/2,7/2/20,1), Lu. 54-893-7 (3/3/2,2/3/3,5/16,7), Lii.56
132-36 (2,5/4,5/2,7/2,7/3/16,4), Lii.-56-134-30 (2,2/4/2,5/2,7/2/17,7), Lu.
58-469-7 (3/4/2,2/3/2,5/19,0), Lu.60- 288- 29 (2,5/4,5/3/2,7/2/18,4), M.36
-33-4 (3/3,5/2,5/2,5/3/14,6), M.P.I.44-2·47/2 (3,5/5/3/3/2,5/18,7),
44.335/130 (2/4/2/3/3,5/17,2), Mutinga 19 (2,5/5/2,2/3/3/16,1), 63.SEO-6
(2/3,5/2,5/3,2/3/17,2), 63 SEY-1 (3/4/2,5/2,7/2,5/20,6). Clasa C: B.6-53
(2,2/"1/2,2/3,5/3/20,2), Bv.151-61 (2,7/4/1,7/3,5/2/16,7), Bv. 1040-61 (2,2/
4/3/3/3,5/20,0), Gu-633 (3,2/3,5/3/3,5/3/17,7), I.E.-a (2,2/3,5/2,7/3,5/2,5/
22,6), Ka.59-378/6 N (2,5/4/3,5/3,2/2,5/24,0), K.R.41-110 (2/4/3,5/3/2,5/
18,9), Li,975-57 (2,7/4/3,5/3,2/3/21,6), Lind.487-51 (2,5/4/3/3,5/2,5/16,2),
Lind. 4978-54 (3/3/3,5/3,5/2/11,2), Lii.50-119-46 (3/4/3/3,2/2/23,5), Lti.
63.219-112 (3/5/3,5/3,2/2,5/18,5), Lti.63.226-103 (2,2/4/2,5/3,5/2,5/18,0),
Ma.589-122 (2,7/4,5/3/3,2/3/20,5), M.P.I.44-1004/5 (2,7/5/3,2/3,2/2,5/22,2),
V.K.61/233 (2,5/4/3/3,5/3,5/12,4). .

Soiurile timpurii şi semitimpurii se încadrează în special în clasele
B/C (32,05 %) şi 13(27,18 %), soiurile semitîrzii în clasele 13 /C (37,12 %) şi

C(33,17%) iar cele tîrzii în clasele C(40,73%) şi mai puţin în B/C (32,08%).
Clasa A este reprezentată în proporţie de 64,29 % de soiurile timpurii şi semi
timpurii şi doar 21,42 % de semitîrzii şi 14,28 % de tîrzii. în schimb clasa
D (clasă de amidon) este reprezentată de soiurile semitîrzii (50,00 %). Soiu
rile semitîrzii Borka şi Osa şi tîrzii Ancilla Plato, Procura, Prosna, Robusta
şi Tasso au realizat sau depăşit în condiţiile anului 1973 conţinutul de 24 %
.amidon iar soiul semitîrziu Erdkraft şi tîrziu Pollux, chiar pe cel 'de 26 %.

QUALITY ANALYSIS IN POTATO SORTIMENT OF
POTATO INSTITUTE (LC.C.S.) FROl\1 BRAŞOV

SUMMARY

429 varieties were analysed for tuber eyes depth. Almost of them clevelop
tubers with eyes between 1.0 and 1.6 mm depth ; 16.210/0 from late varieties clevelop
tubers with eyes in depth class of 1.7-2.3 mm and 1.350/0 develop tubers belonging
to 2.4-3.0 mm eyes depth class (see the list within the text).

489 varieties were analysed for cooking quality ; there is a list within the text
for maturity groups and cooking quality classes (between brackets are mentioned as
follow: flavour notes, boiled flesh colour, disintegration because of boiling, starch
structure and raw flesh blackening ; in addition % tuber starch content physically
measured, is mentioned). The notes for behaviour during boiling are according to
LUGT & GOODIJK (1959) and for raw blackening are according to 1-9 scale system
where 1 = not blackened. Almost the varieties belong to B/C class and a rather
important part belong to B (the case of early and medium early varieties) or C class
(medium late and late varieties case). The medium late varieties Borka and Ora and
late varieties Ancilla, Plato. Procura, Prosna, Robusta and Tasso exceeded in 1973
'year 240/0 starch content and the medium late Erdkraft even 26 o/e starch content.
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QUALITĂTSANALYSENBEI KARTOFFELSORTEN AUS DER
KULTURKARTOFFELKOLLEKTION DES FORSCHUNGSINSTITUTES

FUR KARTOFFEL- UND ZUCKERRUBENBAU BRAŞOV

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden bei 429 Kartoffelsorten die Augenlage untersucht. Die meisten
Sorten hatten eine Augentiefe von 1,9 bis 1,6 mm; 16,21 Prozent der untersuchten
spăten sorten zwischen 1,7-2,3 mm und nur 1,35 Prozent der Sorten hatten die
Augentiefe zwischen 2,4-3,0 mm.

Die Speis,equalităt wurde bei 489 Sorten untersucht. Die Sorten wurden nach
der Reifezeit und Speisequalitătsklasse eingeordnet. In Klammer sind die Bonitur
klassen fur den Geschmack, Fleischfarbe, Zerkochen, Stărkestruktur,Kochverfărbung

des Fleisches sowie der prozentuelle Stărkegehaltangegeben.
Es wurde das Bonitierungssystem fur die Speisequalităt beim Kochen von

LUGT und GOODIJK (1959) verwendet. Fur die Kochverfărbung des Fleisches
bedeutet die Note eine geringe Verfărbung. Die meisten Sorten konnten in die Quali
tătsklasse B/C eingestuft werden, danach folgte die Klasse B, fur die frllhen und
mittelfrllhen Sorten und die Klasse C fUr spăte Sorten. Die mittelspăten Sorten
Borka und Ora und die spăten sorten Ancilla, Plato, Procura, Prosna, Robusta und
Tasso spiecherten unter den Bedingungen des Jahres 1973 uber 24 Prozent Stărke,

und die Sorte Erdkraft mehr als 26 Prozent.

KA4ECTBEHHbIE AHAJ1113bI COPTOB KAPTO<I>EJ1)I
B HAU110HAJIbHOYI KOJ1J1EKUI1YI

HAY4HO-I1CCJ1E,llOBATEJ1bCKOrO I1HCTl1TYTA
IlO B03JlEJ1bIBAHl1IO KAPTO<I>EJl)I 11 CAXAPHOYI CBEKJ1E

B 5PAillOBE

PE3IOME

Ha 429 copTax KapTo<iJeJI5I npOBeJIH aHaJIH3 r.'Iy6HHbI rJIa3KOB KJIy6Heii. Y 60JIb
illHHCTBa COpTOB rJIa3KH HaXO)J.51TC51 Ha rJIy6lIHe 1,0 H 1,6 MM; 16,21 0/ 0 n03)J.HHX COpTOB
BXO)J.51T B KJIaCC 1,7-2,3 MM, a 1,350/ 0 B KJIaCC 2,4-3,0 MM (CM. TeKcT) . .KYJIHHapHOe Ka
qeCTBO 6~JIO aHaJIH3HpOBaHO Ha 489 copTax. B TeKCTe npHBo)J.HTC51 cnHCOK rpynn 3peJIOCTH
II KJlaCCbI KalIeCTBa (B cKo6Kax YKa3aHbI 6aJIJIbI oueHKH BKyca, UBeT BapeHoH M51KOTH. CTe
neHb pa3BapHBaHH51, cTpyKTypa KpaXMaJIa H nOlIepHeHHe CblpOH M51KOTH, a TaKJKe H QJH3H
l.IeCI(H onpe)J.eJleHHOe npoueHTHoe cO)J.epJKaHHe KpaXMaJla). OueHKa BapKH npOBO)J.HTC51 no
CHCTeMe npe)J.JlO1:KeHHOH LUGT H GOODIJK (1959 r.), a nOlIepHeHHe B CblpOM BH)J.e 6aJI
JIaMH 01' 1 )J.O 9, r)J.e 1 YKa3bIBaeT Ha OTcycTBHe nOlIepHeHH5I. DOJlbIJlHHCTBO COpTOB BOIJlJlH
B KJlaC~ B/C. BTopoH KJIaC~ KaK Y)J.eJIbH~H Bec, COCTaBJl51eT B )J.Jl51 paHHHX H cpe)J.HepaHHHX
COpTOB H C JJ.Jl5I cpe)J.Hen03)J.HHX H n03)J.HHX COpTOB. Y cpe)J.Hen03)J.HHX COpTOB DopKa H Opa
H n03)J.HHX COpTOB AHIIHJlJla, TIJIaTO, TIpoKypa, TIpocHa, Po6ycTa H Tacco, cO)J.epJKaHHe
KpaXMaJla B 1973 r. npeBbICHJlO 240/0, a Y cpe)J.Heno3)J.Hero copTa Ep)J.Kpa<iJT - 26010.
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INFLUENTA MARIMII TUBERCULILOR DE CARTOF
ASUPRA 'REZISTENŢEI LA VĂTĂMARI MECANICE

RODICA GHIMBAŞAN*) şi T. CATELLY
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In lucrar~ ~e prezintă rezulta.tele testărilor privinc! influenţa
mărimii tuberculilor de cartof asupra re~zisten:ţei la vătămări me
canice. Această influenţă a fost analizată atît în condiţii de labo
rator cît?i ~ncondiţii d€ cîmp. tn laborator, rezistenţa la vătămări

rnecclnice, exprimat;ii prin indic,el€ ele elasticitat,e al tuberculilor
maturi, nu este iriHuenţată .fie mărimea tuberculilor. tn ~condiţiile
recoltării şi sortării mecanizate, rezistenţa la vătămări mecanice,
exprimată prin procentul de masă vătămată, este influenţată de
mărimea tuberculilor. Astfel din determinaţia multiplă obţinut~

(R2 = 99,90/0), pentru procentul total de masă vătămată, cea mai
mare determinaţie parţia.Iă ,este atribuită procentuilli de masă vă

tămată al tllperculHormari (Q4,~OjQ) urmat de procentul de masă
vătămată ai tuberculilor mijlocii,' cu o determinaţie de 14,40/0, ulti
mul loc fiind atribuit procentului de masă vătămată al tubercu
lilor mici. La recoltarea cu mijloace mecanice în cantitatea totală

de masă vătămată intervine şi influenţează direct mărimea tuber
culţl()rdatprit~vitezeldedeplasare' q. lOr' pe transportoare şi

m~rimţi şocuril()r primite.

Prin introducerea şi extinderea compinelpr de recoltat şi a maşinilor

de sortat, vătămările suferite de tuberculii ele calttof au crescut simţitor şi

au devenit o problemă. importantă pentru păstrare, reducerea pierderilor
şi menţinerea aspectului comercial al tuberculilor.

O s!eltie de cercetări scot în evidenţă faptul că rezistenţa la vătămări

m'ecankear fi un caracter de soi (VoI b rac h t, 1952; Lam pe, 1959)
şi că acestea se deos,ebesc între ele în ceea ce priveşte capacitatea lor de a
suporta vătămările meoanice (G a Il şi colab. 1967). J o h n s ton şi W i 1
s o n (1969), H u n ni u s şi Fu c h s (1970) arată că rezistenţa la vătămări

meoanice depinde, pe lîngă însuşirile mecanice ale maşinii de recoltat,
de variaţia mediului de cultură. Vo 1 b rac hit (1956) şi U 1 r i c h (1962)
atestă influenţa măltimii tuber:culilor in capacitatea acestora de a suporta
vătămările mecanice, informind despre creşterea gradului de vătă

mare a tuberculilor îh funcţie de mărime. Dar, rezultatele obţinute de
H u n ni u s şi Fu c h s (1970) arată că la majoritatea soiurilor nu există

nici o relaţie între mărimea tuberculilor şi cantitatea vătămărilor.

*) De la Universitatea Braşov.
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Avînd în vedere aceste informaţii, s-a propus analiza dependenţei

dintre mărimea tuberculilor şi rezistenţa la vătămăd mecanice testată atît
în condiţii de laborator cît şi în cîmp.

MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU. Testările de laborator s-au efectuat
pe trei categorii de mărimi de tuberculi aparţinînd soiului Măgura şi proveniţi dintr-o
cultură normală cu îngră~are minerală medie. RecoItarea s-a făcut la maturitate.

Rezistenţa la vătă .. tl"i mecanice, în condiţii de laborator a fost apreciată după

indicele de elasticitate "le" determinat cu ajutorul pendulului şi calculat după
relaţia:

Xo + Xmax
le'= ·fi

2

In care:

Xo - valoarea medie a reculului iniţial;
Xmax - valoarea medie a reculului maxim, final;
. n - numărul mediu de lovituri efectuate pe tuberculi în acelaşi loc pînă

la ruperea cojii.
Investigaţiile s-au făcut pe cîte 25 de tuberculi, din fiecare categorie de mă

rime, iar pe fiecare tubercul s-au efectuat analize în patru zone: dorsal, ventral,
bazal şi apical. Prelucrarea datelor s-a făcut prin analiza varianţei, iar pentru efec
tuarea comparaţiilormultiple s-a folosit testul Duncan.

Stabilirea influenţei mărimii tuberculilor asupra rezistenţei la vătămări meca
nice a acestora s-a efectuat şi în condiţiile recoltării în cîmp cu maşina E 649 şi

sortării mecanice la un număr de 20 soiuri. Din fiecare soi s-au ridicat probe pe
categorii de mărimi de tuberculi şi s-au depozitat timp de 6 săptămîni, după care,
s-au făcut cîntăriri şi determinări ale procentului total de masă vătămată şi al pro
centului de masă vătămată al fiecărei categorii de mărime.

Prin ecuaţia de regresie multiplă s-au putut scoate în evidenţă determinaţiile

parţiale ale fiecărei categorii de mărime de tuberculi cu estimarea procentului total
de vătămări.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Testările de laborator pe
tuberculii soiului Măgura, din grupele maJI'i, mijlocii şi mici scot în evidenţă

faptul că diferenţele deelasticitate existente între tuberculii acestor grupe
sînt neasigurate statistic (tabelul 1). Aceste rezultate sînt în concordanţă

cu cele obţinute de H u n n i u,s şi Fu ,e h s (1970) care n-au putut evidenţia

6 legătură clară între vătămări şi mărimea tuberculilm.

Tabelul 1

Comparaţii multiple privind elasticitatea unor categorii de marimi de tuberculi
(Comparisons between resilience indices of three tuber sizes - small, big, medium)

Clasa

1

II

III

Varianta

Tuberculi mici

Tuberculi mari

Tuberculi mijlocii

Valoarea
le

19,85

19,83

18,50

III

1,35

1,33

Diferenţa faţă de
varianta de pe locul

II

0,02

2,64

f,()4

2,75

DS5% faţăcîe 'variant~ 'de;be lQCUI
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După ce în condiţii de laborator nu s-a putllt stabili vreo influenţă

a mărimii tuberculilor asupra indicelui de elastidtate s-a realizat analiza
influenţei acestora asupra procentului total de masă vătămată obţinut în
condiţiile recoltălrii mecanizate. Procentul total de masă vătămată a fost
introdus ca variabilă dependentă în vederea stabilirii gradului de influenţă

asupra valorii cantitative a acestuia de către procentul de masă vătămată

a trei categorii de tuberculi. Matricea de corelaţie dă posibilitatea stabilirii
coeficienţilor de corelaţie şi determinaţie între procentul total de masă

vătămată şi procentul de masă vătămată al diferitelor categorii de mărimi

cît şi între acestea din urI11ă (tabelul 2).

Tabelul 2

Corelareaprocentului total de masă vătămată cu procentul de masă vătămată al
diferitelor categorii de mărimi de tuberculi. (Correlation of total percentage of

damaged mass with percentage of damaged mass .of each size class of tubers).

'Nr. Coeficient de corelaţie simplă r =

var.
2 31 ,

J. 0,919 0,744 0,364

2
0,437 0,111

84,4 0,446
3 55,3 19,1

4 13,2 1,2 19,9

Coeficient de determinaţie r 2 =

1 procent total de masă vătămată;

2 procent de masă vătămată tuberculi mari (big tubers) ;
3 procent de masă vătămată tuberculi mijlocii (medium tubers) ;
4 procent de masă vătămată tuberculi mici (small tubers).

În corelatiile obtinute determinatia cea mai ridicată se constată între
procentul totai de m~să vătămată (r2 ' 84,4 %). Această constatare s-ar
putea generaliza mai ales dacă se ţine cont de fenomenele fizice care inter
vin în mişcarea corpurilor cu mase diferite. Dealtfel, analizînd în conti
tuare determj:naţiilepentru categoriile de tuberculi mijlocii şi mici, pentru
procentul total de masă vătămată, se constată că acestea sînt în regresie
de la cei mi}locii către cei mici (r2 = 55,3 0/O şi r 2 = 13,20/0)'

Avînd la bază cOirelaţiile simple, s-a investigat în continuare pentru
stabilirea determinaţiei multiple şi a ecuaţiei de regresie multiplă a pro
centului total de masă vătămată. Din determinaţia multiplă obţinută de
R2 = 99,9 % se remarcă foarte dar că cea mai mare determinaţie parţială

(84,4) este atribuită faetorului clasat pe primul loc din punct de vedere
al mărimii procentului de masă vătămată, care reprezintă procentul de
masă vătăl11ată al tuberculilor l11ari. Acesta este urmat de procentul de
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~asă •..vă!tămată al tuberculilor. mijlocii, cu o determinaţie de 14,4 0/O şi
~poi de procentul de masă vătămată al tuberculilor mici cu determinaţie

parţială neglijabilă (tabelul 3).

Ecuaţia de .. regresie. mu,ltiplă şi determinaţiile parţiale ,pentru procentul total de
masă vătămată (y) fUI,leţie de ptocentul de. masă vătămată a trei categorii de mărimi

~e tubelictili (x). (MultiîJle correlation. coefficient ,multipleregression coefficient and
partial determinati~m thatare characteriz~ng the equation of. dependence of total
pcrcentaje of damaged mass (y) on damaged mass percentage of tl1.ree tuber size
classes (Xl; X2; X3)' There are added the accurracy of equation (R2) and the term free

of X in the regression equation.

Tabelul 3

I

Ortlihea % de masă vătămată % <le r).1asă vătămată % de masă vătămată

factorilor tuberculi mari tuberculi mijlocii tuberculi mici
(Xl) (X2) (X3)

Coeficientul
de corelaţie 0,919 0,994 0,999

Coeficientul
de regresie 0,99951 0,99953 0,99263

Determinaţia

parţială 84,4 14,4 1,1

Determinaţia multiplă R2 = 99,9 %

rermen liber ecuaţie regresie = 0,0005257

La acest nivel al relaţiilor stochastke în care s-au antrenat valorile
procentuale ale masei vătămate al celor trei categorii de mărimi de
tuberculi, apare clar faptul că procentul de masă vătăm.ată al tuberculilor
mari este factorul determinant al mărimii procentului total de masă vătă

mată la cartof. Aceasta întăreste rezultatele obtinute în corelatiile analizate
anterior şi apare deci mult m'ai sigură generalizarea în feno~enul studiat.

Se cons·tată că, în condiţiile determinării rezistenţei l,a vătămări me
canice a tuberculilor în laborator, folosind aparate în care tuberculii sînt
fixaţi într-un suport, mărimea tuberculilor nu are nici o influenţă asupra
valorii indicelui de elasticitate a acestora; Indicii stabilitţi în laborator,
prin această metodologie, pot fi utilizaţi numai la testarea rezistenţei

specifice a soiurilor şi materialului în curs de ameliorare. In condiţiile·

recoltării .şi sortăifii mecanizate, în oare caz tuberculii se deplasează pe
transportoare, mărimea t\lberculilor influenţează în mod direct procentul
total de masă vătămată, folosit drept indicator al rezistenţei la vătămări

meoanJce a tubercuJilor în cîmp. In această situaţie, în viteza de deplasare
a tuoeTculilo[' pe transportor, în amortizarea şocurilor primite, .în. forţele
care se nasc în procesul reco1tării intervine şi influenţează în mod direct
mărimea tuberculilof. De aceea, practic, pentru reducerea procentului de
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masă vătămată considerăm că trebuie. acţionat în~ensul mi~şorăjfii vitf;zei
de deplasare a tuberculilor mari pe transportoarele maşinilor de recoltat
şi sortat.

EFFECT OF POTATO TU13ER SIZE ONtf,ESISTANCE
TO MECHANICAL DAMAGES

SUMMARY

In the laboratory the resistance (expressed by the .resilience index) did not
cl~pend on the tuber size. In the fieldthe resistance(expressed by the percentage
of damaged mass after mechanical hat-vest ahd sorting) did depend on the tuber
size.. In the regression equation the total multiple deterrnination (r2 = ..99.9 %)was
composed of the partial determination due tothe percentage of damaged mass of
the big tubers (84,4010), mediumtubers(14.40f0) and small tubers (ai very small deter
mination value). The fact. ist explained. by thedifferent speed of tubers moving an
band conveyors and by different intensities mechanical shocks, in furiction of the
tuber size.

DER EINFLuss DER KARTOFFELKNOLLENGROSSE
AUF DIE WIDERSTANDSFĂHIGKEIT,

GEGEN MECHANISCHE BESCHĂDIGUlNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit wurden die Prilfungsergebnisse hinsichtlich des Einflusses
cler Knollengrăsse auf die Widerstandsfăhigkeitbei mechanischen Beschadigungen
dargestellt.

Dieser Einfluss wurde sowohl im Laboratorium als auch in Feldbedingungen
analysiert. Im Laboratorium wird die Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Be
schadigungen als Elastizitătsindex der Knolle, nicht von der Knollengrosse
beeinflusst.

In der praktischen mechanisierten Ernte, Sortierung, Aufbereitung und Lage
rung, ist die Widerstandsfăhigkeitgegen mechanische Beschădigungen, als Prozent
der beschădigten Masse der Knolle, in grossen Massen von der Knollengrăsse beein
f1usst, ausgedrilckt.

Aus den gesamten Beschadigungen (R2 = 99,9010) gehărte der hăchste Anteil
zu der Funktion der grossen Knollen (84,4 %) gefolgt von der Fraktion der mittleren
Knollen (14,4 %) und sehr wenig zu der Fraktion der kleinen Knollen.

Bei der vollmechanisierten Ernte, ist die gesamte Beschadigung unmtitelbar
durch die Knollengrosse die eine grosse Geschwindigkeit bei der Bewegung auf die
Fărderbănder und stărkere Erschiltterungen haben, beeinflusst.

BJH15IHI1E BEJII14I1HbI KAPTO<I:>EJIbHbIX KJIY5HEYf
HA YCTOYf4I1BOCTb K MEXAHI14ECKI1M TIOBPE>KllEHI15IM

PE3IOME

B pa60Te npHBOJUlTC51 pe3yJlbTaTbI H3yqemUI BJIH5HIH5I Be.JHlqHlIbi KapTOcPeJIbHhIX

KJIy6HeH Ha yCTOHl.mBOCTb K MexaHH4eCKHM nOBpe)l{AeHH5IM. 3TO BJIH5IHHe H3YQaJIOCb KaK

B JIa60paTopHbIX TaK H nOJIeBbIX yCJIOBH5IX. B JIa60paTopHbIX yCJIOBH5IX YCTOHql-lBOCTb K

MeXaHHqeCKHM nOBpe)l{AeHH5IM Bblpa)l{eHHa5I nOKa3aTe~leM ynpyroCTH speJIbIX KJIy6Hei1, He
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110,nBeraeTC5I BJIlUIHHIO BeJIHlJHHbI KJIy6HeH. B YC~lOBH5IX MeXaHHlJeCKOH y60pKe H COPTHPO
BaHH5I, YCTOHeIHBOCTb K MeXaHHlJeCKHM nOBpe:tK,neHH5IM, Bblpa)KeHHa5I IlpoueHTOM IlOBpe)K

,neHHOH MaCCbI, no,nBep)KeI-Ia BJIH5IHHI-O BeJIHlJHHbI KJIy6HeH. TaK, MHOrOlJHCJIeHHble ol1pe,ne
JIeHH5I (R2 = 99,90/0) IlOKa3bIBaI-OT, 'tITO HaH60JIbUmH IlPOUeHT nOBpe)K,neHHoH MaCCbl

COCTOHT H3 KpyllHblX KJIy6HeH (84,4%), cpe,nHHH - KJIy6HeH cpe,nHeH BeJIHlJHHbl (14,40f0) Ii
caMblH HH3KHH IlpoueHT H3 He60JIbIIIHX KJIy6HeH. I1PH MeXaHHlJeCKOH y60pKe o6mee KaJIH
4eCTBO IlOBpe)K,naeMoH MaCCbl KJIy6HeH nO,lI.BepraeTC5I Hellocpe,nCTBeHHoMy BJIH5IHHI-O Kpyn

HOCTH KJIy6HeH 6JIaro,lI.ap5I CKOpOCTH HX nepe,lI.BHIKeHH5I Ha TpaHCllopTepax, a TaK:tKe H CHJIe
lIOJIylJaeMblX y,napOB.
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In ciclul de cercetări privind stabilirea factorilor care con
diţionează rezistenţa la vătămări· mecanice a tuberculilor de car
tof, problemele s-au axat pe structura anatomică a tuberculului,..
simea suberului exprimată în ~l şi numărul de straturi de celule
lelor miezului şi corelarea acestOra cu mdicii rezistenţei la vătămări

mecanice. Suberul a fost analizat atît ca grosime a lui, exprimată

în microni, cît şi ca număr de straturi din care este alcătuit. Cer
cetările efectuate în dinamica formării şi creşterii tuberculilor scot
în evidenţă diferenţierisemnificative între epocile de recoltare
atît pentru grosilTe<l suberului cît şi pentru rezistenţa la vătămări

mecanice, testată în paralel şi exprimată prin indicele de elastici
tate 1 e • Rezultatele atestă grosimea suberului (Ll), numărul de stra
turi din care este alcătuit 'Şi densitatea celulelor miezului, drept un
caracter de soi, iar variabilitatea este în general mică. Intre gro
simea suberului exprimată în ~l şi numărul de straturi de celule
din care este alcătuit suberul, există o dependenţă foarte strînsă

(r = 0,942***) acestea fiind funcţie de genotip (tabelul 8). Varianta
elasticităţii sau rezistenţei cojii este explicată de dependenţa de
grosimea suberului numai în proporţi!e de 00-24 %. Corelarea elas
ticităţii cu densitatea celulelor miezului scoate în evidenţă un sens
negativ al acestei dependenţe pentru 60 % din soiurile analizate.
Probabil că elasticitatea este influenţată foarte mult de conţinutul

în substanţă uscată, de compoziţia chimică şi mai ales de elastici
tatea pereţilor celulei.

Există tendinţa de a atribui unor zone de pe suprafaţa tuberculilor
de cartof o rezistentă mai mare sau mai mică la văitămărHe mecanice.
Mei n 1 şi E f f m e ~ t (l966) constată o rezistenţă mai mmre a tuberculilor
de cartof la oapetele acestora comparativ cu mijlocul dar nu încearcă să

stabilească cauzele diferenţi,erii rezstenţei. Nu se cunosc pînă în prezent
dat-e legate de anatomia tuberculului de cartof, întrucît aceste cercetări

reclamă un volum faorte mare de lucru (D am b r o t h, 1967). L evi TI

(1969) arată importanţa studierii suberului a structurii anatomice a tuber
culilor, acesta în special pentru proiectarea maşinilor de recoltat.

In prezenta lucrare s-a propus analiza dependenţei între rezistenţa

la vătămări mecanice a tubercul.ill.or de cartof şi structuria anatomică a

.) Universitatea Braşov.
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acestora, punînd accent îndeosebi pe grosimea suberului şi densitatea celu
lelor miezului.

Aspecte ale formării tuberculului şi diferenţierii ţesuturi1or, inclusiv
a suberului sînt descrise de Ar t'S c h wa ger (1924), Str a s b u r ger
(1962), E sas h i (citat de P e t e r f i şi SăI ă g e an u, 1972) şi Z a a g şi

colab. (1973). Intrucit Sac h s (citat de Clip ce ,a, 1965) arată că graficul
creşterii organelor plantei, a plantei întregi, în timpul întregii perioade de
vegetaţie este o curbă de forrnă. sigmoidă, tipică creşterii vegetale'}r cer
cetările prezente variapilitatea grosimii suberului şi corelarea acesteia cu
rezistenţa la vătămări mecanice s-a făcut în dinamka formării şi creşterii

tuberculilor de cartof, după ce, în prealabil, a fost analizată variabilitatea
grosimii suberului pe tubercul.

MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU. Testările pentru analiza structurii
anatomice a tuberculului s-au efectuat în anii 1970 şi 1971, pe soiuri provenind din
colecţia dc soiuri a 1.C.C.S. Braşov, urmărind aspecte ale variabilităţii grosimii
suberului şi densităţii celulelor miezului, funcţie de genotip şi corelarea acestora cu
indicii rezistenţei la vătămări mecanice, determinaţi în condiţii de laborator.

Determinarea grosimii suberului. Probele s-au recoltat cu ajutorul unei ron
deIe, confecţionate în acest scop, de la 25 de tuberculi Pentru fiecare soi. În anul
1970 probele s-au recoltat în trei epoci, imediat după recoltarea tuberculilor au fost
conservate în formol. Citirile microscopice, 200 pentru fiecare soi, au avut drept scop
stabilirea numărului de straturi. din care este alc.ătuit suberul. Grosimea suberului a
fost exprimată în microni. În paralel, tuberculii aparţinînd acestor soiuri au fost
testaţi din punct de vedere al rezistenţei la vătămări mecanice, exprimată prin indi
cele de elasticitate (1 c) şi rezistenţa' cojii (n) cu ajutorul pendulei (R o d i c a G h i m
b ă şa n, 1974).

In anul 1971 testările s-au efectuat la maturitatea tuberculilor, la un număr
de 32 de soiuri cu perioadă de vegetaţie diferită. Testările au avut ca scop şi analiza
densităţii celulelor miezului funcţie de genotip şi corelarea acesteia cL1 rezistenţa la
vătămări mecanice.

Determinarea densităţii celulelor miezului. Probele s-au recoltat din zone cît
mai diferite, pentru a cuprinde întreg tuberculul, evitîndu-se zona medulară cu con
centrări de vase. Din fiecare soi s-au recoltat probe de la 25 de tuberculi, conservate
în formol. In momentul efectuării citirilor s-a încercat îndepărtarea amidonului prin
spălare. Densitatea ţesutului miezului a fost exprimată în celulejmm2•

REZULTATE ŞI DISCUŢII. 1. Grosimea suberului. Cercetările grosi
lTIii suberului scot în evidenţă variabilitatea în dinamica creşterii tubetcu~

IHor, exprimată atît în microni cît şi ca număr de straturi de celule, la,'ma
joritatea soiurilor analizate. Fac excepţie soiurile precoce Gallo, Sirtema
şi Ostara la care diferenţele între mediile ultimelor două epoci de recoltare
sînt nesemnificative (tabelul 1 şi 2).

.Dacă rezistenţa la vătămări mecanice este corelată cu grosimea su
berului atunci tuberculii de cartof recoltaţi într-o fază mai timpurie sînt
mai sensibili la vătămări. In acest caz trebuie acordată o atenţie deosebită
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Tabelul 1

Variabilitatea grosimii suberului (in microni) in llinamka Iormi'h'ij şi creştcl'U tuherculilor (Varia
bility OI suber tbicluless ([1.) in dynamics oi tuher formation - thrce times of harvcsting.

Sah:l Epcca 1 Epoca II Epoca III Media pe soi

Urgenta 6121 Ac 66 157 Ab 68,66 Aa 65,48 A
Bintje 48,45 Bc 53,12 Bb 68,66 Aa 56,75 B
Desiree 4707 Bc 52,16 Bb 59,00 Ba 52,74 C
Sirtema 45,62 BCb 51,21 BCa 53,12 Ca 49,98 D
Ostara 43,69 Db 52,67 Ba 53,25 Ca 49,87 D
Amsel 42,:39 Dc 48,72 Db 51,76 Ca 47,62 E
Adwira :3748 Gc 45,17 Eb 57,61 Ba 46,75 E
Atlanta 398:3 Fc 4:3,12 Fb 50,95 CDa 44,66 F
GaIlo 41,19 DEb 43,42 Fb 43,51 Ea 42,70 G
Carpatin 31,71 Hc 38,40 Gb 41,12 Fa 37,08 H

Medii pe epocă \ 43,86 c J 49,46 b I 54,7G a I
*) litere mari pentru semnificaţia pe vertical<'i:

- interior tabel Ds 5%=1,62 - 1,92
- medii marginale Ds 5a=0,94 - 1,11

'" *) litere mici pentru semnificaţia pe orizontală:

interior tabel Ds 5 % = 1 - 94 - 2,06
- medii marginale Ds 5%=0,55 - 1,86

Tabelul 2

Variabilitatea llum~lndui de straturi de cclulc ale suherului in dinamica Iorm~11'ii şi creşterii tubcr

~uIilor. (Variahility of. sul,er ecll hQ'cl's numbcr in d,ynamies oI tuhcr formation - three times

OI haneslinfJ)

Soilll Epoca 1 Eiajd II Etajul III Media pe soi

Urgenta 11,03 Ab 11,81 Aa 11,75 Ba 11,53 A
Bintje 9,30 Bc 11,21 Bb 13,17 Aa 11,23 B
Desiree 9,25 Bc 10,38 Cb 11,05 Ca 10,23 C
Ostara 9,04 Bh 10,18 Ca 10,48 Da 9,89 D
Adwira 7,75 Cc 8,81 Eb 11,26 Ca 9,27 E
Sirtema 9,02 Ba 9,16 Da 9,13 Ea 9,10 E
Atlanta 7,96 Cc 8,57 Eb 9,30 Ea 8,61 F
Amsel 7,55 CDc 8,46 EFb 9,24 Ea 8,42 G
Gallo 7,34 Dab 7,71 Ga 7,8p Fa 7,63 H
Carpatin 6,55 Ec 7,30 Hb 7,89 Fa 7,24 I

lVIedia pe epocă \ 8,48 c I 9,36 b \ 10,11 a I
*) litere mari pentru semnificaţia pe verticală:

"- interior tabel Ds 5%=0,31- 0,36
- medii marginale Ds 5%=0,18 - 0,21

'" *) litere mici pentru semnificaţia pe orizontală:

interior tabel Ds 5%=0,39 - 0,41
- medii marginale Ds 5 %=0,15



60 RODICA GHIMBĂŞAN

selecţionării soiurilor funcţie de grosimea suberului. Rămîne ca ecuaţia de
regresie să stabilească determinaţia grosimii suberului pentru rezistenţa la
vătămări mecanice.

Testările efectuate pe diferite soiuri, în dinan1ica formării şi creşterii

tuberculilor (atît date nepublicate din anul 1968 cît şi datele prezentate în
tabele) denotă o mare variaţie a grosimii suberului în colecţia de soiuri.
Comparaţiilemultiple între soiuri, atît pe epoci de recoltare, cît şi pentru
media caracterului pe întreaga perioadă de vegetaţie, scot în evidenţă va
riaţia funcţie de soi a grosimii suberului exprimat atît în microni cît şi ca
număr de straturi de celule din care este alcătuit. Cum era şi firesc, pentru
numărul de straturi de celule din care este alcătuit suberul, diferenţele între
soiuri devin mai evidente încă din epoca a II-a de recoltare, spre deosebire
de grosimea în microni a suberului, unde pentru anumite soiuri, valorile
estimative ale mediei acestuia nu se diferenţiază semnificativ (tabelul 1
şi 2). Dacă efectuăm aceste comparaţii în baza mediei soiului pe întreaga
perioadă de vegetaţie, rezultatele atestă superioritatea soiului Urgenta
pentru ambele analize, deosebit semnificativ de toate soiurile testate. Va
lori apropiate ale mediei, nediferenţiate sel11nificative, se constată la soiu
rile Sirtema şi Ostara, Amsel şi Adwira, pentru grosimea suberului expri
mată în microni, Sirtema şi Adwira pentru numărul de straturi de celule
din care este alcătuit suberul.

Pentru a elucida problema influenţei genotipului în manifestarea gro
simii suberului studiile au fost extinse pe doi ani. Rezultatele pentru anui
1971 sînt prezentate în tabelele 3 şi 4. Se constată că grosimea suberulu~

în microni a variat între 22,88 şi 56,85, ,cea mai mică valoare fiind estimată

la soiul Apta, iar cea mai mare la soiul Braşovean, urmat de Desin2e, Bintje,
Olev şi altele (tabelul 3).

Pe grupe de maturitate, valorile medii cele mai ridicate ale grosimi i

suberului se constată la grupa precoce şi semiprecoce, cu valori apropiate
de media grupei tradive. In cadrul grupelor de maturitate se constată dife
renţieri mari între soiuri, pentru grosimea suberului, cea mai mare ampli
tudine fiind în cadrul grupei semitardive. Comparativ cu soiul martor
Desiree, în toate grupele de maturitate majoritatea soiurilor se diferenţiază

semnificativ negativ.
Analiza coeficienţilor de variabilitate scoate în evidenţă o variabili

tate mare a grosimii în microni a suberului pentru soiurile Cobra, Măgura
şi Ostara, cea mai mică variabilitate prezentînd-o soiurile Flora, Braşo

vean şi Nina. Pentru soiurile comune testate în anii 1970 şi 1971 se constată

o variaţie în timp a coeficientului de variabilitate (tabelul 5).
Pentru numărul de straturi de celule din care este alcătuit suberuI

valorile medii obţinute la soiuri, clasează grupele de maturitate în aceeaşi

ordine ca pentru grosime (tabelul 4). Aceasta presupune existenţa unei de
pendenţe între grosimea suberului şi numărului de straturi de celule ale
acestuia. De asemenea, pentru grupele de maturitate, amplasarea pozitivă

şi negativă a soiurilor este aproximativ aceeaşi, atît faţă de valoarea l11edie
a grupei cît şi faţă de valoarea medie a experienţei. Dealtfel, între acesta
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valori medii ale grosimii suberului pentru grupa de maturitate şi expe
rienţă, diferenţele sînt foarte mici.

Analiza coeficienţilor de variabilitate pentru numărul de straturi de
celule ale suberului, scoate în evidenţă o variabilitate în general mică. Cea

Tabelul 3

Variabilitatea grosimii suberului (mitroni) la tQberculii de cartof in funqie de soi (Variability
of suber thiclmess (p.) of potato tuhers in dependence on varieties).

Sd şi semnificaţia diferenţe!or

Grupa de -
S%

I I
mah.:ritate Soiul x

Media grupei Media cxper. l\iartor

-
Braşovean 56,85 5,20 0,92* ** 0,94*** 0,95
Bintje 5511 8,:"37 1,16*** 1,17*** 1,18
Heideniere 41,77 8,19 0,98 1,00** 1,0100?

Precoce şi Ostara 35,40 13,04 1,17°°0 0,97°° 1,18°00'
semiprecoce Primabel 33,46 9,51 0,95°°0 0,97°°0 0,98°°0

Datura 31,14 8,40 0,88°°0 0,90°°0 0,91°00

Terena 29,27 9,62 0,91°00 0,92°°0 0,93°°0

Media grupei I 40,47 I
Desiree 55,54 6,67 1,07* * * 1,04* ** MARTOR
Olev 53,56 9,85 1,30*** 1,28*** 1,29
Măgura 51,72 16,25 0,93*** 1,83* ** 1,84°
Dekama 40,90 6,44 0,93*** 0,90* 1,91°°0
Mirka 36,28 6,24 0,89 0,85°0 0,87°°0
Kenebek 35,86 12,12 1,16 1,13° 1,14°°0

I Semi- Katahdin 35,71 9,76 1,03 0,96°° 1,02°°0
tardive Colina 32,80 8,15 0,94°°0 0,93°°0 0,92°°0

Susana 32,71 9,97 1,00°°0 0,95°°0 0,99°°0
Jubel 32,17 11,72 1,08°00 1,05°°0 1,06°°0

Lori 31,92 5,41 0,84°°0 0,81°00 0,82°°0
Cobra 28,88 30,42 0,97°°0 0,94°°0 0,95°°0
Ruta 27,24 8,02

I
0,88°°0 0,85°°0 0,86°00

Apta nn. ('In

I 6,38 0,82°°0 0,79°°0 0,80°°0
I

~~;OO

Media grupei I :37,01 I
Robusta 52,18 7,75 1,06*** 1,09*** 1,10°°
Flora 50,99 2,96 0,75*** 0,79** * 0,80°°
Ora 50,11 8,45 1,08*** 1,11 *** 1,12°00
Vertifolia 48,34 6,59 0,94) * * 0,97*** 0,98°°0
Eva 39,29 7,02 0,88 0,91 0,92°°0

Tardive Wekaragis 38,55 1,24 1,18 1,20 1,21°00

Nina 37,49 5,46 0,80° 0,84 0,85°°0
Maritta 32,26 11,98 1,03°°0 1,06°°0 1,07°°0
Erendira 31,12 7,88 0,84°°0 0,88°00 0,89°°0

I Tasso 30,84 14,22 1,14°00 1,17°°0 1,17°°0
Spekula 30,35 8,54 0,86000 0,89°°0 0,91 000

Media grupei I 40,14 I
\ Medie exper. I 38,84 I

DL 5 %=1,55 - 2.68
DL 1 %=2,10 - 3,64
DL 0,1 %=2,81 - 4,86

1,67 - 2,64
2,27 - 3,58
3,03 - 4,79

1,65 - 2,66
2,24 - 3,61
2,99 4,82



rpqi lUare variabilitate sf constat~ la soiurile Kenebel, Jubel, MarittCi şi
TasSo. ' "" .

Variabilitatea numărului d~ straturi de celule ce alcătuiesc suberul

Tabelul I

Variabilitatea numărului de straturi de celule de suber In funcţie de sol. (Varlabillty of suber ceH
lâyers Ilumber in depemlence on val"leties),

1 9 7 1

Sd ţ'i semnificaţia diferenţelor faţă de:

Grupa de
Soiul - S%

I I
maturitate x

Media gFpei Media exper. Martor

Braşovean 11,61 4,23 0,17*** 0,20~*ljc 0,17***
Bintje 11,00 6,08 0,20*** 0,22**'1' 0,17

Precoce Heideniere 9,52 8,02 0,22* 0,24** 0,20°°0

şi semi- Ostara 9,13 12,53 0,28 0,28 0,26°°0

precoce Primabel 7,65 10,86 0,22°°0 0,24°°0 0,20°00
Datura 7,22 11,73 0,22°°0 0,24°00 0,20°00
Terena 7,12 9,56 0,20°° 0 0,22°° 0 0,17°00

Media grupei I 9,04 I
Olev 12,65 14,24 0,40*** 0,40** 0,39***
Măgura 12,23 9,36 0,30*** 0,28** 0,26***
Desiree 10,69 6,00 0,22*** 0,22** MARTOR
Dekama 10,19 7,05 0,24*** 0,22* * 0,20°
Lori 8,88 6,63 0,22 0,22 0,17°°0
Mirka 8,24 11,20 0,26 0,26° 0,22°°0

Semi- Kenebek 8,13 17,00 0,33 0,33° 0,30°°0
tardive Katahdin 8,03 8,16 0,22° 0,22°° 0,17°°0

Susana 7,57 9,33 0,22°°0 0,22°°0 0,20°°
Colina 7,45 9,06 0,22°°0 0,22°°0 0,17°°0
Jubel 6,98 15,86 0,28°°0 0,28°°0 0,26°°0
Cobra 6,78 8,60 0,22°°0 0,22°°0 0,17°°0
Apta 6,37 6,42 0,20°°0 0,20°°0 0,14°°0
Ruta 6,34 9,36 1,10°°0 0,22°°0 0,17°°0

Media grupei I 861 I
Robusta 11,90 9,16 0,28* ** 0,28*** 0,24* **
Flora 11,31 10,75 0,30*** 0,30* ** 0,28*
Vertifolia 10,12 10,56 0,28* ** 0,28*** 0,24°
Ora 10,04 7,36 0,24*** 0,22*** 0,20°°
Eva 8,99 9,40 0,24 0,24 0,20°°0

Tardive Spekula 8,19 7,81 0,22°° 0,22°° 0,17°°0
Nina 8,17 9,80 0,26°° 0,24°° 0,22°°0
Wekaragis 8,03 5,74 0,20°°0 0,20°°0 0,14°°0
Erendira 7,74 9,54 0,24°°0 0,22°°0 0.20°°0

Maritta 7,41 15,03 0,28°°0 0,28°°0 0,26°°0

Tasso 7,07 13,71 0.26°°0 0,2'3°°0 0,2200C

Media grupei
1

9,00 IMedia exper. 8,84

DL 5%=0,35 - 2,27
DL 1 % =0,-18 - 3,08
DL 0,1 %=0,64 - 4,11

0,41 - 0,82
0,56 - 1,12
0,75 - 1,50

0,29 - 0,80
0,39 - 1,09
0,52 - 1,46
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Tabelul 5

lpl,~~e~~ c~m-diţiil()r ~m,"ale ~ş~vr~ va~iabi~~ti\ţiJ ş~~~~ulUi ~~ ~~rt()~. Hpi~u.e~ce oţ yellrs condi
ţ}()~s ()J) sU.~,er var~abilit~ (1& t~~P~J}~ŞŞ ~J)~ c~U layers u.u.Q111ţr)

S % pentru grosimea
şt,l~~I,"VluJ(J.1)

1~70"f""1 1971

Desiree
, " "'-~

Ostara
Binţje

Soi u 1

6,01
6,06
4,54

6,67
13,04

8,34

S % pentru numărul de straturi
de celule ale subeţului

"

1970 1971

5,28 6,00
4,11 12,53
4,22 6.08

este diferită de la un an la altul, chiar dacă se menţine sub limita care
atestă o variabilitate mică âbiracterului analizat (tabelul 5).

2. Influenţa condiţiilor anuale asupra suberului. Oscilaţia unor soiuri
testate, ca poziţie ~i siguranţă statistică a difeJ'enţelor, cît şi oscilaţia în
timp a coefidenţilor de variabilitate, presupun influenţa anilor asupra
caracterului a.nalizaţ. Comparaţiilemulţiple au scos în. evidenţă o siguranţă

statistică a diferenţ~lor manifestate între valorile In;~dii ale anilor, pentru
acelaşi .soi, numai pentru grosimeasuberului şi deosebiri semnificative între
soiuri, îl} cadrul aceluiaşi an pentru ambele qaractere (tabeleţe () şi 7).

Tabelul 6

~nfluenta condiţiilor anuale sau solului In manifestarea grosimU suberului. (Influence of years
conditions and variety on suber thickness)

I I I I Diferenţa faţă de varianta de pe locul
Grosimea

CII. Varianta suberului 1 I I 1 I
t t

rmicroni) I VI I V
1

IV I III I II I 1

1 Bintje1) ţO,6 34,8

:~
II Desiree1) 60,6 24,8 7,0 5,4 3,9 ***
III Desiree2) 56,7 20,9 3,1 1,5 * ***
IV Bintje2) 55,2 19,4 1,6 ** ***
V Ostara1) 53,6 17,8 * *** ***
VI Ostara1) 35,8 *** *** *** *** ***

Semnificatia diferenţelor

1) 1970
2) 1971 DS 5%=2,8-3,1; DS 1%=3,9-4,3; DS 0,1%4=5,3-5,9

Analiza comparativă a poziţiei pe care o ocupă soiurile în cadrul
grupelor de maturitate faţă de media acestora, precum şi media experien
ţei pentru grosimea suberului şi numărul de straturi, presupun dependenţa

dintre acestea, fapt adeverit de calculul coeficienţilorde corelaţie pe epoci
de recoltare şi ani (tabelul 8). Această dependenţă este funcţie de soi, cel
mai In;are coeficient de corelaţie estimînd soiurile Kenebek, Primabel şi

Susana, iar cel mai mic Vertifo+ia, Spekula şi Lori (figura 1).
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Tabelul 7

lnnuent~l condiţiilor anuale şisoiului In manifestmeatilimănlIuides'tHiturÎ d~ {'elule alesube
rului (Inilueme 01 years conditions andvariet~r 6n suber 'eeH layers întmber) .

~_ .. - ,- ,- -'-~ -- -- ~.'. '- ,

Nr. mediu
Diferenţa faţă de varian1a de pe locul

Clas. Varianta de straturi
~.

1 I rITI- I I
de celule VI V IV II 1

1 Bintje1) 11,9

I
II Desiree1 ) 11,2 1,9 1,0 0,8 0,2
III Bintje2) 11,0 1,7 0,8 U,G
IV Ostara1) 10,4 1,1 0,2 *

I
V Desire{;2) 10,2 0,9 **
VI Ostara2) 9,3 ** ** .. ***

Semnificaţia diferenţelor

1) 1970 DS 5%=1,1-1,2; DS 1 %=1,5-1,7; DSO,l %=2,1-2,3
.2) 1971

Tabelul 8

'f.nrelaţia intre grosimea suberului şi numărul de straturi de celule ale acestuia (Helation bet
ween suber thickness (lot) and suber ceH layers number).

Anul şi epoca I y= I r I r 2

1970 1,16+5,15X 0,942*** 88,2
Epoca 1 -4,78+5,76 X 0,946*** 88,2
Epoca II '4,43 + 4,79 X 0,914*** 82,0
Epoca III 4,35+4,93 X 0,949*** 88,2

1971 0,78+4,92x 0,938* ** 88,2

3. Densitatea celulelor miezului. In ceJ'cetările efectuate pentru dife
rite analize culinare s-a const'atat că rezistenţa la tăiere în miezul tubereu-.
IHor este diferită de la soi la soi. Această rezistenţă diferită s-a pus pe
seama conţinutuluide amidon. Considerînd că această rezistenţă s,...ar putea
,datora şi structurii anatomice a tuberculilor, respectiv densităţii celulelor
miezului, s-a analizat densitatea .celulelor miezului, viariaţia acesteia func
ţie de soi şi a dependenţei existente între densitatea miezului şi rezistenţa

la vătămări mecanice.
Testările efectuate la un număr de 27 soiuri arH'tă o variatie mare a

densităţii celulelor miezului. Cea mai mare densitate se constaită la soiurile
Spekula, Olev şi Ruta,iar cea mai miică la soiurile T'asso şi Jubel (tabelul 9).

Analizînd indicii iI"6zistenţei la vătămărimecanice pentru aceste soiuri,
,cu v,alori extr'eme ale densităţii celulelor, s-ar putea prevedea existenţa

unei dependenţe între aceştia şi densitatea celulelor miezului. Semnifioaţia

stabilită faţă de valoarea medie a grupei, valoarea medie a experienţei şi

~oiul martor clasează simetric soiurile. Exceptînd soiurile Vertifolia, Terena.
K1atahdin, Plrimabel şi Datura care prezintă o v,ariabilitate mijlocie, restul
soiurilor prezintă o variabilitate mÎiCă deci caracterul poate fi considE"rat
constant. Comparînd între ele grupele de ID:aturibate, densitatea celulelor
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Fig. 1. - Variaţia depen
denţei dintre grosimea
suberului si numărul de
straturi de celule ale
acestuia functie de soi.
Relation bet~een suber
Lt thickness and suber
ceH layers number, in
dependence on varieties.

miezului clasează pe primul loc soiurile tardive urmate de cele semitardive
şi apoi grupa semiprecooe şi precooe.

4. Corelatia între structura anatomică a tuberculului si rezistenta la
vătămări mecdnice. Ca element al variabilei independente' a fost a~tre
nată grosimea suberului în microni sau numărul de straturi de celule ale
suberului. Variabila dependentă a fost pe rînd elasticitatea (le ) sau rezis
tenţa cojii (n).

Corelaţiile dintre acestea au fost efectuate în dinamioa creşterii tu
berculilor, la trei etape de recoltare. Se constată că valoarea coeficientului
de corelaţie între 1 şi grosimea suberului a oscilat între 0,254 şi 0,326

5 - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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Tabelul 9

Densitatea celulelor miezului la tuberculi pe grupe (le maturitate şi semnificaţia diterenţelor

laţă de media grupei de maturitate media sOI'timentului testat şi martor. (DensHy of (uber flesh
cells at different maturity groups)

Semnificaţia diferenţei

Densitatea celulelor
faţă de

Soi u 1 eeluleJmm2 S%
1 Media I Media

Martor grupei exper~-
enţel

Precoce şi semiprecoce (Early and medium-early)

Heideniere 76,9
I

10,3 "'''' *** *"'*
Ostara 73,5 4,5 *'"
Primabel 70,7 13,6
Terena 55,3 14,6 000 000 000
Datura 55,2 13,6 000 000 000

Media grupei 66,6
Semitardive (medium late)

Olev 92,6 6,3 "''''''' "''''''' ***
Ruta 91,0 **'" **'" ***
Katahdin 87,3 13,0 "'*'" "''''''' "'''''''
Kenebek 86,4 6,9 *** *"'''' "''''*
Mirka 77,8 10,4 **'" "'*'" "'*'"
Dekama 72,5 6,4
Cobra 72,5 10,3
Colina (Mi) 68,9 8,8
Susana 56,4 000 000 000
Lori 41,0 11,3 000 000 000
Apta 42,3 8,4 000 000 000
Jubel 37,8 2,5 000 000 000

Media grupei 68,8
Tardive (late)

Spekula 101,2 10,3 "''''* "''''''' "''''*
Robusta 86,2 10,0 "''''''' *"'* "'''''''
Eba 85,0 9,6 "''''''' "'** "'''''''
Maritta 80,7 10,1 *"'''' "'** "'''''''
Eva 78k8 8,2 "''''''' "'** ***
Flora 70,8 4,6
Wekaragis 60,3 9,4 000 000 000
Vertifolia 50,5 15,5 000 000 000
Erendira 43,8 8,1 000 000 000
Tasso 39,1 000 000 000

Media grupei 69,6
1Media experienţei 68,7

DL 5%=4,97; DL 1 %=6,60; DL 0,1 %=8,51

fiind nesemnificativă.Varianţa elasticităţii în dependenţă de grosimea su
berului este explicată în proporţie de numai 4-10 % , Pentru dependenţa

dintre rezistenţa cojii şi grosimea suberului, coeficienţii de corelaţie

(0,348-0,493) sînt nesemnificativi.
Pentru admiterea unei posibilităţi de generalizare, în anul 1971 cal

cu1ul aoestor corelaţii s-a extins la un număr de 25 de soiuri. Corelaţiile

s-au efectuat folosind atît valorile medii al variabilelor acestora, cît şi
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Fig. 2 - Coeficienţii de corelaţie dintre elasticitate şi grosimea suberului, elastici
tate si densitatea celulelor miezului. Correlation coefficients between resilience and

. subery thickn\ess, between resilience and flash cells density.

valorile fiecărui soi în parte. De asemenea, s-a antrenat era vlariabilă inde
pendentă şi densitatea celulelor miezului (figura 2). Analiza datelor a arătat

că şi în anul 1971 dependenţa dintre indicii rezistenţei la vătămări meca-

5*
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nice şi grosimea suberului sau numărul de straturi de suber (0,28 r 0,309)
este nesemnificativă.

Dependenţa dintre le şi grosimea suberului sau densitatea celulelor
miezului efectuată şi pe soiuri este nesemnificativăîn majoritatea cazurilor.
Procentul mai mare de soiuri care prezintă o corelaţie negativă între le şi

grosimea suberului (52 %) şi lipsa de semnificaţie a acestei dependenţe ne
face să presupunem că pentru rezistenţa la vătămări lnecanice are mai pu
ţină importanţă grosimea cojii (figura 2). Soiurile cu coajă subţire, apre
date din punct de vedere culinar, pot fi rezistente la vătămări mecanice
din cauza unei compoziţii diferite a pereţilor celulari, care imprimă sube
rului o anumită elastidtatie.

Coreliarea le cu densitatea celulelor miezului (figura 2) scoate în evi-
denţă un sens negativ al acestei dependenţepentru 60 % din soiurile supuse
analizelor. Soiul Spekul,a la care s-a estimat cela mai mare densitate de
celule pe unitatea de suprafaţă (101,2 celuleJmm2), a manifestat un
le = 24,4 grade, considerat ca mediu. Soiurile cu densităţi mij'locii Ostara
şi Cobra (73,5 celuleJmm2) au exprimat un le mai ridicat decît Spekula
(respectiv 33,4 şi 37,7 grade). Desigur că o serie de soiuri nu se încadrează

in aceasită dependenţă, motiv pentru care diagramele indică o oscHaţie

pozitivă sau negativă a corelaţiei dintre variabile. Valorile mici ale coefi
cienţilor eî't şi sensul negativ al acestei dependenţe sînt confiIT'mate şi de
cercetările lui Fu c h s (1971) care demonstreazăexistenţa unei dependenţe
neg!ative între aceste variabile. Probabil că elasticitatea, respectiv rezis
renţa la vătămărimecanice este influenţată foarte mult de substanţa uscată,

de compoziţia chimică a acesteia şi m,ai ales de elasticitatea pereţilor

celulari.

ANATOMIC STRUCTURE OF POTATOTUBERS
AND THEIR RESISTANCE TO MECHANIC DAMAGES

SU1'1MARY

The anatomic structure of the tubers (suber depth and density of the pith cells)
and its correlation with the indices of the resistance ta mechanical injuries was
investigated. There are significant differences between the different harvest times
(along the tuber formation dynamics) as it concerns both the suber depth and the
resistance ta mechanical damages (expressed by the resilience index le ). The suber
depth, the number of the sube1' layers and the density of pith cells are a variety
characte1' and the variability is 1'athe1' low. There is a very closed correlation bet
ween the suber depth (expressed in ll) and thc number of the suber layers
(1' = 0.9421***) this being a function of the genotype (table nr. 8). The va1'iance of the
resilience ar the resistance of the skin is explained by its dependence on the suber
depth in proportion of only 0-24 %. There is a negative corelation between the
resilience and the density of the pith cells fiOr 60 % varieties. It may be suggested
that the resilience depends very much on the dry matter content, the chemical
composition and particularly on the resilience of the ceH walls.
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lm Rahmen der Forschungen beziiglich der Widerstandsfăhigkeitder Kartoffel
knolle gegen mechanische Beschădigungen,wurden einige Versuche hinsichtlich der
Dicke der verkorkten Schichte und der Dichte des Knollenfleischgewebes gemacht.
Die verkorkte Schale wurde nicht nur als Dicke sondern auch als Anzahl der betei
ligten Zellschichten analysiert. Die durchgefUhrten Untersuchungen konnten nach
weisen, dass es eine Abhăngigkeit zwischen Erntetermin, Dichte der verkorkten
Schichte und der Widerstandsfăhigkeitgegen mechanische Beschădigungenals Elasti
zitătindex gibt. Weiter konnte nachgewiesen werden, dass die Dicke der verkorkten
Schicht der Anzahl der beteiligten Zellenschichten, sowie die Dichte des Knollen
fleisches Sortencharakter haben und dadurch von den Umweltbedingungen weniger
abhăngig sind. Zwischen der Dicke der verkorkten Schicht und der Anzahl der Zell
schichten der Schale wurde eine enge Korrelation gefunden (r = 0,942**$). Die Va
riation der Elastizităt sowie die Resistenz der Schale ist durch die Dicke der verkork
ten Schicht nur in einem Prozentsatz von 0-24 % erklărbar.

Die Elastizităt war aber negativ koreliert mit der Dichte des Knollenf1eisches
und konnte fUr 60 % der analysierten Sorten bestătigt werden. Es ist anzunehmen,
dass die Elastizităt in grossen Massen von dem Trockensubstanzgchalt und von der
chemischen Zusammensetzung der Kartoffelknolle und deren Zellwănden beein
flusst wird.

AHATOMYILIECKOE CTPOEHYIE KAPTO<PEJlbHbIX KJ1YEHEJ./I
11 I1X YCTOJ./ILIYIBOCTb K MEXAHHLIECKHM nOBPE>KllEHYI5IM

PE3IOME

B UHKJIe OnbITOB no yCTaHOBJIeHlHO epaKTopoB o6yCJIOBJIHBaIOlIJ,He YCTOi1lJHBOCTb K

MexaHW-leCKHM nOBpe:iK,Il,eIHleM KapToepeJIbHbIX KJIy6HefI, HSy'!aJIHCb BonpocbI KaCaiOIllJleC5I

aHaTOMH'IeCKOH CTpyKTypbl KJIy6H5T, npH IleM rJIaBHoe BHHMaHHe 06palIJ,aJIOCb Ha TOJILQHHy

npo6Koro CJI05I H Ha mIOTHOCTb KJleTOK M5IKOTH, TaK:iKe H Ha KOppeJI5IUHIO C nOKa3aTeJI5IMH

yCTo!'1'IHBOCTH K MeXaHll'leCKHM nOBpe:iK,Il,eHH5IM. TIp06KOBbIH CJIOH 6bIJI npOaHaJIH3HpOBaH B

OTHomeHHH TOJILQHHbl, 13blpa)l(CHHOii B MHKpOHax, a TaK:iKe H B OTHOlIIeHHH KaJIHlJeCTBa

CJIOeB li3 KOTOpbIX OH COCTOHT. I1cCJIe)l,OBaHHe )l,HHaMHKH 06pa30BaHH5I H pOCTa KJIy6Heii

nOKaSbmaCT )l,OCTOBepHble paSJIHlJH5I Me:iK)l,y cpOEaMH y60pKH KaK B OTHoweHliH TOJILQHHbI

npo6Koro c.n05I TaK H B OTHoweHHH yCTOHlJHBOCTlI K MeXaHHlJeCKHM nOBpe)K)l,eHHHM, Bblpa~

:iKeHHaJI nOKaSaTeJIeM ynpyrocnI 1 . PeSYJIbTaTbl )l,OKa3bIBaIOT, 'lTO TOJIlIJ,HHa npo6Koro

CJIOJI (u), lJHCJIO CJIOCB HS KOTOpblX COCTOHT H nJIOTHOCTh KJIeTOIC MJIKOTH, 5IBJI5IlOTCJI Cop

TOBbIM IloKaSaTeJIOM, a HH3MeH'lHBOCTh B 06LQeM HCSHa'laTeJIbIla. MC)I()l,y TOJIblIJ,HHOH npo6Koro

CJI05I Bhlpa:iKeHHOH B MHKpOHax H llHCJIOM CJIOeB HS KOTOphlX COCTOHT npo6KOBbIH CJIOH,

CylIJ,CCTByeT OlJeIlh TeCHaJI saBHCHMoCTb (r = 0,942), 'lTO HaXO)l,HTC5I B aaBHCHMOCTH OT

reHOTHna (Ta6JIHua 8). I1sMeIllJHBOCTb ynpyrocTH HJIH yCTOHlJHBOCTh KO:iKypbI 06b5ICH5IeTC5I

S3BHCHMOCTbIO OT TOJIlIJ,HHhI npo6KoBoro CJ10H. TO.JIhKO B nponopUHH 0-24. KOppeJIHpO

BaI!HC ynpyroCTH H nJIOTHOCTH KJleTOK M5IKOTH yKashIBaeT Ha OTpHuaTeJIbHOe 3HalJeHHe

3Toii saBHCHMOCTH )l,JIrI 60v/ v aIlaJIH3HpOBaIlHhIX COpTOB. B03MO)lUIO, lJTO Ha ynpyrocTh nOKa

3bIBaeT OlJeHb CHJIbIlOC BJIH5IHHe cO)J,cp:iKaHHC cyxoro BelIJ,CCTBa, XHMHlJeCKHH COCTaB H,

oco6eHIIO, ynpyrocTb lJ3CTei"1 KJIeTOK.
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S. MUREŞAN, 1. IGNATESCU, ADRIANA PLAMADEALA, LUCIA DRAGOMIR,
CECILIA BRETAN* ŞI ELENA PERSICA*

S-'a urmărit rezistenţa de cîmp la manfl şi producţia unar
soiuri noi de cartofi create în ţară şi străinătate. Rezistenţa de
cîmp la man{l a soiului Rector este superioară celorlalte soiuri,
prezintă importanţă deosebită în lucrările de ameliorare. S-a evi
denţiat soiul Procura, prin producţie de tuberculi, conţinut în
amidon şi rezistenţa de cîmp la mană, se recomandă pentru pro
ducţie în bazinele producătoare de cartof industrial.

Evidenţierea soiurilor de cartof cu însuşiri valoroase, importante atît
pentru sectorul de cercetare cît şi pentru producţie, a constituit şi consti
tuie o preocupare permanentă a Institutului de Cercetări pentru Cultura
Cartofului şi Sfeclei de Zahăr Braşov. Ca o necesitate de prim ordin se
înscrie depistarea unor soiuri de cartof rezistente la mană, cu însuşiri culi
nare şi tehnologice superioare capabile să satisfacă atît cerinţele consuma
torilor cît şi ale industriei.

Prezenta lucrare se însorie în rîndul sintezelor româneşti, (B r e t an
Cecilia şi colab. 1958; Bretan Cecilia, 1961; Constanti
nes c u E cat eri n a şi colab., 1963; Cat e Il y şi colab., 1967, 1969;
G roz a şi colab., 1970; M u r e Ş a n şi B u duş an, 1972; M u r e Ş an,
1973 ; Tor j e şi colab., 1974) precum şi a unor publicaţii apărute în străi

nătate (R e cam i e r, 1963; Beschrijvende rassenlijst voor landbouw
gewassen, 1974).

MATERIAL ŞI METODA. In anii 1972-1974 au fost verificate 20 soiuri de
cartof provenite din Olanda şi R. F. Germania, alături de soiuri şi linii autohtone.
Materialul de plantat s-a produs în fiecare an la Braşov, de unde s-a trimis primă

vara la Staţiunile de Cercetări din zonele reprezentative pentru cultura cartofului
ca: Braşov şi Suceava pentru zona de producere a cartofului de consum pentru
toamnă-iarnă şi industrial, Cluj şi Ştefăneşti pentru zona de producţie a cartofului
destinat consumului de vară şi toamnă-iarnă.

Experienţa s-a amplasat după metoda dreptunghi latin de tipul 4 x 4 x 5. In
timpul vegetaţiei s-au efectuat observaţii asupra: uniformităţii, dezvoltării, rezisten
ţei la mană şi perioadei de vegetaţie. Odată cu reeoItarea făcută la maturitate, s-au
luat probe medii de tuberculi pentru analize de laborator. S-au executat analize

.1') Institutul Agronomic Cluj.
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privind calitatea culinară, după metoda internaţională stabilită în cadrul Asociaţiei

E.A.P.R. (LUGT şi GOODIJK, 1958) şi conţinutul în amidon executat cu balanţa

Polikeit prin citire directă. Rezultatele obţinute au fost analizate statistic prin metoda
analizei variaţiei.

Tabelul 1

Principalele tnsuşlri fiziologice ale soiurilor In condiţiile de la Braşov. (Varieties assessment in
notes of plants uniformity aud growtb, noles of field resistance against Phytophlhora and llum

ber of days of vegetative period).

Ailpectul plantei Rezistenţa la mană

Soi u 1 Nota de

I
Perioada de

Unif.l) IDmolt.'J vegetaţie în zile
(9-1) (9-1) rezist. Calificativ1 )

(1-9)

Tanja 5 7 7 P.S. 79
Ostara 6 6 2 F.S. 85
Marijke () 7 5 P.S. 86
Draga 7 7 5 P.S. 87
Jaerla 6 7 5 P.S. 88
Resy 7 7 2 F.S. 89
Vivaks 7 7 5 P.S. 90
Exodus 7 7 5 P.S. 96
Provita 6 7 5 P.S. 99
Bv. 64-230-27 7 7 9 F.R. 100
Desiree 6 7 5 P.S. 106
Goliath 6 7 5 P.S. 107
Nascor 7 7 5 P.S. 107
Spartaan 7 8 5 P.S. 108
Arka 6 7 7 R. 111
Baraka 7 7 5 P.S. 112
Rector 6 6

I

7 R. 114
Ora 7 8 7 R. 114
Prominent 6 7 5 P.S. 115
Procura 7 8 7 R. 120

1) F.R.=foarte rezistent; R=rezistent; F.R.=very rezistent.
P.S.=puţin sensibil; F.S.=foarte sensibil. P.S.=fairly susceptible.

:Il) Data observaţiilor (uniformitate şi dezvoltare) 14 iunie.

REZULTATE OBŢINUTE.C01np07'tarea în vegetaţie (tabelul 1). S-au
evidenţiat printr-o răsărire uniformă şi dezvoltare luxuriantă a plantelor,
soiurile: Vivaks, Exodus, Resy şi Draga din grupa de precocitate tilnpurie
şi semitimpurie, Spartan şi Nascor din grupa semitîrzie, Baraka şi Procura
din grupa tîrzie. Rezistenţa la mană a variat în funcţie de soi de la foarte
sensibile pînă la foarte rezistente. Faţă de atacul manei s-au comportat ca
rezistente soiurile: Rector, Procura, Arka şi Ora. Merită atenţie pentru
lucrările de ameliorare linia Bv. 64-230-27 care în condiţiile de la Braşov

în cîmpul cu infectori s-a dovedit foarte rezistentă la atacul manei.
Datele obţinute asupra duratei perioadei de vegetaţie, în condiţiile

ţării noastre, au dat posibilitatea încadrârii soiurilor în grupe de precoci
tate astfel: soiuri timpurii şi semitimpurii Tanja, Ostara,Marijke, Draga,
Jaerla, Resy, Vivaks, Exodus, Provita ; soiuri semitîrzii - Bv. 64-230-27,
Desiree, Goliath, Nascor, Spartaan; soiuri tîrzii - Arka, Baraka, Rector,
Ora, Procura.
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Tabelul 2

Productia şi calitatea tuherculilol'. (Varieties tuher ieM, stnrch yiehI, cooking quality class
aud starch content withoutin ('onnc('tioll with Ora starC'll contcnt)

3 ani, 4 localităţi.

Prod. abs Prod. r('a1. Prod. Tip de Conţin Val relativă

Soi u 1 q/ha şi Ilemnif. amidon foI. amidon faţă d. Ora,
kg/ha1 ) % senmif.2)

Jaerla 421,6 121,1 *** 4979 B 13,62 67,45000
Vivaks 392,9 112,9*** 5484 B 15,29 75,17000
Draga 390,1 112,0*** 4803 B 1:3,70 67,89000
Resy 378,1 108,6* 5079 B 15,46 76,53°00
Exodus 368,2 105,7 5425 B 15,90 78,74000
Ostara 348,1 100,0 4471 B 14,28 70,70000
Provita 338,4 96,8 6125 C 20,01 99,08
Marijke 320,1 91,9° 5151 B I 17,31

I 85,70°°0

Tanja 311,2 89,3°0 5009 B 16,59 82,10°°0

Bv. 64-230-67 412,7 113,2*** 6291 B/C 15,42 76,66000
Goliath 381,2 104,6 76:31 B/C 19,65 97,28
Nascor 374,8 100,2 7160 B/C 18,91 93,61
Desiree 364,4 100,0 5391 B 15,05 74,55000
Spartaan 352,0 96,5 5255 B/C 15,81 78,30°°0

Procura 402,6 109,6* * 9126 C 21,66 107,26* *
Arka 392,7 106,9* 6826 B/C 16,61 82,22000
Baraka 383,0 104,0 7008 C 18,14 89,82°0
Prominent 370,9 101,0 6520 C 18,63 92,220
Ora 367,2 100,0 8098 C 20,20 100,00
Rector 349,2 94,8 7498 C 20,68 102,37

DL 5%= 24,64
DL 1%= 32,40
DL 0,1 %= 41,53

1) S-a calculat producţia comerciabnă

2) Valoarea relativă a conţinutului de amidon

1,369
1,825
2,377

Producţia şi calitatea (tabelul 2). In condiţiile anilor 1972-1974, soiu
rile de cartof timpurii şi semitimpurii au realizat producţii cuprinse între
313,2 q/ha la soiul Tanja şi 421,6 q/ha la soiul Jaerla. Faţă de soiul martor
Ostara cu o producţie medie de 348,1 q/ha obţinută în cei trei ani în patru
localităţi, au realizat sporuri de producţie foarte semnificative soiurile
Jaerla 21,10/0' Vivaks 12,9% şi Draga 12,00/ 0,

In grupa soiurilor semitîrzii se evidenţiază prin spor de produ(Zţie

foarte semnificativ, linia creată la Braşov, 64-230-27 cu o depăşire de 13,2%
faţă de soiul martor Desiree, care realizează în medie pe trei ani 364,4 q/ha.

Dintre soiurile tîrzii comparate cu martorul Ora, se evidenţiază soiul
Procura cu o producţie medie de 402,6 q/ha, sporul de 9,6% fiind distinct
semnificativ. Soiul Arka cu tuberculi de culoare rosie realizează si el un
spor de producţie semnificativ (6,9%). . .

Calitatea producţiei analizată prin prisma însuşirilor culinare şi a
conţinutului în amidon atestă existenţa unor soiuri valoroase. Soiul semi
timpuriu Vivaks încadrat în grupa B de calitate, se bucură de apreciere
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deosebită în rîndul cultivatorilor din judeţul Sibiu unele s-a plantat pe
suprafeţemai mari în scopul verificării lui în producţie.

Conţinutul în a1l1idon variază de la 13,620/0 la soiul Jaerla, pînă la
21,660/ 0 la soiul Procura. Faţă de soiul 111artor Ora, care a realizat în medie
pe trei ani un conţinut de 20,200/ 0 amidon, numai soiul Procura depăşeşte

acest procent cu un spor distinct semnificativ de 7,260/ 0, Acest spor se
concretizeazăprin producţiamare de amidon la hectar de 9126 kg. Demn de
remarcat este şi soiul semitimpuriu Provita cu o perioadă de vegetaţie de
92 zile, care a realizat un conţinut mediu în amidon de 20,010/ 0 practic
egal cu soiul tîrziu Ora. Cu toate că acest soi este sensibil la atacul manei,
prezintă interes atît în lucrările de an1eliorare cît şi pentru producţie, în
vederea declanşării mai devreme a procesului de fabricare a mnidonului.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI. (1) Nici unul din soiurile timpurii
şi sernitimpurii de cartof, verificate în cei trei ani, nu a prezentat rezistenţă

de cîmp la lnană, mai mare ca soiurile standard Ostara şi Jaerla, existente
în producţie în ţara noastră. (2) In grupa soiurilor semitîrzii comparate cu
Desiree există mici diferenţe între soiuri în ce priveşte rezistenţa la mană,

dar capacitatea de producţie a acestora nu depăşeşte pe cea a soiului
Desireee. (3) Prezintă importanţă pentru lucrările de ameliorare soiul
Rector cu cea mai mare rezistenţă de cîmp la mană, şi soiul Provita ca soi
timpuriu cu conţinut mare de amidon, egal cu al soiului tîrziu Ora.
(4) Intrucît soiul Procura a realizat o producţie de tuberculi şi de amidon
superioară soiului Ora şi prezintă o bună rezistenţă de cîmp la lTIană, se
reco1l1andă a fi introdus în producţie în bazinele cultivatoare de cartof
industrial, în vederea asigurării unei lTIaterii prime corespunzătoare.

BEHAVIOUR OF SOME NEW POTATO VARIETIES UNDER
THE ROMANIA CONDITIONS

SUMMARY

Experiments were conducteel in order to establish the resistance against
Phytophthora and theyield of some new potato varieties created in the country and
abroad. The resistance to late blight of the Rector variety is bigger than that of the
other ones ; this is an aspect very important for beeders. The Procura variety is high
yielding, has a good starch content and is resistant against the late blight. They are
recommended for the zones specialized to get raw material for the starch plants.

UNTERSUCHUNGEN ZUM VERHALTEN EINIGER
KARTOFFELSORTEN IN DER S. R. RUJ\1ĂNIEN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde die Feldresistenz gegen Braunfăule und der Ertrag mehrerer neuen
rumănischen und auslăndischen Kartoffelsorten im Vergleichanbau gepruft. Die
Sorte, "Rektor" hatte die hochste Phytophtoraresitenz und dadurch eine grosse Bedeu
tung fur die Zuchtung. Die Sorte "Procura" brachte die hochsten Ertrăge, einen hohen
SUirkegehalt und gute Widerstandsfăhigkeitgegen Phytophthorafăule.Deshalb kann
sie mit grossem Erflog in elen spezialisierten Gebieten fur Industriekartoffelanbau
verwendet werden.
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1'13y11aJ1aCb nOJ1eBaH yCToiicHlBOCTb K qHITOepTOpe KapTOepeJUI, II ypolKaiiHOCTb HeKO

TOpbIX COpTOB KapTo<ţJeJ1H C03J1.aHbIX B CTpaHe II sa py6elKOM. COPT PeKTOp OTJIH'-laeTCH

60JIbllleii nOJ1eBoii ycroH"IllBOCTbIO J( cj:HHoqJTOpe qeM OCTaJlbHble copTa It npe.n,CTaBJIHeT

oco6oe 3HaqeHIle J~JI51 ceJ1eKll,IIH. COPT f1poKypa BbIJ1.eJI51eTC51 BbICOKltM ypolKaeM KJly6Hefr,

CO;1,CplKaIHleM KpaXMaJ1a II nOJIeBo!'i yCTOlJlIlIBOCTbJO K epHToe/Hope. PeKoMeH;~yeTcH J1.J151

B03;~eJILlBaHH5I B 6accelIHax Hllll)TTpHaJIbHOrO npOlISBOjl,CTBa KapToqJeml.
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COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CARTOF
IN INCINTA ÎNDIGUITĂ ALBITA-FĂLCIUDIN JUDETUL VASLUI

ŞI IN PODIŞUL CENTRAL MOLDOVENESC
IN CONDIŢII DE IRIGARE

F. CA.NŢÂR *), l\. CREŢU *), V. CîRLAN **)

In urma experimentărilorefectuate cu un număr de 20 soiuri
de cartof, în perioada 1973-1975, în condiţii de irigare în judeţul

Vaslui, la C.A.P. Ruşi (incinta îndiguită Albiţa-Fălciu) şi C.I.S.
Negreşti în judeţul Neamţ la C.A.P. Timişeşti, se fac recomandări

pentru producţie astfel: pentru incinta îndiguită Albiţa-Fălciu se
recomandă soiurile Petra, Jaerla şi Desiree cultivate numai în
condiţii de irigare, iar pentru Podişul Central Moldovenesc se reco
mandă soiul Ostara destinat consumului de vară şi soiurile Desiree,
Spartaan şi Ora destinate consumului de toamnă-iarnă.

Pe terenurile irigate, cultwa cartofului, alături de alte culturi, asi
gură o eficienţă ridicată şi permite a:mortiz!area rapidă a investiţiilor făcute

(M u re Ş a n şi F o dor, 1973; Ca n ţ â r şi colab., 1975). La aceasta se
mai adaugă şi faptul că în zonele cu umiditate deficitară, irigarea carto
fului, este aproape sing1.llDa posibilitate de a obţine o producţie ridicată

şi constantă (B eri n d ei, 1969, 1973).
Avînd în vedere aceste considerente, precum şi nevoia creşterii pro

ducţiei de cartof în următorii ani, ca unnare a creşterii cerinţelor pentru
consurn şi industrializare, s-au efectuat experimentări, pentru a stabiU
care sînt cele mai corespunzătoare soiuri de cartof, ce pot fi cultivate în
condiţii de irigare în partea estică a Podişului CentI'!al Moldovenesc.

MATERIALUL, METODA ŞI CONDIŢIILE DE EXPERIMENTARE. S··au eîec
tuat experimentări cu 20 soiuri de cartof, în perioada 1973-1975, în incinta îndi
guită Albiţa-Fălciu din judeţul Vaslui (care cuprinde o suprafaţă de peste 18.000 ha
şi urmează a fi exploatată în viitor în condiţii de irigare) şi de asemenea şi în
unele unităţi agricole din judeţele Vaslui şi Neamţ.

Materialul de plantare a fost din categoria biologică original, folosindu-se un
număr corespunzător de tuberculi astfel ca să se realizeze minimum de 100 tufe/par
celă în sistem de dreptunghi latin cu 4 repetiţii. S-au aplicat lucrările unei tehno
logii specifice cartofului irigat.

Experimentările din incinta îndiguită Albiţa··Fălciu s-au făcut la C.A.P. Ruşi,

pe un sol aluvial mijlociu cu pR = 6,8-7,4, conţinutul în humus de 2,3-2,8 % ,

*) Institutul agronomic Iaşi

"">Il) C.I.S. Negreşti, judeţul Vaslui
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mijlociu aprovizionat în fosfor şi potasiu, iar principalii indici fizici şi hidrofizici,
funcţie de care s-ă menţinut umiditatea în sol, la nivelul plafonului minim egal
cu 70 % LV.A., pentru adîncimea de 0,7 ITI sînt: Gv = 1,35 t/m3 ; Co = 11,4 % şi

C = 29,20/0. Toamna, sub arătura de bază s-au administrat superfosfatul (P64) şi sarea
potasică (K40 ), iar primăvara, la pregătirea patului germinativ, s-a administrat azo
tatul de amoniu (N100). Regimul pluviometric, caracteristic zonei, în perioada
1973-1975, a fost mai puţin favorabil culturii cartofului, înregistrîndu-se deficite
de apă de la mici la mari primăvara la plantare (perioada martie-aprili)e, după

care în mai-iunie umiditatea solului s-a ameliorat, pentru ca în iulie-august cînd
consumul de apă (e + t) s-a intensificat mult, precipitaţiile fiind reduse plantele au
dus lipsă de apă. In această zonă, în fiecare primăvară după plantarca cartofului,
s-a aplicat cîte o normă de udare 350-400 m 3/ha pentru a favoriza răsărirea plan
telor, după care în perioada 15 iunie-30 iulie s-au aplicat cîte 2-3 norme de udare
cu 500-550 m 3/ha. Regimul termic, în aceeaşi perioadă, a fost în limitele normale,
cu valori între 20-25°C în iulie şi august, ceea ce nu a influenţat negativ formarea
tuberculilor.

La C.I.S. Negreşti judeţul Vaslui, media anuală a precipitaţiilor a fost de
aproape 600 mm cu 40 mm în martie şi 55 mm în aprilie; 65 mm în mai şi 85 mm
în iunie; 55 mm în iulie şi 65 mm în august. Deşi asigurat în mare măsură nece
sarul de apă al cartofului se menţionează că, în primăverile secetoase (1974, 1975)
cînd rezerva de apă din sol a fost redusă, a trebuit aplicată o normă de udare
(350-400 m 3/ha) pentru a favoriza răsărirea uniforma a plantelor. Temperatura
medie a aerului a fost între 19,5-20,5°C în iulie-august, iar amplitudinea medie
anuală de 24,8°C. Solul a fost aluvial mijlociu, de textură nisipos-lutoasă şi bine
aprovizionat în fosfor şi potasiu mobil. S-au aplicat aceleaşi tratamente.

La C.A.P. Timişeşti judeţul Neamţ, situată în depresiunea Ozanei, regiunea
subcarpatică Neamţ, media anuală a precipitaţiilor este de 550-800 mm. (în
1973-1975 a fost de 608,5 mm), cu perioade mai uscate primăvara în martie- apri
lie şi toamna în septembrie-octombrie. Sumele lunare de 25-:30 mm din martie
aprilie şi o bună rezervă de apă în sol asigură apa necesară unei bune ~i uniforme
încolţiri şi răsăriri a plantelor, după care precipitaţiile lunare de 80-120 mm din
perioada mai-iulie asigură întregul necesar de apă al culturii de cartof. Numai în
anii secetoşi este necesară irigarea cartofului cultivat în această zonă. S-a experi
mentat pe un sol brun de pădure cu textură luto-nisipoasă, cu 1,8-2,20/0 humus şi

pH = 4-5, mijlociu aprovizionat în fosfor şi potasiu mobil.

REZULTATE OBŢINUTE. Producţiile obţinute (tabelul 1), demon
strează foarte pregnant o diferenţiere a productivităţii soiurilor în funcţie de
zona pedoclimaticăde cultură. Astfel, în incinta îndiguită Albiţa-Fălciu,cu
condiţii de climă mai puţin favoI'1abile oartofului, cele mai bune rezultate
s-au înregistrat la soiurile timpurii (Ostara), semitimpurii (Jaerla, Resy)
şi se!mitî['zii (Desiree). La C.I.S. Negreşti, deci în zona eu condiţii l11ai
favorabile oartofului, cele mai bune rezultate aparţin soiurilor tîrzii Ora
şi Baraka, precum şi soiului semitîrziu Desiree ; soiul Ostara asigură pro
ducţii bune, însă cultivat pentru consumul de vară, iar pentru consumul
de toamnă-iarnă se recomandă soiurile Desiree şi Ora. O situaţie asemă

nătoare se înregistrează şi la C.A.P. Timişeşti, judeţul Neamţ, unde soiul
Ora a asigurat producţia cea mai mare, după care au uru1at soiurile Bal}:aka,
Spartaan şi Desiree ; soiul timpuriu Ostara a dat un minus de 10.890 kg/ha,
comparatiiv cu soiul Ora, ceea ce ne face să apreciem că în această zonă

soiul Ostara poate fi cultivat numai pentru consumul de vară.

CONCLUZII. (1) In condiţii de irigare, în stepa moderată caracteristic?i
incintei îndiguite Albiţa-Fălaiu din judeţul Vaslui, cultura cartofului
asigură producţii mari şi eficiente. (2) Soiurile pe care le recomandăm a
fi cultivate sînt : ~a) pentru incinta îndiguită Albiţa-Fălciu soiurile 08-



Tabelul 1

Rezultate comparative privind producţia unor soiuri de cartof. Potato varieties yield.
1973-1975

CAP Ruşi jud. Vaslui CIS Negreşti, jud. Vaslui CAP Timişeşti jud. Neamţ

Nr.
Soiul

I I ISomnif. I I ISemn". I I ISomn".
crt.

kg/ha % Dif. kg/ha % Dif. kg/ha % Dif.

1. Ostara 38636 135,5 10129 "'''' 46600 99,1 400 25422 70,0 -10890 000
2. Ressy 39417 138.5 10910 "'''' 46000 97,8 -1000 24037 66,1 -12275 000
3. Jaerla 39195 137,5 10688 "'* 42100 89,5 -4900 000 30605 81,5 -5707 000
4. Bv. 64-230-27 38853 136,3 10346 * 37900 80,0 -9100 000 34905 96,1 -1407
5. Draga 31110 109,1 2603 44400 94,4 -2600 O 24165 66,5 -12147 000
6. Tanja 26266 92,1 -2241 45800 97,4 -1200 23637 65,1 -12675 000
7. Provita 25570 89,7 -2937 32300 70.0 -14700 000 27702 76,3 -8610 000
8. Desirce 37248 130,7 8741 '" 49600 105,5 2600 '" 34051 93,8 -2261
9. Exodus 36066 126,5 7559 37300 79,6 -9700 000 27760 76,1 -8552 000

10. Marijke 33937 119,0 5430 34300 73,0 -12700 000 22576 62,1 -13736 000
11. Spartaan 31356 110,0 2849 46200 98,3 -800 34070 94,0 -2242
12. Vivaks :31002 108.7 2495 38500 82,0 -8500 000 22732 62,6 -13580 000
13. Nascor 30082 105,5 1575 39500 84,0 -7500 00 27602 76,0 -8710 000
14. Baraka 25952 91,0 -2555 51600 109,7 4600 "''''''' 35945 99,0 -367
15. Arka 25076 99,0 -3431 35700 76,0 -11300 000 22655 62,3 -13657 000
16. Goliath 24515 86,0 -3992 34300 73,0 -12700 000 28030 77,2 -8282 000
17. Ora (mt.) 28507 100,0 - 47000 100,0 - 36312 100,0 -
18. Prominent 34047 119,4 5540 36300 77,2 -10700 000 27040 74,7 -9272 000
19. Rector 32644 114,4 4137 31750 67,7 -15250 000 27130 74,4 -9182 000
20. Procura 28712 100,1 205 35300 75,1 -11700 000 28477 78,4 -7835 000
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tara, Jaerla şi Desiree; (b) pentru Podişul Central Moldovenesc soiul
Ostara dest1t,at consumului de vară şi Desilree, Spartaan şi Ora destinate
.consumului de toamnă-iarnă.

BEHAVIOUR OF SOME POTATO VARIETIES IN ALBITA-FĂLCIU

(VASLUI) AND MOLDAVIAN CENTRAL PLATEAU UNDER
IRRIGATION

SUMMARY

20 potato varieties were tested for yielding eapacity in 1973-1975 in three
places. The best varieties for Albiţa-Fălciu are Ostara, Jaerla and Desiree only as
an irrigated crOp; the best varieties for Moldavian Central Plateau are Ostara (as
summer consumption) and Desiree, Spartaan and Ora (as autumn-winter eon
.sumption) .

DAS VERHALTEN EINIGER KARTOFFELSORTE:N
IN ALBITA-FALCIU EINGEDĂMMTESGEBIET DES BEZIRKES
VASLUI 'uND IN DER ZENTRALHOCHEBENE MOLDAU UNTE'R

BEWĂSSEJRTEN BEDINGUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

In den Jahren 1973-1975 wurden Untersuchungen mit zwanzig versehiedenen
Kartoffelsorten bei der L.P.G. Ruşi uud C.I.S. Negre:şti im Bezirk Vaslui und bei der
L.P.G. Timişeşti im Bezirk Neamţ unter bewasserten Bedingungen durchgefuhrt. Auf
Grund von Versuchsergebnissen konnten folgende Empfehlungen fUr die Praxis
gemaeht werden : FUr Albiţa-Fălciu eingedammtes Gebiet und ahnliche Territorien
sind die Sorten Ostara, Jaerla und Desiree unter bewasserten Bedingungen zu emp
fehlen, und fUr die Zentralholehebene Moldaus wurden die Sorten Ostara als Fruh
sorte sowie Desiree, Spartann und Ora fUr den Rerbst und Winter verbraueht.

nOBEllEHI1E HEKOTOPbIX COPTOB KAPTO<PEJl5I
B 05BAJlOBAHHOM npOCTPAHCTBE AJl5I1UA-<P3JlLII1Y

(YE311 BACJ1YY.I) 11 HA UEHTPAJlbHOM
MOJl,llABCKOM DJIATO, B OPOllIAEMbIX YCJ10BI15IX

PE3IOME

B pe3yJIbTaTe npOBe)l.eHHblX B 1973-1975 r.r. onbITax Ha)l. 20 copTaMH KapTocPeJI5I,
B03)l.eJIaHHbIX B opoIllaeMblx yCJIOBH5IX B XyIllb (o6BaJIOBaHbIM yqaCTOK AJI6Hua - <P3JIQHY)

B HerpeIllTb H B THMHIlleIllTh, peKOMeH)l.yIOTC5I )l.JI5I npOH3BO)l.cTBa copTa OCTtipa, )!\aepJIa
H llecHpe, HO TOJIbKO B opOIllaeMbIX yCJIOBH5IX. llJI5I UeHTpaJIbHOrO MO,J1)l.aBCIWro nJI3TO

peKOMeH)l.yeTC5I COpT OCTapa npe3)l.Ha3Hal.JeHHOrO )l.JI5I JIeTHerO nOTpe6JIeHH5I H copTa llecHpe,
CnapTuH H apa npe)l.Ha3HaQeHHble )l.Jl5I oceHHero H 3HMHero nOTpe6JIeHIU.l.
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PRINCIPALELE SPECII DE AFIDE DIN CULTURILE DE CARTOF
PENTRU SĂMîNŢĂDIN ZONELE INCHISE

N. STAICU
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Pentru o mai bună cunoaştere a zonelor închise sub aspectul
posibilităţilor naturale de răspîndire a virusurilor cartofului trans~

misibile prin afide, în perioada 1970-1974 s-au identificat prin
captarea directă pe foliajul de cartof sau prin metoda vaselor
galbene, următoarele specii de afide cunoscute ca vectori virotici
la cartof: Myzus persicae Sulz, Aphis frangulae Kalt, Aphis
nasturtii Kalt, Aulacorthum solanii Kalt şi Macrosiphum euphor
biae Thom. Urmărindu-se evoluţia zborului acestor specii în zonele
închise, se constată că momentul apariţiei migratoarelor în cul
tură, intensitatea zborului şi frecvenţa speciilor menţionate vari
ază în limite destul de largi de la zonă la zonă. Comparîndu-se
datele obţinute, cu cele din perioada 1964-1969 se constată ca în
condiţiile în care pentru toate zonele, are loc o reducere a mediei
tuturor afidelor captate, frecvenţa speciei Myzus persicae Sulz
(specie dominantă între speciile menţionate) prezintă o creştere a
frecvenţei cuprinsă între 0,7 ori (zona închisă Ciuc) şi aproximativ
10 şi respectiv 7 ori mai mare pentru zonele Rîşnov şi Hărman,

comparativ cu procentul realizat în perioada precedentă.

Din cercetările efectuate pe plan mondial, este cunoscută existenţa

unei corelaţii între procentul de infecţie cu virusurile cartofului transmi
sibile prin afide şi frecvenţa anumitor specii dintre aceşti vectori (autori
citaţi de C o joc ar u şi colah., 1973).

O primă identificare a speciilor de homoptere din culturile de cartof
din Transilvania a fost făcută de către Ma noI a c h e şi colah., în 1970.
Scopul investigaţiilornoastre a fost cunoaştereamai exactă a posibilităţilor

naturale de răspîndire a virusurilor transmisibile prin afide în cadrul fie
cărei zone închise, pe baza frecvenţei şi dinamicii zborului principalelor
specii cunoscute ca vectori ai virusurilor c~rtofului.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. In colectarea afidelor s-a folosit
metoda clasică a vaselor galbene de tip Moerieke, aşezate cîte două în fiecare punct
de captare (C o joc a ruşi colab., 1973). S-au luat în considerare cîte 1-2 puncte
din fiecare zonă închisă, după cum urmează: Stupini (zona închisă Rîşnov), Hărman

(zona închisă Hărman), Sînsimion (zona închisă Ciue), S.C.A. Suceava şi Reuseni
(zona închisă Suceava). Pentru comparare s-a luat şi un punct în cîmpurile experi
mentale de la LC.C.S. Braşov, amplasat la 500-1000 m de sere. Din materialul colec
tat în perioada 1970-1974 s-au determinat principalele specii de afide veetoare. In
anul 1974, metoda de colectare a afidelor cu ajutorul vaselor galbene a fost comple
tată la I.C.C.s. Braşov cu metoda celor 100 de frunze, recoltate decada!.

6 - Luc:rări ştiinţifice - Cartoful
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REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. Determinarea formelor de
afide aptere găsite pe foliajul plantelor de cartof a dus la constatarea urmă
toarelor specii de afide: (1) Myzus persicae Sulz - păduchele verde al
piersicului (Sinonimii după Volk, 1967: Aphis convolvuli Kalt.; Aphis
dianthi Schrk. ; l\IIyzodes malvae MosI. ; Myzodes persicae Sulz. ; Myzodes
tabaci Mordw.; Rhopalosiphum solani Theob.; Siphonophora nasturtii
Koch.). (2) Aphis frangulae Kalt. - păduchele călinului (Sinonimii : Doralis
frangulae Kalt.). (3) Aphis nasturtii Kalt. - păduchele verigariului (Sino
nimii Aphidula nasturtii Kalt. ; Aphis rhamni Koch. ; Doralina transiens
Walk. ; Doralis rhan1ni Koch. ; Medoralis nasturtii Kalt). (4) Aulacorthum
solani Kalt. - păduchele pătat al cartofului (Sinonimii : Aphis solani Kalt.
parte Theob. ; Aulacorthum pseudosolani Theob. ; Dysaulacorthum pseudo
solani Theob. ; Myzus veronicae Reit. ; Myzus veronicellus Theob. ; Myzus
pseudosolani Theob.; Dysaulacorthum antirrhynii). (5) Macrosiphum
euphorbiae Thom. - păduchele dungat al cartofului (Sinonimii: Aphis
lactucae Schrk. ; Macrosiphon euphorbiae Hott et Fris; Macrosiphon geL
Koch part.; Macrosiphon solanifolii Ashm.; Siphonophora solanifolii
Ashm. ; Macrosiphon kochleri Borner).

Aceleaşi specii au fost regăsite şi în capturile vaselor galbene alături

de alte specii considerate accidentale pentru cultura cartofului (Aphis
fabae Scop., Rhopalosiphon maydis Fitch., Schizaphis graminum Rond.,
Aphis gossypii glov., Sitobion avenae F. etc.). Dintre acestea Aphis fabae
reprezintă specia dominantănumeric.

întrucît speciile Aphis frangulae Kalt. şi Aphis nasturtii Kalt. precum
şi Macrosiphum euphorbiae Thom şi Aulacorthun1 solani Kalt. au o frec
venţă individuală relativ redusă şi aproximativ aceeaşi specificitate vec
torică, valorile acestor specii au fost însumate (tabelul 1).

Zonele Rîşnov şi Hărman. Specia Myzus persicae realizează în peri
oada 1970-1974 o creştere a procentului mediu de participare de aproxi
mativ 7-9 ori, comparativ cu procentul realizat în perioada 1964-1969,
in timp ce numărul mediu al tuturor speciilor de afide captate în ultilnii
5 ani cunoaşte o reducere de 24,20/0 faţă de lnedia realizată în perioada
precedentă. Urmărind frecvenţa speciei MYZU3 persicae în cursul anilor
1970-1974, în punctul Braşov se constată că suma de peste 50 exemplare
prinse în lunile iunie-iulie s-a realizat doar în 3 din cei 5 ani, cu valori însă

deosebit de ridicate, de exemplu anul 1971 cu 454 Myzus persicae captate
(tabelul 2). În cadrul celor 3 staţiuni, în anii 1970-1974 procentul lui Myzus
persicae faţă de suma totală de afide captat~ a oscilat între 2,10/0 (Stupini
1970) şi 27,90/0 (Braşov 1973), în medie fiind de 7,5. In ceea ce priveşte va
loarea maxÎlnă atinsă într-o zi, ea a fost de 87 exemplare (11.VII.1972 Bra
şov). Creşterea din ultimii ani a frecvenţei speciei Myzus persicae în zonele
Rîşnov-Hărman, considerăm că s-ar putea datora măririi posibilităţilor

de iernare a acestei specii, ca rezultat al extinderii suprafeţelor de seră

existente pe arealul zonei Rîşnov-Hărman şi a plantării în număr mare a
piersicului în spaţiile verzi ale oraşului Braşov. Importanţa rolului jucat
de sere ca sursă de invazie este ilustrat de tabelul 3. în acelaşi sens sînt
semnificative valorile de Myzus persicae, captate în cadrul aceluiaşi areal:
Stupini şi Braşov în anii 1971 şi 1974, ani în care valorile realizate la
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Tabelul 1

Numărul mediu de aUde captate şi procentul principalelor specii vectoare In perioadele 1964-1969 şi 1970 -1974. (llean number
of aphides caugllt and percentage of main vector species in 1964-1969 and 1970-1974).

lIryzus persicae Aph's fabae Afr+An" Me+As"
Media totală afide

Media % MerLa % Media % Media %
Localitatea

I
1964 1970 196'1 1970 1964

1
1970 1970 1970 1970

1969 1974 1969 1974 1969 1974 1974 1974 1974

Braşov (în afara zonelor 3884,7 2510,3 41,2 270,8 1,1 10,7 1734,9 69,1 121,8 4,8 35,1 1,4închise)
---'---------

Stupini (zona închisă) - 1315,7 - 71,2 - 5,4 736 55,9 100 7,6 44,8 3,4
--- ---

Hărman (zona închisă) 2529,8 2354,1 30,7 198,7 1,2 8,4 1740,5 73,9 56,8 2,4 26,5 1,1
------ ---------

Sînsimion (zona închisă) 960,8 968,5 9,7 16,8 1,0 1,7 492,3 50,8 2.8 0,3 14,7 1,5
--- ------

SCA Suceava (zona 1202,3 618,5 26,0 3 2,2 0,5 474,2 76,7 76,6 12,4 27,4 4,4
închisă)

------
Reuseni (zona închisă) 1705,7 - 14,1 - 0,8 960 56,3 25,4 1,5 125,1 7,3

*)Afr+An=Aphis frangulae+Aphis nasturtii

Me + As = Macrosiphum cuphorbiae + Aulacorthum solani
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Tabelul 3

Suma afidelor la 100 frunze de cartof in culturi situate la diferite distanţe faţă de sere
în perioada 1-22.VIII.1974. (Aphids sum at 100 potato Ieaves in fields at diff'erent

distances from greenhouses in 1-22.VIH. 1974). Braşov

\
Distanţa 10 m 15' In 1.000 m 2.000 m

ISuma afide 1.337 465 62 93

Braşov (punct amplasat la aproximativ 1 km distanţă faţă de sere) au fost
de 8,6 ori respectiv 5,7 mai mari decît cele realizate la Stupini. Holul deo
sebit, ca sursă de invazie pentru cartof, al culturilor semincere de :Jeclă se
desprinde din datele prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4

Numărul de Myzus persicae captate cu ajutorul vaselor galbene în diferite culturi
- an 1971. (Numhar of Myzus persicae caught in yellow ))ots in fields covered by

potato, sugar beet OI' sugar beet seedIings). Braşov

I Perioada

Cultura iunie I iulie 1 august

1-15 I I 1-15 I 16-30
I

1-15 \ 16-3116-30 I
I

Cartof 11,5 20,5 324,5 45,5 5 2

Sfeclă 27,5 31 139 63,5 1,5 0,5
Seminceri
sfeclă 53,5 148 1449 388 15 9

Faptul ca In capturile vaselor galbene plasate în cîmpurile experi
mentale de la LC.C.S. Braşov, comparativ cu cele de la Stupini, specia
Myzus persicae, urmează ca apariţie speciei Aphis fabae (specia cu apariţia

cea mai timpurie), constituie un alt argument privind rolul jucat de sere
ca adăpost pentru iernare şi sursă de invazie în cazul acestui vector.

Comparativ cu J\tlyzu3 persicae, speciile Aphis nasturtii şi Aphis
frangulae ating valori reduse, numărul maxim atins a fost de 79,5 realizat
la 14.07.1974 la Braşov. Procentul acestor două specii faţă de numărul

total a variat între 21,40/0 (Braşov, 1974) şi 0,00/0 (Hărman, 1973). Procentul
mediu pe zonele Rîşnov-Hărmana fost de 5,00/0. In ceea.ce priveşte mo
mentul apariţiei lor în condiţiile de la Hărman (apropiere de gazdele pri
mare) ele se succed după Aphis fabae, în timp ce la Braşov, ocupă ulti
mul loc.

Speciile Macrosiphum euphorbiae şi Aulacorthum solani sînt speciile
cele mai slab reprezentate în capturile din zonele Rîşnov-Hărman, cota
lor de participare oscilînd între 0,40/ 0 (Hărman, 1970), şi 19,00/0 (Braşov,

1973). Valoarea maximă realizată a fost de 20 exemplare la 11.VI.1972
(Stupini). Fiind două specii cu dezvoltare anholociclică(fără gazde primare),
apariţia lor în capturile vaselor galbene a fost în general timpurie.
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Tabelul 2

Dinamica capturilor de Myzus persUm al afidelor1) (Caught M:yzus persitae

number dynamics and period of milid flight l ) lO.VI-12.VIU 1970-1974.

Braşov Stl'pini Hăr- Reu-
3raşov Stupini Hărman Reuşeni

Slnsi-

Data
lnan şeni mian

1970 1974

10.VI 1 O 3 O 1 O 2 O 1
15 1 3 4 O 1 O 2 O 1
20 1 3 4 O 1 O 2 O 1
22 2 5 6 1 1 O 2 O 1
24 4 5 9 1 2 1 2 O 1
26 9 8 9 3 3 2 2 O 1
28 11 8 10 3 3 2 5 O 1
30 ··lX····· 9 17 3 3 2 5 O 1
2.VII 14 9 '''~2"2' 5 3 2 5 O 1
4 14 9 22 5 3 2 5 1 1
6 14 11 22 5

...
8 3 18 5 1

8 16 11 24
....7.. ·..

JlO 3 21 7 2
10 18 12 25 7 : 25 11 22 8 2
12 18 12 25 9 : 41 18 28 11 2
14 18 12 25 9 :165 I 25 -1-5-7- 13 2
16 ~ă8"'" 32

........ __ .......................
18 12 25 9 76 15 3

18 18 13 25 9 :255 .. ·32.... · 100 15 3
20 20 14 25 9 :256 33 109 16 3
22 20 14 25 11* :256 38 110 16 3
24 20 14 25 :287 44 119 16 3
26 20 15 25 :291 51 160 16 3
28 25 17 25 :328 60 183 19 4
31 25 17 27 125 73 218 25 4

6.VIII 27 18 30 S81 129 273 26 5
12 31 21 32 187 135 302 ***) 28*) 6**)
18 3-3~ 24** 42

85

*)=1 OOO±200 afide

*"')= 500±200 afide

***) = 250 afide

înregistrării zborului maxim
însumării valorii de 50 Myzus persicae
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sitatea zborului speciilor menţionate variază de la zonă la zonă, uneori
chiar şi în cadrul aceleiaşi zone în raport cu condiţiile ecologice caracteris
tice zonelor. (3) Cu excepţia zonei închise Suceava, specia Myzus persicae
prezintă cOlnparativ cu perioada precedentă (1964-1969) o creştere a
numărului, concomitent cu reducerea intensităţii zborului pe total afide.
(4) In raport de variaţiile anuale ale zborului afidelor, se constată că pot
fi consideraţi ca foarte favorabili producerii cartofului pentru săn1înţă anii
1971 pentru Suceava şi Ciuc şi 1973 pentru toate zonele, iar ca nefavorabili
sănătăţii materialului de sămînţă anii 1970 şi 1972 pentru Rîşnov şi Ciue
şi 1974 pentru Suceava, datorită frecvenţei mari a afidelor şi instalării de
timpuriu a perioadei de zbor lnaxim.

MAIN APHID SPECIES IN POTATO FIELDS IN CLOSED AREAS
FOR SEE,) PRODUCTION

SUMMARY

In years 1970-1974 were caught directly from the foliage 01' by yellow pot
method the Aphid species known as virus vectors at potato plants : Myzus persicae
Sulz., Aphis frangulae Kalt., Aphis nasturtii Kalt., Aulacorthum solanii Kalt and
Macrosiphum euphorbiae Thom. By following these species ilight evolution in the
closed areas, it was observed that the moment of migration beginning, flight inten
sity and species irequency are varying on a large scale irom one area to another.
In comparison with the data of 1964-1969 years the recent data say that undeI'
environment conditions decreasing the mean of a11 Aphids caught in each area,
Myzus persicae Sulz., frequency (the species is dominant among the other above
mentioned) is 0.7 times (Ciuc closed arca), 7 times (Hănnan closed area) and 10 times
(Rîşnov closed area).

DIE WICHTIGSTEN BLATTLAUSESPECIES AUS DEN KARTOFFEL
SCHLĂGEN IN DEN GESCHLOSSENEN ZONEN FUR

PFLANZKARTOFFELERZEUGUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Fur die Ergănzung der Kenntnisse i bel' die geschlossenen Zonen fur Kartoffel
erzeugung hinsichtlich der naturlichen Mc)glichkeiten der Verbreitung von Blattlăuse

ubertragenden Kartoffelviren wurden die Blattlăusepopulationenin den Jahren 1970
1974 in den Kartoffelschlăgenanalysiert. Als Methoden wurde gleichzeitig die Anzahl
der Afiden auf den Kartoffelblăttern und die Anzahl der Afiden, die in gelben
Schalen gefangen wurden, verwendet. Es wurden folgende Kartoffelviren uber
tragende Species gefunden :

Myzus persicae Sulz, Aphis frangulae Kalt, Aphis nasturtii Kalt, AulacoI'thum
801anii Kalt und Macrosiphum euphorbiae Thom.

Bei der Untersuchung der Flugevolution dieser Species konnte festgestellt wer
den, dass der Zeitpunkt der Erscheinung von geflugelten Afiden, der Flugintensităt

und die Hăufigkeit der genannten Species eine grosse Schwankung von einer Zone
zur anderen hat. Bei der Vergleichung der Versuchsergebnisse mit denen aus den
Jah1'en 1964-1969 konnte festgestellt werden, dass, wahrend der Durchschnittswert
aHer Afiden abnimmt, die Hăufigkeit der Specie Myzus Persicae mit eincr Quote
von 0,7 mal in der geschlossenen Zone Ciuc, und 10-7 mal in den geschlossenen
Zonen Rîşnov, Hărman zu nahm.
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BA)KHEPHlII1E BIl,UbI TJIEYI B I10CALLKAX KAPTOCVEJ15I
B 3AKPbITbIX 30HAX

PE3IOME
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JlJJ5I .1YQmerO nOSHaHHH SaKpblTbIX 30H Il eCTCCTneHHbIX B03MO:tKHocTef! pelCnpOCTpa

HeHlI51 BHpyCOB KapTOcPeJJH nepeHOCHMble TJJHMH, HenocpeJrCTBeHHhlM yJlOBOM HX B 1970
1974 r.r. Ha JIHCTb5lX KapToepeJJH HJIH C nOMOlll,blO :t:KeJlTblX COCYJJ.OB, 6blJJH 06HapY:t:KeHbl

CJIe,LIylOlll,He Bl1jrbl TJle}I H3BeCTHble KaK nepeHOCtIHKH BHpyCOB: Myzus persicae Sulz,
Aphis frangulae Kalt., Aphis nasturtii Kalt., Aulacorthum solanii Kalt., Macro
siphum euphorbiae Thom. CJIe.rUlH 3a 3BOJJlOUHei1 JIeTa 3THX BHJIOB B 33KpbITbIX 30Hax,

yCTIHOBJIeHHO, tITO BpeMH HX nOHBJIeHHH Ha noceBa~ HHTeHCHBHOCTb JIeTa II qaCTOTa yKa

S3HllblX BIIlIOB BapbHpyeT B JIOBOJIbHO IllHpOKHX npe}J,eJ1<lX OT 30HbI K 30He. CpaBHHBaH

nOJlytIeHHble JIaHHble C )J,aHHbIMH nOJIyqeHllLIMH B rrepHO,lJ, 1964-1969 f.r. Ha6JIlO,lJ,3eTCH tITO

B yCJIOBHHX B KOTOpbIX BO Bcex SOH rrpoHcxOiUlT COKpalll,elIHe Cpe,lJ,Hei1 BemilIHHbl Bcex

YJIOJlJ1eHHbIX TJIe}r, qaCTOTa BII}l,a Myzus persicae Sulz. (nOMHlIlipYlOlll,ero Cpe;l,H yKa

331IHbIX BliJIOn) HBJIHeTCH B 0,7 pa3 (n 3aKpblTOH 30He 4yK) H npH6JIHSHTeJIbHO B 10 II

COOiReTCTBeHHO 7 pas BbIllle B 30He PLIlllHOB II B 30He X'3pMaH, cpaBIITeJ1bHO c npoueHTOM

npeJlbI}:rylll,erO nepHo)J,a.
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EFECTUL l\iODULUI DE DISTRUGERE A VREJILOR
ŞI A DATEI DE RECOLTARE ASUPRA DENSITĂŢII

SCLEROTILOR CIUPERCn RHIZOCTONIA SOLANI
PE TUBERCULH DE CARTOF PENTRU SAlVIîNŢĂ

B. PLĂMĂDEALĂ şi V. BUDUŞAN
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S-a urmărit efectul distrugerii vrejilor manual (prin smuls).
chimic (Reglone 5 kg/ha) şi mecanic şi a recoltării la 0, 14 şi 23
zile de la întreruperea vegetaţiei, asupra formării şi acumuEi.rii
scleroţilor ciupercii Rhizoctonia solani pe tuberculii pentru să

mînţă. S-a constatat că distrugerea vrejilor influenţează puternic
formarea scleroţilor pe tuberculi în special cînd vrejii s-au dis
trus mecanic şi chirnic. Cînd vrejii s-au smuls acest proces este
mai lent şi are şi o valoare mult mai mică (tabelele 1, 2). Acest
lucru sugerează că părţile subterane ale plantei de cartof au mare
importanţă în acumularea scleroţilor pe tuberculi după distruge
rea vrejilor. Rezultatele bune în prevenirea formării scleroţilor

obţinute prin smulgerea vrejilor se pot datora în primul rînd eli
minării ciupercii din sol într-o proporţie destul de mare odată cu
rădăcinile plantelor.

Ciuperoa Rhizoctonia solani poate ataca toate părţile subterane ale
plantei de cartof, dar cel mai des este întîlnită sub formă de scleroţi pe
tuberculi. Cu toate acestea se ştie puţin despre factorii care influenţează

dezvoltarea sc1eroţilor în condiţii naturale, în schimb se cunoaşte că tlrans
miterea ciuperdi de la un ,an la altul se real!izează în primul rînd prin
scleroţii de pe tuberculii plantaţi şi mai puţin prin sol (E n1 de n, 1965;
W ne k o v ski şi G raI a, 1968 ; Har h o j e v, 1970 ; W e n z 1, 1970). De
aceea, pentru a obţine tuberculi cu o sursă lTIică de infecţ.ie, este ne,cesar
să se trateze chimic materialul plantat sau să se aplice o serie de măsuri

culturale care pot preveni formarea unui nUlTIăr n1are de sderoţi pe tuber
culii de să111întă.

S-a urmărit efectul întreruperii vegetaţiei, a diferitelor moduri de
distrugere a vrejilor şi a recoltării la diferite intervale de tin1p de la în
trerUiperea vegetaţiei, asupra fOr111ării şi acumularea scleroţilor oiupercii
pe tube'rculii de cartof pentru Să111înţă.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Experienţa s-a efectuat la
Braşov cu soiurile Ostara şi Măgura, în anii 1973 pe un sol nisipo-Iutos şi în 1974
pe un sol luto-mîlos (tabelul 3). Întreruperea vegetaţiei s-a făcut la avertizare (1973,
Ostara 9. VI, Măgura 17. VII ; 1974, Ostara 15. VII, Măgura 23. VII) prin trei metode·
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smuls manual, chimic (Reglone 5 kg,fha) şi mecanic (maşina cu lanţuri tip LC.C.S.
MDV-2). RecoItarea s-a făcut la 0, 14 şi 28 zile de la distrugerea vrejilor. Tuberculii
au fost sortaţi şi spălaţi, apoi s-a notat gradul de acoperire cu scleroţi, cu note de
la 1 la 9. Datele prezentate se referă numai la tuberculi pentru sămînţă, fără scle
roţi (nota 1) şi puternic acoperiţi cu scleroţi (notele 5, 7, 9). S-a determinat conţinu

tul în humus şi azot precum ,şi textura solurilor pe care s-a făcut experienţa, pen
tru a explica unele diferenţe observate în cei doi ani.

REZULTATE ŞI DISCUŢII.Acumularea sd.eroţilor pe tuberculi a,tita
timp cît plantele sînt viguroase este de mică importanţă, aşa cum se poate
constata la prima recoltare, cu toate că la soiul Măgura se ajunge la
50-600/ 0 tuberculi cu scleroţi, dar procentul tuberoulilor cu un grad mare
de acoperilre este mic (tabelul 1 şi 2).

Tabelul 1

Pw{'entul de tuben'llli liiră sclerop şi cu scleroţi in Ium'pe de modul de distrugere a vrejilor şi

Ilata recoltăl'ii. (% tuhers witlwut aud \VitIl sclerotia in depelldeuce ou haulms killing way and
llarvest time) - 1973

,
27,2 a1,9d

3 ,
30,8 a

,
5,4 el

Clu lC

Mecanic

OSlara Măgura

Varianta Recolta.Iea Tuberculi fără I Tv bcrculi cu Tllberculi fără

I
Tubercllli cu

scleroţi % I scleroţi % scleroţi % cu 5cleroţi %

Smuls

I I
70,4 a

I
4,1 e

I
52,7 a I 1,G e

I Chimic 1 69,4 a 4,6 c 45,2 h
I

1,n c
Mecanic 76,1 a 4,8 e 40,9 h 1,6 e

Smuls

I I
21,6 b

I
18,1 d

I
14,7 c

I
8,0 el

Chimic II 5,6 d 22,7 b 2,9 d 22,5 b
Mecanic 12,:3 c 21,7 h 4,1 el 27,8 h

13,7 c 19,9 c
I

11,2 c 11,7 cSmuls
fi III 3Gd 01a :35 d 217

DL 5%(2)=4,77 DL 5%(2)=1,68 DL 5%(2)=5,55 DL 5%(2)=1,44
DL 5%(9)=5,43 DL 5%(9)=1,91 DL 5%(9)=6,32 DL 5%(9)=1,64

Aceeaşi constatare a făcut şi E ITI d e n (1965) care arată că îmbătrî

nirea sau distrugerea plantelar contribuie la fornlarea sderoţilor pe
tuberculi.

La prin1a reooltare, CUlTI era de aşteptat, nu există diferenţe în ce
priveşte gradul de acoperire cu scleroţi a tuberculilor între n1etodele de
distrugere a vrejilor. Între prima recoltarre şi următoarele se constată

scăderea accentuată a procentului de tuberculi fără scleroţi şi creşterea

simţitoare a celui cu un grad lTIare de acoperi1re.
In ce priveşte modul de distrugere a vrejilor, dacă la pa.~ima recal

tare nu sînt diferenţe, la recoltarea a doua şi a trei,a se evidenţiază dife
renţe asigurate statistic în special între distrugerea vrejilor prin slTIuls
şi distirugerea chimică şi mecanică atît în ce priveşte procentul tubercul}Î
lor fără scleroţi, cît şi al celor cu un grad mare de acoperire. De asemenea
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Tabelal 2

Pl'oeentul de tuberculi fără sderoţi şi cu scleroţi in iUllftie de modul de distrugere a vrejilor
şi data recoltării. (% tubers without and with sderotia in dcpcndenee OIl hauhus [dmng W~lY

and harvest time), 1974

I
I Ostara Măgura

I
Varianta n.ecoitare IT, '""li "" I Tuberculi cu Tuberculi fără

I
Tuberculi cu

scle:oţi % scleroţi % sc~eroţi % scleroţi %
I

Smuls

I
1 70,0 a

I
0,3 f

I
37,1 a

I
3,6 e

Chimic 1

I
68,4 a 0,3 f :37,6 a 3,7 e

Mecanic 69,2 a 0,3 f :37,4 a 3,5 e

Smuls

I I
2:~,7 b

I
1,8 e

I
21,1 b

I
4,3 de

I
Chimic II 16,3 bc 10,9 c 16,7 b 4,8 el
Mecanic 1:"),0 cd 13,2 b 5,9 c 11,4 b

Smuls 17,5 bc 5,1 d

I
16,2 b

I
7,4 c

IChimic III 7,5 el 12,8 b 3,9 c 11,6 a
\Jecanic 6,8 el 17,8 a 1 1,6 c 14,5 a

DL 5%(2)=7,83 DL 5%(2)=0,93 DL 5
DL 5%(9)=8,\)2 DL 5(ÎiJ(\;l)=1,OG DL 5

6,78 DL 5%(2)=0,63
=7,72 DL 5%(9)=0,72

se constată că fonnarea scleroţilOir în cazul smulgerii vrejilor are un ritm.
Ulai Încet decît în cazul distrugerii chimice sau mecanice la ambele soiuri
şi în mnbii ani, iar la recoltarea a treia, deci după 28 zile de la distrugerea
vrejilor, procentul tuberculilor cu un grad 111aire de acoperJre este cu 111Ult
ll1ai mic. Se poate presupune că partea subterană a plantei de cartof are
importanţă destul de mare în acumularea sderoţilor pe tuberculi dupil
întreruperea vegetaţiei. Această influenţă se poate explica prin relaţiile

dintre plantă şi patogen sau prin faptul că odată cu p~1rţile subterane ale
s-a îndepărtat o n1are cantitate din ciuperca existentă în jurul

tuberculilor.
In anul 1974 CÎnd experienţa s-a făcut pe un sol IUtO-lTIîlos, se con
un procent lnai mic de tuberculi fără scleroţi la prilna recoltalI'e, în

special la soiul Măgura, şi unul mai mare de tuberculi puternic acoperiţi,

însă la reco1tările unnătoare procentul tuberculilor cu un @rad lnare de
este mult lnai mic decît în 1973 cînd experienţa s-a făcut pe un

sol nisipo-Iutos,
Avînd în vedere gradul de infecţie al tuberculilor de SălTIînţă şi con

meteorologice din perioada de recoltare au fost aproximativ ace
iar conţinutul de hUIilUS şi azot a fost lTIai mare la solul luto-lnîlos
la cel nisipo-lutos,consideră1TIcă datele privitoare la textura solului

3) pot explica diferenţele de acoperire cu sderoţi. Aşa cum arată

P a v iza s (1968) activitatea acestei ciuperci este mai intensă în soIu-
rile cu fracţiuni malri decît în cele cu fracţiuni foarte fine,

CONCLUZII. (1) Distrugerea vrejilor influenţează puternic fonna
rea şi aoumularea sderoţilor ciupercii Rhizoctonia solani pe tuberculi.

Pentru prevenirea acumulării ciupercii pe materialul de
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plantat, cele n1ai bune rezultate se obţin prin smulgerea vrejilor şi prin
distrugerea chimică, distrugerea JTIecanică dînd cele mai slabe rezultate.
(3) Cantitatea de scleroţi ce se forr:nează este cu atît mali mare cu cît tu
beIDoulii stau lTIai 111Ult în sol după distrugerea vrejilor. De aceea, de la
distrugerea v,rejilor la recoltare nu trebuie să treacă o perioadă de timp
mai lungă decît cea necesară pentru maturarea cojii tuberculilor.

EFECT OF HAULIVLS KILLING AND HARVEST DATE ON DENSITY
OFRHIZOCTONIA SOLANI SCLEROTIA ON POTATO SEED TUBERS

SUMMARY

Experiments were conducted in order ta know the dfect of hau1ms killing
by hand pulling out, by chemica1 method (spraying with Reg1onf" 5 kg/ha) ar by
mechanica1 method and also the effect of harvest O, 14 01' 28 days after hau1ms
killing time, an appearance and accumulating of Rhizoctonia solani sclerotia on
seed tubers. Hau1ms killing influences closely sclerotia appearance on tubers, parti
cu1arly when chemica1 01' mechanical methods are app1ied. Pulling out the haulms
by hand, the sclerotia formation is much slower and their frequency very low
(tables 1, 2). The author suggests that unclerground parts of the potata plant are
very important in sclerotiacumu1ation on tubers ; by hand pulJing out. the funaus.
is better removed from soH because alrnost the roots are rejected.

DER EINFLUSS DES KRAUTABTATUNGSVERFAHRENS
UND DER ERNTEZEIT UBER DIE HAUFIGKEIT

DER RYZOKTONIA POKEN AUF PFLANZKARTOFFELKNOLLEN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde der Einfluss mehrerer Krautabtătungsverfahrenund Ernteterminc
auf die Bi1dung und Anhăufung von Rhyzoktonia Solani Poken auf Pflanzkartoffe1
knollen untersucht. Der Versuch wurde mit fo1genden Varianten angelegt :

Krautabtătungsverfahren: 1. Krautabzihen mit der Hand, 2. chemische Abtă

tung mit Reg10ne 5 kg/ha und :3. mechanische Abtătung durch Zersch1angen.
Erntetermine: 1. sofort nach der Krautabtătung 2. 14 Tage nach der Kraut

abtătung und 3. 28 Tage nach der Krautabtătung.

Es wurele festgestelt dass die Krautabtătung einen grossen Einfluss auf dic
Bildung und Zunahme der Phyzoctonia Poken Hăufigkeit auf Kartoffelknollen Dbte,
besonders dann, wenn dic KrautabtOtung mechanisch odeI" chemisch durchgefUhrt
wurde. Wenn das Kraut mit der Hand herausgezogen wurde, die Zunahme der
Physoktoniapokenhăufigkeit fo1gte langsammer und erziehlte niedrigere vVerte
(Tabelle 1 und 2). Diese Erscheinung weist hin, dass der unterirdisere Teil der
Stenge1 eine grosse Rolle aut die Bi1dung von Rhyzoktonia Poken auf die Kartof
felknollen nach der KrautabUitung spielt. Die gutcn Ergebnisses fUr die Vermin
derung der Rhyzoctonia Poken durch das Herausziehen des Krautes sind auf dic
Entfernung des Pilzes gleichzeitig mit der Stenge1b3.sis und Kartoffelwurze1 aus
dom Boden zuzuschreiben.



Tabelul 3

Conţinutul în humus, azot şi textuI'a solurilor pe care s-au făcut experienţele în cei
doi ani. (Humus content, Nitrogen content and composition in sand, dust and clay

of soils used for experiments).

Anul Humus Azot
C/N% %

1973 1,89 0,130 8,83
1974 5,26 0,354 8,59

Textura

Anul
Nisip Nisip

Praf 1 Praf II Argilă
Categoria

grosier fin texturală

1973 8,69 58,81 10,9 7,7 13,9 nisipo-lutos
1974 5,50 24,80 10,4 25,0 34,3 luto-mîlos





Densitatea scleroţilor de Rizoctonia solani pe tuberculi.

3epeDEKT Cf10COBA PACf1PE,UEnEHVI51 KYCTOB
VI CPOKVI YBOPKI1 YPO/KA5I HA f1nOTHOCTb

CKJ1EPOLUHl fPI1l3A RHIZOCOTONIA SOLANI KDHN.
HA CEMEHHbIX KJ1Yl3H5IX KAPTOeDEJHI

PE3IOME
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HaOJIIO)1,3<lC51 3epepeKT py'lHoro yml l lTO:tKCHH5I OOTBbl (BbI,Ll,epfHB31HIC:-'1) XHMll'lecKoro

PerJlOHe 5 Kr/ra H MexaH1I4eCKoro HCTjWOJleHH51, TaK:tKe H yOOpKH ypo)J(a51 Ha 0,14 H 28-011

JlfHb OT npeKpaLLleml51 BereT3UlIlI, Ha oopa30B3HHe II CKOrIJIeHHe CKJIepOUHI'i rpHoa Rhizoc
tonia solani Ha ceMeHblX K.'1yOmIX. YCTaHon.leHHO, LITO yHlflITOlKeHHe 60TBbl OKa3blBaeT

CH,:lbHoe BJIH51Hlle Ha oopa30BaHHe CKJlepOIIHii Ha I{JlyOH5IX, ocooeHHO Tor)1,a [wrna OOTBa

yHHLlTOlKaeTCH pyllHblM HJ1H XHMHlIeCKHM clloc060M. TIPH BbIAeB:tKaHHe 60TBbl 3TOT f1pOueCC

npOlICXO,Ll,lIT Me,Ll,<'1eHHee II HMeeT 60Jlee MaJIOe 3H3LJeIIHe (TaOJlHUbl 1 li 2). 3TO OOCTG.BTeJIb

CTBO YK33bIBaeT Ha TO, lITO 1l0)13EMHble LJ3CTH KapToepeJlbHOrO paCTeHH5l I1MCIOT 60JlbIIIoe

3Ha4eHlie B 06pa30BaHlIlI CK.nepOl~HH Ha K-Jly()HHX nOUle yHlI4TO:tKeHH5I 60TBbl. XopOIllHe

pe3yJIbTaTbI nOJly4eHHble llyTeM BbUlfpnlB3mHI OOTEbl ,Ll,JI5I npeJlyrrpe:tK,l1,eHH51 06pa30BaHH5I

CKJIepOUlIH 065l3aHbl B nepf3;/lO OlJeperflb YJL3JleHHIO li3 I10lJBbl Il ,Ll,OBOJIbHO OOJIbIIIOH npo

110PUHll rpl16a, O,Ll,HOBpeMCHHO C KOPH'i!MH paCTel-lHH.
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CERCETARI PRIVIND ,CULTURA PROTEJATA CU PELICULA
DIN MATERIAL PLASTIC A CARTOFULUI EXTRATIMPURIU

PE NISIPURILE DIN SUDUL OLTENIEI

GH. DINA* şi M. BALAŞA*
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Producţii bune şi rentabile de cartofi extratimpurii pe nisi
purile din sudul Olteniei se pot obţine prin plantarea tuberculilor
la adîncimea de 2 cm şi mulcirea solului sau adăpostirea culturilor
de cartof cu material plastic, de preferinţă folie neagră. Prin cul
tivarea forţată, la recoltarea de la sfîrşitul lunii mai, s-a obţinut

un procent mai mare de tuberculi de calitatea 1 ca mărime.

Cultura forţată a oartofului extratimpuriu, datorită multiplelor avan
taj'e pe care le prezintă, este practrcată în multe ţări, care folosesc peHcule
din polietilenă transparentă în scopul protejării culturilor de la de la plan
tare pînă cînd temperatura solului şi a mediului ext'erior ating valori optime
de or'eştere şi dezvoltare, sau peliculă de polietilenă de culoare neagră ce
se aşază pe suprafaţa solului ca muld.

Cercetători ca M ii Il e r (1973), Lan g (1973) în R.F.G., Bas il e
(1971) în Italia, Si m o n o v (1970) în D.R.S.S., L un c a şi colab. (1967) şi

BăI a Ş a şi Din a (1971) în ţara noastră etc. au obţinut producţii ridicate
de carrtof!i într-o perioadă mai scurtă de timp, datorită condiţiilormai bune
de vegetaţie create prin folosirea materialelor plastice sub formă de
adăposturi.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Pentru a pune în evidenţă

influenţa protejării plantelor asupra producţiei de tuberculi la staţiunea didactico
experimentală a Universităţii din Craiova punctul experimental Tîmbureşti, s-au
urmărit 2 experienţe în anul 1974, la un număr total de 29 variante, al căror spe
cific constă în următoarele:

Experienţa 1. V, - martor, plantat normal; V2 - plantat normal şi erbicidat
cu 2,5 kg/ha Prometrin, V3, V4 şi Vs - tuberculii se plantează pe sol sub un mulci
din material plastic opac iar cultura se protejează cu adăposturi tip tunel folosind
folia de polietilenă transparentă, perforată fie pe întreaga suprafaţă (V3), fie numai
la coamă (V4), fie neperforată (Vs); V6 - idem V3 dar tuberculii se îngroapă în sol
foarte superficial, atît ca să nu se vadă; V7 - mulcit şi protejat ca la V4• iar plan
tatul ca la V 6 ; Va - mulcit şi protejat ca la Vs, iar plantatul ca la V 6 ; V g - plantat
şi mulcit ca la V6, nu se mai protejează cultura; V10 - plantat ca la V1 şi mulcit
ca la V3, fără protejare a culturii; V" - plantat şi protejat ca la Va. fără mulcirea
~lului; V'2 - plantat ca la V, şi protejat ca la V3, fără mulcirea solului; V13 -

iii) Universitatea Craiova.
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plantat şi protejat ca la V12 şi erbicidat cu 2,5 kg/ha Prometrin; V14 şi V1S - plan
tat, mulcit şi proiectat ca la V 3, iar orificiile la pelicula neagră se fac cu un obiect
Inetalic (V14) sau se obţin prin cr'estare (V1S).

Experienţa U. V 1 - martor, se plantează normal; V 2, V 3 tuberculii se aşază

pe sol apoi se bilonează (V2) şi respectiv se muşuroiesc (V3); V 4, V s, V 6, V 7 - solul
se mulceşte cu peliculă transparetă, iar cartofii se aşază pe sol (V4), respectiv se
îngroapă normal (Vs), se bilonează (V6) sau se muşuroiesc (V7); Va idem V 4, V 9 idem
V s, V lO idem V 6 şi V 11 idem V 7 - solul însă se mulceşte cu pelicul[, neagră; V 12,

V 13 şi V 14 - cultura se proteqcază cu adăposturi perforate, solul se mulceste cu
peliculă neagră iar plantatul se face normal (Vd sau respectiv la suprafaţa ~olului
(Vn) sau se muşuroieşte fiecare cuib (V14).

Terenul destinat culturii experimentale s-a modelat în brazde înălţate cu Iăţi

1Tlea la coronament de 94 cm, între ele rigole late de 46 cm; distanţele de plantare
au fost 110/30/24 cm .şi respectiv 70/24 cm, cu o densitate de aproximativ 60.000 pl/h:l..

Datele c1imatice ale anului 1974 se caracterizează în general prin valori nor
reale, necunoscind abateri de la media specifică acestei zone, încît plantarea s··a
făcut în a doua decadă a lunii martie.

REZULTATELE OBŢINUTE. 1. Principalele observaţii de vegetaţie

Adîncimea de plantare a tuberculilor fiind de 0-6-8 efi, modul şi proporţia

de răsărire pe variante a fost diferită, în sensul că La tuberculii plantaţi

superficial sub foHa de plastic, colţii au pornit greu în vegetaţie, proeen-

Tabelul 1

Date tehnice privind răsărirea plunlelor de cartofi şi dinamica prollucţiei (EsHmates îor potato
plants emeqjellCe and yield dynamics). 1974.

Sppcificare

8,6
6,5

97
83

Exp.I
Exp. II

Exp.I
Exp. II

Procentul de plante
răsărite p' variante.

Numărul mediu de
ruberculi la cuib la
recoltare din 31.V.

--J-----I--- --------------- ------
Greutatea medie a Exp. 1 22'51' 34,3 85 29 34,8 53,2 36,9 38,9
tuberculilor la recolta- Exp. II 29 25 23,1 26 32 34 28 26

I
rea din 31.V.-grame I ~-----------I---------
Creşterea medie zil- Exp. 1 70,4 84,9 96,4 119,9 73,9 131,1 110,2 126,6

I
nică a producţiei în Exp. II 66,1 53,5 106,4 69,8 67,8 82,6 69,2 115,4
intervalul 31.V-7.VI

, g/ha.

Specificarea

5,7 5,1
6,8 -

Procentul de plante răsă

rite de variante.

Numărul mediu de tuber
cuii la cuib la recoltare din
31.V.

100
71

6,2
7,3

95
71

5,8
6,9

90
73

6,2
5,2

92
45

7,0
5,2

83
59

7,7
6,6

73
85

50

1--------------1-----1·------------------ ---

80,1 117,6 2"2,4.199:41~~~
100,8 94,8 76,9 72,7 104,0 60,0 -

Greutatea medie a tuber
culilor la recoltarea din
31.V. -grame

Creştere medie zilnică a
producţiei in intervalul
31.V.-7.VI. g/ha

Exp.I
Exp. II

Exp.
Exp.

31
55

48,7
34

34,9 39,6
47 49

39,6 39,1
41 38

50
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tul de ră'Sărite este mic V·y...... 54 9/0 răsărire). In schimb numărul plantelo1:"
răsărite este mare CÎnd tuberculii la plantare se îngroapă în nisip, unde
umiditatea şi temperatura nu cunosc flu'ctuaţii mari.

La variantele cu plantarea superficială, s-a format un număr luai
mic de tuberculi noi, dar de inărimi ce au permis încadrarea într-o propor
ţie luare a tuberculilor în grupe de calităţi comerciale superioare, fără a
exista tuberculi sub STAS (tabelul 1).

2. Rezultate de producţie. Pentru a evidenţia durata de tuberizare
şi creştere a tuberculilor pînă la n1ărimea convenabilă privită din punct
de vedere comercial, recoltarea pe variante s-a făcut i'a 2 date, respectiv
31 nlai şi 7 iunie.

Făcînd o analiză a producţiilor extratimpurii obţinute (tabelul 2) se
constată că plantarea superficială a tuberculilor (V4, Vs, V14, V1S) a condus
la .obţinerea unor rezultate slabe, producţiile realizate nedepăşindnici mar
torul. Se reniarcă însă în privinţa timpurietăţii variantele V6 (plantat la
2 efi adîncime, mulcit solul cu peliculă neagră şi protejat cu tunele per~

'forate) ca şi V9, V11 , V13 (cu acelaşi sistem de plantare sau mai adînc, la
care se aplică numai mulcirea sau numai protejarea). Din tabelul 2 se
observă că la a doua grupă de variante producţiile sînt mai mici, repetîn~

du-se aceleaşi aspecte, pentru mulcirea culturii de cartof rezultate mai
Bune dă pelicula neagră, în comparaţie cu cea transparentă (V6, V7).

In cazul plantării tuberculilbr la suprafraţaSolului, urmată de bilonare
sau muşuroire uşoară cu scopul de a determina formarea noilor tuberculi

Tabelul 2

Variaţia producţiei totale pe calităţi t:omerciale la data de 31 mai 1914 şi valoarea ei in funcţie

de specificul variantelor (Yield structure concerning the two commerc1al size cIasses and its
value).

~ I în procente faţă d. prod. totală
Valoarea productieiProd. timpurie kg/ba

~
Calit. 1 Calit. Il lei}ha .

nl

I I
';:;

EXP.rl Exp. rI Exp. IXnl Exp. II
Exp.Ir<l Exp. 1 Exp. II Exp. tI;> % % % %

1 11285 9428 53 56 I 47 44 29731 25178
2 12857 9285 80 87,6 20 12,4 36643 26999
3 12287 5000 73 51,4 27 48,6 34395 13403
4 7428 4857 94 529 6 47,1 21964 15'107
5 9571 10571 77 72,9 23 27,1 27105 29571
6 14142 8000 80 67,8 20 32,2 40389 22071
7 13142 7857 84 67,2 16 32,8 37926 216',12
8 12857 3000 72 66,6 28 33,4 35892 8249
9 H142 11000 77 67,5 23 32,5 40069 30321

10 10857 10000 84 600 16 40 31284 27000
11 16428 10857 86 68,4 14 31,6 47509 29999
12 13571 12000

I

85 79,7 15 20.3 36713 34178
13 15285 9714 93 72,0 7 28,0 45105 27106
14 9571 13428 76 7917 24 20,3 26998 38249
15 7714 59 41 20784

__ o

7 - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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cît mai la suprafaţă, uşurîndu-seastfel reeoItarea şi reducîndu-se procen
tul de tubereuli exfoliaţi (V3, V4, V6, V7, Va), producţiile sînt mici datorită

vînturilor puternice de la începutul lunii aprilie, care deranjează poziţia

peliculelor (folosite drept mulei) sau spulberă nisipul de pe tuberculi, lă

sîndu-i complet descoperiţi,ceea ee duce la uscarea colţilor şi sistarea prac·
tică a creşterii.

Dacă la unele variante se obţin producţii mai mari faţă de martor;
sub aspect calitativ la majoritatea variantelor un procent important din
producţii este de calitatea I, deci veniturile cresc datorită preţului de vîn
zare diferenţiat.

Tabelul 3

Producţiile obţinute la recoltarea din 1 iunie 1914
(Potato yield at the final harvest)

Vadanta I Experienţa I
Producţia de I Producţia rela-

I Diferenţa kg/ha I Semnificaţiatuberculi kg/ha tivă %

1 1 16214 100 -
II 14714 100 -

2 1 18803 115 2589
II 13571 92 -1114

3 1 19035 116 2820
II 13517 91 -1119

4 1 15821 97 -390
II 10446 70 -4260 o

5 1 14750 91 -1460
II 16000 108 1280

6 1 23321 144 7110 "''''
II 14607 99 -100

7 1 20857 128 4640
II 13392 91 -1320

8 1 21305 131 5080 ...
II 12232 83 -2480

9 1 19750 122 3530
II 19071 129 4350 '"

10 1 19089 117 2870
II 17589 119 2870

11 1 18000 110 1780
II 17017 115 2300

12 1 20535 126 4320
II 17821 121 3100

13 1 20500 126 4280
II 18035 122 3320

14 1 15800 97 -410
II 18232 123 3510

15 1 18321 113 3100
II - - -
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La recoltarea a doua (7 iunie) s-au obţinut producţii bune cu unele
diferenţe între variante în funcţie de tehnologia aplicată şi condiţiile de
cultură (tabelul 3). Cele mai bune rezultate s-au obţinut la variantele 6,7
şi 8 unde tuberculii se îngroapă la 2 cm adîncime, iar cultura se mulceşte

cu folia neagră ~i se adăposteşte cu tunel din peHcula transparentă.Plusul
de producţie de 4,6-7,4 tone/ha şi procentul de tuberculi de calitatea 1
cuprins între 95,6 şi 973 % la aceste variante faţă de numai 83,7 % la
martor, explică condiţiile lTIai bune de creştere şi tuberizare.

La grupa de variante (4, 5, 14, 15) unde tuberculii au fost aşezaţi pe
suprafaţa solului fără a se îngropa, iar cultura a fost mulcită cu peliculă

neagră şi protejată cu adăposturi din polietilenă transparentă întreagă sau
perforată, sporurile de producţii au fost nesemnificative.

Variantele 9 şi 10 cu plantarea tuberculilor la 2 şi respectiv 6-8 cm
adîncime, unde cultura a fost mulcită cu peliculă neagră, au realizat pro
ducţii ce depăşesc cu 17-21 % martorul nemulcit dar sînt sub valoarea
producţiilor aceloraşi variante la care în plus s-a făcut şi protejarea cu
tunele joase. Aeelaşi lucru reiese şi în unna analizării producţiilorobţinute

la V11 şi V12, nemuldte dar protejate cu adăposturi din polietilenă.

In concluzie cele mai mari producţii de cartof extratimpuriu se obţin

de la variantele mu1cite cu folie neagră şi adăpostitecu tuneluri joase din
material plastic, mai puţin de la variantele numai mulcite sau numai pro
tejate; producţiile cele mai slabe se obţin la martorul neprotejat. Chel
tuielile în plus cu materiale pot fi recuperate uşor nu numai prin produc
ţiile mai mari ce se obţin dar şi prin oalitatea tuberculilor ce se valorifică

la preţuri avantajoase.
Aşezarea tuberculi10r la plantare pe sol urmată de muşuroire, bilonare

sau lnulcire cu peliculă neagră sau transparentăa condus la cele mai slabe
rezultate fie din cauza fluctuaţiilor mari de temperatură şi umiditate, fie
datorită spuIberării nisipului de către vînt urmat de uscarea colţilor care
vin în contact cu razele solare.

Plantarea tuberculilor normal şi muldrea solului scoate în evidenţă

pe de-a parte posibilităţile practice prin care putem obţine producţii mari
la unitatea de suprafaţă (V9 - 19.071 kgfha), iar pe de altă parte faptul
că folia transparentă folosită drept n1ulci nu poate fi o soluţie (sub aceasta
buruienile se dezvoltă şi concurează plantele în privinţa hranei şi apei, iar
acumulărilede căldură sînt în general mai miei prhnăvara).

Pentru a pune în evidenţă şi mai mult avantajele cultivării cartofului
extratimpuriu, protejat cu pelicule din material plastic, au fost calculaţi

şi interpretaţi indicii de eficienţă economică, redaţi în tabelul 4. La expe
rienţa 1 suma încasărilor a fost cuprinsă între 30.552 lei/ha (Vs) şi

48.627 lei/ha (V6), deci o diferenţă de 18.075 lei/ha pentru un spor de pro
ducţie de 8,57 tone/ha. Lucrul este firesc daoă rernarcăm că la V6 97,3 %

din tuberculi au reprezentat calitatea 1 (ceea ce înseamnă 22.691 kgjha)
faţă de numai 94,8 % la Vs (ceea ce înseamnă 13.983 kg/ha) sau 83,7 % la
varianta martor (13.571 kg/ha). Mulcind solul cu peliculă neagră (V9, V1O)

se obţin încasări de peste 40.000 lei/ha (cu 8.000 lei/ha mai multă faţă de

7*
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Tabelul 4

Efkienţa economică a cultmii tIe c:U'toi ])rotejat cu matel'iale plastice (EUh:ience 01 potato ('rop
under ('(mditions of protecting with foIias).

Specificare 1 Exp. I VI 1 V2 1 V3 I V l V5 I V6 I V7 ! V 8 I-1

Producţia 1 16,21 I 18,80 18,85 15,8:3
1

11,7G 2:~,33 20,85 21,30

It/ha

I
(Yield) II 1470 13,50 13,54 10,40 16,00 14,60 13,39 12,23

I
Valoarea 1 32595 38161 39208 34845 30552 48627 43328 44219
producţiei

lei/ha II 29879 27714 27136 21171 32500 32848 29784 27147 I
Cheltuieli 1 12000 12133 24113 23585 27717 24113 23585 27717
lei/ha
(Expenses) II 12000 11850 14511 14676 14586 14586 14511 14736

Beneficiu 1 12595 26028 15095 11260 2835 24514 1974:3 16502
,(Income) II 17879 15864 15286 6660 17824 172G2 15198 126:i6

Specificare I Exp·1 V o I V 10 I V 11 I V 12 I V 13 I V I4 I V 15 I
Producţia 1 19,7G 19,09 17,90 20,5·1 20,50 15,80 18,33
t/ha
(Yield) II 19,10 17,58 17,00 17,82 18,03 18,23

Valoarea 1 40909 :39865 37156 42818 42778 32432 37714
producţiei

lei/ha II 42325 39744 37212 39910 39635 39813

Cheltuieli 1 14501 14736 24348 18894 19024 24113 24113
lei/ha
(Expenses) II 14586 14586 243:~8 24113 24112 24115

Beneficiu 1 26408 25129 12808 23924 23754<1 8319 13601
I (Income) I II 27587 25158 22626 14572 15522 14700

martor), rezultate apropiate obţinîndu-se şi la variantele numai protejate
cu adăposturi joase.

La experienţa a II-a, producţiile lTIai rnici duo la realizarea unor în
casări cuprinse între 21.171 lei/ha (V4) şi 42.325 lei/ha (V9).

Cheltuielile efectuate sînt cuprinse între 11.850 lei/ha (V2, exp. II)
şi 27.717 lei/ha (Vs şi Va, exp. 1). Cele luai mari cheltuieli se înregistrează

la variantele mulcite şi protejate cu adăposturi din polietilenă neperforată,

iar cele mai mici cheltuieli la variantele erbicidate.
Beneficiul cakulat pe variante scoate în evidenţă faptul oă în expe

rienţa 1 se realizează sporuri faţă de luartor la majoritatea variantelor (mai
puţin V4, Vs, V1" V14, V1S) iar în experienţa a II-a la V9, V10, V1" ceea ce
demonstrează rentabilitatea acestei culturi prin sistemele de protejare.

CONCLUZII. (1) Obţinerea unei producţii ex1rratimpurii de earta! pe
nisipurile din sudul Olteniei, este posibHă prin folosirea peUculelor din
material plastic care adăpostesc plantele în perioada cu temperaturi scă

zute (primăvara) sau mulcesc solul. (2) Plantarea la suprafaţa solului a
truberculilor de cartof si mulei['ea solului nu a condus la rezultate multu
mitoare, producţiile realizate sînt mici iar ca urmare a condiţiilor vitr~ge
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create, nUlnărul de goluri este de aproape 50 %. (3) Rezultate bune, cara
justifică cheltuielile în plus cu materiale .şi lnanoperă, se obţin plrin plan
tarea tuberculilor la adîncimea de 2 am .şi mulcirea solului sau adăpostirea

culturilor de cartof cu 111aterial plastic. (4). Prin cultivarea forţată a car
tofului se obţine un procent mai mare de tuberculi calitatea 1 faţă d~

malrtorul l1eprotejat, la recoltarea din ulthna decadă a lunii lnai. (5) Peli
cula de polietilenă transparentă, aşezată pe sol ca mulci, nu dă rezultate
bune întrucît permite dezvoltarea buruienilor, spre deosebire de cea neagră

care are efect bun asupra dezvoltăriiplantelor.

VERY EARLY POTATO CROP PROTECTED BY PLASTIC lFOLIAS,
ON SANDS IN SOUTH OLTENIA

SUMMARY

Good and efficient results can be obtained by very early potato cropping when
the seed tubers are planted on South Oltenia sands at 2 em dnep and the soH is
eovered by black plastic folias. Such a method of cropping permitted to digg at the
end of May espeeially big tube1's (first size quality).

UNTERSUCHUNGEN UBER DEN MIT PLASTIKFOLIE
GESCHUTZTEN FRUHKARTOFFELANBAU
AUF DEN SANDBODEN IN SUDOLTENIEN

ZUSAMMENFASSUNG

Seh1' gute und hohe F1'Uhkartoffelert1'ăgeauf den Sandboden im SUden Olte
niens konnen du1'ch dic sehr f1'uhe Anpflanzung bei zwei Zentimeter Tiefe, und mit
schwa1'zer Folie geschUtzt, errcicht we1'den. Durch den Anbau der Fruhkartoffeln
unter PlastikfoIic konnte Ende Mai ein hohe1'e1' Anteil an Knollen erster Klasse
erreicht werden.

I13Y4EHI1E 3AllJ}UlJ,EHHOfO f1J1ACTMACCOBOYl
f1J1EHKOI1 f10CEBA CBEPXPAHHEfO KAPTO<I>EJUIX

HA f1ECKAX IOfA OJlbTEHI1H

PE3IO.N1E

BbICOKHe H petlTa6HJIbHble ypO:tKaH CBepxpaIIHero KapTO<peJI51 MO:tKHO nOJIyqaTb Ha
lDre O.TITeHIIH nyTeM nOCa,llKH KJly6Heli Ha r Jlyomry 2 CM H MyJlbqHpOBaHHfI nOqBbI HJUII
yKpbITlUI KyJlbTyp KapTo<peJI51 nJlaCTMaCCOBOM. I1JleHKoii Jlyqrne Bcero lIepHoli IIJleHKoit

B C.TIylJae BblrOHOqHOli KyJIbTypbI, npI1 y60pKe ypO)KaR B KOHlJ,e MaR IlOJIyqeH OOJIee BbICOKHfi
npOI~eHT nepBocopnlhIX KJly6Heli, B OTIIorneHHH HX pa3Mepa.
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EFECTUL APLICĂRII INSECTICIDELOR IN CULTURA
IRIGATA A CARTOFULUI PE NISIPURI ASUPRA

UNOR INDICI FIZIOLOGICI
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POLIXENIA NEDELCU *), IULIA MATEI *), SOLANGE PITIŞ *) şi N. STAICU

Cercetările s-au efectuat la 2 soiuri de cartof - Ostara şi

Desiree - cultivate pe nisipurile din sudul Olteniei şi tratate cu
diferite insecticide. Hezultatele obţinute au arătat o strînsă core
laţie pozitivă a acumulării substanţei uscate, conţinutului de azot
din tuberculi şi respectiv, a intensităţii respiraţiei frunzelor, cu
valorile producţiei de tuberculi. Tratamentele cele mai bune au
fost: Despirol WP la soiul Ostara, Naled şi Despirol WP la soiul
Desiree.

Extinderea culturii cartofului în zona solurilor nISIpoase din sudul
Olteniei a fost favorizată de modelarea acestor terenuri si ca urmare de
posibilitatea irigării. In condiţiile nou create au fost întreprinse o serie de
cercetări cu privire la dozele de fertilizanţi, tipuri de insectieide şi reco
mandarea celor mai productive soiuri de cartof pentru această zonă (B ă 
1 a Ş a şi Din a, 1970; Neg rea, 1972; 1 u 1ia Mat ei, 1975).

In ce priveşte studiul proceselor fiziologice la cartof acesta a făcut

obiectul la puţine cercetări, iar cu privilre la influenţa pesticidelor doar
Ade 1a Ş t efa n (1972) menţionează unele modificări biochimice. De
aceea pentru fundamentarea aplicării unuia sau altuia dintre tipurile de
insecticide la cultura cartofului, am oonsiderat drept utilă pentru tehno
logia de producţie cercetarea unor indiei fiziologiei care să caracterizeze
mărimea şi calitatea producţiei obţinute.

CONDIŢII DE CERCETARE ŞI METODA DE LUCRU. Cercetările s-au efec
tuat în anii 1973 şi 1974 la două soiuri de cartof - Ostara şi Desiree - cultivate pe
nisipurile irigate şi modelate din stînga Jiului, urmărind efectul tratamentelor cu
insecticidele organofosforice şi organoclorurate (tabelul 1), asupra desfăşurării unor
procese fiziologice din timpul perioadei de vegetaţie şi în final a producţiei de tuber
cuIi. Terenul nisipos pe care s-au instalat experienţele este sărac în substanţe nutri
tive, conţine 0,38-0,74 % humus, are pE 4,9-6,2 (în extract apos) şi cuprinde
80-90 % nisip grosier şi fin. Zona este aridă şi de aceea fertilizarea şi irigarea au
influenţă decisivă asupra producţiei. Plantarea s-a efectuat la epoca optimă (25-26
martie) realizîndu-se 41.666 cuiburi/ha.

'il) De la Universitatea Craiova
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Agrofondul experienţelor a fost de N112P 64KSO ,şi s-a aplicat irigarea prin asper
siune la plafonul minim de 50 % I.U.A. Tratamentele cu insecticide au fost determi
nate - datorită biologiei gîndacului de Colorado - de evoluţia condiţiilor climatice.
Ca urmare în anul 1973 s-a aplicat un tratament la ambele soiuri, iar în 1974 unul la
soiul Ostara şi două la Desiree.

In aceste condiţii experimentale, pe faze de vegetaţie, s-a determinat: a) acu
mularea substanţei uscate în frunze, tulpini aeriene şi tuberculi la plantele de pe
1 m 2 ; b) conţinutul de apă din frunze şi tulpini aeriene - determinat pentru 100 g
substanţă proaspătă prin diferenţa de cîntărire a substanţei proaspete şi a substanţei

uscate (uscare la etuvă); c) conţinutul de pigmenţi clorofilieni (clorofilă şi carote
nOizi) folosind metoda spectrofotometricăpentru analiza extractului alcoolic obţinut

din frunzele verzi; d) intensitatea respiraţiei (metoda atmosferei închise - FI' e n y 6).
La producţia de tuberculi obţinută la sfîrşitul vegetaţiei s-a determinat conţinutul

de azot, fosfor şi potasiu.
lncepînd chiar din anul 1971, 1 u 1 i a Mat eia efectuat cercetări şi cu privire

la eficacitatea insecticidelor aplicate determinînd procentul de mortalitate al larvelor
de Leptinotarsa, persistenţa inseeticidelor şi reziduurile din tuberculi, aspecte ce au
făcut obiectul altor lucrări (1 u l i a Mat ei, 1975).

REZULTATE OBTINUTE. Acumularea biomasei. Tratamentele efec
tuate (tabelul 1) crează 'condiţii pentru o bună desfăşurare a acun1ulărilor
de substanţe organice în plante constatîndu-se chiar valori mai mari ale
biomasei la tratamentele cu Naled, Despirol WP, Birlane şi Ultracid 40.
faţă de plantele netratate (mt,) sau tratate cu celelalte insetidde. Efectul
este mai evident la soiul Desiree, faţă de Ostm'a. Dacă urmărim şi datele
cu privire la producţia de substanţă uscată din tuberculi constatăln că tot
la aceste tratamente se obţin cele mai mari cantităţi.

Tabelul 1

Substanţa uscată din vreji şi tuberculi (le cartof la recoltare - gjm2•

(DI' mutter in haulrns ami tubers at tlle harvest tirne)

I Ostara Deslre

Varianta
I Con. sol.

1973 I 1974
1963 I 1974

1

%
Vreji ITube~- Vreji ITube,- Vreji \ Tlbe~- Vreji I T1Jbe,culi

cul! culi cul!

Mt. 1 (netratat) - 64,8 1 430,1 28,8 306,8 62,7 535,0 55,4 338,0
Intration 50 0,30 46,0 1 406,2 40,0 360,8 5().0 528,0 27,9 435,2
Diazinon 20 0,15 70,8 457,0 70,2 412,2 77,9 612,7 18,8 570,0
Fosfotox E 25 0,30 77,6 453,0 72,6 426,8 71,7 628,3 53,7 625,5
Fosfotox R 35 0,20 83,2 460,:3 72,0 433,6 73,0 625,4 39,0 575,0
Etil paration (mt 2) 0,07 75,6 473,3 76,0 460,6 57,9 552,2 35,7 623,5
Birlane 0,10 90,6 504,1 64,2 481,0 64,7 685,2 48,0 642,5

I
Despirol \VP 30kgjha 95,2 544,4 72,2 556,6 71,7 658,4 48,0 680,0
Ultracid 40 0,30 84,3 514,7 88,5 501,8 102,9 676,0 52,1 669,0
Naled 0,20 92,9 503,2 92,8 522,6 108,3 705,0 5(),2 686,0

După cum a arătat 1 u l i a Mat e i (1975), în cei 4 ani de aplicare
a tratamentelor cu aceste insecticide la cartof pe nisipuri, eficacitatea cea
mai ridicată, exprimată prin procentul de mortalitate al larvelor, s-a înre
gistrat în cazul soiurilor Ostara şi Desiree, la produsele Naled, Despirol WP,
Birlane, Ultracid 40 şi Etil paration 50. In ce priveşte conţinutul tuberculi-



Insecticige·~ c~of.

lor în azot, fosfor şi potasiu datele procentuale arată variaţii n1ici. Totuşi

conţinutul în azot este favorizat de aplicarea tratamentelor, existînd după

cum remarcă şi Cat e Il y (1971)0 corelaţie pozitivă cu producţiamai mare
de tuberculi, dnd şi procentul de azot al acestora este mai ridicat. Valori
mici (în medie 1,00-2,20 g % s.u.) se constată la martor 1, Intration şi

Diazinon, apoi valorile cresc uşor la 1,30 % (la Fosfotox) şi ajung de
1,35-1,44 % la Etil paration, Birlane, respectiv Naled şi Despirol WP (la
Ostara) şi 1,12 g 0/OS.u. la soiul Desiree. În ce priveşte conţinutul de fosfor

Tabelul 2

(:onţinutul pl'Ocentual de azot, fosfor şi potasiu al cantităţii de substanţă us('ntă (gfm2) din tuhcr
culii de cartof. (Nitrogen, 1)llOsphorus and Kalium (~otellt of dry mattel' OI potato tubers)

1973 - 1974

Solul Ostara Soiul Dcsiree

Var;anla s. li.

I
Azot

I
P 2 0 5 I K 20 S. 11.

I
Azot

I
P z 05

I

K 5 °
g/m ll % % % gjmz % % %

JVIt (netratat) 368,4 3,77 1,29 7,00 436,5 4,58 1,75 9,1G
Intration 50 383,5 3,83 1,93 7,28 471,9 4,95 2,45 9,88
Diazinon 20 436,6 5,68 1,96 9,16 596,8 5,97 2,90 12,53
Fosfotox E 25 439,9 5,72 1,98 9,23 626,9 6,90 :3,14 14,4:3
Fosfotox R :35 446,9 5,81 2,01 R,94 600,2 6,60 2,52 13,81
Etil paration 1166,9 6,31 1,87 9,3:3 587,8 6,46 2,46 13,50
Birlane 497,5 6,70 2,28 9,45 665,3 7,32 :3,00 15,32
Despirol \VP 555,5 8,00 2,50 11,68 669,2 7,69 3,21 16,05
Ultracid 40 508,2 6,62 2,44 10,16 672,5 7,52 3,16 15,45
Naled 512,9 7,:37 2,31 10,77 695,5 8,06 3,13 16,69

şi potasiu se diferenţiază cu tratamentele efectuate, foarte puţin. Tuber
culii de cartof din an1bele soiuri proveniţi din plante tratate conţin

0,45-0,55 g P 20 50/0 s.u., faţă de plantele netratate (0,35-0,40 g P 20 So/0 s.u.).
De asemenea procentul de potasiu, din tuberculi este aproape nediferenţiat

2,0-2,1 % s.u., faţă de 1,9 g % s.u. la plantele netratate, crescînd uşor la
soiul Desiree (2,4 % g s.u.) la aplicarea tratamentelor cu Naled, Despi
rol WP. Dacă însă se calculează conţinutul de elemente minerale de bază

(N, P, K) în substanţa uscată a tuber.culilor de pe 1 hectar, aceste lTIid dife
renţe de conţinut, exprimate în procente, sînt mai evidente (tabelul 2).

Conţinutul de apă din frunzele şi tulpinile aeriene. Cartoful ca şi

toate plantele cu organe vegetative subterane suculente are o hidratare mare
a ţesuturilor sale. Aceste valori ce depăşesc deseori 900/0 se menţin aproape
la fel pe tot parcursul vegetaţiei (fig. 1) chiar şi pe terenurile nisipoase
cînd se aplică irigarea. Pe fondul unor diferenţe de hidratare între soiuri,
de 1-2 procente În favoarea soiului Desiree, tratamentele aplicate măresc

cu pînă la 7 procente conţinutul de apă din plantele de cartof. De ren1arcat
că această influenţă În mărirea conţinutului de apă din frunze şi tulpini ca
UrInare a tratării qu Despirol \VP, Ultracid 40, Naled, faţă de celelalte
insecţieideşi de plantele netratate, favorizează acumulările mari de sub-
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Fig. 1. Conţinutul de apă al plantelor de cartof. (Water content of potato plants).

stanţă respectiv de amidon în tuberculi. Aceasta asigură menţinerea

unei mari capacităţi asin1ilatoare a frunzelor în fazele cu 111etabolism intens
plantelor de cartof.

Conţinutul de clorofilă şi carotenoide din frunze. La cartof frunzele
au un conţinut de clorofilămai mic cuprins între 0,4--1 n1g la 1 g substanţă

proaspătă. Unele insecticide aplicate reduc con"ţinutul frunzelor în clorofilă,

lTIai ales Diazinon 20, Fosfotox E 2S, Fosfotox R35 şi chiar Ultradic 40. Aceste
variaţii cantitative ale pigmenţilor asimilatori nu au repercursiuni nefa
vorabile asupra Inetabolisn1ului deoarece cartoful este adaptat la aceste
condiţii (fig. 2). Se cunoaşte de altfel că nu este o proporţionalitate directă

între conţinutul în clorofilă al frunzelor ~i intensitatea fotosintezei.

Intensitatea respiraţiei frunzelor. Consumul de biomasă prin respi
raţie este influenţat de aplicarea tratamentelor cu insecticide. Valorile
înregistrate sînt n1ai n1ari la tratamentele ou Diazinon, Fosfotox, Intratoin,
cit şi la plantele netratate (fig. 3). La aproape toate deternlinăJriledin ambii
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ani biooxidaţia este mai rl1ică la frunzele tratate cu Ultradic 40, Despi
rol Naled Birlane 24 şi chiar Etil paration 50 (luartor 2). Această redu-
cere a consumului de biol1Tasă este în strînsă cu aculuulările rnari
din tuberculi la tratmnentele Inenţionate, ceea ce arată o rnai eficientă

folosire a energiei luetabolice.

CONCLUZII. (1) Insecticidele aplicate la cartof pentru cOlubaterea
gîndacului din Colorado au inîluenţă indirectă şi asupra 111etabolismului

(2) Tratam.eniele cu Naled, Despirol WP, Birlane şi Ultracid 40
favorizează acumulările de substanţă uscată din plantele de cartof, pro
ducţia şi conţinutul de azot - respectiv de proteină - din tuberculi. (3)
aceste tratamente favorizează sporirea conţinutului de apă din frunze şi

tulpini aeriene, cît şi reducerea consumului de bion1asă prin respiraţie.

EFFECT OF INSECTICIDES ON SOME PHYiSIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF POTATO CROP ON IRIGATED SANDS

SUJVIMARY

The varieties Ostara and Desiree grawn an sands of South Oltenia, were trcatcd
during the growth period to control the Colorado bcatle. A closed positive corrclation
was between dry matter content, tubcr Nitrogen content 01' leaf perspiration inten
sity, and tuber yield. The best inseeticidcs werc: Despirol WP at Ostara variety,
Naled and Despirol \VP at Dcsiree variety,
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Fig. 3. Intensitatea respiraţiei frunzelor de cartof. (Respiration intensity of potato
leaves).
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DER EINFLUSS VON INSEKTIZIDEN AUF EINIGE
PHYSIOLOGISCHE INDICES BEI KARTOFFELANBAU

AUF SANDBODEN UNTER BEWĂJSSERTEN BEDINGUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG
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Die Untersuchungen wurden mit den auf Sandboden angebaut und mit ver
schiedenen Insektiziden behandelten Sorten Ostara und Desiree, durchgefilhrt. Die
Versuchsergebnisse zeigten eine enge und positive Korrelation zwischen Knollen
crtrag und Trockensubstanzzunahme, Stickstoffgehalt der Knollen und Respira
tionsintensităt.

Die beste Kartoffelkăferbekămpfungwar die Behandlung mit Despirol WP
,bei der Sorte Ostara und mit Naled und Despirol WP bei der Sorte Desiree.

3<p<pEKT flPVIMEHEHVI5I HHCEKTHCHLI.OB
B OPOlliAEMOM KAPTO<PEJ151 HA flECKAX

HA HEKOTOPbIE <PH3H0J10fH4ECKI1E OOKA3ATEJ1H

PE3IOME

Y1syQaJIHCb capTa KapToepe.i15I ,UeCHpe H OCTapa, BOS,J.eJIblBaeMhle Ha neCKax IO}KHOH
'OJITeHIm II o6pa6oTaHHble paSJIHlJHbIMH HHceKTHCH,J.aMH. flo.nylJeHHble pesyJ1bTaTbl nOK3

"3aJUI TecHyIO nOJIO}KIITeJIbIlylo KOppeJl5IUHIO Me}K,J.y HaKOnJIeHHeM CyXOBO Bew.eCTBa. cO,J.ep

)KaHHeM aSOTa B KJIy6HIUIX II, COOTBeTCTBeHHo, HHTeHCHBHOCTbIO, ,J.blxaHH5I y J1lICTbeB, Il
3HaQeHH5IMH ypo}Ka5I KJIy6Heţl. CaMble JlylJlllHe pesyJlbTaTbI .lI.aJIa o6pa6oTKa copTa OCTapa
npenapaTOM LleCnHpOJI WP, li copTa LleCHpe npenapaTaMH e,J. H ,lJ,ecnHpOJI WP.

BIBLIOGRAFIE

BALAŞA, M. şi colab., 1970: Rev. Hort.-Vitic., 11. CATELLY, T., 1971 : Potato
Research, Oland. 14 (1). MATEI, IULIA, 1975 : Contribuţii la sporirea producţiei de
cartof pe nisipuri prin măsuri agrofitotehnice şi de combatere a gîndacului din
Colorado. Teză de doctorat, Univ. Craiova. NEGREA, 1., 1972 : Cercetări privind posi
bilităţile de sporire a producţiei de cartof în zona centrală a Olteniei. Teză de doc
torat, Inst. Agron. Cluj, ŞTEFAN ADELA, 1972 : Biochimia insecticidelor şi fungici
odor. EfectelE:: lor asupra organisn,elor vii. Univ. Bucureşti.

Prezentată Comitetului (de redactie
la 20 aprilie 1975

Referent: ;ing. Gh. Olteanu





LUCR. ŞT. I.C.C.S. BRAŞOV, CARTOFUL, 1976, VOL. VII

DINAMICA FORMARII PRODUCTIEI LA CARTOF
IN CONDIŢIIDE mIGARE PE NISIPURI
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Influenţa îngrăşămintelor chimice asupra formării producţiei de
tuberculi a fost investigată la soiurile timpuriu Ostara şi semitîrziu
Desiree. Influenţa îngrăşămintelor cu azot a fost mai mare decît

cea a celor cu fosfor sau potasiu.

Nisipurile şi soIurile nisipoase o:reră condiţii foarte favorabile pen
tru cultura cartofului timpuriu şi pentru consum de vară, în condiţii de
fertilizare şi irigare raţională. Afînarea bună a acestor terenuri, împreună
cu desprimăvălI'area timpurie şi încălzirea rapidă a nis'ipului, permite
plantarea mai devreme decît pe alte terenuri, asigură o răsărire şi o creş

tere mai rapidă a plant'elor, o tuberizare mai timpurie şi în oonsecinţă

obţinerea de recolte tilnpulI'ii, neobişnuite pe alte soIuri şi în alte zone,
respectiv o rentabilitate mare a acestei culturi.

Ceroetări în legătură cu tuberizarea la cartof, s-au mai efectuat în
diferite zone în ţara noastră de B eri n d e i (1960), N a g y şi Mar i a
Balo g h (1966), Neg rea (1968).

Avînd în vedere aceste obiective, cît şi extinderea culturii caiI'tofulrui
în cadrul sistemului de irigaţii Sadova-Corabia, s-au întreprins cerce
tări asupra dinamicii formării producţiei, pe nisipurile din stînga Jiului.

MATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE. Cercetările s-au efectuat pe nisi
purile de la Tîmbureşti, situate în mijlocul zonei de nisipuri din stînga Jiului, în
condiţii de irigare, în perioada 1971-1973, la 2 soiuri: Ostara şi Desiree. Plantatul
s-a făcut în toţi anii de experimentare în ultima decadă a lunii martie, folosind
tuberculi preîncolţiţi. S-au experimentat, alături de martorul netratat, variante cu
doze de îngrăşăminte chimice, atît singure cît şi pe agrofond de 20 tlha gunoi de
grajd, astfel: V, = Martor (nefertilizat), V2 = N64, V3 = N64P 32, V 4 = N~4P32K40,

Vs = N'12' V6 = N112P 64, V7 = N l1 2P 64K ao, Va = N 1S0, Vg = N150P96, V lO = N150P96K120'

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Din determinările efectuate la cele 2
soiuL'i ou care s-a experimentat, a reieşit influenţa favorabilă a îngrăşă

mintelor chimice, atît aplicate singure, cît şi pe agrofond de gunoi de
grajd, asupra producţiei de tuberculi la cuib (fig. 1, 2, 3).

*) Universitatea Craiova.



~.........
l-v

Fig. 1. Influenţa îngrăşămintelar asupra formării prad ucţigi la cartof în anul 1971. Effe::t of fertilizers an
potatQ yield evolutian.
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La soiul timpuriu Ostara, dozele de înglI'ăşăminte chimice experi
mentate au sporit producţia finală de iJuberculi la cuib în cei 3 auli de ex
perimentare, cu 42,1-200,20/0 pe 8ga:-ofondul fără gunoi de gJ:'ajd şi cu
32,5-215,40/0 pe agrofondul cu gunoi la prima determinare şi cu 49,7
234,00/0' respectiv 40,3-239,10/0, la determinarea a doua.

Dozele de îngrăşăminte chimilce experimentate, au influenţat favo
rabil şi ri'tmul formării producţiei. Astfel, la prima deterlnina["e, proporţia

realizării producţiei, din producţia finală, a fost mai nlare, respec"tjiv
46,1-71,40/0 pe agrofondul fălI'ă gunoi de grajd şi 43,3-77,40/0 pe agro
fondul cu gunoi, decît la martmul neîngrăşat (43-450/0).

Cea mai mare eficacitate au avut-o îngrăşămintele cu azot, în toţi

anii, la ambele determinări şi pe ambele agrofonduri (fig. 1, 2, 3). Aplicat
singur, în cazul soiului timpuriu Ostara, azotul a sporit producţia de tu
berculi în majoritatea cazurilor, numai pînă la nivelul mijlociu de îngră

şa["e (Nl12). Mărirea dozei la N150, a mai sporit doar puţin producţia, nu a
sporit-o sau chiar a detenninat o uşoară scădere a acesteia, ca urmare a
creşterii viguroase a masei vegetale supraterestre, în detrimentul tuber
culiIor, fenomen cunoscut în literatura de specialitate, în cazul unui exces
de azot în sol.

Aplicarea fosforului alături de azot a avut o influenţă pozitivă în
general redusă asupra producţiei de tuberculi la cuib, iar în unii ani chiar
o influenţă negativă.

Potasiul aplicat împreună cu azotul şi fosforul, a aV1Ut o influenţă

pozitivă mai evidentă deeîţ fosforul, în general la toate nivelele de îngră

şare şi pe ambele agrofonduri.
In acest sens, Retner citat de B eri n d e i(1960), consideră că avind

rădăcini puţine, cartoful, are nevoie de potasiu şi pe soIurile bine apro
vizioiilate cu acesta.

Gunoiul de grajd, în doză de 20 t/ha, a ridicat nivelul producţiei de
tuberculi la cuib la variantele cu îngrăşăminte chimice în cei 3 ani de ex
perimentare, cu pînă la 33,50/0 comparativ cu agrofondul fălră gunoi. Apli
cat singur în doză de 20 tlha, a sporit producţia de tuberculi la cuib faţă

de martorul neîngrăşat, cu pînă la 21,60/ 0 la prima determinare şi cu pînă

la 15,70/0 la determinarea a doua.
Sporurile relativ mici determinate de gunoiul de grajd, se datoresc

în primul rînd perioadei scurte de vegetaţie a soiului Ostara, în care plan
tele au beneficiat doar într-o mică măsură de efectul favorabil al acestuia,
cît şi îngropădi superficiale prin arătură a gunoiului, unde regimul telTI
peQ'aturii şi umidităţii e'te puţin favorabil proceselor biologice de descom
punere, respeetiv de eliberare a elementelor nutritive pentru plante.

La soiul semitardiv Desiree, dozele de îngrăşăminte chimice experi
mentale au realizat în cei 3 ani, sporuri de producţie faţă de martorul ne
îngrăşat, ma\I'Î şi foarte sen1nificative ~ncă de la prima determinare (prima
decadă a lunii iunie) şi anume de 42,5-207,3% pe agrofondul fără gunoi
şi 68,8-175,9% pe agrofondul cu gunoi de grajd (fig. 1, 2, 3). Aceste spo
ruri au crescut în continuare, atît ca valori absolute cît şi procentual,
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ajungînd la ultima deterrninare, la 83,7-260,3% pe agrofondul fără gunoi
şi la 121,5-341,4% la agrofondul cu gunoi. De remarcat că la prima de
terminare, efectuată odată cu recoltarea a doua de la Ostara producţia de
tuberculi la cuib la soiul Desiree, s-a situat în toţi anii la nivelul produc
ţiei soiului Ostara ceea ce demonstrează tuberizarea timpurie a acestui
soi, care din acest punct de vedere în condiţii obişnuite se con1portă ca
soi semitardiv şi deci posibilitatea livrării pe piaţă, la începutul lunii iu
nie, de cartof cu pieliţă roz, mult apreciată de consumatori.

Influenţa favorabilă a îngrăşăn1irrteior asupra tuberizării, este evi
denţiată şi de ritmul fonnării producţiei, CCllI'e la prima determinare a
reprezentat 45,2-72,0% din producţia finală, pe agrofondul fără gunoi
de grajd şi 36,6-61,3% pe agrofondul cu gunoi, iar la detenninarea a doua
57,0-97,1% , respectiv 54,4-87,7% ,

CONCLUZII. Dozele de îngrăşăminte chimice experiinentate, au
sporit considerabil producţia de tuberculi la cuib, comparativ cu marto
rul nefertilizat, la ambele soiuri. (2) Eficacitatea cea mai mare în sporirea
producţiei de tuberculi la cuib, a avut-o azotul. Fosforul şi potasiul apli
cate alături de azot, au influenţat pozitiv producţia, însă într-o lnăsură

mai redusă. (3) Gunoiul de grajd (20 tibia) a influenţat favorabil producţia

de tuberculi la cuib, atît aplicat singur cît şi împreună cu îngrăşăminte

chimice. Eficadtatea gunoiului a fost mai mare la soiul s€lnitardiv
Desiree.

DYNAMICS OF POTATO YIELD FORMATION
ON IRRIGATED ISANDS

SUMMARY

The effect of chemical fertilization on tuber yield formation of Ostara (early)
and Desiree (medium late) varieties was investigated. The effect of Nitrogen ferti
lizers was higher than that of Phosphorus or Kalium ones.

KNOLLENBILDUNG UND ERTRAGZUNAHME
BEI KARTOFFELBAU AUF SANDBODEN
UNTER BEWĂSSERTENBEDINGUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die Untersuchungen wurden mit dem ZieI zur Festlegung des Einflusses
verschiedener Dungemittel und- gaben auf die Knollenbildung bei zwei Kartoffel
sorten unterschiedlicher Reifezeit durchgefuhrt. Es wurden die Fruhsorten Ostara
und die mittelspate Sorte Desiree verwendet. Auf Grund der Versuchsergebnisse
konnte nachgewiesen werden, dass die Stichstoffdungung einen grosseren Einfluss
im Vergleich zu Phosphor- und Kalidemgung auf die Knollenbildung ausubte.
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PARTICULARlTĂTIFIZIOLOGICE LA CARTOFUL TIMPURIU
CULTIVAT PE NISIPURILE DIN SUDUL OLTENIEI

ANASTASIA SAVULESCU *
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Cercetările efectuate cu soiul timpuriu de cartof Ostara pe
sol nisipos cu diferite nivele de irigare şi fertilizare au dus la
următoarele concluzii ca efect al irigării: concentraţia extractului
foliar şi forţa de sucţie se micşorează în timp ce intensitatea trans
piraţiei creşte; îngrăşămintele minerale determină scăderea valo
rilor concentraţiei sucului foliar şi a forţei de sucţie atît la irigat
cît şi la neirigat.

Extinderea culturii cartofului timpuriu în zona nisipoasă din sudul
Olteniei şi obţinerea de recolte cu rentabilitate mare se va putea realiza
prin determinarea factorilor şi a modului în care aceştia influenţează pro
cesele fiziologice ale cartofului.

Studiile efectuate pînă în prezent au stabilit. eficacitatea îngrăşămin

telor şi a irigaţiei la cartoful cultivat pe nisipuri (B ă l aş a şi colah., 1973 ;
B î r s an, 1972; Bre d t şi colab., 1973; Neg rea, 1972). Cercetări pri
vind procesele fiziologice şi biochimice la cartof sînt mai puţine (C ar t e r
şi Bosna, 1974; Georgescu şi colab., 1970; Scurtu, 1972) mai ales
ln condiţiile solurilor nisipoase.

In experienţele efectuate în perioada 1972-1974 pe solul nisipos din
zona Tîmbureşti - jud. Dolj, s-a urmărit variaţia unor indiei fiziologiei ai
regimului de apă la cartof, sub influenţa îngrăşămintelor minerale şi a
irigaţiei.

MATEUIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Cercetările s-au efectuat la
soiul de cartoÎ timpuriu - Ostara, cultivat în două regimuri de umiditate: neirif;at
şi irigat la 700/0 din capacitatea de cîmp pentru apă a solului. Variantele experimentalp

au fost:. V, - martor neîngrăşat; V2 - N40P30K50; V3 - N200P150K250 ; V4 

N120P~OK150 ; Vs -:: N120 ; V6 - N120P90 ; V7 - N120K150 ; Va - P90K150.
In timpul perioadei de vegetaţie s-au efectuat următoarele determinări: con

centraţia extractului foUar cu metoda refractometrică. Valorile sînt exprimate în %
substanţă osmotic activă; variaţia forţei de sucţie determinată prin metoda refracto
metrică; variaţia zilnică a transpiraţiei plantelor prin metoda cÎntăririlor rapide după

H u b e r şi 1 va n o v (citat de Hor o v i tz şi Păd ura r li, 1,968). Valorile sînt expri
mate în mg apă la 19 substanţă proaspătă pe minut. Variaţia zilnică a transpiraţiei

fiind asemănătoare în cei 3 ani de experimentare, în lucrare prezentăm numai datele
din anul 1974.

CI Universitatea Craiova.
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REZULTATE OBŢINUTE. Concentraţia sucului foliar. Valoa.rea con
centraţiei sucului foHar creşte pe măsură ce plantele înaintează în vege
taţie la toate variantele experimentale (tabelul 1).

Plantele neirigate prezintă valori mai mari ale concentraţiei sucului
foHar decît plantele irigate, în tot cursul perioadei de vegetaţie, fapt datorat
unei slabe aprovizionări cu apă care în soIurile din această zonă este în
cantitate foarte mică.

Plantele din variantele fertilizate au concentraţia sucului foHar mai
mică faţă de martorul nefertilizat. Se remarcă în mod deosebit plantele
din variantele N200P150K250, N120P90K150 şi N120K150 ale căror valori
sînt mai mici atît faţă de martorul nefertilizat cît şi faţă de celelalte vari
ante fertilizate. Se constată că administrarea dozelor mari şi moderate de
îngrăşăn1inte determină o stare de hidratare a plantelor, ce se reflectă prin
valorile n1ai mici ale concentraţiei sucului foHar. Rezultate asemănătoare

au obţinut L o b o v şi V las i u k (citat de R u b inşi colab., 1971).
Forţa de sucţie. Valorile forţei de sucţie la plantele neirigate sînt evi

dent mai mari decît la plantele irigate, mai ales în primele faze de vege
taţie (figura 1). Rezultatele confirmă pe cele obţinute de Buz o v e r (citat
de R u b inşi colab., 1971) care a arătat că potenţialul hidric al frunzelor
de cartof depinde de aprovizionarea cu apă a solului.

Aplicarea îngră-şămintelor minerale micşorează valoarea acestui
indice. Această scădere este mai evidentă la variantele N200P150K250

1

N120P90K150 şi N120K150 atît în cultura irigată cît şi neirigată. La aceste
variante ca elemente fertilizante participă azotul şi potasiu!. Din datele
obţinute se constată că majorarea dozei de azot la 120 şi 200 t/ha s.a. şi a
dozei de potasiu la 150 şi 250 kg/ha s.a., determină scăderea concentraţiei
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Fig. 1 - Variaţia forţei de sucţie la frunzele de cartof soiul Ostara. Variation of suc
king power at leaves of Ostara potato variety.

extractului foliar şi a forţei de sucţie drept consecinţă a stării de hidratare
a plantelor. Se constată că există o corelaţie pozitivă între valoarea concen
traţiei sucului foliar şi valoarea forţei de sucţie ceea ce corespunde cu
datele din literatura de specialitate (P ă dur ari u, 1967).
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Intensitatea transpiraţiei.S-a constatat că în cursul unei zile transpi
raţia creşte din prilnele ore, atinge valoare maximă la orele amiezii şi

scade din nou către seară (figura 2). Plantele neirigate prezintă maximul
în jurul orelor 10-11, în timp ce plantele din variantele irigate au transpi
raţia cea mai intensă în intervalul 13-14. Atingerea maximului de transpi
raţie în primele ore ale zilei, la plantele neirigate indică faptul că lipsa de
apă determină închiderea stomatelor încă din timpul dimineţii.

De aselnenea, se poate constata că pierderile de apă prin transpiraţie

sînt mai mari la plantele din variantele irigate faţă de plantele din varian
tele neirigate. Aceste date concordă cu cele din literatură obţinute în alte
condiţii de experimentare (G a lan, 1958; Ion e s cu, 1966; Mi h ă i
les c u, 1966 ; Păd ura riu, 1967).

Plantele din variantele fertilizate prezintă valori ale transpiraţieimai
mari decît cele din variantele nefertilizate (figura 2). La concluzii asemă

nătoare au ajuns ~i Da d i k i n, G o n cea r i k, Buz o v e r, K r u c i n a
(citat de R u b inşi colab., 1971).

S cur t u (1972) citind rezultatele lui ArI a n d (1954), Z w i ck e r
(1954) arată de asemenea că prin folosirea fertilizanţilor în cultura cartofu
lui se măreşte intensitatea transpiraţiei.

In cursul perioadei de vegetaţie transpiraţia este mai mică la plantele
tinere şi se intensifică pînă în faza creşterii intense a tuberculilor, cînd se
pierde cea mai mare cantitate de apă, după care transpiraţia se micşorează.

Rezultate asemănătoare au obţinut şi G o n cea r i k şi Buz o v e r (citat
de R u b inşi colab. 1971).

CONCLUZII. (1) Concentraţia sucului foliar, forţa de sucţie şi inten
sitatea transpiraţiei reprezintă indici fiziologici care pot stabili gradul de
aprovizionare cu apă a plantelor de cartof. (2) Aplicarea irigării în condi
ţiile solului ni~'ipos din sudul Olteniei, determină scăderea concentraţiei

sucului foliar şi a forţei de sucţie, intensificînd pierderile de apă prin
transpiraţ.ie. (3) Efectul fertilizării minerale este concretizat prin scăderea

valorilor concentraţiei sucului foliar şi a forţei de sucţie faţă de n1artorul
nefertilizat, atît în condiţiile unei culturi irigate cît şi neirigate. (4) In cazul
variantelor N200P150K250, N120P90K150 şi N120K150 prezenţa azotului
şi potasiului de la doza de N120 şi K150 în suc. influenţează evident valoa
rea concentraţiei extractului foliar, a forţei de sucţiei şi a transpiraţiei, ca
urmare a stării de hidratare a plantelor.

PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EARLY POTATO CROP
ON IRIGATED SANDS OF SOUTH OLTENIA

SUMMARY

Experiments with early variety Ostara and different levels of irigation and
fertilization were conducted. The concentration of leaf extract and the sucking
foree decreases but the perspiration intensity increases as effect of irigation. The
concentration of leaf extract and the sucking force decreases as effect of chcmical
fertilization either under irigated or Dot irig'ated conditions.
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PHYSIOLOGISCHE BESONDERHEITENBEI FRUHKARTOFFELN
ANGEBAUT AUF SANDBODEN IN SUDOLTENIEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die Untersuchungen mit den Fruhsorten Ostara auf Sandboden unter ver
schiedenen Bewăsserungs-undDungungsbedingungen fi.lhrten zu folgenden. Schluss
folgerungen : Als Folge der Bewăsserungnahm die Blattextraktkonzentration und die
Absorbtion ab und die Verdunstungsintensitătzu; die Mineraldi.lngung verursachte
eine Verminderung der Blattextraktkonzentration sowie der Absorbtionskraft nicht
nur bei bewăssertenKartoffeln sondern auch bei Trockenanbau.

<P I13I10JlOfI14ECKI1E CBOYICTBA PAHHEfO KAPTO<PEJl5I
B03.llEJlbIBAEMOfO HA TIECKAX IOfA OJlTEHI1I1

PE3IOME

Pe3YJIbTaTbI OIIbITOB C paIIHHM COpTOM KapToepeJl51 OCTapa Ha nectIaHoil IIOlIBe c
pa3JIHlIHbIM ypoBHeM opweHHH II YAo6peHHH I10Ka3aJUI 'iTO il pe3y,;'IbTaTe opoweHIuI. KaK

BbITH)KKa H3 JIHCTa TaK H BOAOYAep)KHBalOU~aH cIIoco6HOCTb nOllBH I10HH)KaIOTcH. B TO

BpeMH KaK HHTeHCHBHOCTb HcnapeHHH B03pacTaeT. M.IlHepa.IJbHble YAo6peHlIH BbI3blBaIOT

CHH:tKeHHe 3HaqemIH KOHueHTpauHH J1HCToro C01:a Il BOAOYAep:tKHBaIOmeil CIIoc06HOCTH oPO

waeMoll H HeopowaeMoil I10lJBLJ.
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MODIFICAREA UNOR CARACTERISTICI
ALE APARATULUI iFOLIAR LA CARTOF
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Cercetările efectuate la soiurile Colina, Măgura, Ora şi

Merkur, în condiţiile unei îngrăşări organo-minerale şi la soiurile
Colina şi Ostara, cultivate pe parcelele îngrăşate numai mineral,
duc la concluzia că, în condiţiile de la Suceava, între producţia de
tuberculi şi greutatea tufei există relaţii de interdependenţăfoarte
variate în funcţie de soiul folosit, modul de îngrăşare, mersul
vremii etc. Datorită acestor factor nu există paralelisme între greu
tatea tufei şi suprafaţa foliară, procentul de frunze fiind foarte
puternic influenţat de condiţiile an1intite.

Dintre factorii cuprinşi în analiza varianţei se relevă că su
prafaţa foliară este foarte dependentă, la începutul vegetaţiei, de
mersul vremii şi genotip, rolul îngrăşămintelor crescînd în a doua
parte a vegetaţiei.

Cunoaşterea limitelor optime ale unor însuşiri morfofiziologice, ca
<expresie a interdependenţei dintre genotip şi mediu, prezintă o impor
tanţă deosebită şi poat'e constitui o nouă orientare a unor cercetări atît în
dOlneniul fitotehnic cît şi în cel al mnelimrării plantelor.

Productivitatea aparatului foliar este determinată de o constelaţie

de factori, dintre care o mare ilnportanţă prezintă condiţiile meteorolo
,gice (K r a v t o v, 1971), structura arhitecturală a învelişului foliar (W a t
s o n şi W i t t s, 1959 - citaţi de N ici por o vie i, 1963), raportul dintre
frunze şi tulpini + rădăcini (Z rus t şi P o p r, 1970), etc.

MATERIAL ŞI METODĂ. Experinţele au fost executate la Staţiunea de cer
cetări agricole Suceava, fiind amplasate pe un sol cernoziomoid lutos, cu 3,5-4,80/ 0

humus, 4,8-6,2 mg P 20 S şi 13,6-14,4 mg K 20 la 100 g sol şi cu o reacţie slabă acidă
(pH = 4,5-4,9 în KCl n/IO). In cursul anilor 1968-1972 temperatura medie a luni
lor V-VIII a fost de 16,5-17,2°C, iar cantitatea de precipitaţii de 368,5-472,2 mm.

Majoritatea datelor s-au obţinut în cadrul unei experienţe cu patru soiuri
(Colina, Măgura, Ora şi Merkur) şi cinci nivele de îngrăşare minerală pe un fond
,de 20 tjha gunoi de grajd (l-fS) : NoPo, N120P60, N60P 12O, N 60P 60 şi N120P120. Pentru COD

pletarea unor aspecte s-au mai utilizat date obţinute în cadrul unei experienţe efec
tuate în condiţii de cultură irigatii, în care s-au cultivat soiurile Colina şi Ostara pe
mai multe nivele de îngrăşare minerală (fig. 1).

Desimea culturii a fost de 47.600 plante/hectar, iar suprafaţa recoltabilă a fost
de 21 mp. Aşezarea experienţelor s-a făcut după metoda parcelelor subdivizate în
patru repetiţii. Aprecierea variabilităţii fenotipice s-a făcut după Cea p oi u (1968).
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Tabelul 1

Contribuţia factorilor (0/0) la expresia greutăţii tufelor verzi calculată prin analiza
varianţei. (% factor contribution to value of green haulms weight estimated by

variance analysis).

Valori calculate

Sursa varianţei pe intreaga

I
organo-minerală**)

experienţă*) numai la îngrăşarea

1. Condiţii de vegetaţie

anuale 68 73
2. Interacţiunea soi x îngrăşă-

minte, acţiunea soi, acţiunea

îngrăşăminte 25 18
din care : soiul (variety)

îngră:şămintele 37

I
70

(fertilizers) 54 19

lI') f, .... f s ; *,*) f 2 • ••• f s

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Influenţa condiţiilor de mediu asupra
greutăţii tufelor verzi. Analiza ponderii componentelor varianţei (tabelul 1)
arată că dacă se iau în considerare toate cazurile, variabilitatea vigorii tufe
lor este determinată de mersul vremii în proporţie de 68 % şi de interac
ţiunea soi x îngrăşare în proporţie de 2.5 0/O.

Estimînd dependenţagreutăţii tufelor verzi de valorile medii ale unor
condiţii meteorologice calculate pentru perioada răsărit-sfîrşitul înfloritu
lui, cu ajutorul eoeficienţilorde corelaţie simplă, rezultă că atît preeipita
ţiile (p), temperatura medie a aerului (t), cît şi durata de strălucire a soa
relui (s), au avut o influenţă negativă (r = -0,630***, r = -0,600***
r = -0,429**). Această neaşteptată inversiune a corelaţiilor se datoreşte

mai multor cauze. Corelaţiile dintre condiţiile meteorologice şi greutatea
tufelor sînt nesatisfăcător exprimate prin intermediul coefidenţilor de
corelaţie simplă (r), deoarece c;ăderea precipitaţiilor determină importante
scăderi de temperatură şi diminuarea duratei de strălucire a soarelui, iar
creşterea temperaturii nu este totdeauna însoţită de cantităţi de precipitaţii

corespunzătoare.O altă cauză este şi aceea că valorile me:iii stabilite chiar
şi pe perioade mai scurte nu oferă un crHeriu veridic de apreciere a rela
ţiilor mediu-plantă. Relaţiile plantă-condiţii meteorologice se pot apreci-3
mai just dacă se are în vedere evoluţia vremii în timp.

Determinările efectuate permit să se evidenţieze că rolul soiului în
diferenţierea vigorii tufei este puternic modelată de modul de îngrăşare.

Astfel în eadrul interacţiunii soi x îngrăşăminte, participarea soîului a
reprezentat 37 % atunci cînd s-au luat în calcul şi datele obţinute în par
celele îngrăşate numai cu 20 tone gunoi de grajd (fl ). Importanţa factorului
soi a crescut la 70 0/O (tabelul 1) prin eliminarea din calcul a datelor obţi

nute pe aceste parcele (fl ). Dintre soiurile luate în studhl, soiul Ora se
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detaşează semnificativ de toate celelalte prin tufa cea mai viguroasă, iar
soiul Merkur prin tufa cea mai puţin dezvoltată (tabelul 2).

In cazul îngrăşăriiorgano-mineralerolul principal în stimularea creş

terii tufelor revine azotului. Aceasta s-a evidenţiat şi atunci cînd doza de

Tabelul 2

Greutatea tuiei verzi in qfha, la sfirşitul fnfloritului.
(Green haulm weight q/ha at the end of flowering time)

1968 - 1971

lngrăşămînt Soi
D. s. IX

gu;oi I I I I I
- = 5 %;N P:a Os Colina Măgura Ora Merkur
x

kg kg (soiuri)

20 - - 146 160 174 147 158
20 120 60 221 211 289 189 227 P2=16
20 60 120 201 200 240 163 201 P3=17
20 60 60 208 206 230 173 200 P4=17
20 120 120 228 233 252 206 229 Ps=18
X 201 202 237 176

D.s.ex=5%
(tngrăşăminte)

Pa=19

N 120 a fost asociată cu <O cantitate foarte mare de fosfor - 120 kglha. Dato
rită aportului în fosfor al gunoiului de grajd, dublarea dozei de fosfor nu
a contribuit la creşterea vigorii tufei. In condiţiile folosirii îngrăşămintelor

minerale, potasiul ea şi azotul a contribuit în mare măsură la creşterea

greutăţii tufei (fig. 1). Folosirea unor cantităţi mai mari de îngrăşăminte

a contribuit la sporirea părţii vegetative într-o măsură mai mare decît la
creşterea recoltei de cartof, fapt constatat şi de S o m m e r fel d t şi

K n u t s o n (19'65). Aceasta se poate datora şi faptului că formarea unei
"mrase verzi" prea viguroase duce la un conSUm neproductiv de elemente
nutritive (L o r h, 1959). In condiţiile în care s-au executat expeTienţelenu
s-a putut constata o proporţionalitate directă dintre productivitatea culturii
şi greutatea tufei aşa după cum s-a făcut remarcată de K ali n i c e n k o
(1967). Raporturile dintre partea aeriană şi tuberculi sînt influenţate de
un mare număr de factori. Unul dintre aceştia este şi raportul dintre tul
pini şi frunze. Datele obţinute în anii 1968-69-71 evidenţiază o corelaţie

negativă (r = -0,724***) dintre greutatea tufei şi procentul de frunze
(fig. 2).

Dintil'e îngrăşămintele minerale (neasociate cu gunoi de grajd) folo
sHe în condiţii de irigare, cea lnai mare influenţă asupra structurii tufelor
a avut-o potasiul. Această influenţă s-a manifestat printr-o importantă

creştere gravimetrică a tufelor de cartof (fig. 1) însoţită de o evidentă

rieducere a procentului de frunze raportat la greutatea tufei verzi (fig. 3).

Influenţa condiţiilor de mediu asupra evoluţiei şi mărimii suprafeţei

foliare. Analiza. participării componentelor varianţei arată că rolul condi-
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Fig. 1 - Contribuţia potasiului la
sporirea greutăţii tufei plantelor de
cartof irigat. Kalium contribution to
increasing potato halum weghit,

under irigated conditions.
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Fig. 2 - Dependenţa proporţiei de
frunze de greutatea masei verzi în
1968-69-71. Dependence of leaves ra-

tio on green haulm weight.
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Fig. 3 - Influenţa îngră

sămintelor minerale a
supra procentului de
frunze. Effect of mine
ral fertilizers on leaves

percentage.
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Tabelul J

Participarea componentelor variaţiei (%) la analiza evoluţiei suprafeţei ioHare a Imei piante
(% contribution oi variance components to leai area growth oi a 1)lant)

Valori calculllte

Sersa variaţiei pe intreaga experienţă

I
numai la îngrăşarea

organo-minerală

1*) I II 1 I II

1. Condiţii de vegetaţie anuale 65 46 I 73 46
2. Interacţiunea soi x

I
ingrăşăminte, acţiunea soi, 27 39 23 35
acţiunea îngrăşăminte

din care: soiul 41 28 I 57 40
ingrăşămintele 49 65 33 118

*) 1=11 - 25 zile de la răsărire; II=la înflorire.

ţiilor meteorologice în determinarea mărimii suprafeţei foliare a unei
plante, se reduce odată cu parcurgerea fazelor de vegetaţie (tabelul 3). Ca
un fenomen neobişnuit se menţionează diminuarea suprafeţei foliare în
anul 1969, după 50 zile de răsărire, ce s-a datorat unui complex de con
diţii foarte nefavorabile din 12-14 iulie, cînd vîntul puternic (peste
120 km/oră) însoţit de ploi, a produs sfîşierea frunzelor. Necrozarea unei
importante părţi din frunze a fost stimulată şi de temperaturile foarte
scăzute, minima (în lan) coborînd pînă la 6°C. Cea mai evidentă reducere
a suprafeţei foliare a avut loc la soiurile Merkur şi Măgura (Katahdin x
Merkur) datorită structurii arhitectonice a foliajului care nu a permis o
"autoprotejare" împotriva vîntului. Folosirea unor cantităţi mai mari de
fosfor (P120), fie prin sporirea rezistenţei frunzelor la acţiunea distructivă

a temperaturilor scăzute (1 van o va, 1965) fie prin reducerea sensibili
tăţii foliolelor la atacul produs de Phytophthora infestans (D a vid e s c u,
1963), a contribuit la diminuarea procesului de distrugere a suprafeţei

foliare (tabelul 4).

Tabelul 4:

Contribuţi.a în % a solului şi a ingrăşămintelor la diminuarea gradului de distrugere a suprafeţei

foliare in comUţiile meteo:rolo~ice din 12-14.VU.1969. (% contribution oi variety and ferUliza
tion to dec:reasing tbe distroying degree oi leai area under climatie conditions of 12-14.VII,

1969)

îngrăşăminte

Soiul fI * I f,+ I ',+ I f, + I f, + I -
Nl20 P60 N60 Pl20 N60 P60 N120 P120 x

Colina 25,5 19,5 19,5 24,7 22,7 22.4
Măgura 32,8 29,5 20,8 37,1 27,1 29,5
Ora 8,7 19,4 11,5 7.8 2,8 10.1

IMerkur 60,1 29,6 8,0 52,5 31,5 36,7
i 31,8 24,5 15,0 32,4 21,0 24,8

* gunoi (farmyard manurd) 20t/ha

9 - Lucrări ştUnţifice - caxtoful
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Comparativ cu rolul soiului care a scăzut odată cu parcurgerea faze
lor de vegetaţie, influenţa îngrăşărnintelor asupra creşterii suprafeţei fa.,.
liare a unei plante s-a 9mplificat ~pre sfîrşitul înfloritului (tabelul 3), la
plantele cultivate pe terenul îngrăşat cu 20 tone gunoi de grajd
(fl ) + N 120P60-l20. Chiar şi în condiţiile îngrăşării organo-minerale, rolul
prindp91 in sporirea suprafeţei foliare a revenit azotului. Un efect evident
al fosforului a fost sesizat numai în anul 1968, cînd perioadele de secetă au
diminuat influenţa.pozitivă a azotului. Dintre soiurile luate în studiu, soiul
Ora a avut cea mai mare suprafaţă foIiarăcumulată, depăşind celelalte
soiuri în medie cu 43-60 ha. Dacă în medie între soiurile Colina, Măgura
şi Merkur nu sînt diferenţe semnificative, la îngrăşarea cu N120+ P60-12Q
soiul Colina se detaşează semnificativ de celelalte două soiuri. .

Observaţii privind structura arhitectonică a tufei de cartof. In vede
rea cara!cterizăriiarhitecturii tufei de cartof s-au luat în considerare dimen
siunile tufei şi repartiţia suprafeţei faliare pe verticală (tabelul 5). Dintre

Tabelul 5

Distributia suprafetei foliare (In %) pe ve.rtlcală (Distributlon of lea! area vertically on plant,
expressed in percentage)

Doza de: % la . . . em la sol

I I I I I I I I
dm. p. :la

Soiu:l 0- 20_ 30- 40- 50- 60- 70- o plantă

G" N P 20 30 40 50 60 70 80 1969-71

20 - - Colina 28 28 31 13 52,4
Măgura 24 25 30 20 1 50,2
Ora 16 18 21 25 19 1 73,0
Mercur 27 30 28 13 2 51,5------- ----------

20 120 60 Colina 23 26 22 25 4 73,8
Măgura 21 16 22 22 17 2 70,9
Ora 15 16 19 17 18 13 2 80,5
Merkur 25 26 33 16 62,3

---- --------.---
20 60 120 Colina 32 24 24 19 1 59,0

Măgura 20 22 29 21 8 57,3
Ora 10 16 26 23 17 8 81,5
Merkur 28 25 29 14 4 55,3---- ~-------~--

20 60 60 Colina 25 21 27 26 1 59,3
Măgura 20 18 19 25 17 1 68,6
Ora 20 14 17 19 23 7 73,6
Mercur 28 25 25 21 1 50,2---- ------------

20 120 120 Colina 31 22 27 17 3 89,9
Măgura 23 24 25 20 8 90,1
Ora 15 20 24 19 14 7 1 98,9
Merkur 18 22 30 24 6 65,5 1

*)G=gUl1oi de grajd (farmyard manure)

cele patru soiuri luate în considerare, soiul Ora se distinge prin tufa cea
mai înaltă. Influenţa îngrăşămintelor a fost mai puţin semnificativă com
parativ cu cea a soiurilor cultivate. In condiţiile îngrăşărUorgano-minerale,
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inălţimeq cea mai mare a tufelar s~a realizat atunci cînd raportul N : P q
fost de 2 : L Ingrăşăn1intele qU influenţat şi asup:ra diameprului tufei (fig. 4).
Dominaţia fosforului (raportul 1 : 2) a determinat creşterea diametrului
tufei mlai ales la soiurile Ora, Colina şi Măgura.

Asupra repartiţiei suprafeţei foliare pe verticală, îngrăşămintele au
o influenţă relativ redusă, cOlTIparativ cu cea a soiului (tabelul 5).

Fig. 4 - Forma şi dimensiunile tufei de
cartof la 3 VII 1969. Shape and size of po

tato haulm at 3 VII 1969.

CONCLUZII.. Datele obţinute la soiurne Colina, Măgura, Ora şi

Merkur arată că, în condiţiile de la Suceava, Între producţia de tuberculi
şi greutatea tufei verzi nu există un raport de proporţionalitate, datorită

unui mare număr de flactori ce intervin în lTIodelarea acestei reguli. Dintre
aceştia, un mare rol îl au sotul, îngrăşămintele,mersul vremii, procentul de
frunze din greutatea tufei, etc.

VARIATION OF SOME FOLIAGE CHARACTEHISTICS AS
EFFECT OF ENVIRONMENT CONDITIONS

SUMMARY

Experiments with organo-mineral fertilization (Colina, Măgura, Ora and
Merkur varieties) and only mineral fertilization (Colina and Ostara varieties) were
conducted at Agricultural Experimental Station Suceava. Factors as variety, ferti
lization manner, climat,e etc. are varying intensively the correlation between tuber
yield aud haulm weight. Because of the above mentioned factors there is no paralle
lism between haulm weight values and foliaJge area ones; the percentage of leaves
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is severely inf1uenced by these factors. The foliage al'ea depends on vadety and
climate at the beginning of growth period ; the effect of fel'tilization increases in the
second half of the growth period.

DIE VERĂNDERUNG EINIGER BESONDERHEITEN
DES BLATTSY'STEMS BEI DEN KARTOFFELN

UNTER DEM EINFLUSS DER UMWELTBEDINGUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die bei den Kartoffelsorten Colina, Măgura, Ora und Merkur organo-mine
ralisch gediingten und bei den Sorten Colina und Ostara angebauten nul' mit Mine
raldiingung durchgefiihrten Versuche, fiihrten zu der Schlussfolgerung, dass es unter
in Suceava herl'schenden Bedingungen zwischen dem Knollenertrag und Staudenge
wicht eine bestimmte Korrelation gibt. Die bestehende Korrelation hart eine grosse
Variabilităt in Abhăngigkeit von der gebl'auchten Sorte, Diingungssystem, Klima
bedingungen usw.

Aus diesem Grund gibt es keine Parallele von dem Staudengewicht zu der
Blattflăche, die sehr stark von den genannten Faktol'en beeinf1usst wird. Aus den
Faktol'en, die in den Varianza'Ilalysen eingefiihrt waren, kommt zum Vol'schein, dass
die Blattflăche am Anfang der Vegetationsperiode mehr von den Klimabedingungen
und vom Genotyp abhăngig ist. Der Einf1uss der Diingemittel aui die Blattflăche

nimmt in der zweiten Vegetationsperiode zu.

H3MEHEHI1E HEKOTOPbIX XAPAKTEPI1CTHK JH1CTOBOrO
AnnAPATA KAPTO<PEJUI nOn BJII15IHI1EM <PAKTOPOB CPEJlbI

PE310ME

Pe3YJIbTaTbI OilbITOB, npOBe.rr.eHHblX B yCJIOBHHX opraHO-MHHepaJIbHOrO y,Uo6peHHH C

copTaMH K:OJIIma, MepKyp, M3rypa H apa, H C copTaMH I\OJIHHa H OCTapa Ha .rr.eJIHHKaX
y.rr.o6peHHbIX TOJIbKO MHHepaJIbHbIMH y.rr.o6peHHHMH, IlOKa3aJIH, tITO B yCJIOBHHX CYtI3BbI,

H B 3aBHCHMOCTH OT copTa, cIloc06a y.rr.o6peHHH, IlorO,UbI H .rr.p .• MelK.rr.y ypOlKaeM KJly6HeH
H BeCOM KycTa cyw.eCTByIOT BeCbMa pa3Hoo6pa3Hble B33HM03aBHCHMOCTH. EJIaro.rr.apH 9THM
<paKTopOM OTMeQaeTC5I OTCyTcTBHe napaJIJIeJIH3Ma MeiKJW BeCOM KycTa li JIHCTOBOH IloBep

XHOCTbIO, li CHJIbHOe BJIli5IHHe YKa3aHHbIX yCJIOBHH Ha IlpOlJ,eHT JIECTOR. Cpe,Uli OXBaQeHHhIX
epaKTopOB B BapHaHTHOM aHaJII1Se OTMeLraeTCH, eITO B HaQa,le BereTaUHiI JIlICTOBa5I IlOBep

XHOCTb CEJIbHO saBHCHT OT IlorO)J,bI H copTa H tITO pOJIb YJ1.06peHl:li:r B03paCTaeT JIHUIb BO

BTOpOH nOJIOBHHe BereTalJ,HH.
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Cercetările întreprinse la cultura cartofului în perioada
1968-1972 cu privire la influenţa rotaţiei şi a îngrăşămintelor pe
un sol de tip cernoziomoid mediu levigat din Podişul Sucevei, au
scos în evidenţă următoarele: cartoful (soiul Desiree) reacţionează

în zonă cel mai bine după cultura grîului de toamnă, orzoaicei,
sfeclei de zahăr, porumbului şi a inului pentru fuior, cu sporuri
cuprinse între 1,3-4,0 t/ha faţă de recolta cartofului în cultură

repetată (23,7 t/ha tuberculi). In funcţie de durata a!solamentului,
rotaţia de trei şi cinci ani în care se află o plantă leguminoasă,

producţia de cartof a sporit cu 4,7-8,3 t/ha tuberculi. Îngrăşămin

tele organice 20 t gunoi/ha şi cele minerale N96 P64 s.ar./ha, con
tribuie semnificativ şi economic la creşterea producţiei de cartof
în zona cercetată.

Astăzi, cind chilnia s-a dezvoltat atît de mult în toate dOlneniile eco
nomice, (fotaţia plantelor a revenit în centrul preocupărilordin agricultură

căpătînd noi dimensiuni în cercetare şi producţie, în scopul stabilirii echili
brului nutritiv al solului, în creşterea eficienţei îngrăşămintelor şi erbici
delor, în lupta contra bolilor şi dăunătorilor, în vederea păstră['ii unei cît
mai bune igiene a cÎlnpului.

Noile cercetări au delnonstrat că şi la plantele care se suportă în cul
tură repetată (cartoful, porurl1.bul), se obţin producţii semnificativ mai mari
în lI'otaţie decît în monocultură (B rau n 1965; Cat a r g i u 1968; 1 v a
n o v 1965; K 1 a p p 1965; Măr g i nea n u 1969; V a viI o v şi M a k a
r o v a 1969).

Pe această linie au fost orientate şi cercetările din ultimul timp,
reconsiderînd rotaţia plantelor, care a fost şi este o lnăsură agrotehnică

sigură şi economică în realizarea progresului tehnic al agricultu['ii moderne.

METODA DE CERCETARE. Pe solul cernoziomoid de la Staţiunea de cerce
tări agricole Suceava, s-a studiat în perioada! 1969-1973 o experienţă (1) cu doi fac
tori: planta premergătoare .şi îngrăşăminte şi o altă experienţă (II) în care s-a
urmărit durata de folosinţă a rotaţiei în asociere cu doze de îngrăşăminte, comparativ
cu lTIOnocultura.

In experienţa I, planta premergătoare a avut următoarele graduări: 1. grîu
de toamnă, 2. orzoaică, 3. in fuior, 4. sfeclă de zahăr, 5. ca\rtof şi 6. porumb. Martor
fiind considerat cultura repetată ele cartof. Factorul îngrăşăminte a avut următoarele
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graduări: 1. N96 ; 2. P64 ; 3. N96 P64 şi 4. 20 t/ha gunoi de grajd. Martor s-a consi
derat varianta N96 P64. La experienţa a II-a nominalizarea factorilor se vede din
fig. 4.

Toate lucrările de pregătirea terenului, îngrăşare, plantare, întreţinere şi recol
tare, au fost efectuate conform metodicei cercetărilor de cîmp la cartof. Pentru com
baterea buruienilor s-a folosit erbicidul Prometrin în cantitate de 4 kg/ha, contra
manei cartofului s-a folosit fungicidul Zineb, 2 kg/ha, iar împotriva gîndacului din
Colorado s-a folosit Detox emulsie 8 kg/ha.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Cercetîndu-se în cadrul primei expe
rienţe influenţa plantei premergătoare şi a dozelor de îngrăşăminte, a
rezultat că deşi cartoful este o plantă compatibilă cu el însuşi, totuşi în
rotaţie dă cel{~ mai malt'i recolte atunci cînd urmează după grîu de toamnă,

in fuior, orzoaică, sfeclă de zahăr şi porumb. După aceste plante prelTIer
gătoare cartoful a înregi,strat sporuri de recoltă cuprinse între 1,3-4,0 tlha
tuberculi faţă de cultura Irepetată, fără n'ici o cheltuială în plus de muncă

sau materiale (figura 1). Explicaţia ace'stui fapt rezidă din însăşi particula-

Fig. 1 - Rezultate obţi

nute la cartof în functie
de planta premergătoare
şi îngrăşăminte. (Rese
arch results in function
of previbus crop and
fertilization). Media 1969

- 1973.

rităţile biologice ale plantelor premergătoare cu privire la felul cum aces
tea lasă la recoltare starea fizică, chimică şi biologică a solului, precum şi

cele legate de igiena cîmpului, particularităţi care pot exercita o influenţă

egală cu cea a îng,răşămintelor pe durata unui an de cultură.

Cartoful se poate cultiva şi după el însuşi doi sau trei ani la rind,
fără să apară aşa zisa "oboseală a solului", însă, în sol se acumulează totuşi
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numeroşi paraziţi animali şi vegetali a căror acţiune este greU de COlIlbătut

şi care se poate resfrînge în tiIhp negativ asupra producţiei.

Ca urmare a folosirii îngrăşămrntelor chilu'ke şi organice consecutiv.
separat şi asociat timp de cinci ani, producţia de cartof a reacţionat poZitiv.
Faţă de agrofohdul martor N96 P64 recolta de cartof, (soiUl Desitee) a spo
:rit semnificativ cu 7,6 t!ha pe fond tU gUnoi de grajd (figura 1), iar prin
folosirea separată a îngrăşă111intelor chimice producţia a s·căzut cu
1,4~3,4 tlha însă neasigurat staHstic (figura 2). îngrăşarea consecutivă a

Fig. 2 - Rezultate obţi

nute la cartof în functie
de îngrăşăminte şi ani.
(Research results in
function of fertilization
and years). Media 1969

- 1973.

solului pentru cartof nU111ai cu azot a determinat treptat cu tTecerea tilu
pului o creştere luxuriantă şi neuniformă a părţii aeriene în detrin1entul
producţiei şi calităţii acesteia, iar principalele faze de vegetaţie ale carto
fului au fost parcurse cu întîrziere faţă de varianta martor. De asemenea,
atacul de boli şi dăunători a fost mai Umpuriu şi mai pronunţat decît în
varianta martor. Carenţa solului în fosfor şi potasiu pe acest agrofond nu
luai cu azot, s-a manifestat prin culoarea închisă a frunzelor, răsucirea

marginei ioliolelor în sus şi micşorareasuprafeţei limbuluL
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Ingrăşarea consecutivă a solului pentru cm'tof numai cu fosfor nu a
dăunat cu nimic creşterii şi dezvoltării plantelor. In schimb fosforul a
grăbit formarea şi maturizarea tuberculilor, a scurtat perioada de vegetaţie

şi a uniformizat talia planteloll'. Şi pe acest agrofond, treptat cu trecerea
timpului, s-a observat fenomenul de cloroză datorită carenţei de azot şi

potasiu, care s-a manifestat mai pregnant după culturile de cereale păioase

şi sfecla de zahăr; mari consumatoare în aceste elemente. Prin folosirea
combinată a azotului şi fosforului (mt), la cartof, oreşterea şi dezvoltaTea
plantelor a fost bună, însă şi aici s-a observat, într-o oarecare măsură, feno
menul de cloroză determinat de carenţa solului în potasiu. Acest fenomen
a fost mai accentuat la cartoful cultivat după grîu, orzoaică, sfeclă şi par
ţial şi după porulnb şi mai puţin sesizabil după in faior şi cartof (mt).

Gunoiul de grajd a fost destul de bine valorificat de cartof. Aspectul
plantelor în timpul vegetaţiei a fost uniform, viguros, de culoare verde
deschis mai ales după prelnergătoarele grîu, orzoaică şi porulnb şi ceva
mai slab după sfeclă şi cartof.

Faţă de condiţiile climatice ale anilor de experilnentare, ordinea de
influenţă a factorilor cercetaţi la cartof a rămas aceeaşi. In schimb, influ
enţa cl'imei din perioada anilor de cercetare a fost cea mai semnificativă

asupra producţiei de cartof. Cele mai favorabile condiţii de vegetaţie pen
tru cartof s-au înregistrat în anii 1972, apoi în ordine descrescîndă în anul
1971, 1969, 1970 şi 1973 (figura 2 şi 3).

Fig. 3 - Rezultate obţi

nute la cartof în funcţie

de plata premergătoare

şi ani. (Research results
in function of previous
crop and years). Media

1969 - 1973.
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Fig. 4 - Producţia de cartof in funcţie de asolament, rotaţie şi îngrăşăminte. (Patato
yield in function of rotation and'fertilization) Media 1968 - 1973.

Cercetarea cartofului cinci ani în asolament de 2, 3, 4 şi 5 ani compa
rativ cu monocultura de cartof s-a soldat cu producţii sen1nificative şi

distinct selnnificative, atît faţă de durata asolamentului cît şi faţă de dozele
de îngrăşăminte folosite în experienţă. Astfel, cartoful cultivat după grîu
in asolament de doi ani a sporit în medie recolta, faţă de martor, cu 1,8 t/ha;
în asolament de trei ani cu 8,3 t/ha; după orzoaică în asolament de patru
ani Cll 1,4 tlha, iar după trifoi în asolament de cinci ani cu 4,7 tlha tuber
cuIi (figura 4). Numai că simpla rotaţie a plantelor în asolament, fără o
plantă leguminoasă restauratoare de microflora solului nu rezolvă pe deplin
problema producţiei. Acest lucru este bine elucidat şi la cartof în cazul
asolamentului de patru ani, care la o structură a plantelor de 500/ 0 prăşi

toare şi 500/0 cereale păioase producţia cartofului este scăzută foarte mult,;
În comparaţie cu rotaţiile de trei şi cinci ani, în cultura cărora a existat iO
plantă leguminoasă anuală sau perenă.

Prin urmare, cartoful pe soIurile cernoziomoide s-a dovedit o cultură

foarte sensibilă atît la planta premergătoare cît şi la rotaţie, realizînd
sporuri foarte economice de producţie (tabelul 1).
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Tabelul 1

Eficiell!a economică a factorilor studiaţi la cartof.
E{~onoînical efiidency of hvo fac tors (A. crop rotation of i, 2, 3, 4, 5, years and D. fertUlzatlon
with NoI}oKo, 1\'96 ]>64' N96, P 64 and mUllure) inpotato cropping (illcome, supplifuentary expenses,

net income, incoiIie Iorevery lei invested)

I
Venit in lei

I,riplim'"'"

Cheltuieli V~nit net
Vanit la unFactorul B suplimentare slJplimentar

Tătal lei lei leu investiţ

I
j
1 b1 = Neîngrăşat 15360 Mt - - -

b2 = :N96 kg/ha s.a. 17360 2000 647 1353 3
b3 = P 64 kg/ha s.a. 16000 640 634 6 1
b4 =N 96 P 64 kg/ha s.a. 18500 3140 782 2358 4

Ibs Gunoi 20 t/ha 21280 5920
1

2952 2968 2

Facuorul A

al = Monocultura 14 800 Mt - -
I

-
3 2 =Asolament de 2 ani 17680 2880 - 2880 -
8 3 = Asolamt'nt de ~ ) ani 22880 8080 - 8080

I

-.)

3 4 =Asolament de 4 ani 17360 2560 - 2560
as =Asolamcnt de 5 ani 20000 5200 5200 -

Producţia de cartof a crescut foarte semnificativ pe fondul cu 20 tlha
gunoi de grajd, pe fondul cu N96 P64 şi pe fondul cu N96. Pe aceste nivele
de îngrăşare s-au înregistrat în lnedie pe cinci ani, sporuri cuprinse între
3,0-8,1 tlha tuberculi faţă de neîngrăşat. Comparînd însă acţiunea îngră

ţămintelor folosite separat, faţă de agrofondul combinat (N96 P64) se con
stată că gunoiul de grajd a determinat un spor foarte semnificativ de
recoltă (3,1 t/ha) ; celelalte îngrăşăminte folosite unilateral au contribuit la
scăderea producţiei de cartof cu 1,5 tlha, în cazul azotului şi cu 3,2 tlha în
cazul fosforului. Deci, asolamentul nu exclude folosirea îngrăşămintelor la
cartof, ci arată care dintre acestea sînt mai utile şi mai eficiente.

CONCLUZII. (1) Pe solul cernoziomoid din podişul Sucevei se pot
obţine recolte sporite la cartof dacă acestei plante, i se rezervă locul în
rotaţie după cultura grîului de toamnă, a inului penttu fuior, a orzoaicei
~i mai PUţirl după porumb, sfeclă sau cartof. Faţă de cultura repetată de
cartof ~;porul de recoltă Obţinut după aceste premergătoare a fost în medie
rnai rnare cu 1,3-4,0 tlha tuberculi, fără nici o cheltuială în plus de ener
gie şi 111ateriale. Eficienţa acestora s-a mărit cînd solul pentru cultura car
tofului s-a îngrăşat consecutiv cu 20 tjha gunoi de grajd sau cu
N96P64 kgjha ş.a. În această situaţie, s-au realizat sporuri cuprinse între
~3,4-6,3 tlha faţă de cultura rep{jtată de cartof. Din interacţiunea factorilor
s-a mai constatat că efectul rotaţiei nu poate fi suplinit total cu cel al
îngrăşămintelorşi invers. (2) Asolamentul organizat pentru cartof de 2, 3,
4 şi 5 ani a depă~it întotdeauna monoculturacu 1,4-8,3 tjha tuberculi, iar
îngrăşămintele folosite în cadrul asolmnentelor au sporit recolta cu
0,8-7,4 tlha tuberculi, sporuri importante sub aspect econon1ic. (3) Asola-
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mentele de3 şi 5 ahi în care una din sole este ocupată cu o plantă legumi
nbasă anuală sau perenă restauratoare de lnictofloră şi fcrtilitatea solului
s-au dovedit a fi cele mai eficiente pentru cultura cartofului semitimpuriu.
(4) In asolamentul de 5 ani unde trifoiul cu durata de 1 an folosită lasă o
cantitate apreciabilă de materie organică în sol, efectul îngrăşămihtelor

chimice la cartof au fost în general mai mari decît cel al gunoiului de grajd
datorită utilizării lor mai repede de către plantă.

EFFECT OF CROP ROTATION AND FERTILIZERS ON
AUTUMN POTATO YIELD IN SUCEAVA PLATEAU

SUMMARY

Experiments with Desiree variety on a medium leached chernozom were
conducted în 1968-1972 years. The best foregoing crops for potato are winter wheat,
two-row ba:fley, sugar beet, maize and fibre flax ; undeI' such conditions the potato
crop is yielding .1.4-4.0 tiha mOre than ii it is follovving again a pota!to crop (23.7 t/ha

tubers). Ih flmetioil of the It'ngth of crop rotation (three 01' iive years) including a
leguminous crop, the potata yield increases with 4.7-8.3 tiha tubers. A fertilization
with 20 tlha farmyard manure and N9G P64 active substance kg/ha is the mast
suitabIe.

DIE WIRKUNG rER FRUCHTFOLGE UND DUNGUNG BEI
KARTOFFELN IN DER HOCHEBEl'JE VON SUCEAVA

ZUSAMMENFASSUNG

Die Untersuchungen bezuglich der Wirkung von Fruchtfolge nnd Dungung bei
Kartoffeln, die im Jahre 1968-1972 in der llochebene von Suceava durchgefuhrt
worden sind, gaben brachten Folgendes Z11111 Vorschein :

Desin2e reagierte in diesem Gebiet mit Bildung hăchs:ter ErtI'ăge nach dem
Winterweizen, Gerste, Zuckerrube, Mais und Lein.

Nach diesen Fruchten, sicherte die Kartoffei eine Ertragzunahme von
1,3-4.0 t/ha' im VeI'gleich zum Kartoffelanbau in Monokultur.
In einer drei-oder vierjăhrigen Fruchtfolge, nach einer Leguminase ais Vorfrucht,
erreichte die Ertragzunahme 4,7-8,3 tlha. Der Stalldunger in einer Gabe von 20 t/ha
kombiniert mit der Mineraldungung in einer Gabe von 96 kg und P20S - 65 kg
verursachte einen statistischen und 6konomischen, gesicherten MehreI'tI'ag an Kartof
fE'lknollen.

3<lJ<lJEKT 4EPE,UOBAHI15I II Y,UOBPEHI15I OCEHHHX I10CEBOB
COPTOB KAPTO<PEJ15I HA CYLIABCKOM IlJlATO

PE3IDh1E

HCC"'1e,LI,OBaHHH npOBeJl,eHIlble B 1968-1972 r.r. 1I3JI: KyJlbTypofI J~3pTocPe.nH LlJlH
yCTaHOBJIeHHH BJlHHaHHH qepeJl,OBaHHH H BHeceHHH YJI:06peHH~ Ha qepH03eMOBHJI:HO CDenHe

Bblw.eCJIO'leHHylO TIOqBY CytJaBCKoro TIJ1aTO, nOKa33J1H CJle;'l.ylOlllee :

B03;'l.eJlbIBaeMblii B :::nO}I 30He COpT KapTOCpeJIH ]l.eolpe pea:TlpyeT Jly'lUle Beera flOCJle

03HMO}1 l1111eHHUbl, Jl,BypHJl,HOrO 5ILJlvleHlUI, caxapHO~I CBeKJlbI, Il JlbHa-JLOfJlyllHUa.

rIOJlyLJaelVlaH B 3TOM CJlytIae npH6aKa YPo)l~aH COeT3BJlSIeT 1 Tira, IlO cpalHIeHHio C

ypolKaeM KapToepeJlH B I10rîTOpllOH J<yJlbType (:23,7 TOIlH KJ1YCJIIeii Ha reKTap).
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B 3aBHCHMOCTH 01' npO)],OJ'I:tKHTeJ1bHOCTH ceBoo6opOTKa B CJIylJae 3-x II 5-TH JIeTHH

4epe)l,OB3HHH OBOllLHbIX KyJlbTyp, yp0)l(3HHOCTb KJly6Heif KapTOepeJl51 B03pOCTaeT Ha

4,7-8,3 T/ra.

OpraHlItleCKHe y)l,06peHH5I B KOJlHlJeCTBe 20 Tira li MHHep3JlbIlble N!l6P()f, Kr )],. B./ra

oKasbIB3loT )],ocToBeplloe Il 3KOHOMHLleCKoe BJ'IlI5IHlIe Ha paCT ypo:tKa5I KapTOcPeJ'I5I B HCCJIe

)],OBaHHOM paHOIle.
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CERCETĂRI PRIVIND STABILIREA PRINCIPIILOR DE ÎNGRĂSARE

A CARTOFULUI LA NIVEL DE TARLA, IN CULTURA IRIGATĂ
PENTRU PODIŞULCENTRAL MOLDOVENESC

A. CREŢU,*şi F. CANŢAR*

In urma experimentării unui număr de 36 combinaţii NPK,
aplicate singure şi în paralel, pe UI). agrofond de 30 tJha gunoi fer
mentat, în perioada 1973-1975, la C.A.P. Huşi, judeţul Vaslui, pe
un sol aluvial mijlociu, se obţin date foarte utile pentru producţie,

care pot fi folosite, la întocmirea unui plan naţional de aplicare a
îngrăşămintelor la cartoful cultivat în condiţii de irigare. Se apre
ciază că cele mai bune rezultate şi mai numeroase posibilităţi de
a realiza producţii mari de cartof, se înregistrează folosind ferti
lizarea organo-mineraIă.

Obţinerea unor producţii ridicate de cartof şi în legătură cu aceasta,
;"tabilirea unui sistem raţional de aplicare a îngrăşămintelor, astfel ca să

,dsigure condiţii favorabile de acţiune întregului cOlnplex de factori agro
fitotehnici ce condiţionează producţia, reprezintă obiectivul central al
nUlneroaselor cercetări din ultimii ani.

Astfel, cercetările întreprinse de B eri n d e işi C o P o n y (1973),
K o rol k o v şi S u miI i n a (1972) demonstrează că pentru fiecare nivel
de producţie ce se planifică. există posibilitatea alegerii, de la început, a
,celor mai corespunzătoare combinaţii NPK, folosind metoda funcţiilor de
producţie, care oferă posibilitatea obţinerii producţiei prevăzute cu o pro
babilitate de circa 85%.

De asemenea, Bre d t şi Pai c li (1973) demonstrează posibilitatea
cunoaşterii, în orice moment, a acţiunii şi interacţiunii întregului complex
de factori ce condiţionează producţia, de cartof, precum şi modalităţile de
dirijare a acţiunii acestora, folosind lnetoda de cercetare "fără intervenţie"'.

Toate aceste mari posibilităţi de dirijare controlată a producţiei de
cartof, se bazează, în primul rînd, pe experimentări, cu numeroase combi
naţii de factori, în condiţiile concrete de climă şi sol, specifice fiecărei zone
de cultură. Pe baza rezultatelor experimentale obţinute, se pot construi
curbele suprafeţelor de răspuns, ce oferă soluţiile optime pentru realizarea
unei anumite producţii. Cunoscînd în felul acesta mai concret contribuţia

fiecărui factor, ordonat după aportul adus şi a legăturilor cauzale dintre

$ De la Institutul Agronomic Iaşi.
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factori, putem să intervenin1 operativ, în dirijarea procesului con1plex de
obţinere a unei anumite producţii planificate.

In Podişul Central J\1oldovenesc, pentru condiţii de neirigare, cerce
tările efectuate de Ca n ţ ă r şi colab. (1971, 1972) au stabilit că dozele şi

combinaţiileNPK cele mai corespunzătoarepentru obţinereaunor producţii

mari de cartof sînt: gunoi 20 t/ha -+ N43P 45 ; N4aP 45K 40 ; N6oP 10oK ao ; N120PSO;
N120P50Kao ; pentru soiurile Colina, Urgenta, Carpatin.

Experimentările executate, în perioada 1973-1975 la C.A.P. Ruşi,

:udeţul Vaslui, au unnărit stabilirea celor mai corespunzătoarecombinaţii

:-JPK, pentru obţinerea unor producţii mari de cartof, în condiţii de irigare,
în Podişul Central Moldovenesc.

METODA ŞI CONDlŢIILEDE CERCE:TARE. Amplasarea cîmpului experimen
taL s-a făcut la C.A.P. Huşi, întrucît această unitate are terenurile situate în incinta
îndiguită Albiţa-Fălciu, ce cuprinde peste 18.000 ha şi care urmează ca pînă în 1980
să fie amenajată pentru irigaţii. Experienţa a fost polifactorială, aşezată în parcele
subdivizate de tipul (5 x 5 x 3), pe două agrofonduri organice (O şi 30 tlha gunoi),
folosind soiurile Ostara, Jaerla, Desiree, care au prezentat cele mai bune rezultate în
această zop-ă (C anţ ă r şi colab., 1975).

Gunoiul de grajd bine fermentat, 30 t!ha, împreună cu superfosfatul simplu
şi sarea potasică s-au administrat toamna, după nivelarea terenului, înaintea arăturii.

de bază, iar azotatul de amoniu s-a administrat primăvara, la pregătirea terenului.
Solul pe care s-a experimentaţ a fost de tip aluvial mijlociu, cu textura nisipos
nisipo-lutoasă, cu expoziţie plană. Umiditatea în sol s-a menţinut permanent la nive
lul plafonului minim de 700/0 lUA, prin aplicarea, în medie a cîte 3 udări, în perioada
de vegetaţie cu norme cuprinse între 400-500 m 3/ha. Plantatul s-a făcut manual la
7G x 30 cm (47.500 tufe/ha).

In cursul per:ipadei de vegetaţie, s-a aplicat tehnologia corespunzătoareculturii
irigate (3 praşile + bllonat, 5 tratamente chimice împotriva bolilor şi dăunătorilor,
etc.), iar la recoltare, după eliminările frontale şi laterale, s-au făcut determinări

privind numărul, mărimea şi greutatea tuberculilor etc. la 20 tufe/parcelă.

Condiţiile de climă se pot caracteriza astfel: regimul precipitaţiilora fost favo
rabil numai în 1974, în timp ce în anii 1973 şi 1975, cultura cartofului, în regim
neirigat, a suferit de lipsa apei, chiar în momentul formării şi creşterii tuberculilor,
respectiv în lunile iulie-august. Deşi pe total an agricol suma precipitaţiilor depă

şE'şte normala pe 60 ani, repartizarea precipitaţiilor a fost defectuoasă (tabelul 1),
ceea ce a impus completarea deficitului de apă în această zonă, prin irigaţii.

Aşa după cum arată Con sta n tin e seu şi colab. (1969), cînd valoarea coefi
cientului hidrotermic este mai mare de 1,5, cartoful are condiţii bune de vegetaţie, iar
cînd acest coeficient este sub 1,0 producţiile sînt cu mult diminuate. Condiţii bune de
vegetaţie luînd în consideraţie coeficientul hidrotermic (tabelul 1) au fost deci cum
~-a arătat numai în anul 1974.

Menţionăm că în 1975, în lunile iulie şi august, temperaturile maxime au ajuns
în numeroaSe zile la 32-33°, fiind cea mai ridicată din ţară; ceea ce a determinat,
chiar în condiţii de irigare, o intensificare în consumul de apă al plantelor, sinteza
şi depozitarea amidonului fiind mult încetinite.

Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute s-a făcut prin metoda analizei
variaţiei la experienţe de tip polifactorial cu parcele subdivizate, folosindu-se urmă

toarea notare a factorilor: 1. Factorul A - Soiul cu trei graduări a1 Ostara; a2 Jaerla;
:13 Desiree. II. Factorul B - ingrăşămîntul cu două graduări: b 1 îngrăşăminte mine
rale fără îngrăşăminte organice; b 2 - 30 tlha gunoi fermentat + îngrăşăminte mine
rale. III Factorul C - Aportul a 36 combinaţii de îngrăşăminte NPK (aşa după cum
rezultă din tabelul 5). Drept repetiţii s-au considerat cei trei ani de experimentare.

REZULTATE OBŢINUT'E. Influenţa solului (factorul A), în condiţii

de irigare este nesemnificativ, în situaţia cînd se cultivă soiurile cele mai
corespunzătoare zonei (tabelul 2). Totuşi soiul Ostara are cele mai mari
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Tabelul 1

Regimul pl'~cipitamlol' comparaţiv cu C9JlSmnul 4l~ apă, .al c:utoţului şi valoarea coeficientului
blcll'oţermic fRamfalls, w.ater cOJ)suw.ptioIl 9f P9taţO plaJlts aud hydrotermicaJ coefficiellt)

Precipitaţii I I Coeficient hidrotermic"

Normala

I I I
Consum

I I I
Luna 60 ani' apă/ha

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Sept.-martie 239,9 358,0 89,6 498,0 I - - - -
Aprilie 42,7 15,3 36,2 40,1 66 0,4 2,3 1,1
Mai 54,0 61,9 75,1 65,8 107 1,3 1,7 1,1
Iunie 74,7 15,0 74,2 58,5 135 0,3 1,3 0,9
Iulie 64,1 57,1 131,9 76,7 183 0,9 2,2 1,1
August 47,6 24,0 22,9 5,7 130 0,4 0,3 0,10

To ta l I 523,0 I 531,3 I 429,9 I 744,8 I 621 I - I - I -

·Coeficientul hidrotermic
Suma precipitaţilo,r

Suma temperaturilor

perspective pentru această zonă, deoarece este Ull soi timpuri'll, poate fi
folosit şi la obţinerea cartofului timpuriu, eliberează mai devreme terenul
ce poate fi destinat .culturilor de toamnă şi în final, momentul recoltării nu
se suprapun,e Cl.,l recoItarea culturilor de toamn~.

Tabelul 2

Influenţa soiului şi a interacţiunii soi XIngrăşămlut asupra producţiei. (Effect of varlety and
i nteraction variety X fertilizers ou yield) 1973-1975

Producţia medie

Nr.
Soiul

Pe soiuri I p, In'''''l'un'' ,oixlng",'mint
crt.

I I dif.

Iq/ha % . îngr.min·lîngr.org./ dif. Is .
q/ha semmf. q/ha q/ha q/ha emmf.

1.

1

Ostara

I
400

I
100

I °
I I

375

I
414

I
39

I
X

2. Jaerla 395 98 5 373 416 43 X
3. Desiree 388 97 12 363 412 49 X

DL 5% 38 37

Influenţa îngrăşămintelor organice (factorul B). Aplicarea dozei de
~iO t gunoi, a asigurat obţinereaunui spor de producţie de 40 qjha respectiv
100/0 faţă de producţiile obţinute pe agrofondul mineral, ceea ce demon
strează că îngrăşarea organo-minerală în regim irigat, asigură aprovizio
narea uniformă a plantelor cu substanţe nutritive asimilabile, avînd o
influenţă bună asupra însuş.'rilor fizice şi biochimice ale solului (tabelul 3).

Interacţiunea soi x îngrăşăminte, scoate în evidenţă acelaşi lucru,
demonstrat anterior, în sensul că la cele 3 soiuri îngrăşămîntulorganic are
acelaşi efect pozitiv faţă de îngrăşareaminerală (tabelul 2).

Influenţa îngrăşămintelor minerale (factorul C), în realizarea unor
sporuri mari de producţie este deosebit de semnificativă şi diferă în funcţie



141 A. ~ŢU şi F. CANŢIR

Tabelul 3

lnnuen~'\ gunoiului de grajd asupra productiei (EUect of manure on yield). 1973-1975

I I
Prod.

I I
Dit.

IGv. Agrofondul medie % q!ha Semnif.
qjha

b i 136 combinaţti NPK

I
374

I
100

I I
b2 30 t/ha gunoi + 414 110 40 ***

I36 combinaţii NPK

DL 5%
1%

0,1%

de dozele NPK. Datele înscrise în tabelul 4, arată că cele mai mari producţii
s-au realizat cu combinaţiile: N140P130K160 la toate cele 3 soiuri, cu
N21oP130Kao la soiul Jaerla şi N27oP'30Kao la soiul Desiree, etc.

Se poate aprecia că, în funcţie de posibilităţile existente în fiecare
unitate agricolă, se pot alege cele mai corespunzătoare combinaţii NPK,
astfel ca să se asigure producţia planificatăpentru anul de producţie. Apre
ciem că în condiţii de irigare, sînt necesare doze mai mari de îngrăşăminte

dar adn1inistrate în raporturi bine echilibrate. De asemenea, în cazul folo-
sirii soiurilor intensive de cartof şi a irigaţiilor, dispunem de numeroase
posibilităţi privind combinarea îngrăşămintelorNPK, astfel ca să obţinem

producţii constante şi eficiente, chiar în zone mai puţin favorabile carto
iuluL

Interacţiunea soi x îngrăşăminte organo-minerale, scoate în evidenţă

faptul că îngrăşarea organo-minerală poate căpăta o extindere tot mai
mare, în condiţii de producţie, deoarece asigură posibilităţi mai stabile de
realizare a producţiilor superioare. Astfel, pentru a obţine o producţie de
40 tlha, prin îngrăşarea minerală avem 17-20 combinaţii NPK posibile,
în timp ce prin îngrăşarea organo-mineralădispunem de 28-30 combinaţii

numai la acelaşi soi (Ostara) tabelul 4 şi 5.

CONCLUZII. (1) Cultura cartofului, in condiţii de irigare, găseşte

condiţii favorabile în Podişul Central Moldovenesc; folosirea raţională

a irigaţiilor, în concordanţă cu regimul pluviometric şi cu însuşirile hidro
fizice ale solului, amplifică foarte mult acţiunea îngrăşămintelor.Cea mai
eficientă practică de îngrăşare a cartofului irigat o constituie îngrăşarea

organo-minerală. (2) Prin experimentarea unui număr mare de combinaţii

NPK, există posibilitatea aplicării în producţie a celor mai convenabile
combinaţii astfel ca să se asigure obţinerea producţiilorplanificate. (3) Pro
ducţiile cele mai ridicate de 430-470 q/ha la cele trei souri s-au realizat
în medie pe cei trei ani cu combinaţia de îngrăşăminte minerale N'40'

K20160.
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Tabelul 4

Influenţa interacţiunii soi XIngrăşăminte minerale asupra producţiei (le tuhercuU (Etlcct of
interaction variety Xmineral fertilization on tuber ~'ield)

tngrăş. minerale. kg/ha Ostara Jaerla De.;iree

hg/ha subst. activă

I
Dif. ISemnif. "/ha I Dit. IS'IDni! ~ha IDif.

IIFosfor I q/ha q/ha q/ha q/ha Semnif,
Potasiu /\ zot

1 ,
40 361,7 - 317,7 - 324,8 -

I
40 80 404,0 42,3 ** :373,8 56,1 **'" 379,8 35,0 *** ,

210 387,2 25,5 * 406,0 88,3 *** 385,0 60,2 <"'*--- ---------------------------
40 372,7 11,0 . 326,2 8,5 328,8 4,0

70 140 397,2 35,5 ** 415,2 97,5 **'" 394.81 70,0 "'**
210 401,3 39,6 "'* 403,7 86,0 *** 392,5 67,7 '"40 ------

130 80 385,8 24,1 :397,8 80,1 *** 387,5 62,7 ***
------

379.51200 80 386,7 25,0 371,5 53,8 "''''* 54,7 ***
140 418,2 56,5 *** 421,8 104,1 *** 408,2 83,4 ***

------
270 80 389,2 27,5 * 395,5 77,8 *"''* 406,3 81,5 ***

140 410,2 48,5 *** 428,8 111,1 *** 416,5 91,7 ***
------ ------------------

40 40 360,3 1,4 325,5 7,8 335,0 10,2
140 397,5 35,8 *'" 414,0 96,3 *** 397,5 72,7 ***

------ ------ ---------------
40 368,0 6,3 349,3 31,6 '* 336,3 11,5

70 80 392,3 30,6 * 362,8 45,1 *** 379,7 54,9 ***
210 417,3 55,6 *** 426,0 108,3 "'*'" 393,8 69,0 "'*'"
270 416,3 55,0 "''''''' 419,7 102,0 *"'* 397,5 72,7 **'"--- ---------------------

378,2 I80 378,7 16,6 379,7 62,0 "'** 53,4 *"'*
80 130 140 423,7 62,0 "''''''' 431,7 114,0 *** 410.21 85,4 ***

210 409,7 48,0

-=--I~
94,3 *** 411,0 86,2 ***

80 385,8 24,1 388,0 70,3 *** 391,8 67,0 ***
200 210 412,8 51,1 '" ** 408,1 90,4 *** 408,8 84,0 ***

270 403,3 41,6 ** 397,5 79,8 *** 377,3 52,5 ***
--------- ------------------

140 418,0 56,3 *** 430,7 113,0 *** 421,7 96,9 ***
270 210 415,8 54,1 *** 418,2 100,5 *** 419,3 94,5 ***

270 400,2 38,5 ** 405,0 87,3 *** 394,5 69,7 ***
--------------------- --- I

80 377,0 15,3 350,7 33,0 * 342,5 17,7
40 140 416,0 54,3 *** 427,5 109,8 *** 410,3 85,5 ***

270 400,8 39,1 ** 441,3 123,6 *** 420,8 96,0 ***
--- ---------------------------

40 381,8 20,1 348,5 30,8 * 352,7 27,9 *
130 140 453,8 92,1 *** 451,0 133,3 *** 434,0 109,2 ***

270 453,8 92,1 *** 441,0 123,3 *** 421,0 I 96,2 ***
160 --- --------------- --------- ---

40 379,2 17,5 349,0 31,3 * 348,2 23,4
200 140 424,5 62,8 *** 415,5 97,8 *** 408,5 83,7 ***

210 419,8 58 1 *** 418,8 101,1 *** 420,3 95,5 ***
------

17:0 1--270 40 378,7 358,0 40,3 ** 355,5 30,5 *

10 - Lucrări ştiinţifice - Cartoful

DL 5%
1%

0,1%

25,6q{ha
33,7q{ha

43,2q{ha
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Tabelul 5

] nfluenţa interacţiunii soi Xîngrăşăminte minerale X ingrăşăminteorganice asupra producţiei de
tuberculi. (EHect of interaction·variet~lX mineral fertilizathm Xmanure on (uber yield)

îngrăş. minerae Ostara I Jaerla Desiree

kgjha subst. activă

I
nif. IS.mni'. I

DU. 1 . IDU IIFosfor I qjha qjha qjha qjha Semmf. qjha qJha Semnif.
Potasiu Azot

40 3780 - 343,0 - 347,7 -
40 80 417,0 39,0 412,3 69,3 "'''' 416,0 69,3 "''''

210 405,3 27,3 422,0 79,0 "''''''' 408,3 60,4 "''''------- ------ ------ ---------
40 40 396,7 18,7 354,3 11,3 363,0 15,3

70 140 413,3 35,3 448,7 105,7 "''''''' 420,7 73,0 "''''
210 410,7 32,7 430,3 87,3 "''''* 416,3 68,6 "''''--- --------- --- ------------

130 80 407,3 29,3 435,7 92,7 "'** 404.7 57,0 '"--------------- ------------
200 80 389,0 11,0 392,3 49,3 '" 408,0 60.3 "''''

140 429,7 51,7 '" 447,0 104,0 "''''''' 427,7 80,0 "'''''''------------ -----------~
270 80 400,7 22,7 416,7 73,7 "'* 428,3 80,6 "'''''''

140 413,3 35,3 445,3 102,3 "'*'" 433,3 85,6 **'"--------------------- ------
40 40 381,7 3,7 349,7 6,7 356,3 8,6

140 410,7 32,7 429,7 86,7 "''''* 416,0 68,3 **
---------------------------

40 403,7 25,7 358,0 15,0 375,0 27,3
70 80 401,0 23,0 395,3 52,3 ** 400,3 52,6 '"

210 425,3 47,3 '" 439,0 96,0 "''''''' 410,7 63,0 **80
270 433,0 55,0 * 440,0 97,0 "'** 427,0 79,3 "'**

--- --- --------- ------ ---.
80 400,7 22,7 399,0 56,0 * 413,0 65,3 *'"

130 140 457,7 79,7 "''''* 466,3 123,3 *** 438,7 91,0 "'*'"
210 446,0 68,0 "'* 436,0 93,0 "''''''' 439,7 92,0 "'*'"---------------------------

80 392,7 14,7 406,7 63,7 "'''' 410,3 62,6 "''''
200 210 427,3 49,3 * 417,0 74,0 ** 435,7 88,0 "'**

270 423,3 45,3 * 413,0 70,0 ** 406,0 58,3 '"------------ ------------
140 424,0 46,0 '" 449,0 106,0 **'" 437,7 90,0 "'''''''

270 210 429,7 51,7 * 431,3 88,3 *** 443,0 95,3 "'*'"
270 412,3 34,3 424,3 81,3 *"'* 416.7 69,0 **

--- --------------- ---------------
80 398,7 20,7 381,7 38,7 371,3 23,6

40 140 434,3 56,3 * ·140,3 97,3 **'" 425,0 77,3 **'"
270 409,7 31,7 465,0 122,0 *** 458,7 111,0 **'"

160 --------------~ ------ -----
40 391,0 13,0 362,3 19,3 366,3 18,6

130 140 471,0 93,0 '" '" 443,7 100,7 *"'* 461,7 ' 114,0 ***
270 470,7 92,7 *** 476,7 133,7 *** 454,7 107,0 ***

--- --------------- ---------
40 390,3 12,3 362,7 19,7 362,0 14,3

200 140 437,7 59,7 * 425,3 82,3 *"'* 424,3 76,6 "''''*
210 433,3 55,3 * 435,3 92,3 *** 441,3 93,6 ***

--------- --------- --- --- ---
270 40 377,0 -1,0 379,0 36,0 372,0 24,3

DL 5%
1%

0,1%

45,3q/ha
59,6q/ha
76,4q/ha



Principii de îngrăşare la nivel de tada. 147

FERTILIZATION PRINCIPLES IN POTATO CROPPING FOR EACH
IRIGATED PLOT FROJ\1 MOLDAVIAN CENTRAL PLATEAU

SUMMARY

36 NPK cambinatians, in (ar nat) addition to 30 t/ha farmyard manure were
aplied an a medium alluvial sail (Huşi - Vaslui) in 1973-1975 years. It is suggested
a system af fertilizatian in irigated patato craps.

UNTEHSUCHUNGEN ZUR FESTLEGUNG DER GRUNDPRINZIPIEN
ZUR DUNGUNG VON JEDEM KARTOFFELSCHLAG IN DER

MOLDAUISCHEN HOCHEBENE UNTER BEWĂSSERTEN

BEDINGUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Untersuchung van 36 NPK Diingungskombinationen, entweder nur
Mineraldungung oder zusammen mit 30 t/ha Stal1mist, wurden 1973-1975 in der
LPG Ruşi, Krei Vaslui, wertvolle Versuchsergebnisse erzielt, die eine wissenschaft
liche Grundlage fur die Erarbeitung eines rationellen Dungungssystems im Kartoffel
bau unter bewasserten Bedingungen bilden.

Es konnte festgestellt werden, dass die meisten Moglichkeiten hohe Ertrage zu
erreichen, bei der Verwendung eines kombinierten organischmineralischen Diingungs
~ystemsbestehen.

I1CCJIEllOBAHI15I npOBOllI1MbIE llJI5I YCTAHOBJIEHI1IO
npI1HUI1nOB Yl105PEHI15I nOCEBOB KAPTOepEJI5I

B OPOIllAEMbIX YCJIOBI15IX HA UEHTPAJIbHOM
MOJIllABCKOM nJIATO

PE310ME

B nepHOJl, 1973-1975 f.r. Ha CpeJl,He-aJIJIIOBHaJIbHOH rrOtIBe CeJIbCKOX03HHCTBeHHoro

rrpOH3BOJl,CTBeHHoro KoorrepaTHBa Xylllb (ye3Jl, BacJIyii) 3KcrrepHMeHTHpOBaJIOCb 36 KOM6H

HaUHH NPK, BHOCHMble OTJl,eJIbHO H rrapaJIeJIbHo. B pe3yJIbTaTe 3THX onbITOB rrOJIytIeHHbl

OLJeHb rrOJIeSHble Jl,}J5J rrpO}l,yKTHH Jl,aHHble, KOTopble MoryT 6bITb HCnOJIb30BaHbI rrpH COCTa

BJIeHHH HaUHOHaJIbHOrO nJIaHa no rrpHMeHeHHH yJl,06peHHH Ha rroceBax KapTO~eJIH BOSJl,eJIW

BaeMoro B opOlllaeMbIX yCJIOBH5IX. YCT3HOBJIeHO, 1-ITO caMble JIytIlllHe pesyJIbTaTbI H caMble

MHOrOLJHCJIeHHble BOSMO:tKHOCTH )IJI5I nOJlylJCHH5I BbICOKHX ypO)KaeB KapTO~eJIH, npeJl,CTaBJIHer
BHCCCHHe opraHO-MHHepaJIbHbIX yJl,06peHHH.
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EFECTUL GUNOIULUI DE GRAJD OBTINUT PRIN FOLOSmEA
DIFERITELOR MATERIALE CA AŞTERNUTASUPRA

PRODUCŢIEIDE CARTOF

L. REICHBUCH

149

Intre anii 1972-1975 a fost executată la Staţiunea de cerce
tări agricole Suceava, o experienţă privind stabilirea efectului
gunoiului de grajd obţinut prin folosirea diferitelor materiale ca
aşternut asupra producţiei de cartof. Solul pe care s-a cercetat a
fost cernoziomoid levigat.

Din studiile efectuate s-a stabilit că la doze egale de gunoi
de grajd, efectul celor două forme de gunoi (cu aşternut din paie
şi cu aşternut din rumeguş) a fost practic egal, putînd fi folosite
cu aceeaşi eficacitate.

Aplicarea a 40 tlha gunoi a fost superioară dozei de 20 tlha
indiferent de forma de gunoi folosită.

Ingrăşămintele chimice aplicate pe fond de gunoi s-au dove~
dit foarte eficiente pentru cultura cartofului. Astfel pe fond de
20 t/ha gunoi de grajd cu aşternut din paie, cantităţile de îngrăşă

minte chimicesînt eficiente pînă la doza de 420 kg/ha s.a. în timp
ce pe fond de 40 tlha gunoi cu paie, doza cea mai eficientă este de
300 kgjha s.a. Pe fond de gunoi de grajd cu rumeguş, atît la 20 cît
şi la 40 tlha este eficientă aplicarea îngrăşămintelor chimice pînă

la doza de 420 kg s.a. la hectar.
La variantele îngrăşate cu gunoi de grajd cu rumeguş, acu...

mulările de P 20 S în sol au fost mai mari, conţinutul crescînd pe
măsura creşterii cantităţilor de îngrăşăminteminerale.

Acumulările de potasiu din sol au fost influenţate de doza
de gunoi şi de îngrăşămintele cu potasiu administrate.

Pe măsura aprovizionării solului cu doze crescînde de NPK,
a crescut şi procentul de proteină brută, P20So/0 şi K 200/0 din tuber
cuIi. La variantele îngrăşate cu gunoi cu rumeguş conţinutul tu
berculilor în aceste elemente a fost mai scăzut.

In preocuparea permanentă de îmbunătăţirea tehnologiilor, care să

contribuie continuu la realizarea unor producţii din ce în ce mai mari, intră

printre alte obiective pe lîngă promovarea în agricultură a celor mai noi
sortimente de îngrăşăminte şi folosirea tuturor resurselor interne existente
in zona deservităde staţiune.

In zona noastră sînt puse la dispoziţia agriculturii de către combina
tele de prelucrarea lemnului, rnii de tone de run1eguş anual, care este
folosit ca aşternut la animale şi care apoi hnpreună cu udul animalelor
este folosit ca gunoi de grajd. Era firesc deci ca în preocupările noastre să
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~ntrc un studiu asupra eficacităţii acestuia, con1parativ cu gunoiul de grajd
obţinut prin folosirea paielor ca a~ternut asupra porducţiei de cartof.

METODA DE CERCETARE. Experienţele au fost executate între anii
1972-1975, nefiind staţionare.

Solul Pe care s-a executat experienţa a fost un cernoziomoid levigat, avînd un
pH de 4,9-5,0 şi un conţinut în P 20 5 de 3 mg la 100 g sol şi de K 20 de 11-12 mg
la 100 g sol.

Planta premergătoare a fost grîul de toamnă.

Solul de cartof cu care s-a experimentat a fost Desiree.

Factorii studiaţi: Factorul A - forme de gunoi: a1 = gunoi cu aşternut din
paie; a2 = gunoi cu aşternut din rumeguş. Factorul B - doze de gunoi: b, = 20 t/ha;
b 2 = 40 t/ha. Factorul C - ingrăşăminte minerale şi raportul: C1 = O ; C2 = 120 kg
s.a./ba NP (1 : 1 : O) ; c3 = 300 kg s.a./ha NPK (1 : 0,8 : 0,66) ; C4 = 420 kg s.a.lba NPK
(1 : 0,66 : 0,66).

In afara rezultatelor de producţie au fost executate analize atît la sol cît
şi la plante.

La probele de sol s-a (Ieterminat pH-ul în suspensie salină potenţiometric cu
electrozi de sticlă, P 20 5 mobil în lactat acetat de amoniu (metoda Egner Riehm
Domingo) şi K 20 mobil prin fotometrarea în ilad'n'ă a aceleiaşi soluţii. La plante s-a
determinat N total prin metoda Kj<eldahl. P 20;; total colorimetric în mineralizatorul
sulfopercloric, iar K 20 total, prin fotometrarea în flacără a aceleiaşi soluţii.

Tabelul 1

Influenţa iaetorilor studiaţi asupra producţiei

Factorii studiaţi I Prod. q!ha I Dif. q!ha Semnif.

Acţiunea factorului A
a2-a1 I 333-330 I 2 1 -

DL 5% 22 I
Acţiunea factorului 13

b2 -b1

1

343-320
\

22

\
*

DL 5% 17

Actiunea factorului C
1. pe f~nd de 20 tlha gunoi

C2-C1 I 313-267

I
43

I
***

Ca-ct
I

340-267 73 ***
C4 -C1 361-267 93 ***

2. pe fond de 40 ljha gunoi
C2-C1

I
334-314

I
20

I
***

ca-cI 354-314 ilO ***
C4 -CI 369-314 55 *<*

3. media pe ambele doze de gunoi
C2-C1 323-290 32 ***
ca-cI 247-290 56 ***
C4 -CI 365-290 74 ***
DL 5% 1'1

REZULTATE OBŢINUTE.Rezultatele medii pe patru ani (1972-1975)
scot în evidenţă că Între cele două forme de gunoi de grajd (A) avînd mate
riale diferite ca aşternut, nu s-au obţinut diferenţe de producţie.
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Analizînd rezultatele privind cantitatea de gunoi de grajd (B) se
constată că pentru cartof este mai eficientă doza de 40 t/ha (b2) care a
realizat un spor faţă de 20 t/ha (b1) de 22,2 q/ha.

Din analiza efectului îngrăşămintelor minerale (C) aplicate pe dife
rite doze de gunoi de grajd se constată creşteri de producţie pe măsura

creşterii dozei de îngrăşăminteminerale.
Diferenţele de producţie snît mai mari pe fondul de 20 t/ha gunoi

datorită nivelului de producţie mai scăzut al variantei cu 20 t/ha gunoi.
Ceea ce n1erită a fi scos în evidenţă este faptul că doza mare de îngră

~ăminte minerale (N180P120K120) este eficientă mai ales pe fondul de 20 t/ha
gunoi la care s-a obţinut o producţie de 361 q/ha. Pe fond de 40 t/ha prin
aplicarea aceloraşi doze de îngrăşăminte minerale s-a obţinut o producţie

de 369 q/ha.
Analizînd efectul mediu al îngrăşăn1intelor lTIinerale (C), se constată

că în toţi cei patru ani de experimentare producţiile au crescut pe măsura

creşterii cantităţilorde îngrăşăminteminerale folosite. Astfel prin aplicarea
pe fond de gunoi a dozei de N60P 60 (C2) s-a realizat un spor mediu de
32 q/ha. Creşterea cantităţii de îngrăşăminte minerale la N120PlooK80 (C3) a
determinat realizarea unui spor de producţie de 56 q/ha. Aplicarea dozei
de N180P120K120 kg s.a. la hectar pe fond ed gunoi (C4) a sporit producţia

cu 74 q/ha (tabelul 1).
Analizînd rezultatele medii de producţie prezentate în tabelul 2 se

constată că aplicarea celor două cantităţi de gunoi de grajd cu aşternut din
paie 20 şi 40 t/ha la V1, Vs a determinat obţinerea unui spor de producţie

în favoarea dozei de 40 t/ha (Vs) de 52 q/ha faţă de doza de 20 tjha (V1)
(tabelul 2). îngrăşămintele chimice aplicate pe fond de gunoi de grajd
avînd ca aşternut paiele, au determinat realizarea unor sporuri cuprinse
Între 38,3-97,9 q/ha. La ambele doze de gunoi se constată o creştere a
sporului de producţie pe măsu(ra creşterii dozelor de îngrăşăminte chimice.
A.stfel pe fond de 20 t/ha gunoi cu paie sporurile cresc de la 38,3 q/ha la
N60P 60 (V2) la 96,4 q/ha la doza de N180P120K120 kg/ha s.a. (V4). Pe fond de
40 t/ha gunoi cu paie, sporurile cresc de la 68,1 q/ha la N~OP60 (V6) la
97,9 q/ha la doza maximă de N180P120K120 (Va).

Producţiile realizate la variantele la care s-a folosit gunoi de grajd
cu aşternut din rumeguş arată că în general s-au obţinut aceleaşi rezultate
ca şi la gunoiul de grujd cu aşternut din paie.

Trebuie totuşi să remarcăm că probabil datorită unui ritm mai lent de
mineralizare a rumeguşului faţă de paie, efectul îngrăşămintelorminerale
în special pe fondul de 20 t/ha gunoi a fost mai mare la aceste variante.
Chiar şi pe fond de 40 t/ha gunoi cu rumeguş, prin aplicarea dozelQ\r mari
de îngrăşăminteminerale N180P120K120 (Va), s-a realizat sporul cel mai mare,
comparativ atît cu variantele îngrăşate cu gunoi de rumeguş cît şi cu cele
îngrăşate cu gunoi cu paie. Astfel comparînd producţiile realizate la V6 la
care s-au aplicat 40 t/ha gunoi cu rumeguş + N180P120K120, cu V8 la care
s-au aplicat aceleaşi doze de îngrăşare cu deosebire că la aceasta gunoiul a
fost cu paie, se constată un spor de 5,7 q/ha în favoarea gunoiului cu rume
guş, fapt ce atestă posibilitatea ca la această formă cu gunoi să se folosească

doze mai mari de îngrăşăminteminerale (tabelul 2).
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Analizînd rezultatele prezentate în tabelul 2 se poate constata că în
general producţia de tuberculi comerciabili a urmărit aceeaşi curbă de
creştere pe variante ca şi producţia totală.

Se constată că nU111ărul de tuberculi la cuib a fost mai mare pe fond
de 40 tjha decît pe fondul de 20 tjha, la ambele forme de gunoi. Astfel la
20 tjha gunoi cu paie nUlnărul mediu de tuberculi a fost de 10,6 în timp ce
la 40 tjha gunoi de 11,4. La gunoiul cu rumeguş la doza de 20 tjha numărul

mediu de tuberculi la cuib a fost de 12,4 în timp ce pe fond de 40 tjha de
14,3 (tabelul 2).

In tiInp ce numărul de tuberculi creşte pe măsura creşterii dozei de
gunoi, greutatea unui tubercul scade. Astfel greutatea medie a unui tuber
cuI la doza de 20 tjha gunoi cu paie a fost de 63,2 g în timp ce la 40 tJha

Tabelul 2

Influenţa diieritelol' forme de !JlillOi de grnjd asupra producţiei de tuberculi comerciabili

IProd. ·~·I
Tub. > 55 q

I
Nr. tub.

I
Greut. unui

Variantele q/ha I la cuib tub. gr.
2/ha %

O I 1 I 2 I 3 I 4 I 5

VI 20 t/ha gunoi cu paie 268 220 100 10,4 419

V2 20 t/ha gunoi cu paie+NtoPto 306 266 121 106 742

Va 20 t/ha gunoi cu 333 293 133 106 6~3,2

paie + N120P IOOK) o

V4 20 t/ha gunoi cu 364 339 154 108 73,4
paie+ Nl)OPJ20KI20

v 5 40 t/ha gunoi cu pbie 320 247 112 11,2 49,2

V6 40 t/ha gunoi cu paie + N 60P 60 336 302 138 11,4 56,5

V" 40 t/ha gunoi cu 348 317 144 11,3 69,0
paie + NI20PIooKso

Vs 40 t/ha gunoi cu 366 326 148 11,6 57,4
paie + NISOPI20K120

Vg 20 t/ha gunoi cu rumeguş 267 189 86 11,8 56,1

VIO 20 t/ha gunoi cu ru- 319 255 116 11,2 49,5
meguş N60P 60

V11 20 t/ha gunoi cu ru- 348 285 130 13,8 52,7
meguş NI20PlooKso

V12 20 t/ha gunoi cu ru- 357 307 140 12,8 64,8
meguş + NISOP120KI20

VIS 40 t/ha gunoi cu rumeguş 307 230 105 172 40,7

V14 40 t/ha gunoi cu ru- 332 282 128 11,8 61,5
meguş+N 60P60

VI5 40 t/ha gunoi cu ru- 359 287 131 16,6 51,9
meguş + NI20PlOOKso

VII 40 t/ha gunoi cu ru- 372 342 155 11,4 61,1
meguş + NISOP120K120 I
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a fost de 55,8 g. La gunoiul cu rumeguş la doza de 20 tlha greutatea unui
tubercul este de 58,3 g în timp ce la 40 tlha greutatea scade la 53,8 g.

Deşi producţiile de cartof au crescut pe măsura creşterii cantităţilor

de îngrăşăminte administrate, se constată totuşi şi o creştere în aprovizio
narea solului cu P 20 S Inobil.

Astfel pe fond de 20 tlha gunoi cu aşternut din paie se constată o
creştere a conţinutului de fosfor mobil de la 6,77 mg la 20 tlha gunoi, la
8,92 mg/100 g sol P 20 S la doza de 20 t/ha gunoi + N180P120K120' Pe fond
de 40 tlha gunoi cu paie se constată o creştere de la 8,30 mg la 40 tlha
gunoi, la 9,67 mg P20 S la 100 g sol la doza de 40 tlha G + N180P12CI(12Q
(figura 1).

Aceleaşi acumulări se constată şi la gunoiul cu aşternut din rumeguş,

cu menţiunea că în general nivelul de aprovizionare în fosfor mobil este
mai ridicat la acest grup de variante. Acumulările în fosfor mobil care au
avut loc în funcţie de doza ,de îngrăşăminte minerale au fost cuprinse între
7,94 mg la varianta cu 20 t/ha gunoi şi 11,31 mg P 20 S la 100 g s011a 20 tlha
gunoi cu rUlneguş + N180P120K120 (fig. 1). Pe fond de 40 tlha datorită pro
ducţiilor mai lnari, acumulările sînt ceva mai reduse, fiind cuprinse între
9,10 mg P20 S la 40 tlha gunoi cu rumeguş şi 9,35 mg P 20 S la 100 g sol la
doza de 40 tlha gunoi + N180P120K120.

În ce priveşte conţinutul în potasiu mobil, se constată acumulări mai
111ari în special la variantele la care s-au aplicat pe lîngă gunoi şi doza cea
Jnai mare de potasiu (fig. 2).

Analizînd conţinutul în proteină 0/0, P 20 So/0 şi K2oo/0 din tuberculii
de cartof, se constată următoarele (fig. 3) : conţinutul în proteină 0/O din
tuberculi a fost puternic influenţat de doza de azot aplicată prin îngrăşă

lnintele minerale. Se constată o creştere a acestui element pe măsura apli
cării unor doze mai mari de îngrăşăminte cu azot. De asemenea se poate
observa că la variantele îngrăşate cu gunoi de grajd avînd ca aşternut

rUlneguşul, conţinutul în proteină este mai scăzut.

Pe 111ăsura creşterii cantităţilor de îngrăşălninteminerale, a avut loc
o creştere a producţiei şi aşa cum se poate observa din fig. 4, o scădere,.

deci o diluţie a conţinutului de P 20 So/0 în masa mare de tuberculi. Se ob
servă de asemenea unele tendinţe de scădere a conţinutului de P20 So/0 din
tuberculi, la variantele la care s-a folosit gunoiul cu rumeguş comparativ
cu variantele îngrăşate cu gunoi cu paie.

In ce priveşte conţinutul în K2oo/0 din tuberculi (fig. 5) se constată

o creştere a acestui element pe măsura creşterii dozei de potasiu aplicate
în special pe agrofondul realizat prin folosirea gunoiului de grajd avînd ca
aşternut paiele. Se mai poate observa o scădere a conţinutului de K20o/0,

din tubeirculi la variantele 'îngrăşate cu gunoi cu rumeguş comparativ cu
gunoiul cu paie.

CONCLUZII. Din studiul comparativ al efectului gunoiului de grajd
obţinut prin folosirea diferitelor materiale ca aşternut, la cartof, se desprind
următoarele concluzii pentru podişul Sucevei : '(1) La doze egale de gunoi
de grajd, .efectul celor două forme de gunoi de grajd (cu aşternut din paie
şi cu aşternut din rumeguş) este practic egal putînd fi folosite cu aceeaşi
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Fig. 1 Influenţa gunoiului de grajd obţinut prin folosirea diferitelor materiale ca
aşternut asupra conţi,nutului de P20S mg!100 g sol. cartof - 1975

eficacitate. (2) Aplicarea la 40 tlha gunoi a fost superioară dozei de 20 tfha,
indiferent de forma de gunoi folosită. (3) Îngrăşămintele chimice aplicate
pc fond de gunoi sînt foarte eficiente pentru cultura cartofului. (4) Pe
măsura creşterii cantităţilor de îngrăşăminte chimice pe fond de gunoi a
sporit şi producţia de cartof. (5) Pe fond de 20 tlha gunoi de grajd cu aşter

nut din paie cantităţile de îngrăşăminte chimice sînt eficiente pînă la doza
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Fig. 2 Influenţa gunoiului de graj obţinut prin folosirea diferitelor materiale ca
aşternut asupra conţinutului de K 20 mg/IOO gr. sol. cartof - 1975
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Fig. 3 Influenţa gunoiului de grajd obţinut prin folosirea diferitelor materiale ca
aşternut asupra conţinutului de proteină % din tuberculi - 1975

de 420 kg s.a. la hectar, în timp ce pe fond de 40 t/ha gunoi cu paie, doza
cea mai eficientă este de 300 kg s.a. la hectar. (6) Pe un fond de gunoi d~

grajd cu rurneguş atît la 20 cît şi la 40 t/ha este eficientă aplicarea îngrăşă

mintelor chin1ice pînă la doza de 420 kg s.a. la hectar. (7) Pe fond de gunoi
de grajd avînd ca aşternut rumeguşul au avut loc cumulări mai mari în sol
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Fig. 4 Influenţa gunoiului de grajd obţinut prin folosirea diferitelor materiale ca
aşternut asupra conţinutuluide P20S mgJ100 g sol. cartof - 1975.

de P 20 S mobil decît la gunoiul de grajd cu aşternut din paie. Pe măsura

creşterii dozelor de îngrăşăminte minerale a crescut conţinutul de P 20 S
mobil din sol. (8) Acumulările de potasiu mobil din sol au fost influenţate

de doza de gunoi şi de îngrăşămintelecu potasiu administrate. (9) Pe mă

sura aprovizionăriisolului cu doze crescînde de NPK, a crescut şi procentul
de proteină brută 0/0, P 20 So/0 şi K 20o/0 din tuberculi. (10) Conţinutul în pro
teină brută 0/0, P20 So/0 şi K200/0 din tuberculii realizaţi prin aplicarea
gunoiului cu rumeguş, a fost mai scăzut la toate variantele, comparativ cu
cele realizate la variantele îngrăşate cu gunoi avînd ca aşternut paiele.
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Fig. 5 Influenţa gunoiului de grajd obţinut prin folosirea diferitelor materiale ca
aşternut asupra conţinutului de K200f0 din tuberculi - 1975

EFFECT OF FARMYARD MANURE OBTAINED BY USING DIFFERENT
LITTERS (SINGLE OR IN ADDITION TO MINERAL FERTILIZERS)

ON POTATO YIELD

SUMMARY

Experiments at the Agricultural Research Station Suceava on a leached
chernoziom in 1972-1975 years were conducted. The effect of manure obtained either
rrom straw litter or from sawdust litter on the potato tubers yield was the same.
Single applied the manure is more efficient at a rate of 40 t/ha.
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Ii the manure is applied in addition to the chemical fertilization the most effi
cient formulas were 20 tones manure irom straw litter + 420 kg active substance per
heetare,40 tones manure irom straw litter + 300 kg active substance per hectare,
20 01'40 tones manure from sawdust Iitter + 420 kg active substance per hectare.

When a manure irom sawdust litterwas used, the P20S cummulation in the soH
was higher in close dependence on the mineral fertilization rate. The soH content
in mobile Kalium increases as an effect of the manure and Kalium fertilization rate.
The tuber content in raw protein, P 20 S aIld K 20 increased directly proportionally
with the NPK rate in the soH but when a manure from sawdust litter was used, this
content was a little lower.

DER EINFLUSS VON STAHLDUNGERAR'T:EN, DER DURCH
BENUTZUNG VON VERSCHIEDENEN EINSTRĂUMATERIALIEN

ERHALTEN WIRD, AUF DENERTRAG VON KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Zeitramm 1972-1975 wurde in der landwirtschaftlichen Versuchstation
Suceava ein Versuch durchgefuhrt, in dem der Einfluss von Stahldungerarten, der
durch Benutzung verschiedener Einstreumaterialien erhalten wurden, aui den Ertrag
der Kartoffel auf einem ausgelangten Cernozemboden, untersucht wurde. Aus dem
Versuche gelet hervor dass gleiche Stahldungergaben der beiden Dungerarten (mit
Stroh- und Holzmehleinstreu) unter den gegebenen Bedingungen den selben Ertrag
erbrachten. Unabhăngig von der Dugerart war der Ertrag bei der Gabe von 40 t
DungerIha gr6sser als bei 20 t DungerIha.

Kunstdungergaben die zu Stahldunger gegeben sonder erwiessen sich in grossen
Masse ale ertragsteigernd. Bei 20 t Srochdugergaben wirken Kunstdungergaben bis
zu 420 kg/ha ertragsteigen. Bei 40 t Strohdungergaben wird die Ertragsteigerung mit
300 kg Kunstdunger begrenzt. Bei 20 als auch bei 40 t Holzmehlstahldungergaben
konnte eine Ertragsteigerung bis zu gaben von 420 kg/ha Kunstdunger festgestellt
werden.

Die Varianten die mit Holzmehldunger gedungt wurden wiesen eine h6here
P 20 S - Akkummulation im Boden auf. Diese Akkummulation verlief parallel mit
der Mineraldungermenge.

Die Kaliaureicherung im Boden wurde durch sie Stahl- und Kalidungung beein
flusst. Mit steigenden NPK - Dungergaben stieg der Gehalt an Rohprotein P20S und
K 20 in den Knollen an. Bei den mit Holzmehlstahldunger gedungten Varianten war
der Gehalt der Knallen an diesen Inhaltsstoffen geringer.

3<p<pEKT HAB03A nO.nY4EHHOrO flYTEM HCflO.nb30BAHH5I
B KA4ECTBE flO,UCTHJ1KI1 PA3JIY4HbIX MATEPI1AJIOB

HA YPO)KAJ!1HOCTb KAPTO<PE.n5I

PE3IOME

B 1972-1975 r.r. Ha CytIaBCIWH OI1bITHOH CeJlbCKOX03HHCTBeHHOH CTal-! 1111 rpOBO

,1J,I1JlI1Cb onbITbI no onpe,lI,eJleHI1IO 3epepeKTa HaB03a nOJlytIeHHOrO nyTeM Hcno 30BamUI B

KatIeCTBe nO,lI,CTI1JlKI1 113 pa3JlI1tIHbIX MaTepHaJlOB Ha YP0:>KallHOCTb KapTOcPeml Ha llepHO

3eMOBI1,lI,HOH BbIIlI,eJlOtIeHHOH nOtIBe.

YCTaHOB.rreHO, tITO npli paBHhIX ,lI,03ax HaBosa 3epepeKT COJlOMeHHOH n01J.CTliJlKH liS

OnliJlOK npaKTlitIeCKli 6hIJl O,lI,HHaKOB li, tITO STli IlO,1J,CTliJlKH MoryT 6hITh He· OJl30BaHble

O,1J,liHaKOBOH sepepeKTliBHOCThIO.
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flpHMeHeHHe 40 MIra Haa03a npeBOCXO)J.HJIO ,l103y 20 MIra, 6espaml4HO OT HCfIOJIh30

BaHHOI1: cPOPMbl HaB03a. DpHMeHeHHHe Ha epOHe HaB03a XHMHtIeCKHe Y.LJ.06peHH51 OKa3aJIHCb

OlleHh 3ep<peKTHBHblMH )J.Jl51 KyJIhTyphl KapTo<peJI51. TaK, Ha <pOHe 20 M COJIOMHCTOro HaB03a

Ha ra XHMHlJeCKHe y)J.06peHH51 3cPepeKTHBHhl )J.O )J.03bI B 420 Kr/ra aKTHBHoro BellJ,ecTBa, a

Ha <pOHe 40 M/ra COJIOMHCTOro HaB03a, HaH60JIee 3<p<peKTHBHOH 5lBJI51eTC51 )J.03a paBHa51

300 Kr/ra aKTHBHoro BellJ,eCTBa. flPH npHMeHeHlIH 20 H 40 TIra )J.peBeCHblX OflHJIOK 3cPcPeK

THBHbIM 5lBJI51eTC51 npHMeHeHHe XHMH4eCKHX y)J.06peHi'IH B )J.03e )J.O 420 Kr aKTHBHoro Be·

meCTBa Ha reKTap.

B BapHaHTax y].(06peHHbIX HaB030M C OIlHJIKaMH, HaKOllKeHHe P20 5 B rrOtIBe 6bIJla

3HatIHTeJIhHee, npH tIeM cO)J.ep}KaHHe yBeJIHtIHBaJIOCb IlO Mepe yseJ1HI.jeHHH KOJUIlJeCTBa

MHHepaJIbHblX y].(06peHHH.

HaKOnJIeHlIe nO].(BIDKHOrO BJIHHHHlO ].(03hl HaB03a H BHOCHMbIX KaJIHHHblX y].(o6peHHH.

Do Mepe BHeceHHH B nOlJBy B03paCTalOllJ,HX ].(03 NPK pOBbllllaeTC51 H rrpOI.l,eHT Cblporo

rrpOTeHHa, P20 5 H K20 B KJIy6HSIX. B BapHaHTax y].(06peHHbIX HaB030M C OHHJIKaMH cO)J.ep

.iKaHHe 3THX 3JleMeHTOB B KJIy6HHX 6bIJIO HH}Ke.

Prezentată Comitetului de redactare
'la 30 iulie 1976
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Intre anii 1972-1975 au fost executate cercetări la cultura
cartofului privind efectul noilor îngrăşăminte organo-minerale
comparativ cu îngraşămintele complexe existente 'în agricultură.

Experienţele au fost executate pe un podzol, la Sta1iunea
didactică experimentală Cluj, un sol cernoziomoid levigat la Sta·
ţiunea de cercetări agricole Suceava, pe nisipuri în condiţii de iri
gare la Staţiunea centrală pentru an:eliorasrea nisipurilor din
Bechet şi pe un sol humicosemigleic la LC.C.S. Braşov.

Rezultatele obţinute au scos în evidenţă că îngrăşămintele

organo-minerale aplicate la echivalent în substanţă alctivă au rea
lizat producţii practic egale sau wşor superioare îngrăşămintelor

complexe 23 : 23 : O şi 13 : 27 : 13.
Din sortimentul studiat s-au evidenţiat L120, L121 şi 2L121.
Prin aplicarea îngrăşămintelororgano-minerale s-a constatat

o tendinţă de îmbogăţire a solului cu substanţe organice prin creş

terea conţinutului de humus.
Ingrăşămintele organo-minerale au favorizat de asemenea

creşterea conţinutului de P 20 S şi K 20 din sol.
Aplicarea îngrăşămintelor organo-mineralle a influenţat îm

bunătăţirea însuşirilor calitative ale tuberculilor prin cre~terea

conţinutului de proteină % şi de P20s0f0·
Epoca optimă de aplicare a îngrăşămintelor organo-minerale

a fost atît toamnCll cît şi primăvara cu excepţia îngrăşămîntului

L120 care la Suceava a dat rezultate mai bune în toamnă.

Pe nisipurile de la Bechet, cele mai bune rezultate s-au ob
ţinut prin aplicarea îngrăşămintelorprimăvara.

Ingrăşămintele organo-minerale de tipul L120, L121 şi 2L121
pot fi introduse în producţie cu condiţia ridicării concentraţiei şi

scăderii preţului de cost.

Concomitent cu mădrea continuă a cantităţii de substanţe nutritiv,~

aplicate pe unitatea de suprafaţă şi cu schimbarea raportului între prinCi
palele elemente nutritive, procentul de parHcipare al acestora la măsurile

de intensificare a producţiei de cartof, a crescut.
Atît pe plan lnondial cît şi în ţara noastră, orientarea producţiei de

îngrăşăminte arată o tendinţă de dezvoltare a producerii îngrăşămintelor

*) Inst. Agronomic Cluj-Nappca.

11 - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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cu un conţinut ridicat de s.a. în general şi a îngrăşămintelor complexe în
special.

Pornind de la această evoluţie a producţiei de îngrăşăminte din
ţara noastră, a fost introdus în tematică,cercetareanoilor îngrăşăminte

complexe fabricate de industria noastră chimică.

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte o sinteză a rezultatelor ob
ţinute pînă în prezent cu privire la efectul îng1răşăinintelororgano-mine
rale şi a unor tipuri noi de îngrăşăminte azotate asupra producţiei de
cartof.

METODA DE CERCETARE. Experienţele au fost executate la Staţiunea didac
tică experimentală Cluj-Napoca, Staţiunea de cercetări agricole Suceava, Staţiunea

de cercetări pentru ameliorarea nisipurilor Beehet, LC.C.S. Braşov şi Staţiunea de
cercetări agricole Secuieni.

Cercetările au fost făcute staţionar la Staţiuneal didactică experimentală Cluj
Napoca şi Staţiunea de cercetări agricole Suceava. îngrăşămintele studiate la Sta
ţiunea didactică experimentală Cluj-NaJpoca şi Staţiunea de cercetări agricole Su
ceava au fost următoarele:

Ingrăşăminte binare* : L120, 2L120 şi LI00 comparativ cu 23 :23 : O (menţionăm

că LI00 nu este îngrăşămînt binar deoarece conţine numai un element - azot).

Ingrăşăminte ternare* : L121 şi 2L121 comparativ cu 13 : 27 : 13 şi cu o variantă

cu gunoi de grajd în doză de 20 sau 40 t/ha, completate cu NP, corespunzător cu
cele două doze de îngrăşare (225 şi 450 kg/ha s.a.). Totodată în cadrul aceleiaşi expe
rienţe au fost studiate două epoci de aplicaJre a îngrăşămintelor: toamna şi primă

vara precum şi două doze de îngrăşare: 225 şi 450 kg/ha s.a. Raportul între ele
mente la doza de 225 kg/ha s.a. a fost de 1 : 0,7 : O în cazul îngrăşămintelor binare
şi 1 : 0,7 : 0,5 în cazul îngrăşămintelor ternare. Lai doza de 450 kg/ha s.a. raportul
între elemente a fost de 1 : 1 : O în cazul îngrăşămintelor binare şi de 1 : 1 : 0,8 în
cazul îngrăşămintelor ternare. Completarea îngrăşămintelor pînă la necesarul de
substanţă activă stabilit s-a făcut cu îngrăşăminte simple azotat de amoniu, super
fosfat şi sare potasică.

La LC.C.8. Braşov au mai fost studiate îngrăşămintele S100, L220, S111, L210
şi L310. Experienţele au fost urmărite staţionar iar varianta martor a fost neîngră

şată. Doza folosită a fost de 500 kg/ha îngrăşămînt brut + 100 kg de a1zotat de
amoniu.

La Staţiunea centrală de cercetări pentru ameliorarea nisipurilor s-a urmărit

acelaşi sortiment de îngrăşăminte ca şi la Cluj-Napoca şi Suceava, în condiţii de
irigare.

Ingrăşămintele organo-minerale cercetate au fost produse pe bază de cărbune

inferior, acid fosforic, amoniac cu şi fără săruri de potasiu. Dintre acestea enu
merăm:

L120 = ION + 20P; 2Ll21 = 5N + 10P; L121 = ION + 20P + 10K; 2Ll21 =
= 5N + IOP + 5K.

Ingrăşămintele produse pe bază de cărbune inferior şi uree cu ,şi fără fosfaţi :
L210 = 20N + 10P ; L220 = 20N + 20P ; L310 = 30N + IOP.

Ingrăşăminte produse pe bază de cărbune inferior, acid sulfuric. amoniac. cu
şi fără săruri de potasiu: SlOO = ION; S111 = ION + 10P + lOK

La Staţiunea de cercetări agricole Secuieni au fost studiate două tipuri noi de
îngrăşăminte ale Combinatului de îngrăşăminte azotoase Piatra Neamţ comparativ
cuîngrăşămintele existente în producţie. Tipul 1 format din 450/0 sulfat de amo
niu + 55% uree şi tipul II cu 650/0 sulfat de amoniu + 35% uree.

li' Ingră.şămintelesînt omologate şi se fabrică în serie.
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REZULTATE OBŢINUTE. Staţiunea didactică experimentală Cluj
Napoca. Experienţele au fost executate într-o rotaţie de doi ani cartof 
secară, pe un podzol cu o fertilitate slabă avînd un pH în KC1 de 3,8 şi un
conţinut în P205 de 4,5 rog/l00 g sol iar în K20 de 11 rog/l00 g sol.

Analizînd rezultatele obţinute în cei patru ani de experimentare, se
constată următoarele: Dintre îngrăşălTIintele binare L120, 2L120 şi L100

~
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Fig. 1. Influenţa îngrăşămintelor organo-minerale asupra producţiei de cartof pe pod
zolul de la Făget-Cluj.

care au fost comparate cu 23 : 23 : O s....a evidenţiat 2L120 care în medie pe
patru ani a depăşit producţia realizată prin aplicarea ingrăşămîntului

complex 23 : 23 : O cu 27,4 q/ha la doza de 225 kg/ha s.a. şi cu 16,5 q/ha
la doza dublă (450 kg/ha s.a. (fig. 1). Trebuie să remarcăm că la această

formă de îngrăşămînt - 2L120 - s-a realizat şi cea mai mare producţie

medie din experienţă de 307,6 q/ha.
Cu privire la îng<răşămintele ternare cercetate L121 şi 2L121, trebuie

să evidenţiem faptul că producţiile obţinute prin folosirea acestora, sînt
practic egale cu cele realizate prin aplicarea îngrăşămîntului complex
13 : 27 : 13. De asemenea se constată că şi prin dublarea dozei la îngrăşă

mintele complexe L121 şi 2L121 au fost realizate producţii practic egale
cu cele obţinute prin aplicarea îngrăşămîntuluicomplex 13 : 27 : 13 (fig. 1).

Avînd în vedere că acest sortiment trebuie apreciat nu numai prin
influenţa asupra creşterii producţiei de cartof ci şi asupra modificărilor

chimice în timp care au avut loc în sol, au fost executate analize care
după patru ani de experimenta1re evidenţiază următoarele: Prin aplicarea
îngrăşămintelor organo-mjnerale s-au produs acumulări favorabile care
au determinat o creştere a conţinutului de humus de la 2,31 la 23 : 23 : O,
la 2,98 la L120 în cazul dozei de 225 kg/ha s.a. şi de la 2,46 la 23 : 23 : O,
la 2,81 la 2L120 la doza de 450 kg/ha s.a. (fig. 2). Creşteri ale conţinutului

de humus au avut loc şi prin aplicarea îu@răşămintelor organo-minerale
ternare în special la doza de 450 kg/ha S.a. de la 2,41 cît s-a înregic;trat la
13 : 27 : 13 la 2,81 şi respectiv 2,75 la L121 şi 2L121. La doza de 225 kg/ha
s.a. creşterile au fost mai mici de la 2,81 la 13 : 27 : 13 la 2,93 la L121 şi

11*
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Fig. 2. Influenţa îngrăşămintelor organo-minerale asupra conţinutului de humus pe
podzolul de la Făget-Cluj.
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Fig. 3. Influenţa îngrăşămintelor organo-minerale asupra pH-ului solului (extras apos)
pe podzolul de la Făget-Cluj.

2,98 la 2L121. Cea mai mare valoare s-a înregistrat la varianta la care s-a
aplicat gunoi de grajd 3,03.

In ce priveşte pH-ul solului şi hidrogenul schimbabil din sol, se con
stată la grupul îngrăşămintelor binare o tendinţă de creştere a valorilor
pH-ului şi de scăderea hidrogenului schimbabil în timp ce la îngrăşăn1in

tele ternare la doza dublă o acidifiere a solului atit la L121 cît şi la 2L121
(fig. 3 şi 4).

Stf1ţiunea de cercetări agricole Suceava. Experienţele au fost execu
tate pe un sol cernoziomoid levigat, avînd un pH de 4,9-5,0 şi un conţi

nut în P20S de 2-3 mg/100 g sol iar în K20 de 11-12 mg/100 g sol.
Cercetările privind îngrăşămintele organo-minerale s-au desfăşurat

într-o rotaţie de trei ani cartof-grîu de toamnă-sfeclă de zahăr între anii
1972-1975. Au fost studiate dintre îngrăşămintele binare L120 şi 2L120
comparativ cu 23 :23 :0, de asemenea a mai fost studiat şi LI00 care a fost
comparat cu acelaşi îngrăşămînt 23 :23 :0. Dintre îngrăşămintele ternare, au
fost studiate L121 si 2L121 comparativ cu 13 :27 :13.
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Fig. 5. Influenţa îngrăşămintelor organo-minerale asupra producţiei de cartof pe
solul cernoziomoid levigat din podişul Sucevei. Media 1972-1975.

Analizînd rezultatele de producţie se constată că îngrăşămintele

organo-minerale binare au realizat producţii practk egale cu 23 :23 :0. O
tendinţă de superioritate se constată la 2L120 la doza de 225 kg/ha s.a.
(fig. 5).

Aplicarea îngrăşămintelor ternare a detenninat la cartof o creştere

silnţitoare a producţiei. Cele mai n1ari producţii de cartof au fost realizate
prin aplicarea îngrăşămintelor complexe cu trei elen1ente în doză de
450 kg/ha s.a. Nu se constată diferenţieri între îngrăşămintele organo
minerale şi îngrăşămîntul complex 13 :27 :13 sau chiar faţă de gunoiul de
grajd (40 t/ha). Dintre îngrăşămintele ternare s-a evidenţiat 2L121 (fig. 5).

Paralel cu producţiile realizate au fost analizate şi schin1bările chimice
petrecute în sol şi în plante sub influenţa îngrăşălnintelorminerale compa
rativ cu îngrăşămintelecon1plexe 23 :23:0 şi 13 :27 :13. Astfel rezultatele pri
vind conţinutul de humus arată că prin aplicarea timp de patru ani a îngră-
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Fig. 6. Influenţa lngrăşămintelor organo-minerale asupra conţinutului de humus pe
solul cernoziomoid levigat de la SeA Suceava - 1975.

1
7,~f 7, 71

9,7{ 8,25 c3,if 121
/-

~jf
-e:--

I~~
~~

I <5,29 dl9 861 t;173 Q/6!~ 7,4(} ll7 I
~ ,

IIt>

~ I '
---;:;;;
~~ <,:C ....
::u<~ ,,"'-.

~"
~

1" 2:}2.5:0' L 120 \2L /201 L 100 1/3:27/31 L 12f 1 2L 121 !t~;v~~~r'l
~ /

Fig. 7. Influenţa lngrăşămintelor organo-minerale
sol, din solul cernoziomoid levigat din

rezervei de P20S ing/IDO g
Sucevei - 1975.

şămintelor organo-n1inerale, au fost realizate aculTIulări care au detern1inat
realizarea unui con\inut mai mare de humus atît la îngrăşăn1intele binare
L120 şi 2L120 cît şi la cele ternare L121 (fig. 6).

Conţinutul solului în P20S arată că în general în cei patru ani de
experimentare au avut loc acumulări în sol în funcţie şi de producţia recoI
tată. Se constată acumulări wşor superioare la L120 şi L121 (fig. 7). Se
poate observa că dublarea dozei de îngrăşăminte ternare care a avut efect
şi o creştere a producţiei de cartof, a determinat realizarea unei aprovizio
nări mai mici în fosfor mobil al valorile realizate la îngrăşămintele

organo-n1inerale fiind practic egale cu cele ale îngrăşămîntului cmnplex
13:27:13 (fig. 7).

Se poate afirma că în general conţinutul în potasiu al solului nu se
n10difică prin aplicarea îngrăşămintelor organo-minerale (fig. 8).

Analizele executate la tuberculi. scot în evidenţă o îmbunăElţire şi a
indicilor calitativi prin aplicarea îngrăşămintelor organo-lTIinerale. Astfel
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Fig. 9. Influenţa îngrăşămintelor organice şi minerale asupra conţinutului de nrote
ină 0J0 din tuberculii ele cartof la S.C.A. Suceava 1975
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Fig. ·10. Influenţa îngrăşămintelor organo-minerale asupra conţinutului de P20S % din.
tuberculii de cartof la S.C.A. Suceava - 1975.
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se constată o creştere a conţinutului de proteină 0/O în tuberculi prin folo
sirea acestui sortiment. Se evidenţiază 2L120 şi L121 (fig. 9).

De asemenea se poate observa, în special la doza de 225 kgjha s.a. la
îngrăşăminteleL120 şi 2L121, acumulări în P20 S % în tuberculii de cartofi
(fig. 10).
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Fig. 11. Influenţa îngrăşămintelor organo-minerale" asupra conţinutului de K 200/0
din tuberculii de cartof la S.C.A. Suceava.

Conţinutul în K 20 % din tuberculi nu a fost modificat prin aplicarea
ingrăşămintelor organo-minerale comparativ cu îngrăşămintele complexe
23:23:0 şi 13:27:13 (fig. 11).

Putem spune în concluzie că în general îngrăşămintele organo-rnine
rale studiate în condiţiile Podişului Sucevei au determinat producţii egale
sau uşor superioare faţă de îngrăşămintele cornplexe 23 :23:0 şi 13 :27 :13
precum şi o uşoară îmbunătăţire a însuşirilor chimice ale solului şi a indi
cilor calitativi din tuberculi.

~()U II ~70,5

Fig. 12. Influenţa epocii de aplicare a îngrăşămintelor organo-minerale asupra pro
ducţiei de cartof.
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Pentru a avea o imagine mai clară asupra eficacităţii acestor îngră

şăn1inte cOlnbinate cu îngrăşăminteleminerale simple, s-a făcut un cal1cul
valoric al producţiei pe întreaga rotaţie (tabelul 1) din care reies urmă

toarele :

Tabelul 1

Calculul ,'enltului total pe intreaga rotaţie şi bertar realizat prin apli('area ingr~lşămintel()rol'fla

nominerale pe solul cernoziomoid levi!Jat de la Suceava

Media 1972 -1975

----
Cartof Grîu Sfeclă de zahăr

IProd.

I
1 Total

Dif. leiNr. crt.
Prod. I Prnd. I lei

medie q/ha Lei/ha medie Lei/ha medie q/ha Lei/ha
q/ha 1

1. 285,3 22.824 2795 2795 252,2 7566 :33.185 -
2. 275,9 22.072 2839 2839 266,0 7980 32,891 - 294
3. 290,6 23.248 2827 2827 275,4 8262 34.337 1152
4. 257,3 20.584 2847 2847 248,8 7464 30'895 -2290
5. 255,9 20.472 2540 2540 246,5 7395 30.407
6. 292,6 23,408 2259 2259 257,0 7710 33.377 2970
7. 263,3 21.064 2490 2490 258,3 7749 :11,30:3 89G
8. 272,3 21,784 2766 2766 294,9 8847 :33.397 2990
9. :$25,4 26,0:32 2928 2928 302,7 9081 38.011 -

10. 318,6 25.488 3061 :$061 297,4 8922 :37,474 - 567
11. 317,4 25.392 3000 3000 305,4 9162 37,554 - 487
12. 336,8 26.944 3132 3132 293,8 8814 38.890 849
13. 371,3 29.704 3068 3068 311,7 9351 42.823 -

14. 365,9 29.272 3196 3196 318,4 9552 42.020 - 103
15. 373,8 29.904 2942 2942 304,3 9129 41.975 - 148
16. 370,6 29,648 3335 3335 309,3 9279 42.262 139

Dintre îngrăşămintele binare, la doza mică s-au evidenţiat 2L120 cu
un spor pe hectar de 1152 lei iar la doza dublă L120 cu un spor de 2970 lei.
Merită a fi scos în evidenţă şi îngrăşămîntul L100care a determinat un
spor de venit de 2990 lei, spor care se datoreşte însă în parte şi superfos
fatului care s-a administrat, acesta fiind un îngrăşămînt numai cu azot.
La îngrăşămintele ternare se constată valori practic egale.

Au fost studiate şi epocile de aplicare a îngrăşămintelor organo
minerale. S-au cercetat două epoci de aplicare a îngrăşănlintelor organo
minerale: toamna şi primăvara.

Rezultatele obţinute la Cluj şi Suceava scot în evidenţă următoarele:

la Staţiunea didactică experimentală Cluj aplicarea acestora toamna sau
primăvara a fost la fel de eficientă (fig. 12).

La Staţiunea de cercetări agricole Suceava îngrăşămîntul binar L120
a fost superior cînd s-a aplicat în toamnă în timp ce îngrăşămîntul ternar
L121 aplicat în doză dublă a dat producţii mari atît prin aplicarea de
toamnă cît şi prin aplicarea acestuia în primăvara (fig. 12).

Staţiunea centrală :de cercetări pentru ameliorarea nisipurilor Bechet.
Experienţele au fost staţionare fiind executate în condiţii de irigare pe un
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sol nisipos avînd un conţinut lnediu 6-7 % argilă, 58 0/0 nisip grosier şi

35 0/O nisip fin. Conţinutul în humus a diferite de la un an la altul de expe
rimentare, fiind cuprins între 0,2-0,5 0/0 pînă la 0,5-0,84 % , Solul este
sărac aprovizionat în N total şi P20S mobil. Reacţia solului variază de la
slab la puternic moderat acidă iar conţinutul în baze de la moderat saturat
la moderat nesaturat.

~""""- 107,8 188,1 179A 19/,"- (j f94,O 195,4
;o ~

~ ii' i

\(;
~
/'-

945 ,!.~O,1 169,9 167.9 186;9 1:52,:1 1t36,7 11Q8 168,6.... ~

~ ~
• :::l

'O llJ
~ --- ---,I!

-.,iL----

~ . - '1 L f2f IHl-f5 ~,ee""1 L121' 12 L 12/+1 2 L '21 11~27.'" lum"if9Netngfa,Ja! . . 1.:. 6 Oj!fts7fJe L fOO L fOO-,- I re~1~..~'t~<?
1/ (550 k9/h ,g J.a / ~50 j(r;/ha s.a

Fig. 13. In1iuenţa ingrăşămintelor organo-minerale asupra producţiei de cartof pe
nisipurile de la Bechet în condiţii de irigare.

Analizînd rezultatele de producţie obţinute prin folosirea îngrăşăn1in

Lelor organo-minerale comparativ cu cele complexe de tipul 13 :27 :13 sau
cu cele simple, uree, superfosfat şi sare potasică, se constată următoarele:

Aplicarea îngrăşămintelor în primăvară a fost superioară epocii de
tO.1mnă fig. 13. La epoca de toamnă la doza de 350 kgjha s.a. îngrăşămîntul

organo-mineral L121 a fost inferior atît îngrăşămîntului complex 13 :27 :13
cît şi îngră(?ămintelorsin1ple formate din uree, superfosfat şi sare potasică.

Producţiile lnedii obţinute au fost de 140,7 qjha la de 169,9 qjha la
13:27:13 şi de 167,9 q/ha la îngrăşămintele simple. La aceeaşi epocă, prin

a 450 kgjha s.a. se constată o superioritate a îngrăşămintelor

organo-minerale L121 -1- LIOO (aplicate în1preună) şi a îngrăşămîn-

tului 2L121, care au realizat producţii superioare 186,9 şi 185,7 q{ha,
deşi sporurile atît faţă de 13 :27 :13 cît şi faţă de îngrăşămintele minerale
simple au fost neasigurate. Analizînd producţiile realizate la epoca de
aplicare a îngrăşămintelor din primăvară, se constată că la doza de
350 kg/ha s.a. producţiile obţinute la îngrăşălnintele organo-minerale au
fost practic egale cu cele obţinute la îngrăşămintele simple (uree, super
fosfat şi sare potasică). La doza de 450 kgjha s.a. producţii superioare s-au
realizat la 2L121 care s-a aplicat împreună cu L100 şi la 2L121 aplicat sin
gur obţinîndu-se producţii de 211,4 şi respectiv 211,5 qjha, deşi sporurile
faţă de îngrăşămintelesimple sau faţă de 13 :27 :13 sînt neasigurate.

J.C.C.S. Braşov. Deşi experienţa, prin variantele alese nu poate evi
denţia eficacitatea îngrăşămintelor organo-minerale comparativ cu îngră

şălnintele cOlnplexe existente în agricultură, ele pot totuşi da un indiciu
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asupra eficacităţii acestora între ele. A fost studiat un nUlnăr de cind tipuri
de îngrăşăminte organo-minerale timp de trei ani şi două tipuri de îngră

ţiăminte timp de doi ani.

Fig. 14. Influenţa îngrăşămintelor organo-minerale asupra producţiei de cartof
LC.C.S. - Braşov

Cercetările au fost efectuate pe un sol humico semigleic cu fertilitate
bună, avînd pH-ul de 6,4 şi un conţinut în P205 de 10,8 mg/100 g sol iar de
K 20 de 10,5 mgJIOO g sol.

Rezultatele prezentate scot în evidenţă îngră~ălnîntul binar L220
care a dat cea mai mare producţie medie pe trei ani. De asemenea poate ;fi
scos în evidenţă şi îngrăşămîntulL210 care în medie pe doi ani a dat pro
ducţii ridicate (fig. 14).

Staţiunea de cercetări agricole Secuieni. În anii 1974 şi 1975 au fost
cercetate două noi tipuri de îngrăşăminte azotate comparativ cu ureea şi

sulfatul de amoniu, asupra producţiei de cartof.
Cercetările au fost efectuate pe un sol brun de pădure cernozioHlic

un conţinut în hUlTIUS de 3,5 %. Soiul de cartof cultivat a fost Desiree.
două noi forn1e de azotate studiate au fost tipul 1 -

fonnat din 45 % sulfat de amoniu şi 55 % uree şi II - format din
65 sulfat de an10niu şi 35 % uree. Eficacitatea acestora a fost verificată

la trei doze de îngr~,şăminteazotate 60, 120 şi 180 kg

Fig. 15. Influenţa noilor tipuri de produse de Combinatul de îngrăşă-

minte Piatra Neamţ, asupra producţiei de cartof - Media 1974 - 1975.
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Rezultatele medii prezentate în figura 15 scot în evidenţă superiori
tatea ambelor tipuri de îngrăşăminte.Astfel la doza de 60 kg N, cele două

tipuri de îngrăşăminte au sporit producţia faţă de martor la care s-a apli
cat ca îngrăşămînt azotat ureea, cu 9 şi respectiv 6 0/O. Acelaşi spor a fost
realizat şi faţă de sulfatul de amoniu.

La doza de N120 producţiile au crescut dar sporurile realizate de
cele două tipuri de îngrăşăminte au fost n1ai mici depăşind martorul res
pectiv varianta cu uree doar cu 4 şi 6 0/O iar varianta cu sulfat de amoniu
cu 3 şi 5 %.

La doza de N180 deşi nivelul producţiilor nu a n1ai crescut, se con
~tată totuşi sporuri faţă de uree de 5 0/o la tipul 1 şi de 2 % la tipul 11. Faţă
de sulfatul de an1oniu, se constată un spor de 3 0/O doar la tipul 1.

CONCLUZII. (1) Ingrăşămintele organo-minerale aplicate la echiva
lent în substanţă activă au lJ:ealizat producţii de cartof practic egale sau
uşor superioare îngrăşămintelor cOlTIplexe existente în agricultură 23 :23:0
şi 13 :27 :13. (2) Din sortirnentul studiat s-a evidenţiat pe toate tipurile de
sol îngrăşăn1inteie organo-minerale L120, L121 şi 2L12J. '(3) Prin aplicarea
ingrăşămintelor organo-lTIinerale s-a constatat o tendinţă de îmbogăţi1re a
solului în substanţe organice prin creşterea conţinutului în humus atît pe
podzolul de la Făget-Cluj cît şi pe solul cernOZiOlTIoid levigat din podi
şul Sucevei. (4) îngrăşămintele organo-minerale aplicate au favorizat de
asemenea creşterea conţinutului de elemente mobile, în special cu P 20 S'

(5) Prin aplicarea îngrăşămintelor organo-minerale s-a constatat o în1bo
găţire a însuşirilor calitative ale tuberculilor prin creşterea conţinutului

de proteină 0/O şi de P20S 0/O• (6) Epoca optimă de aplicare a îngirăşăminte

lor organo-minerale la Cluj şi Suceava s-a dovedit a fi atît toamna cît şi

primăva1ra, cu excepţia îngrăşăulîntuluiL120 care' la Suceava a dat rezul
tate mai bune apUcat în toamnă. Pe nisipurile de la Bechet cele n1ai bune
rezultate s-au obţinut prin aplicarea acestora primăvara. (7) Considerăl11

c:ă îngrăşămintele organo-minerale de tipul L120, L121 şi 2L121 pot fi
introduse în producţie cu condiţia ridicării concentraţiei şi scăderii preţu

lui de cost pentru a putea realiza aceeaşi eficienţă econon1ică ca şi la îngră

şămintele complexe 23 :23:0 şi 13 :27 :13. (8) Concluziile preliminare scot în
evidenţă eficienţa celor două noi f::>I'lTIe de îngrăşăJmînt bazate pe partici
parea în diferite proporţii a ureei Î1TIpreună qu sulfatul de almoniu.

THEIR EFFECT ON POTATO YIELDS
NEW FERTILIZERS MADE IN ROMANIA AND

SUMMARY

In 1972-1975 years experiments in potato cropping for knowing the effect
of the new organic mineral iertilizers, were carried. The soi! covered by trials was
podsole (Cluj), le31ched chernosem (Suceava), sand (Bechet) und humical mediurn
gleic (Braşov).
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The new fertilizers considered in active substance lead to potato yields prac
tica1lly the same or even higher than those obtainoo. by fertilizing with the old
-complex chemical proetucts ~3:23:0 ana 13:27:13. The best fertilizers were L120, L121
and 2L121.

By fertilizing organo-minerally the soil enriched in organic content (humus)
and in P20S ao:ld K2U content. The quality of the tubers was improved (the protein
and P 20 S content increased).

The optimum date of the fertilization was both in autumn and spring, except
ing L120 in Suceava with more eficacy in autumn. an the sands from Bechet the best
rezults were realised by a spring fertilization.

The new type of fertilizers (L120, L121 and 2L121) are to be much used in
potato cropping but they are still asking a highcost price aud they are not concen
trated enough.

DIE NEUEN, VON UNSERER CHEMISCHEN INDUSTRIE
ERZEUGTEN DUNGEMITTEL UND DEREN WIRKUNG

AUF DEN KARTOFFELERTRAG

ZUSAMMENFASSUNG

In den Jahren 1972-1975 wurden Versuche mit neuen organo-mineralischen
Komplexdăngern zu Kartoffeln durchgefuhrt, die mit herk6mmlichem Komplex
dungern verglichen wurden.

Die Versuche kamen auf folgenden B6den zur Durchfuhrung: Cluj-Napoca,
Podsol-Boden, Suceava, ausgelaugter Cernozemboden, Bechet, Sandboden, Braşov,

humoser Pseudogleyboden.
Aus den Versuchen geht hervor, dass die neuen organo-mineralischen Kom

plexdunger bei gleichen Reinsubstanzgehalt keine nennenswerten Unterschiede zu
den herk6mmlichen Komplexdungern (23.23.0; 13.27.13) ergaben.

Aus dem untersuchten Sortiment von organo-mineralischen Komplexdungerll
haben sich folgende Typen gut bewăhrt : L120, L121 und 2L121.

Der Humusgehalt des Bodens ist durch organo-mineralische Komplexdungung
gestiegen. Gleichzeitig ist der pflanzenverfUgbare P20S und K 20-Spiegel des Bodens,
gestiegen.

Die neuen Dungemittel bewirkten einen Anstieg des Protein- und P 20 s-Gehal
tes cler Knollen.

Der optimale Ausbringungstermin war unterschiedlich: In Suceava auf aus
gelaugtem Cernozemboden ilT1 Ee:rbst, und in Bechet aui SaJJ.'1.dboden im Frllhjahr.

HOBbIE Y,U05PEHI15I fIP0113BOLU1NlbIE HAlIlTH
X11M114ECKOH I1POMbIlliJIEHHOCTbIO 11 11X BJlH5IHI1E

HA YPO)KAJ!1HOCTb KAPTO<PEJl5I

PE3IOME

B 1972-1975 r.r. Ha KapTo<ileJIe 1I3yIlaJICH 3<il4leKT HOBbIX opraHo MIIHepa.rrb HbIX
y.no6peH!-lii cpaBHHTeJIbHO C cymecTBylomHMH B CeJIbCKOM X03HHcTBe KOMnJIeKCHblMH y]J,O.

6peHHMII.

OnblTbI npoBo.nHJIHCb B KJIyLKcKOH onbITHO ylle6HoH CTaHl.lHeH Ha no.n30Ile, CylfaBcKoH
onblTHOH CTaJ-IUHeH Ha BblmeJIOlfeHHOH QepH03eMOBillIHOH n01me, UeHTpaJIbllOl1 CTaHlHleH ne

MeJIHpOBaUl1l1 neCKOB oeKeT Ha opOIllaeMbIX neCKax 11 13paIlloBcKHM lICCJIe.noBaTeJIbCKHM

l1HCTHTyTOM no KapTo<ileJIIO H caxapHOH CBeKJIe Ha ryMycHo CpeJUle-fJlPPPO,u, no'me.
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nOJlylleHHble pe3yJlbTaTbl nOKa3aJIH, tITO npHMeHeHHble opraHO-MHHepaJlbHble y,ll.o6pe
HH5I ,ll.aJlH npaKTHlJeCKH O,ll.HHaKOBble ypO:tJ{aH, HJIH CJ13BO npeBblll1310llJ,He KOMI1J1eKCHbH~

y,ll.06peHH5I 23: 23 :°H 13 :27 : 13,
B HsytIeHHOM accopTHMeHTe BbI,ll.eMeJlHCb yJl,06peHH5I J1 120, .;'1121 H 2 J1 121. DPH

MeHeHHe opraHo-MHHepaJlbHblX y,ll.06peHHH nOKasaJl0 HeKoTopyIO TeH,ll.eHIl.HIO K o60tIallJ,eHHIO
IJOtIBbI OpraHHtIeCKHMHBellJ,eCTBaMH, nyTeM nOBblllleHlUI CO}J,ep:tKaHH5I ryMyca. OpraHo-MHHe

pa.JIhHble y,ll.06peHIHI cnoco6CTBOBaJlH TaK)Ke pOCTy co,Uep)KaHH5I. P205 H K20 B rrOLlBe. npH
MeHel-lHe opraHo-MHHepaJIbHbIX H,ll.o6peHHl1 nOB.TIlI5IJlO Ha yJlylJrneliHe KatIeCTBeHHbIX CBOHCTI~

KJly6HeH bJlarO,ll.ap5I rrOBbIllleHHIO co,Uep:>KaHIl5I npoTeIlHa (Ofo) H P20S (%),
OnTHMaJlbHblrl CpOK npHMeHeHH5I opraHO-MHHepaJlbHbIX y,ll.06peHHH oceHbH BecHa, sa

HCKJll-OlJeHHeM y,Uo6peHH5I JI 120 KOTOpofi B CyllaBe .llJl5I JlylJlllHe pesyJlbTaTbI npH ero
npHMeHeHlUl OCeHbl-O.

Ha neCKax beKeTa .1YlJIllHe pesyJlbTaTbI nOJlylHIJIHCb npH npHMeHeHHH y,Uo6peHHii
BecHoH. OprallO-MHHepaJlbHble y,ll.06peHH5I J1120, 31 121 H 231121 MoryT 6bITb BHe)I,peHbI

B npoHsBo,UCTBO HO npH yCJlOBlHI nOBbIllleHH5I KOHueHTpalUHI H nOHH)KeHH5I ce6ecToHMoCTH.

Predat Comitetului de rredactare
la 31 iulie 1976
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COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA CARTOFULUI
PRIN FOLOSIREA ERBICIDULUI "ARGETRIN" *

L. TAMAŞ, H. BREDT, M. BERINDEI, 1. VLĂDUŢU, D. SCURTU, M. GUŢA,
1. MAZAREANU, V. BIRNAURE **), V. BIRLEA, LUCIA DRAGOMIR

GEORGETA FRINCU.

In anii 1973 şi 1974 s-a întreprins un studiu în 10 localităţi

pentru verificarea pretabilităţii în combaterea buruienilor a erbi
cidului Argetrin. Ca urmare a acestui studiu, s-a ajuns la concluzia
că erbicidul Argetrin se poate folosi în combaterea buruienilor în
doza de 3 pînă la 7 kg produs comercial, în funcţie de textura şi

conţinutul solului în humus şi speciile de buruieni existente.

Inlocuirea comp1etă a lucrărHor meeanJce de întreţinere în cultura
cartofului prin utilizarera raţională a erbicidelor este o preocupare a multor
cercetători. Scopul acestei experienţe este să verifice dacă şi în ce condiţii

de mediu şi de tehnologie, noul erbidd rOlnânesc "Argetrin" se pretează

pentru combaterea totală a buruienilor fără lucrări mecanice în cultura
cartofului.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Factorii studiaţi şi gradăurile:

A - anii 1973 şi 1974; B - 10 localităţi; C - Modul de aplicare (fracţionarea

dozelor în parcele subdivizate) ; CI - aplicat toată cantitatea în preajma răsăritului;

C2 - 67 % la răsărit + 33 % la îmbobocit; C3 - 33 0J0 la răsărit + 67 0J0 la îmbo
bocit; C4 - 100 0J0 la răsărit + 67 0J0 la îmbobocit; D - felul şi doza erbicidelor;
Dl - netratat, lucrat; D2 - netratat, nelucrat; D3 - Argetrin 3 kg/ha ; D4 - Arge
trin 6 kg/ha ; Ds - Argetrin 9 kgha ; D6 - Argetrin 12 kgjha ; D6 - Gesagard - 50
6 kg/ha ; Da - H-17-A 10 kgjha ; D g - Argetrin 6 şi 12 + Diralid 8 şi 12 kgjha. Expe
rienţa a fost urmărită în condiţii foarte diferite, în irigat şi neirigat, pe diferite tipuri
de sol cu o variaţie mare de textură şi conţinut în humus. In anul 1973 în prima
parte a perioadei de vegetaţie timpul a fost foarte ploios pe cînd în aceiaşi perioadă

a anului 1974 a fost secetos. Deoarece în condiţiile anului 1973 erbicidul Argetrin a
manifestat o fitotoxicitate foarte ridicată, erbicidul a fost schimbat în anul 1974 cu
O) altă şarjă.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Din analiza variaţiei la producţia de
tuberculi (tabelul 1) se constată că s-au realizat semnificaţii la toţi factorii
de la interaoţiuni. La factorii, ani şi localităţi sînt diferenţe foarte semni··
ficative, dar cele mai mari s-au realizat la dozele de erbicide. Se mai evi
denţiază cu diferenţe foarte semnificative, interacţiunileani x localităţi şi

.. Produs omologat şi fabricat în serie în R. S. România
** Institutul agronomic Bucureşti
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doze de erbkide x localităţi. Modul de aplicare, adică fracţionarea dozelor
de erbidde influenţează într....o măsură mai mkă producţia de tuberculi.
Tabelul 2

Tabelul 1

Analiza variantei. Productia de tubercull.
Variance analysls. Tuber yleld.

I I
Testul F

ICauza variabil1tăţii

I
Semnificaţia

calculat teoretic

A ani 3110 18,5 ***
B localităţi 180,7 2,1 ***
AxB 51,6 2,1 ***

C mod de aplicare 8,2

I
2,7 **

AXC 1,9 2,7
BXC 2,4 1,5 **
AxBxC 2,1 1,5 **

D erbicide şi doze 335,3 1,9 ***
AxD 9,3 1,9 **
BxD 33,4 1,3 ***
AxBxD 6,8 1,3 **
CxD 5,9 1,5 **
AxCXD 2,3 1,5 **
BxCxD 2,9

I
1,0 **

AxBxCxD 2,2 1,0 **

Tabelul 2

InHuenţa modului de aplicare a erbicldului asupra buruienHor şi pro(lucţlei de tuberculi. Effect
of iractionlng of berbicide arnonnl ior two times oi applyillg (just before emergence aud
Hwoering) on tuber yield (q/ha) and total arnonnt oi weeds recorded at :Uowerying OI" harvest

Urne (dry matter, q/ba).
Media pe 10 localităţi.

1
I Proporţia de erbicid Producţia de tuberculi q/ha

Total buruieni s.a. q/ha

aplicat la Îgflori t I la recoltat
Graduări

1973 I IM'd;·1 97319741 M I I I
în preajma;

973 M
răsăritului: 1înflorituJui

1974 % 974

I
Cl 3/3 O 2851 343 314 100 6 6 6 12 11 11
C2 2/3 1/3 296 341 319 102 5 6 5 8 10 9
C3 1/3 2/3 1290 346 318 101 6 8 7 9 12 10
C4 3/3 2/3 279 331 305 97 5 6 5 7 9 8

DL 5%
DL 1%

6 q
8 q

Fracţionarea dozelor şi aplicarea Argetrinului în timpul vegetaţieinu
a oontribuit la sporirea poducţiei de tubenculi şi nici la reducerea gradului
de îmburuienare (tabelul 2). Diferenţele eonstatate la graduările 1-3 sînt
in lilnita erorii. Adăugarea unei oantităţi în plus faţă de o doză normală
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duce la toxicitate mai ridicată, în consecinţă la scăderea semnificativă a
produoţiilor de tuberouli (tabelul 3). S-a mai constatat că : fracţionarea

dozelor de 6 kg/ha Argetrin sau Gesagard nu este unnată de o dHeren
ţiere semnificativă a producţiei, la aplicarea în două etape a dozelor mai
mari se reduce fitotoxidtatea iar în fracţionareadoze}or prea mici de erbi
cide creşte gradul de îmburuienare.

Tabelul 3

Influenţa dozelor de erbicide asupra produeţiei de tuberculi qfha. EUect of berbicides doses
yand fraetioning oi herhieides amount on luber yield.

10 loeaIWi.ţi, 2 ani

Protecţia de l"rbicid aplicat în preajma
Erbicide, doze (produs corn.) răsăritului şi Îllfloritdui.

Mediaşi mod de aplicare

3/3+0 \ 2/3+1/3 \ 1/3+2/3 \ 3/3+2/3

Martor netratat, lucrat 351 :354 362 359 357
Martor netratat. nelucrat 217 221 229 233 225
Argetrin 3 kgfha 331 3,13 328 ;330 333
Argetrin 6 kgfha 326 329 328 323 326
Argctrin 9 kgfha 315 317 331 302 316
Argctrin 12 kgfha 300 304 ~j06 255 291
Gesagard 6 kgfha 336 337 337 332 335
H 17-A 10 kg 326 332 327 308 323
Argetrin + Diralid I6+8;6+12; 12+8; 12+12 kg 324 331 311 305 318

Media I 314 I 319 I 318 I 305 I 314

DL 5%=6; 1 %=8; 0,1 %=10 qfha (modul de aplicare)
DL 5%=6; 1 %=8; 0,1 %=10 qjha (erbicide şi doze)
DL 5%=16; 1 %=21; 0,1 %=27 qjha (interacţiune).

Deoarece recomandăm şi în oontinuare aplica~ea erbiiC1delor În totali
tate înainte de răsărirea oartofilo:r, prezentăm producţiile de tuiberculi obţi

nute (tarbdul 4) şi gradul de imburuienare (tabelul 5) pe ,erbidde, ani şi

localităţi la administrarea preemergentăa erbieidului Arge1rin şi Gesagard.
Datorită stagnărilor de apă pe solele de cartofi în mima predpitaţiilor

abundente căzute di,n luna iunie în anul 1973 se realizeazăproducţii relative
de 92, 8,6" 86, 83 % la dozele de 3, 6, 9, 12 kg Argetrin. In anul 1974 scă

derea producţiei sub influenţa creşterii dozelor de erbicide este mai înceată

fiind de 9i6, 98, 92, 88 0/O. AJStfel în medie pe 2 ani cu 3 kg Argetrin la ha,
fără întreţinere meeankă se realizează o producţie relativă de 94 % , iar cu
6 k.g Argetrin 93 % • Scăderea producţiei este la limita erorii şi la 9 kg
Argetrin la ha. Cantităţile de buruieni scad ,proporţional ou creşterea dozei
de erbiJcid pînă la 6 kg Argetrin, după care în majoritatea cazurilor rămîn
bLu~uienilor rezistente la acţiune.a erbi:cidelor. Rezultatele obţinute pe loca
lităţi în anul 1974 arată că la majoritatea unităţilor doza optimă se situează

între 3 şi 6 k,g Argetrin ~i numai excepţional apar cazuri unde se jUiStiifică

aplicarea unei doze mai mari.

12 - LucTări ştiinţifice - Gartoful



Tabelul 4

Influenţa dozelor de Argetrin aplicat Inainte de răsărirea cartofilor asupra producţiei de tuberculi (producţia relativă faţă de martor
netratat, lucrat). EHect of Argetrin doses applied before potato plants emergence on tuber yield (% of yield 01 checl{ untrcated

and with cultivation).

~

""-J
o::>

Comp. soP) Argclrin kg s.a. la ha I
Mt. netratat lucrat Ml.

I I I
Gesagard

Localitatea şi anul % netratat 3 kg s.a.

I I
nelucrat 2 5 6 9 12

nisip argilă q/ha
1

%

1973
Braşov 38 33 256 100 70 99 91 98 106 110
Făgăraş 57 19 171 100 74 79 89 92 92 87
Livada 44 24 259 100 82 96 86 85 81 99
Geoagiu 56 21 430 100 67 80 81 89 83 74
Lovrin 33 39 305 100 43 103 90 97 85 102
Tg. Mureş 36 29 351 100 19 79 74 75 72 102
Suceava 53 29 313 100 77 104 100 107 105 103
Secuieni 40 33 505 100 67 87 78 61 51 84
Ştefărteşti 69 14 300 100 69 107 98 100 109 118

Media 1973 - - 326 100 63 92 86 86 83 96

1974
Braşov 35 36 409 100 82 89 94 77 74 85
Făgăraş 38 30 179 100 90 95 111 116 112 127
Livada 62 17 271 100 95 118 106 97 109 117
Geoagiu 52 28 540 100 78 91 102 95 91 99
Lovrin 448 100 30 91 99 95 94 89
Tg. Mureş 43 21 412 100 25 96 99 103 86 97
Suceava 52 29 348 100 77 109 106 103 107 97
Secuieni 45 33 527 100 87 95 91 75 56 88
Ştefăneşti 54 27 421 100 42 93 93 87 94 81
Ins. agr. N.B. 53 24 214 100 1 97 88 96 93 103

Media 1974 - - 377 100 61 96 98 92 88 95

Media 1973-1974 I - I - I 351 I 100 I 62 I 94 I 93 I 90 I 86 I 96

DL 5%=4,5 q/ha
1 %=6 q/ha

0,1 %=7~7 q/ha

1) Soi! compozition % sand and % clay
2) Check untreated, without cultivation
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Tabelul 5

Influenţa dozelor de Argetrin aplicat inainte de răsărirea cartoiilor asupra producţiei de buruieni determinată Inaintea recoltărU earto"
filor (s.u. q/ha.) EUect oi Argetrin doses appIied beiore potato plant emergence on u'eeds yield recorded beiore potato tubers lifting (dry

maUer, q/ha).

Total buruieni d.c. dicotiledonate anuale

N""tat I Argetrin kg s.a./ha IG«a· """tat I Argetrin kg s. a./ha IC,,,Localitatea şi anul

lucrat I nelucrat I I I
pard

lueral I nclnsrat I I I
gard

3 6 9 12 s.a. 3 6 9 12 s.a.
3,0 I 3.0

1973
Braşov 5 17 15 7 9 7 7 4 11 9 3 3 1 -
Făgăraş 4 11 11 3 2 1 5 - 9 3 1 2 - 5
Livada 1 17 10 7 10 3 9 - 9 5 5 7 - 4
Geoagiu 4 17 8 6 6 8 8 2 2 - - - - 2
Lovrin - 21 4 4 3 2 3 - 4 1 - 1 1
Tg. Mureş 16 160 22 19 22 17 18 7 151 4 3 1 3 3
Suceava 5 12 11 2 7 3 12 7 2 6 7 1 - -
Secuieni - 50 9 6 6 3 11 - 19 - - - - 2
Ştefăneşti 21 94 36 2 5 7 8 - 5 2 - - - -

Media 1973 6 44 14 6 8 6 9 - 23 3 1 1 1 2

1974
Braşov 6 13 6 6 3 3 5 - 2 - - - - -
Făgăraş - 15 14 7 9 4 8 - 4 3 1 2 1 1
Livada 37 30 27 25 18 9 15 4 8 2 5 3 3 2
Geagiu 3 11 1 2 2 3 2 1 1 - - 1 - 1
Tg. Mureş 18 105 35 10 9 7 14 2 100 18 1 1 1 1
Suceava 1 3 1 1 3 1 1 - 1 - - - - -
Secuieni 5 41 3 2 3 2 8 2 12 1 - - 1 -
Ştefăneşti - 23 13 13 9 11 11 7 2 1 - - - -

Media 1974 9 30 12 8 7 5 8 1 17 3 1 1 1 1

Media 1973 -1974 1 7 I 37 I 13 1 7 I 7 I 5 I 8 1 1 I 20 I 3 I 1 \ 1 1 1 I 1
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Comparînd erbic1dele între ele la doza optimă de aplicare (tabelul 6)
constatăm că faţă de martorul netratat şi lucrat normal, s-au realizat pro
ducţii relative între 92 şi 96. Prin aplkarea Gesagardului s-'a realizat o
producţie superioară dar nesemnificativă faţă de Argetrin. Tiratamentul în
vegetaţie cu Diralid a amplifkat numai în unele caZJuri efectul Argetrinului
asupra buruienilor, dar în medie pe ani şi localităţi nu s-au obţinut dife
renţe de ;prodUicţie fa~ă de varianta cu Argetrin 6 kg. grbi!cidul H-17-A în
doza de 10 kg nu se evidenţiază in mod deosebit, avînd un 'efect egal cu
Argetrin 6 kg. ,

Pe baza rezulrbatelor obţinute, în funcţie de natura solului şi cOlnpo
ziţia buruienilor recomandăm cantităţile de Argetrin din tabelul 7, cu
menţiuneaca în condiţii de irigare dozele să fie reduse cu 15-20 0/O.

CONCLUZII ŞI RECOlVIANDĂRI. (1) Argetrinul este un erbicid
corespunzător pentru combaterea buruieni10r din cultura eartofului (2).
Cantitatea de Argetrin recomandată este de 3-7 kg produs eomerdal Ira
ha în funcţie de : textura şi conţinutul solului în humus şi specii de buru
ieni. (3) Aplicarea fI'iacţionată a erbicidului, nu contribuie la sporirea sem
nificativă a producţiei şi nici la reducerea substanţală a gradului de
îmburuienare.

Tabelul 6

Influenţa erbicldelor la doza optimă HI)licată inainte de răsărirea cartoiilor, asupra producţiei.

de tuberculi şi buruieni. Etiect of herbicides optimum dose applied beîore potato plants
emergence on tuber and weeds yield.

10 staţiuni, 2 ani, q/ha

Erbicide (produs

I I
["rod. tu berculi I Bu,u;<n; ".,

comercial)
kg/ha I I I Total I . anuale

qjha o, dif. S10 dlcol. mono-

Netratat, lucrat 351 100

I
- - 8 2 3

Argetrin 6 326 93 25 00 7 1
Gesagard-50 6 336 96 15 9 2 2
H-17-A 10 326 93

I
25 00 8 - 3

Argetrill+
Diralid 6+8 324 92 27 000 9 1 2

DL 5%
1%
0,1%

16
21
27

Tabelul

Cantităţi de Argetrin necesare (produs comercial, kg/ha) in funcţie de natura solului şi

sensibilitatea buruienilor. Recommended Argetrin doses (kg/ha) in function of soi! texture
aud weeds susceptibiJity to berbicide action.

I
Rezistenţa buruienilor faţă ele Arf(etrin

!\atllra solului foarte
1

sensibile I mijlociu
sensibile sensibile

Luto-nisipos 3,0 3,5 4,0
Lutos 3,5 4,0 5,0
Luto-argilos 4,0 5,0 6,0
Bogat în humus 5,0 6,0 7,0
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\tVEEDS CONTROL IN POTATO FIELDS BY ..ARGETRIN\"
HERBICIDE USING

SUMMARY
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Experiments in 10 localities and 2 years were conducted. The doze must be of
3-7 kgJha commercial product in dependence on composition and humus content 01
soil and on weed species.

DIE UNKARAUTBEKĂMPFUNGIM KARTOFFELBAU MIT HILFE VON
ARGETRIN HERBIZID

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden in 10 verschiedcnen Ortschaften in den Jahren 1973-1974 Versuche
fUr clie Bestimmung cler Wirkung von "Argetrin" Herbizid auf die Bekămpfung des
UnkI'autes in Kartoffelbau angelegt.

Die Ergebnisse fiihrten bu den Schlussfolgerungen, dass das Herbizid ,.Argetrin"
mit einer Gabe von 3-7 kgJha in Abhăngigkeit von der Boclenstruktur, Humusge
halt und von dem Spektrum der lJnkI'autspezies, iu verwenden ist.

I30Pb5A C COPH5IKAMI1 B 110CEBAX KAPTOcDEJ15I
I1YTEM I1PI1MEHEHI15I fEPEI1UI1,UA APfETPI1H

PE3lOME

B 1973 H 1974 1'.1'. B 10 MeCTHOCT5IX H3ytIaJIaCb npHfo,UHOCTb rep6HUH,ll.a A,ll.reTpHH

AJI5I 60pb6w C copHHKaMH. B pe3yJIbTaTe 3Toro HsyqeHHH yCTaHOBJIeHO, tITO STOT rep6HUH~

MO)l{eT 6blTb HCJ10Jlb30BaH ,ll.JIH yHH'lTo)J{eHHH COpHHKOB, npHMeH51H ero B ,ll.ose OT 3 .no 1 Kf,

B saBHCHMOCTH OT TeKcTypHbI H cO)l,ep.rEaHH5I ryMyca il I10llBe H OT BH.nOB cymecTBylOmH)f

COpH51KOB.

Prezentată Comitetului de redacţie

la 20 aprilie 1975
Referent: ing. Eugenia Tănăsescu
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CONSUMUL DE APA ŞI REGIMUL :DE IRIGARE LA CABTOF
IN ZONA DE STEPĂ

1. NEGUŢI şi V. PLOAE
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In lucrare sînt prezentate unele rezultate experimentale efec
tuate in anii 1971-1974 în Dobrogea cu privire la consumul de
apă şi influenţa regimului de irigare asupra producţiei şi calităţii

tuberculilor de cartof. Consumul de apă este influenţat de regimul
de irigare aplicat şi de condiţiile climatice ale anilor de experi
mentare şi variază între 340-406 mm lai irigat şi 210 mm la
neirigat. Sporul cel mai mare şi economic la producţia!de tuberculi
se obţine prin aplicarea unor norme mici de apă (250......350 mc/ha)
la intervale scurte şi pe ardîn\Cimi de 0,4-0,7 m, dar plafonul umi
dităţii din sol să nu scadă sub 70 Ofo din LU.A.

Prin aplicarea apei de irigaţie creşte eficienţa economică a
culturii şi se îmbunătăţesc însuşirile comerciale şi calitatea tuber
culilor de cartof.

Printre factorii de mare eficienţă în sporirea capacităţii de producţie

a plantelor agricole în general şi a cartofului în special în zonele secetoase,
iriga-rea are un rol primordial. Din rezultatele obţinute în experienţe cît şi

în producţie, s-a desprins că la cartof apa de irigare este foarte bine valo
rificată mai ales pe soIurile cu un grad ridicat de aprovizionare în ele
mente nutritive.

Odată cu daa:-ea în folosinţă a sistemului de irigaţie Carasu, a fost
înlăturat unicul factor limitativ al culturii cartofului în Dobrogea repre
zentat prin cantitatea insuficientă a apei necesară acestei culturi. Pirin
irigare, cultura cartofului a căpătat o importanţă sporită asigurind atît con
sUInul local, cît şi cantităţi ilnpoertante necesare altor centre din ţară, fiind
în acelaşi timp şi una din cele mai rentabile culturi agricole.

Cercetări privind consumul de apă şi regimul de irigare la cartof au
fost întreprinse la noi în ţară de B eri n ci ei şi colab. (1961), B eri n d e i
(1962), Cea u Ş u şi calab. (1963), Du mit r e s cuşi colab. (1961), A v r i
g e an u (1960), Alb i ne ţ (1961), Să n ci o i u şi colab. (1963), Să n doi u
şi colab. (1964), în perioada 1960-1964 şi reluate de Neg u ţ i (1973 a,
1973 b), Neg u ţi (1974) în Dobrogea şi Si P o Ş şi Rod i caP ă 1t i
n e a n u (1976) în 1973 la Fundulea.

Consumul de apă şi regimul de irigare la cartof a fost studiat şi de
cercetători străini, Sut te r şi Cor e y (1970), J e n s e n şi colah. (1969),
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A b a li k hal e d şi Vin k (1969), W i n te r şi C o x '(1970), Pai n t e r
(1971). Rezultatele şi concluziile acestor cercetări diferă în funcţie de con
diţiile climatice în care s-a cercetat.

In această lucrare prezentăm unele rezultate experimentale obţinute

în perioada 1971-1974 la Staţiunea de culturi irigate Valu lui Traian,
privind consmnul de apă şi regimul de irigare la cartof.

METODA DE CERCETARE ŞI CONDIŢIILE DE LUCRU. Stabilirea elemente
lor consumului de apă s-a făcut pe baza bilanţului apei din sol. Umiditatea solului
S-ai determinat din 10 în 10 zile, înainte şi după fiecare udare, cît şi după precipitaţii

mai mari de 10 mm. Determinările de umiditate s-au.îăcut pe orizonturi genetice,
pînă' la adîncimea de 1,5m. S-au înregistrat de asemeni elementele climaHce redate
în tabelul 1. Udările s-au aplicat în momentul scăderii umidităţii solului la limita
plafonului minim de 50 şi 70 0J0 din LU.A. prin scurgere la suprafaţă. Soiul cu care
s-a lucrat a fost Ostara. S-au făcut două recoItări, una timpurie, pentru consumul
timpuriu, în prima decadă a lunii iunie (l.VI-8.VI) şi a doua la maturitate, pentru
consumul de vară, între 15.VII şi 2.VIII.

Factorii experimentaţi şi graduările lor au fost următorii: A. Plafoane minim2
(0J0 din LU.A.) 50-70-50 ; 50-70-70 şi 70-70-50, pentru fazele: 1 ..-,. răsărire - începutul
tuberizării, II - începutul tuberizării raport 1/1 vrejijtuberculi, şi III - raport 1/1
vreji/tuberculi - maturitarte. B. Adîncimea de umezire a solului: 0,4; 0,7 m şi 1,0 m.

In afara celor nouă variante irigate, cîmpul a avut şi o variantă neirigată.

Experienţa a fost aşezată în blocuri cu patru repetiţii. La recoltaTe s-a determinat
numărul şi greutatea tuberculilor la cuib şi proporţia de tuberculi pe diferite cate
gorii de mărimi.

Proprietăţile hidrofizice ale solului după care s-au stabilit plafoanele minime
şi normele de udare sînt redate în tabelul 2. Calculul statistic s-a efectuat după

metoda analizei varianţei.

REZULTATELE OBŢINUTE. Condiţiile climatice şi în special regi·
muI pluvimnetric au influenţat regimul de i1rigare. In toţi anii de experi
mentare s-a înregistrat un deficit permanent de apă care a fost completat
prin administrarea apei de irigaţie.

Datele calendaristice cînd s-au schimbat plafoanele minime cores
punzătoare fazelor de dezvoltare sînt prezentate în tabelul 3. în faza 1 de
vegetaţie (răsă1rit-început-tuberi:mre)umiditatea solului a scăzut sub 70 %

din LU.A. în anii 1972 şi 1974 pe adîncimea de 0-70 cm, cînd s-a intervenit
cu apa de irigaţie. In celelalte faze de vegetaţie s-au apUcat 3-6 udări

diferenţiat în funcţie de plafonul de udare (50-70 0/O din LU.A.).
Udările aplicate şi producţiile obţinute la cartoful recoltat timpuriu

sînt prezentate în tabelul 4. Sporullnediu de producţie realizat prin irigare
a fost cuprins între 13 şi 31 q/ha fiind asigurate statistic. Producţiile cele
mai mari de cartofi timpurii s-au realizat la variantele kigate pe o adîn
cime mică (40-70 cm) şi cu norme de udare mici cuprinse între
250-370 m.c. apă la hectar.

Reghnul de irigare aplicat în tot cursul perioadei de vegetaţie şi

producţiile obţinute la cartoful destinat consumului de vară lI'ecoltat la
maturitatea soiului Qstara sint prezentate în tabelul 5. In anul 1971 s-au
s-au aplicat mai puţine udări, norma de irigare a fost de asemenea mică,

deoarece precipitaţiile au fost mai abundente în perioada răsărit-maturi

tate (135 mm) dalI' datorită secetei din lunile iunie-iul'ie s-aua,plicat 2-3
udări lnaiales la variantele 4, 5 şi 6 cu plafoane de 70 % din LU.A.



Tabelul 1

Temperatura şi cantitatea de precipitaţii media 1971-1972
(Air temperature and rainîalls)

I
Media

I
Valori medii lunare

i",p"mbd'IAnul Octombrie

1 I I I
Media anuală

martie aprilie mai iunie iulie august

Temperatura 1971 4,5 8,9 I 16,0 19,7 20,8 21,7 15,7 I 10,8
1972 3,6 12,3 15,7 20,9 22,7 21,7 15,7 10,9
4973 3,6 9,6 15,5 18,7 22,0 20,0 17,7 10,5
1974 4,5 7,8 15,1 19,2 20,7 21,3 17,0 10,'1

Media
pe 32 4,1 9,6 15,2 19,4 21,8 21,7 17,4 10,8

ani 1

Precipitaţii 1971 24,4 15,2 75,6 7,0 52,3 I 2,6 116,,1 415,5
1972 22,8 15,0 36,6 29,9 28,9 115,9 52,3 415,5
1973 32,9 65,0 16,1 49,0 29,1 7,2 5,8 369,5
1974 21,5 42,7 40,6 22,9 32,7 23,9 66,8 208,7

Media
pe 32 32,9 32,2 39,0 46,5 30,0 35,8 30,0 411,0

ani

Tabelul 2

Proprietăţile hidrofizice ale solului şi I)lafoanele mInime de umi-ditate calculate, (SoiI hydrophysic features and tlle computed mi
nimum Ievels of relative llUmidity levels).

I I I I I I
Plafon minim

I
---

Greutatea Capacitatea Coeficient- Ul Norm"J de udare .:ne.
Adîncimea CIl1 volumetrică tle otilie lUA % /0

gJcm 3
de cîmp

% 50 % I 70 % :0 % I .. 70 %

0-40 1,22 9,74 9,74 15,26 17,37 20,42 400 250
0-70 1,25 24,18 9,60 14,58 16,89 20,20 600 370
0-100 1,27 23,61 9,29 14,32 16,35 19,31 970 550
0-150 1,28 21,60 7,85 13,75 - - - -
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Tabelul 3

Datele calendaristice cind s-au scbimbat plafoanele minime corespunzătoare Îazelol' de
dezvoltare. (Dates and growth phases when were changed the minimum levels of humidity)

Anul

I
Ră,iirit I

inceput

I
Ra p~rt [/1

I
l\I~turitatea

tuberizare vrcjl t tl berculi tehnică

1971 26-1V 16-V 26-Vl 24-VII
1972 26-1V 16-V 26-Vl 24-VII
1973 28-1V ll-V 19- VI 25- VII
1974 24-IV 9-V 19- VI 26- VII

In anii 1972-1974 numărul de udări, a fost lnai 111'are decit cel aplicat
în 1971, iar nomna de irigaţie a depăşit 200 mIU. Din datele prezentate în
medie pe 4 ani rezultă că numărul de udări a oscilat între 2 şi 5 iar norma
de irigare a fost cuprinsă între 1400 şi 1980 m.c. La variantele irigate s-a
realizat un spor lnediu de producţie de peste 80 0/O faţă de varianta neiri
gată, spor foarte semnificativ. Dintre variantele irigate se evidenţiază va
rianta care a fost irigată la plafonul 50-70-70 0/O din LU.A. pe adîncimea de
0,4 m la care s-a realizat o producţie totală de 317 q/ha, depăşindu-se pro
ducţia variantei neirigată cu 154 q/ha. La această variantă s-a aplicat cel
mai luare nUlllăr de udări, iar norma de udare a fost de 250 m.c./ha

Analizînd variantele în funcţie de adîncimea de umezire se observă

că în general la adîncimea de umezire de 0,4-0,7 m s-au obţinut produc
ţiile cele mai mari. Prin creşterea adîncimii de umezire la 1,0 m, creşte

non-na de udare şi numărul de zile dintre udări, iar producţia de tuberculi
este inferioară variantelor irigate la adîncimi mai mici (40 şi 70 em).

Elel11entele de productivitate şi însuşirile comerciale ale tuberculilor
de cartof (tabelul 6) au fost influenţate puternic de irigaţie. La cartoful
recoltat timpuri.u, greutatea medie a tubereulilor dintr-un cuib a crescut
de la 246 gr. la neirigat la peste 300 gr. la variantele irigate, de asemeni a
crescut greutatea medie a unui tubercul şi proporţia de tuberculi comer
ciabili (mari). Aceleaşi rezultate s-au obţinut şi la recoItarea la maturitate
destinată consumului de vară. La variantele irigate datorită greutăţii mai
mari a tuberculilor dintr-un cuib s-au obţinut producţii totale de peste
300 qjha, (faţă de numai 163 q/ha obţinută la varianta neirigată) şi un pro
cent de tuberculi comerciabili mai mare.

Rezerva iniţială de apă în sol la plantat a fost practic egală la toate
variantele (tabelul 7). In medie pe cei patru ani de experimentare, rezerva
iniţială se apropie de capacitatea de cîmp pentru apă a solului, cu excepţia

anului 1974 cînd rezerva de apă la plantat a fost de 85 % din capacitatea
de cîmp.

Din analiza bilanţului apei la varianta irigată la 50-70-50 0/O din
I.U.A. pe 0,4 m al cărui consum este apreciat ca optim la soiul Ostara, re
zultă că nUIllai aproximativ 200 mm, adică 58 % din necesarul de apă

este asigurat din precipitaţii, diferenţa de 150 mIn urn1înd a fi acoperită

prin udări în cursul perioadei de vegetaţie.



Tabelul 4:

Influenţa plafonului mnhlităţii din sol şi a adindmii lle umezire asupra produrţici de (,Iutof re<'oltat timpuriu (Efieet of soil humi

(lity level amI wettin!J deIllh 011 potato yielll al early hmvestinu)
1971-1974

(')
o
:::1
(fJ

r;:;:

8
l?-
IS'
Il:>
'tl
W'

~

;3
'"j

S
Ho

l{egil11111 de irigare aplicat m 3 Prodllcţ.ia de tubercl1li

VAnIANTA

I
Norma de

I I
dif. /q/ha

I
Ni. l1(FtrI q/ha OI Semnif.uigare 10 se nlnif.

-
0-50 % lUA pe 0,4 m 2 550 115 117 17 "'**
0-50% lUA pe 0,7 m 1 370 112 115 14 "'*
0-50% lUA pe 1,0 m 1 550 117 119 19 ***
0-70% lUA pe CU m 2 550 129 132 31 ***
0-70% lUA pe O 7 In 2 G20 125 127 27 ***
0-70% lUA pe 10 m 1 550 111 113 13 **
0-50% lUA pe 0,4 m 2 550 122 124 24 ***
0-50% lUA pe 0,7 111 2 G20 123 125 25 ***
0-50 % lUA pe 1,0 111 1 550 121 123 23 ***
t - - ~)8 100 -

Irig. 50-7
Irig. 50-7
Irig. 50-7

Irig. CO-7

Irig. ~ 0-7
Irig. 50-7
Irig. 70-7
Irig. 70-7
Irig. 70- ~

Neiriga

DL 5%
DL 1%
DL 0,1 %

9,1
12,1
15,6

1-='.
00
~



Tabelul .5

Influenta plafonului umidităţii din sol şi a mlÎndmH de umezireasupra productiei de {'artof recoltat la maturitate. (Effect of soil
humidity level aud wettillg depth on potato yielU Olt harvesting at maturity time)

1971 1974

Regimul de irigare aplicat i1e tuhereuli

VARIANTA
Norme ci':' ulhre pe fa/e de

I I I
vcgejaţ.ie

1" -1 Nocn;' de
dif.

I
.'r. udan iril;are q/ha ~~ q/ha semnif.

1 II I III
I

Irig. 50·--70-50% lUA 0,1 m

I
400 250 400 (1 1400 280 172 117 ***

Irig. 50-70-50% lUA 0,7 m 600 370 GOO :3 1 750 287 17G 124 ***
Irig. 50-70-50% lUA 1,0 !Il 970 550 970 2 1 520 270 16G 107 ***
Irig. 50-70-70% lUA 0,4 m 400 250 250 5 1130 ~H7 191 154 ***
Irig. 50-70-70% lUA 0,7 m 600 :no :370 4 1 560 ;302 185 139 ***
Irig. 50---70-70% lUA 10 m 970 550 550 3 1650 270 166 107 ***
Irig. 70-70-50% lUA 0,1 m 250 250 400 5 1630 207 182 13/-1 ***
Irig. 70-70-50% lUA 0,7 !Il :370 :no GOO 4 1980 302 185 139 ***
lrig. 70-70-50 % lUA 10 m 550 550 970 3 1690 280

I
172 117 ***

Neirigat -- - - - 163 100 -

~

co
ce

DL 5% 15,0
!'oi

DL 1°/ 20,0 ~;0 O
DL 0,1 % 26,0 .~

i!t
:<:
t'(j
t-t
O
)-
t:'4



Varianta

Tabelul (j

ÎnfÎuenţa plafonuiui umid1tăţii din sol şi a adîncimii de umezire asupra elementelor (le productivitate şi a insuşirilol' ('ollH'l'l'iale ale

tuberculilor de cartof. (Effect of soi! bumidity level and wetting depth on potato yield îeatures amI size dasses of potato tllhers).

Greut. (u'1"r- 1 Nr. luberculi Greut. m~ /odie I Prac!. tuhn-:uli pe categorii el,,,
cuIi la cuib la cuib a unui tul,. ~ mărinli 0:,

Recolt. !'ecoIt. Recoli. f<ecu1L 1 1<ecojt. II I

I I I I
CI CI

1 II 11
II T 1 II 1 II (0) (017- 1 (40-. III

I '. 35 mm) l:j5 mm) (>8u;;rlsogr) 1\ <40gr)

ng
C/l
~

8
S
g.
Il'
'd
\ll'

p;-
c;
Il'
>-j

â

lrig. 50-70-50% lUA 0,4 ro

Irig. 50-70-50% lUA 0,7 li

Irig. 50-70-50% lUA 10 li

Irig. 50-70-70% lUA 0,4 fi

Irig. 50-70-70% lUA 0,7 li

Irig. 50-70-70% lUA 1,0 li

Irig. 70-70-50% lUA 0,4 li

Irig. 70-70-50% lUA 0,7 m

I
Irig. 70-70-50% lUA 1,0 li

N e iri gat 1\1t.

337
291

295
336

298
321
335
304
309

246

669

671
656

707
658
646
689
693
748

528

7,5
7,2
6,8

/,5
6,8
7,9

6,7

6,7
7,1
6,9

7,7
7,1

7,3

8,0
7,9
7,8
6,9
7'5
7,1
7,4

·16,5

42,8
44,4
47,2
42,8
42,Ş3

50,u

44,9
44,1

38,6

88,1
95,7

87,8
100,8

83,7
0419

105,0
93,9

104,0

72,7

I 89,1
! 89,0
) 87,4

86,9
91,4

85,4
92,8
92,3
88,1
80,7

10,9
11,0

12,G

13,1
8,6

14,6

7,2
7,7

11,9

19,3

85,2
81,4
76,9

S::3,0
74,6
76,4
84,9

83,3
77,9
65,2

13,6

16,7
21,0

1A,5

22,5
21,1

13,3

15,4

19,4

27,2

1,2
1,9

2,1

2,5
2,9

2,5
1,8
1,3

2,7

7,6

........
co
<:.O
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Tabelul 7

Consumul de apă la cartof. (lVuler (~onsumption al l'otato lllants)
Hl71-1974

Relervat In timpul vegetaţiei

..c::!
TotalAdînc. de

Varianta luare prob( ~~ prec. irig. cOn!!Um
r; ro ><1\ mm~c Ri mm n1111
.~ ro

~c-
.~ p.

Irig. 50-70-50% lUA 0,4, m 1,50 416 274 96,3 140,0 378,3
Irig. 50-70-50% lUA 0,7 m 1,50 418 276 96,3 175,0 413,3
Irig. 50-70-50% lUA 1,0 m 1,50 414 280 96,3 152,0 382,3
lrig. 50-70-70% lUA 0,4 m 1,50 415 312 96,3 143,0 342,3
Irig. 50-70-70% lUA 0,7 m 1,50 414 315 96,3 156,0 351,3
lrig. 50-70-70% lUA 1,0 m 1,50 412 310 96,3 165,0 363,3
lrig. 70-70-50% lUA 0,4 m 1,50 418 274 96,3 163,0 403,3
lrig. 70-70-50% lUA 0,7 m 1,50 420 283 96,3 173,0 406,3
Irig. 70-70-50% lUA 1,0 m 1,50 422 290 96,3 169,0 397,3
Neirigat 1,50 414 240 96,3 - 270,3

Pentru producţia agricolă o deosebită importanţă o prezintă dinamica
oonsulTIului de apă de-a lungul perioadei de vegetaţie pentru a se putea
interveni atunci cînd plantele de cartof au cel mai mare consum şi lipsa apei
ar putea influenţa negativ producţia. Consumul mediu specific pe toată

perioada de vegetaţie a soiului de eartof Ostara este 38 mm/ha şi zi la irigat
şi 30 rom/ha şi zi la neirigat (tabelul 8).

Tabelul 8

Consumul lunar de apă in rom/ba la cartof, soiul Ostara
(Monthly water consumption in mm/ha at potato variety Ostara)

I Aprilie I Mai I Iunie I Iulie I
Total

Varianta consum

I
I

I I
"

Irigat 48,0 80,0 140,0 82,0

I
350,0

Neirigat 48,0 I 74,0 88,0 34,3 270,3

Valorile evapotranspiraţieicresc începînd cu lunai mai de la 2-3 mm
la 4-5 mm în luna iunie şi iulie. Consumul maxim se înregistrează de la
începutul tuberizării şi se menţine ridicat pînă la sfîrşitul perioadei de
vegetaţie. Se remarcă de asemenea o diferenţiere netă între evapotranspi
raţia reală la irigat Gi neirigat. In condiţii de neirigare, consumul a atins
un maxim la începutul lunii iunie după care a scăzut simţitor datorită

secetelor frecvente din vară ajungînd sub 2 mm pe zi în luna iulie.
Eficienţa irigaţiilor în general, este influenţată în bună măsură de

costul apei administrată la plantă care în condiţiile de producţie, înregis
trează variaţii destul de mari. Astfel, rezultatele cercetărilor efectuate
într-o serie de unităţi de producţie atestă faptul că cheltuielile pe un metru
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cub de apă ajunsă la plantă sînt destul de ridicate, datorită influenţei atît
a factorilor naturali cît şi a celor tehnid şi economici-organizatorid.

Influenţacostului apei îşi găseşte reflectare atît în costurile sporurilor
de producţie cît şi în nivelul venitului net la hectar.

Determinările eficienţ,ei economice a irigaţiilor la cultura cartofului
s-a făcut pe baza unui sistem de indicatori tehnico-economici medii şi

globali care au permis efectuarea unor calcule de eficienţă comparativă a
variantelor experimentate, atît la cartofii pentru consumul timpuriu cît şi

la cartofii destinaţi consumului de vară. După cum se poate constata din
datele prezentate în tabelul 9, la recoltarea timpurie variantele care valo
rifkă cel mai superior apa, sînt cele irigate la adîncimi mid de 40:-70 cm,
cu norme n1ici de udare apliicate de 1-2 ori. In acest sens, sistemul de
indicatori detern1inat, evidenţiază variantele V4 şi V5 ca cele mai eficiente
şi eu cel mai raţional grad de utilizare a apei de irigaţii.

Sporurile medii de 5,6 kg cartofi pe metru cub de apă folosit, la VR

rianta V4 şi 4,4 kg cartofi pe metru cub de apă la varianta V5, asigură un
spor de venit mediu de 11,50 lei/m.c. şi respectiv 8,70 leijm.c. de apă, jus
tificînd în felul acesta atît cheltuielile efectuate cuirigaţiHe cît şi cele
aferente recoHării, transportului şi sortării sporului suplimentar de pro
ducţie.

De remarcat este faptul că numai cu 660 de lei/ha cheltuieli totale
aferente irigaţiilor, se obţine la varianta V4 un spor total de venit net de
6315 lei/ha, revenind astfel pentru fiecare leu cheltuit aproape 10 lei
venit net.

Aceeaşi concluzie se desprinde şi din analiza rezultatelor obţinute

la cultura cartofului reeoltată pentru consumul de vară (tabelul 10).
Varianta cea mai bună s-a dovedita fi V4 care a fost irigată la un

plafon de 50-70-70 % din LU.A.) pe o adîncime de 40 em. La această va
riantă s-a obţinut în medie pe 4 ani cel mai mare spor de producţie pe
metru cub de apă utilizată (10,8 kg) şi totodată oeI mai mare spor de venit
net pe metru sub de apă (11,4 lei). Deşi nivelul cheltuielilor cu irigaţiile

a fost lTIai mare la varianta V4 (2149 lei/ha), s-a obţinut 7 lei: venit net
pentru fiecare lei investit. De asemenea, tot la această variantă s-a obţinut

şi cel mai mare venit net la hectar (16.331 lei) ceea ce evidenţiază eficienţa

irigaţiilor la cultura cartofului în condiţiile cînd apa se adiministrează în
norme mici, la adîncimi mici şi într-un număr mai mare de udări.

CONCLUZII. (1) In condiţiile din Dobrogea irigarea cartofului pen
tru recoltare timpurie şi de vară s-a dovedit necesară şi eficientă, s-au
obţinut sporuri de producţie, de pînă la 32 % la recoItarea timpurie şi de
94 0/O la recoltarea de vară. (2) Pentru cultura cartofului, în condiţiile din
Dobrogea, umiditatea solului nu trebuie să scadă sub 70 % din LU.A. pe
toată perioada de vegetaţie a culturii. (3) Adîncimea cea mai favorabilă

de umezire a solului pentru cartof s-a dovedit a fi de 0,4-0,7 m, irigarea
făcîndu-se la intervale scurte şi cu norme mici de apă (250-350 m.c.



Tabelul .9

Inîluenţa I)J:~fllnull1i umidităţii din sol şi a adtncimii de umezire,asupra eîicienţei economice a producţiei de cartof, recoltată timpuriu
(Effect of soB humidity level aud wettiug depth on economical eUiciency of potato yield, early harvested).

1971-1974

al ~~~
:.J

'" .~ <D al ~~:~al N (; 1::i
Plafonul umid. S <Î.>

"C t~ SPOI Spor Spor Spor
..... al'" S al 'ţd Sporul Sporul

din '501 '0 S '" q)
;::l,,,, total mediu total mediu . 8.~ . S.~ total de mediu de

::: ;::l 8 ... "1:)- valoric valorie ~~.~ ~~.~. veni~ ne! venit net
:Cal ~.; o'" Cl.>p,........

.l:1;::l;::l .l:1;::l;::l
~"O ;'-:.!:; 0..;; l) Ul C) Vtr.~

% LU.A. m me q/ha kg/ha ks/me lei/ha lei/me lei/ha lei/me lei/ha Iei/mc

V1 50-70-50 0,4 2/550 115 1700 3,1 3825 7,00 625 1,10 3200 5,80
V2 50-70-50 '0,7 1/370 112 1400 3,8 3150 8,60 528 1,40 2622 7,10
V3 50-70-50 1,0 1/550 117 1900 g,5 4275 7,90 510 0,90 3765 6,80
V4, 50-70-70 0,4 2/550 129 3100 5,6 6975 12,60 660 1,20 6315 11,50
Vi 50-70-70 0,7 2/620 125 2700 4,4 6075 9,90 665 1,10 5410 8,70
V6 50-70-70 1,0 1/550 111 1300 2,4 2925 5,40 535 1,00 2390 4,30
V7 60-70-50 0,4 2/550 122 2400 4,4 5400 9,90 660 1,20 4740 8,60
Vs 70-70-50 0,7 2/620 123 2500 4,0 5625 9,00 665 1,10 4960 8,00
V9 70-70-50 1,0 1/550 121 2300 4,2 5175 9,50 510 0,90 4665 8,50
V10 Neirigat - - 98 - - - - - - - -
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Tabelul 10

Influenţa plafonului umidităţii din sol şi a adincimii de umezire, asupra eficienţei economice a producţiei de ('nrtof re(01tată ·la
maturitate (Effeet of soU minimum level and wetting depth on economicall efficlene~' of potato l'ieltl, harvested Rt maturity Urne).

1971-1974.

I
I,p", m""u

:BeII :ă~~'"t:: Plafonul «>
Nr. udări .~ Spor s~i= v ~.P"'I Sporul Sporul'O

a§~·C umid. din o.~ norma de t> Spor ~o~al spor total ...; S.~ ~~:E
total de mediu de

sol irigare ;::lJ<l! mediu valoric valoric venit net venit net'" ;::l N '0- Q3::: .!::> :Os o'" a~g ti ~8<>:;;::1 ~s
% I.U.A. m mc q/ba kg/ha kg/mc lei/ha lei/me lei/ha lei/me lei/ba lei/me

VI 50-70-50 0,4 4/1400 280 11.700 8,4 14.040 10,00 1.721 1,20 12.319 8,80
V2 50-70-50 0,7 3/1750 287 12,400 7,1 14.880 8,50 1.722 1,00 13.158 7,50
Vg 50-70-50 1,0 2/1520 270 10.700 7,0 12.840 8,40 1,495 1,00 11.345 7,50
V 50-70-70 0,4 5/1430 317 15.400 10,8 18.480 1:~,00 2.149 1,50 16,331 11,404
Vs 50-70-70 0,7 4/1560 302 13.900 8,9 16.680 10,70 1.942 1,20 14.788 9,40
Vţ 50-70-70 1,0 3/1650 270 10.700 6,5 12.840 7,80 1.570 1.00 11.270 6,80
V( 70-70-50 0,4 5/1630 297 13.400 8,2 16.080 9,80 1.972 1,20 14.108 8,70
V) 70-70-50 07 4/1980 302 13.900 7,0 16.680 8,40 1.930 1,00 14.750 7,40
V' 70-70-50 1,0 3/1690 280 11.700 6,9 14,040 8,30 1.657 1,00 12.383 7,30
V10 Neirigat - - 1

163 - - - - - - - -
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apă/ha). (4) Consumul total de apă la cartof este de 340-406 mm la irigat
şi 270 mm la neirigat, fiind influenţat de regimul de irigare apUcat şi de
condiţiile climatiee ale anilor de experimentare. (5) Consumul de apă me
diu zilnic atinge maximum în lunile iunie şi iulie, fiind mai mare în anii
secetoşi şi moderat în anii normali.

WATER CONSUMPTION AND IRIGAJTION SYSTEM
IN POTATO FIELDS IN STEPPE

SUMMARY

Water consumption was depending on the idgation system and the climate of
1971-1974 years in Dobrogea steppe; it varyied between 340-460 nun under irigation
and 270 mm under not irrigation. The highest and most economica1 yield was obtained
by using small water amounts (250-350 mc/ha) very often on 0.4-0.7 nun depth and
at minimum humidity level of 70 % of active humidity interval in the soi!. The iri
gation improves the tuber quality.

DER WASSEHVERBRAUCH UND DAS BEWĂSSERUNGSREGIME

IN DER' TROCKENEN ZONE

ZUSAMMENFASSUNG

In der Arbeit sind einige Versuchsergebnisse aus den Jahren 1971-1974 die in
dem Dobrogea: Gebiet bezuglich des Wasserverbrauchs und des Einflusses des Be
wăsserungsregimesauf den Ertrag und die Qualitat der Kartoffelknollen dargestellt.

Der Wasserverbrauch ist von dem Bewăsserungsregimeund von den Klimabe
dingungen des Jahres abhăngig und schwankt zwischen 340-406 mm bei der
Bewăsserung und 270 mm in nicht bewăsserten Kartoffelschlăgen. Die h5chste Er
tragszunahme kann bei Verwendung von kleinen Wassergaben (250-350 m 3/ha) in
kleinen Zeitspannen bei einer Bodenbenetzungstiefe von 0,4-0,7 m und bei Siche
rung einer 7 Ofo Bodenfeuchtigkeit erreicht werden.

PACXO,U BO,UbI 11 PE)I(11M OPOlllEHH5I TIOCEBOB
KAPTOCPEJl5I B CTETIHOl/I 30HE

PE3IOME

B pa60Te H3JlOJKeHbI HeKoTopble pe3yJlbTaTbI onbITOB npoBe,UeHHhlx B 1971-1974 r.r.

B ,llo6po,U)Ke, KaCaIOll.l,HeC5I pacxo,Ua BO,UbI H BJIH5IHH51 peJKHMa opOIlleHH51 Ha ypoJKaii H

KaqeCTBO KJly6Heii KapToq>eJl51. Pacxo,U BO,IT,bI HaXO,IT,HTC51 no,U BJlH5IHHeM peJKHMa opOIlleHH5I

H KJlHMaTIItleCKHX yCJlOBHH rO,IT,a B KOTOpOM npOBo,lI,HJlC51 onbIT H BaphHpyeT OT 340- ,UO

406 MM rrpH opoIlleHHH H ,lI,0 270 MM B OTCyTCTBHH rrOJlHBa. CaMa51 60JlbIlla51 rrpH6aBKa

ypoJKa51 KJly6Heii nOJly4eHa B pesyJIbTaTe npHJ.'IIeHeHH51 MaJlhIX HOpM BO,lI,hI (230-350 M3/ra)

C KOpOTKHMH HHTepBaJlaMH H Ha rJly6HHe 0,4-0,7 M H npH yCJlOBHH l.JT06bI IIJlacţJoH n04

BeHHoii BJIaJKHOCTM He nOHHJKaJlC51 6bI HHJKe 700/0 HHTepBaJIa aKTHBHoii BJlarH.

EJlaro.n:ap51 npHMeHeHHIO flOJlHBHOH BO,lI,bl B03pacTaeT 3KOHOMHIleCKa5I 3cţJeKTMBHoCTh

KyJlbTypbI H yJly4IllaIOTC51 ToproEhle cBoiicTBa H Ka4eCTBO KJly6Heii.
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REGIMUL DE IRIGARE LA CARTOFUL TIMPURIU IN CONDITIILE
PEDOCLIMATICE DE LA SLOBOZIA MOARĂ,JUDEŢUL ILFOV

FL. MARACINEANU >II şi VL. IONESCU SISEŞTI *

Cercetările executate pe un sol aluvial în perioada 1971-1914.
, au urmărit două aspecte: plafonul minim de udare şi adincimea de

umezire a solului prin irigare. Rezultatele obţinute arată că dife
renţierea regimului de irigaţie pe faze de vegetaţie, determină

sporuri de producţie de pînă la 330/0 faţă de cultura neirigată, dacă

se realizează o· umiditate· a. solului 'mai mare de 500/ 0 din intervalul
umidităţii active între răsăritul culturii şi începutul tuberizării şi

mai mari de 700/0 din acelaşi interval in restul perioadei de vege
taţie. Prin irigare trebuie umezit un strat de sol cu grosime de 0,4 IJ;l.

Deşi cultura cartofului tin1puriu beneficiază de obicei de suficientă

umiditate în sol pentru asigurarea recoltei de tuberculi, totuşi, un aport
suplimentar de apă prin irigaţie se consideră că ar putea asigura unele
sporuri eficiente de producţie chiar în ani cu precipitaţii statisfăcătoare.

In acet sens, S cer bac e n k o (1974) ajunge la concluzia că pentru
cartoful timpuriu, umiditatea din sol nu trebuie să scadă sub 70,0;0 din capa
citatea de apă în cîmp, iar Hur for d (1972) arată că, în sudul Angliei,
irigarea cartofului timpuriu este economică în cel puţin şase ani din zece.

In ţară, opiniile sînt contradictorii. Astfel Mar iaD u mit r e seu
(l969) arată că irigarea la cartoful timpuriu este justificată numai în anii
secetoşi, fiind necesare n1inimum două udări cu norme de 250-400 m3/ha.
In schimb, B eri n d ei (1962), pe baza rezultatelor obţinute la Staţiunea

1v10ara Domnească, susţine necesitatea lnenţinerii unui plafon ridicat al
ulnidităţii solului pentru recoltările timpurii, iar pentru recoltările la ma
turitate un plafon mijlociu menţinut pe toată perioada de vegetaţie.

Ban i ţ ă (1972) a stabilit că pe nisipurile din Oltenia, umiditatea nu trebuie
să scadă sub 500/ 0 din intervalul umidităţii accesibile.

In ceea ce priveşte necesitatea diferenţierii plafonului minim de umi
ditate pe parcursul perioadei de vegetaţie a cartqfului timpuriu, Ren ea
(1969) arată că aceasta nu a determinat sporirea producţiei, în schimb
Gri n evi c i (1974) apreciază că producţia de cartof timpuriu este mai
111are dacă la începutul vegetaţiei plafonul minim al umidităţii din sol este
mai coborît decît în restul perioadei de vegetaţie.

11> Institutul Agronomic "N. Bălcescu" Bucureşti.
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Din cele prezentate rezultă că regimul de irigare la cartoful timpuriu
este o problelTIă insuficient clarificată, motiv pentru care s-au organizat,
incepînd din anul 1971, cercetări riguroase în cadrul unor experienţe com
plexe ampla-:ate în diferite zone pedodimatice. Pentru bazinul Răcari de
cultură a cartofului timpuriu, cercetările s-au efectuat la C.A.P. Slobozia
!vIoară, judeţul Ilfov.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Cercetările s-au executat în
perioada 1971-1974 pe un sol luvial, luto-nisipos, cu reacţie alcalină (pH = 8,2), cu
un conţinut ridicat în carbonaţi şi mijlociu în humus, bine aprovizionat cu fosfor şi

potasiu, caracterizat printr-o greutate volumetrică de 1,25 t/m3, capacitate de apă în
cîmp 25,3010 şi un coefjcient de ofilire de 11,5 %. S-a folosit metoda de udare prin
scurgere la suprafaţă, pe brazde scurte:

Tabelul 1

T~mpemtW'a şi l,reclpitatUle «e la Slobozlil MOMi, lu perioada de vegetaţie a e~rtofulul

timpuriu. (Temperature and ralnfalls in Slobozia Mo~ml ~dong the !jroutb period 01 early potato

Cl'°il ) •

uJlrllilh-lmde 1971-1974

Tenlpe".~tura aerului tOC Precipitaţii lllnl

Anul

I
A batcri faţă de

I
Abateri fap. de

Valori inregistrllote medie Valori illregistrate medie

1971 16,4 0,5 221,0 28,1
1972 16,2 0,3 1J6,~1 -56,6
1973 15,8 -0,1 161,9 -31,0
1974 14,2 -1,7 143,7 -49,2

Media
multia- 15,9 - 192,9 -
fiuală

Condiţiile climatice din cei 4 ani de experimentare s-au abătut de la normală,

aşa cum rezultă din tabelul 1. In perioada de vegetaţie a cartofului timpuriu (apri
lie-iunie) anul 1971 a fost mai cald şi mai ploios, anii 1972 şi 1973 mai secetoşi, iar
1974 mai răcoros şi de asemenea secetos.

In scopul verificării ipotezei după care diferenţierea plafonului minim al umi
dităţii solului pe faze de vegetaţie ar influenţa producţia de tuberculi, în comparaţie

~u lllenţinerea aceluiaşi plafon minim de la răsărit la recoltare, s-a executat o expe
rienţă cu 13 variante. S-au stabilit 3 plafoane de umiditate şi 3 faze de vegetaţie.

Fazele de vegetaţie au fost cuprinse între data răsăritului, data începutului tuberi
zării, data cînd greutatea tuberculilor a fost egală cu greutatea tufei şi respectiv data
recoltării. Cele trei plafoane de umiditate au fost: 30, 50 şi 70010 din intervalul umidi
tăţii acceşibile. Prin combinarea diferită a celor doi factori (fază de vegetaţie şi

plafoane minime de udare) au rezultat 12 variante de regim de irigaţie, la care s-a
adăugat varianta martor, neirigat. Adîncimea de umezire cu apă de irigaţie a fost
constantă petru toate aceste variante: 0,6 m.

In scopul verificării ipotezei după care adîncimile mai mici de umezire a
solului prin irigaţie ar fi mai favorabile pentru cartof s-a executat o altă experienţă

în care s-a studiat trei adîncimi de uroezire: 0,4 m, 0,7 m şi 1,0 m. Adîncimea de
umezire a fost urmărită în condiţiile diferenţierii plafonului minim de udare pe faze
de vegetaţie. Experienţa a avut 10 variante, din care 9 irigate şi una neirigată,

martorul.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII.Este de n1enţionat că în funcţie de apor
tul precipitaţiilor, un1iditatea solului nu a scăzut în toţi anii la toate cele
trei plafoane minime. Aşa de pildă, umiditatea nu a scăzut în nici un an
sub plafonul de 50 {)/o, din I.U.A., iar în anul 1971 - an ploios - nu a scă

zut sub 70 % din I.U.A. în primele două fenofaze. În consecinţă, numărul

variantelor realizate a fost mai mic decît cel stabilit iniţial şi a variat de la
an la an, în funcţie de cantitatea şi data căderii precipitaţiilor.

In tabelul 2 se prezintă mărimea normelor de udare folosite în expe
rimentare în funcţie de plafonul minim şi adîncimea de udare. Aceste
norme au fost aplicate la fiecare variantă în momentul cînd umiditatea
solului pe adîncimea de umezire scădea la plafonul miniln indicat în tabel.

Tabelul 2

Normele de udare la diferite plaioane şi mlincimi de umezire lle solul aluvial de la SlobozIa Moară
(\\lnter amonut at every spraying at different minimum levels und wctting depths in aluvial

soil in Slohozia }Ioară)

Norma de udare
Plafon Adinciml' Gv C LV.A.

brutâ

(% din
C o p

de umezire (t/m3 ) (%) (%) (%) min
calculată I aplicatăLV.A.) (m) (%)

(m3/ha) (ma/ha)

0,4 1,27 24,4 10,6 13,8 17,5 385 400
50 0,6 1,25 25,3 11,5 13,8 18,4 569 600

0,7 1,25 25,5 11,5 14,0 18,5 674 700
1,0 1,27 25,7 10,0 15,7 17,8 1004 1000

0,4 1,27 24,4 10,6 13,8 20,3 229 250
70 0,6 1,25 25,3 11,5 13,8 21,2 338 350

0,7 1,25 25,5 11,5 14,0 21,3 404 400
1,0 1,27 25,7 15,7 15,7 21,1 656 650

Rezultatele experimentale cu privire la influenţa diferenţierii plafo
nului minim de umiditate pe faze de vegetaţie sînt prezentate în tabelul 3.
Deoarece în cei trei ani de experimentări umiditatea solului nu a scăzut

sub 700/ 0 I.U.A., ca medie ponderată pe adîncimea de 1 m, această variantă

nu a fost studiată.

In cei 4 ani, producţia la varianta "neirigat" a o,scilat între 116 şi

331 qjha ca urmare a condiţiilor climatice diferite. Prin irigare, producţia

a crescut la cele mai bune variante la 221-430 q/ha, cu sporuri faţă de
cultura neirigată de 30-900/0' Cele mai mari producţii s-au obţinut în con
diţiile diferenţierii plafonului lninim de umiditate. Variantele în care s-au
urn1ărit acelaşi plafon minim pe întreaga perioadă de vegetaţie au dat în
toţi anii producţiimai mici faţă de varianta optimă cu : 24-35 q/ha în 1972;
35-75 q/ha în 1973 ; 91-110 q/ha în 1974.

In condiţiile de la Slobozia Moară schema de diferenţiere a plafoa
nelol' minime care a dat cele mai bune rezultate a fost 50-70-70. Cu alte
cuvinte, cartoful are nevoie de un regim de irigare alcătuit din norme de
udare mai distanţate - şi deci mai mari - în perioada cuprinsă între
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Tabelul 3

Influenţa diferenţierii plafonului minim de ndnre pe faze de vegetaţie la cartofnI timpurin (Effect
of nsing different minimum spraying levels in fnnction of the moment of grOlvtb atearly potato

~7ield). Slobozia Moară, 1971 - 1974

Regimul de irigaţie

Varianta

I
Producţia Diferenţe Semnifica ţia

(% din schema Inum',', q/ha de producţie diferenţelor
I.U.A. udărilor udări m3/ha q/ha

Anul 1971

70-70-50 0-0-1 1 400 228 55

1
'"

70-70-70 0-0-2 2 600 230 57 '"
neirigat - - - 173 martor

IDL 5% 52%/11a

Anul 1972

50-70-70 1-2-2 5 1050 430 99 **'"
50-70-50 1-2-1 4 900 410 79 "''''
50-50-50 1-1-1 3 950 395 64 **
70-70-50 2-2-1 5 950 385 54 '"
70-70-70 2-2-2 6 1100 406 75 **
neirigat - - 331 martor

DL5% 44qfha

Anul 1973

50-70-70 0-2-2 4 1100 321 80 *~* *
50-70-50 0-2-1 3 1050 :317 76 **~

50-50-50 0-1-1 2 900 286 45 **
70-70-50 1-2-1 4 1350 2,13 7
~70-70-70 1-2-2 5 1600 246 5
neirigat - - . 241 martor

DL 5% 26qfha

Anul 1974

50-70-70 0-2-2 4 1100 221 113 ***
50-70-50 0-2-1 3 950 162 46 ***
50-50-50 0-1-1 2 800 138 22 *
70-70-50 1-2-1 4 1150 143 27 :1<

70-70-70 1-2-2 5 1300 119 3
neirigat - - - 116 martor

DL 5% 20q/ha

răsărit şi începutul tuberizării şi udări mai dese, corespunzătoareplafonului
de lO % LV.A. de la începutul tuberizării pînă la recoltare. Explicaţia

acestor rezultate constă în nevoile luari de aer şi căldură în sol în prima
fază de vegetaţie, nevoi care nu pot fi optim satisfăcute în condiţiile plafo
nului minim de 70 0/ 0 din LV.A.

Rezultatele experimentale cu privire la influenţa diferitelor adîncimi
de umezire a solului, prin irigaţie, asupra producţiei de cartof timpuriu
sînt prezentate în tabelul 4. Cele mai mari producţii s-au obţinut în varian
tele a căror adîncime de uluezire a fost de 0,4 m, depăşind variantele irigate
pe 0,7 m cu 11-36 q/ha. Explicaţia reacţiei favorabile a cartofului timpuriu
la adîncimi mai mici de umezire, adică la norme de udare mai mici, rezidă

în necesitatea asigurării neîntrerupte a accesului aerului în sol precum şi

in rolul termoregulator al apei de irigaţie.
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l'abelul 4

Imluenţa adinl'imii de umezire a solului prin irigaţie in eondiţiile (liierenţieriiplaJoanelor minime
de udare pe faze de vegetaţie, la eartoful timpuriu. (Effect of wetting deptb of soH by irrigatioll

at dilferent minimum levels aud gron:tll momcnts OIl early potato yield).
Slobozia :Moară, 1972 - 1974

1 Varianta de irigare I Regimul de irigaţie
Semnifica-

Produc- Diferen te de tia

,dlndm' ".1 p1"'n d' I schema In':!~"1 ţia produ~ţie dife~en ţe-
tivă (m) udaer pe f,aze dărilor m 3 jha (q/ha) (q/ha) lor

pe vegetaţIe% udan

I
Anul 1972

04 50-70-70 1-1-3 5 850 307 76 *
07 50-70-70 1-1-2 4 1350 271 40
04 70-70-50 2-1-1 4 600 238 7

neirigat - - - - 231 martor
DL 5% M q/ha

Anul 1973

04 50-70-70 1-2-2 5 1250 316 38 ***
07 50-70-70 0-1-2 3 850 305 27 **
0,4 70-70-50 1-2-2 5 1250 273 -5
07 70-70-50 1-2-1 4 1400 267 11

neirigat - - - - 278 martor
DL 5~/~) 16 q/ha

Anul 1974

0,4 50-70-70 1-2-2 5 1200 139 36 ***
0,7 50-70-70 1-2-1 4 1250 110 7 *
0,4 50-70-50 1-2-2 5 1350 124 21 ***

0,7 70-70-50 1-2-1 4 1700 94 -9 00

neirigat - - - - 103 martor
DL 5% 6 q/ha

Utilizarea adîncimii de 0,4 m comparativ cu adîncimea de 0,7 m,
însemnnă norme de udare mai mici cu circa 200 m 3jha şi număr mai mare
cu circa 2 udări. Realizarea în practică a normelor mici de udare înseamnă

utilizarea aspersiunii în cultura cartofului timpuriu.
Analizarea elementelor regimului de irigare realizat în perioada

1971-1974 a permis elabotrarea unei scheme a regimului de irigare pentru
cartoful timpuriu pentru soIurile aluviale din bazinul Răcari prezentată în
tabelul 5.

CONCLUZII. ~1) In bazinul Răcari, aplicarea irigaţiei la cartoful
timpuriu în condiţiile asigurării în optim şi a celorlalţi factori de vegetaţie,

determină producţii ridicate de 300-400 qjha, depăşind producţia culturii
neirigate cu 30-320/ 0 . (2) Diferenţierea plafonului minim de un1iditate pe
faze de vegetaţie determină sporirea producţiei de cartof timpuriu cu
24-110 qjha faţă de producţiile obţinute prin menţinerea unui plafon
ininim constant de la răsărit pînă la recoltare. (3) Schema optimă de dife
renţiere a plafonului minim este dată de plafonul de 500/ 0 din I.U.A. de la
răsărit pînă la începutul tuberizării şi de 70 0/o din LV.A. în continuare
pînă la recoltare. (4) Groshnea stratului de sol umezit prin irigare este de



Tabelul 5

Regimul de irigare la ('artoful timpuriu pe soIurile luto-nisipoase din bazinul Răcari (Irrigation elements for eal'ly potato
cropping on sandy cla~r soils in Ihlcari area)

Umiditatea din sol
Norma de udare m3 jha

AdIncimea cînd ~e aplic ă Il darea
Schema udărilor

de umez:re Număr de Norma d{: irigaţie
riisârit Inceputul Felul anului pe faza de ve· udâri m 3 jha(m)u) 1, pl'(on"l I la plafonul fnceplitul tllberizării getaţie.x)

minim 50 % minim 70% tuberizării -feco!t are
lUA lUA

0,4

I
17,5

I
20,3 I 400

I
250

I
normal

I
1-3-2

I
6

I
1400

secetos 1-3-3 7 1900
I ploios 0-2-2 4 1000

0,0

I
18,4

I
21,2

I
600

I
350

I
normal

I
0-2-2

I
4

I
1400 i

secetos 1-2-2 5 2000
ploios 0-1-2 3 1050

*) Fazele de vegetaţie: 1. Răsărit inceputul formării tuberculilor
2. Începu tlIl formării tuberculilor-raport tuberculi: vreji egal cu unu
3. Raport tuberculi: vreji egal cu unu-recoltare.

**) adîncimea de 0,4 m este indicată pen tru aspersiune, iar adincimea de 0,6 m pentru udarea pe brazde.
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0,4 m. (5) Mărimea normelor de udare este variabilă în funcţie de plafonul
nlinim urmărit: 400 m 3/ha pentru nivelul de 500/0 din LU.A. şi 250 m 3/ha
pentru plafonul minim de 700/ 0 din LU.A. (6) Nun1ărul de udări depinde
de mersul vremii, variind între 3 şi 5. (7) Norma de irigaţie variază în func
ţie de condiţiile climatice, fiind cuprinsă între 1000 şi 2000 m 3/ha.

IRIGATION SYSTEM FOR EARLY POTATO CROP UNDER
PEDCCLIMATIC CONDITIONS OF SLOBOZIA MOARĂ,

ILFOV DISTRICT

SUMMAHY

Experiments concerning the rninimum spray ing level and the wett depth of
the saH in 1971-1974 years an an alluvial saH were conducted. An irigation system
specific for each vegetation phase leads to yields till 330/0 higher than that ones of the
unirigated crop, only if in the soil there is a humidity higher than 500/ 0 of active
humidity interval during the period between emergence and tuber setting and higher
than 70% of the same interval for the rest of the growth period. It must be 0.4 In

depth in the soil, wetted by irigation.

DAS BE\VASSERUNGSREGIM BEI FRUHKARTOFFELN UNTER DEN
IN DER LPG SLOBOZIA-JVIOARA KREIS ILFOV VORHERRSCHENDEN

BODEN- UND KLIMABEDINGUNGEN

ZUSAMMENF'ASSUNG

Die Bewăsserungsversucheauf einem aluvialen Boden in den Jahren 1971-1974
untersuchten folgende zwei Aufgaben: die notwendige niedrigste Wassergabe und
dle ~Tiefe der Bodenbenetzung bei der Bewăsserung.

Die erzielten Versuchsergebnisse bewiessen, class clie Verteilung der Wassergabe
auf verschiedenen Vegetationsphasen zu einer 33-prozentigen Ertragszunahme
fUhrten.

Folgende Voraussetzungen sind dafur notwendig: die Sicherung einer liber
50% Bodenfeuchtigkeit in dem Zeitraum vom Auflauf zur Knollenbildung und nach
heI' uber 70 0/ 0•

Die Tiefe cler Bodenbenetzung soH 0,4 m sein.

PE)IG1M OPOIllEHI151 COPTOB PAHHEfO KAPTO<DEJ151
B n04BEHHOKJ1I1MATI14ECKI1X YCJ10BH51X

CJ10503I151 MOAPA, YE3U HJ1<DOB

PE3IOME

B npOBeJLeHHblx B 1971-1974 llCCJIe,Tl()l33IllUIX Ira aJ1JIIOBllaJlhHoi:[ nO'lBe onpe}'r,eJl5IJIC5i

MI!HHM3JlbHb!H n.'13CpOII nOJIlma Il rJIy6HIla ySJ13llilIelIH5J: nO"IBbI nyTeM nOJ1[lBa. I10JIy'!eHHbI,~

pe3Y<ilbT3TbI nOKa3bIBaIOT, QTO pe)KHM opowemr5I no Q:la3aM nereTaUHH 06yCJIOBJlHBaeT nOJly

"reHIIe npH6aBOK ypO)-Ka5J: )I,O 330/0 cpanHHTeJlbIlo C HeOpOWael>lOrr KyJ'1bTypoii npH yCJIOBHH

BJI3)KHOCTH nOl[BbI 60JIee 500/0 HIlTepBaJla aKTHBlIoii BJla)KHOCTII n neplIO,LJ, Me)K.rr.y BCXO.rr.OM

KyJIbTypbI H 06pa30B3HHeM K.W6Het!, II DbIJlle 70% Toro )Ke HHTepnaJIa B OCTaJIbHOM Bere

TaUHOHOM nepHo;:r.e. OpOmE'HIleM He06xo/UIMO \BJla)IUIHTb CJ10rl J10'lBhI paBllhlii 0,4 M.
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IN ZONA CENTRALĂA MOLDOVEI
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F. CANŢÂR>I<) 1 1. NEJNERU*) I şi A. CREŢU"')

Prin cercetări experimentale, în perioada 1971-1974, se fac
propuneri privind mărimea elementelor regimului de irigare a
cartofului în zona centrală a Moldovei. Astfel, se recomandă ca
în prima fază, de la plantare ,şi pînă la începutul formării tuber...
culilor, umiditatea în sol să fie menţinută la nivelul plafonului
minim eg~l cu 500/0 LU.A., după care, în restul perioadei de ve-:
getaţie, umiditatea solului să fie la nivelul plafonului minim egal
cu 70% LU.A. Acest regim al umidităţii solului asigură un spor de
12.075 kgfha, spor foarte semnificativ.

Numărul de udări şi schema udărilor, ce se recomandă este
de 3-5, distribuite pe faze astfel 0-2-1 ; 0-3-1 ; 1-2-1 ; 1-3-1 la in
tervale diferite funcţie de regimul pluviometric. Consumul total de
apă al culturii este de 4500-5000 m 3/ha, fiind asigurat Într-o pro
porţie de 70% din precipitaţii şi 300/ 0, respectiv 1500-2000 m 3/ha
prin irigare, folosind o normă de 400-450 m 3/ha.

Extinderea culturii ca'rtofului, în afara zonelor consacrate din ţara

noastră (B eri n d e i, 1969; B eri n d e i şi colab., 1973), astfel ca rezulta
tele ce se obţin să fie eficiente, trebuie făcută numai pe terenuri corespun
zătoare şi irigate. În favoarea acestor concluzii stau producţiile de
25-35 tjha, ce se obţin an de an, de către unităţile mari cultivatoare de
cartof CUlTI sînt: C.A.P. Bivolari, Trifeşti, Răducăneni, Grozeşti, etc. (ju
deţul Iaşi), C.A.P. Ruşi, Lunca-Banului, Berezeni, etc. (judeţul Vaslui).
O zonă cu mari perspective pentru cultura cartofului este lunca Prutului,
unde în condiţii de irigare se pot obţine producţii foarte mari (C anţ â r
şi calah, 1975).

Cercetările prezente au ca scop, să aducă o modestă contribuţie la
stabilirea mărimii elementelor regitnului de irigare pentru cultura carto
fului destinat consumului de toamnă-iarnă, cultivat în zona centrală a
Moldovei.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Experimentarea a avut loc
în perioada 1971-1974, la ferma Pruteţ, LA.S. Popricani, judeţul Iaşi, unitate am
plasată în lunca Prutului, incinta indiguită Trifeşti-Sculeni. Terenul pe care Iii-a

.) Institutul A1ironomic Iaşi.



206 F. CANŢIR şi colab.

experimentat a fost plan, nivelat pentru irigarea prin brazde, cu adîncimea apei
freatice de ~,8-3,0 m iarna şi 2,4-2,6 fi vara. Solul de tip aluvial uşor, pentru
H = 0,6 mare: Gv = 1,3 t/m3 ; Co = 11,0-12,0 %; C = 27,0-29,4 %, iar viteza medie
de infiltraţie K = 25,2-32,4 mm/h. Normele de udare, calculate în funcţie de în
suşirile fizice şi hidrofizice ale solului au fost de 400-450 m 3/ha pentru P = 70%
LU.A. şi de 700-750 m 3/ha pentru P 711in = 50 % LU.A.

S-au experimentat 13 variante (tabelul 1), aşezate in blocuri suprapuse, în
4 repetiţii, cu parcelele de 112 m 2 (20 X 5,6 m).

Tabelul 1

PlafouneJe minime experimentateln perioada 1971 - 1974
Minimum levels experimented in 1971 - 1974

I
Plafonul minilH (% 1. V.A.)

I , Plafonul minim (% 1. V.A.)
Varianta

I I
Varian! a

I IFaza-I Faza-II Faza-III Faza-I Faza-II Faza-III

1. 30 I 50 50 7. 50 70 50
2. 30 50 70 8. 50 70 70
3. 30 70 50 9. 70 50 50
4. 30 70 70 10. 70 50 70
5. 50 50 50 ll. 70 70 50
6. 50 50 70 12. 70 70 70

13. Neirigat

Cele 3 faze de vegetaţie a plantelor, pe parcursul cărora s-a urmărit umidi
tatea solulUi şi s-a menţinut la nivelUl plafoanelor minime experimenta1e sînt:
faza I-a de la plantare pînă la începutul formării tuberculilor, faza a II-a, de la
începutul formării tuberculilor pînă cînd greutatea tuberculilor este egală cu greu
tatea vrejilor şi fazal a III-a de la sfîrşitul fazei a II-a pînă la maturitate.

In cursul perioadei de vegetaţie, tehnologia apUcată a fost cea corespunză~

toare culturii irigate: fertilizat cu N64P 64, densitatea de 47.600 tufe/ha, 3 praşile

manuale şi o bilonare, 4-5 stropiri pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor.

Regimul pluviometric, caracteristic acestei zone, în perioada 1971-1974, are
un deficit de apă, primăvara pînă în luna mai, după care, în lunile următoare, umi
ditatea se îmbunătăţeşte, dar, nu asigură în întregime necesarul de apă al carto
fului. După BOTZAN şi colab. (1969), consumul de apă al cartofului în silvostepa
nordică este în total de 472 mm (adică 42 mm în aprilie, 109 mm în mai, 144 mm în
iunie .şi 177 mm în iulie). Precipitaţiile medii sînt de 43,4 mm în aprilie, de 55,0 mm
în mai, de 66,9 mm în iunie şi de 53,0 mm în iulie, ceea ce înseamnă că, în anii
normali, chiar cultura cartofului duce lipsă de apă în această zonă şi de aici, nece
sitatea irigaţiilor.

Regimul termic, a prezentat mici abateri faţă de normală cu ± 1-2°, ceea ce
nu a influenţat negativ asupra formării tuberculilor, mai ales în condiţii de irigare.

REZULTATE OBŢINUTE. Producţia de tuberculi la soiul Desiree
demonstrează în primul rînd necesitatea irigaţiilor în această zonă pen
tru cultura cartofului destinat consumului de toamnă-iarnă. Comparativ
cu varianta neirigată, toate cele 12 variante irigate, indiferent de nivelul
plafonului minim şi de numărul udărilor, se prezintă cu sporuri semnifi
cative de producţie (sporuri de la 6.025-17.725 kg!ha). Cele mai mari
sporuri de producţie s-au realizat la variantele unde umiditatea solului a
fost menţinută la nivelul plafonului minim de 700/ 0 LU.A. (V12 cu
43.025 kgJha - spo[' 17.725 kgfha).
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S-a mai constatat că menţinerea umidităţii solului la nivelul pla
fonului minim de 300/0 tU.A., nu necesită aplicarea udărilor la cartof în
această zonă, ceea ce înseamnă că regimul pluviometrk asigură în mod
natural o umiditate în sol pînă la 300/0 LU.A. Ridicarea nivelului plafo
nului minim de la 300/0 I.D.A. la 50% LU.A. a impus necesitatea aplicării

udărilor, dar numai în faza a II-a şia III-a. In prima f1ază, pentru faptul
că la încolţire tuberculii au nevoie de un pat germinativ afînat şi de o tem
peratură mai Fidi'cată, se recomandă ca umiditatea solului să fie menţinută

la un nivel mai s'căzut (30-50 % I.D.A.), după care, în următoarele faze
umiditatea solului să fie menţinută la un plafon mai ridicat (70 % LU.A.).
La astfel de variante (V8) , la tCare în prima fază umiditatea în sol s-a men
ţinut la plafonul minim de 50 % iar în fazele următoare la 70 0/O IU.A., s-a
aplicat, în 1971, numai o udare în faza a II-a, realizîndu-se o producţie de
35.426 kg/ha (spor 10.120·u kg/ha); apoi două udări, tot în faza a II-a, în
1972, relizîndu-se 35.800 kg/ha (spor 12.373**$ kg/ha); şi în 1973, trei udări

in faza a II-a şi o udare în faza a III.,..a, rezultînd o producţie de 38.782 kg/ha
(spor 15.303*** kg/ha). O situaţie asemănătoare s-a inregistrat şi la varianta
4, cu umiditatea solului menţinută la nivelul plafonului minim de
30-70-70 % LU.A. .

In anii cu primăveri secetoase şi cu o rezervă redusă de apă în sol,
pentru a asigura răsărirea uniformă a plantelor şi un ritm intens al creş

terii tulpinii, este necesar ca, în prima fază, să se administreze o normă

de udare de 400-450 m3/ha.
Privitor la schema udărilor, corespunzătoarecelor 3 faze de vegetaţie

a cartofului (tabelul 2), pentTu această zonă se constată că rezultatele cele
mai bune sînt schemele: 0-2-1; 0-3-1; 1-2-1; 1-2-0 şi că aceste scheme
diferă de la an la an, în funcţie de regimul pluviometrk.

Intervalul dintve udări este diferit, funcţie de consumul de apă al
culturii şi de condiţiile de climă specifke anului. Atunci cînd umiditatea
semen ţine la nivelul plafonului minim de 30 sau 50 % LD.A. prima udare
s-a aplicat la un interval mai made de la plantare (V" V2, V3, V4), iar atunci
cînd plafonul a fost de 70 % I.U.A., intervalul a fost mai mi'c (V9, V,o, V'l'
V12). Restul udărilor şi momentul aplicării lor pe parcursul perioadei de
vegetaţie, funcţie de fazele critice pentru apă ale culturii, se aplică la un
interval mai mare sau mai mic, în raport cu aportul de umiditate din pre
cipitaţii. Totuşi, dacă plantatul tuberculilor se face în prima decadă a lunii
aprilie, prima udare este necesară la sfîrşitul lunii mai, a II-a udare la
15-20 iunie, a III-a la 10-15 iulie şi a IV-a la începutul lunii august (este
cazul soiului Desiree).

Bilanţul consumului total de apă (e+t), pe întreaga perioadă de vege
taţie, ne demonstreazăcă în această zonă, cartoful (soiul Desiree) consumă
Între 4500-5000 m3/ha, ceea ce înseamnă 33,5 m 3/ha/zi. Aportul precipita
ţiilor la acest consum este de 70 % , ceea ce înseamnă că 30 0/O din consum
trebuie acoperit prin irigaţie. Rezultă deci că norma de irigaţie pentru
cultura cartofului este de 1500-2000 m3/ha, cu o normă de udare cuprinsă

între 400-450 m3/ha. Se menţionează că, în luna iulie cînd se înregistrează

consumul de apă cel mai ridicat, 57 m3/ha/zi, precipitaţiiIemedii ale acestei
luni asigură numai 17m3jha/zi, ceea ce înseamnă o asigurare de numai
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Productiile medii (kg/ha), tn funcţie de schema udărilor.

Average of yields, function of irrigation schema.
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Tabelul 2

Variantele

1, 2, 3, 6, 13
9,10
3,4,7,8
11, 12

0-0-0
1-0-0
0-1-0
1-1-0

h,/ha I
1971

330631
35199
35190
42607

100,0
114,9
114,8
139,0

4568
4559

11 976

Semnif.

DL 1 %=2493 kg/ha

1972

DL 0,1 %=3284 kg/haDL 5 %=1 858 kg/ha

13 (ncirigat)
1,2,5,6,
:3,4,7,8
3, il, 7, 8
9,10
11 12

0-1-0
0-2-0
0-2-0
1-1-0
1-2-0

23527
31088
35307
35307
36840
41855

100,0
1321
1500
1500
156,5
177,9

7561
11780
11780
13313
18328

.. '"
oii ••

oii ••

***
"'oii'"

DL 5%=1780 kg/ha DL 1 %=2387 kg/ha

1973

DL 0,1 %=3145 kg/ha

13 (neirigat)
1,5,9
2,6,10
3,7,11
4,8,12

0-2-0
0-2-1
0-3-0
0-3-1

23479
33938
34923
38367
39626

100,0
144,5
148,7
163,4
168,3

10459
11444
14888
16147

DL 5%=1628 kg/lla DL 1 %=2184 kg/ha

1974

DL 0,1 %=2877 kg/ha

1,3, 13
5, 7, 9, 11
2,4
6,8, 10, 12

0-0-0
1-0-0
0-0-1
1-0-1

32198
38622
34654
39907

100,0
119,9
107,6
123,9

6424
2456
7709

"''''*
'"

"'**

DL 5%=2424 kg/ha DL 1 %=3252 kg/ha DL 0,1 %=4284 kg/ha

30 O/o. Aceasta înseamnă că din 1500-2000 m3/ha deficit de apă ce trebuie
completat prin irigaţie, 1250 m3/ha trebuie asiguraţi numai în luna iulie,
prin aplicarea unui număr de 2-3 norme de udare.

Determinările efectuate asupra calităţii tuberculilor sub raportul mă
rimii şi greutăţii lor, au arătat că la Vl1 şi V12, tuberculii mai mari de 80 gr.
reprezintă 69,4 şi respectiv 74,6 % din totalul producţiei.
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CONCLUZII. (1) Irigarea caiI'tofului în zona centrală a Moldovei este
necesară şi eficientă, avînd în vedere deficitul mare în precipitaţii din lu
nile iunie şi iulie, consumul mare de apă al culturii în aceste luni şi nevoia
obţinerii unor producţii rnari, eficiente şi constante în viitor. (2) In faza de
la plantare şi pînă la începutul formării tuberculilor, ulTIiditatea solului
tlrebuie menţinută la nivelul plafonului minim egal cu 50 0/O LU.A., după

care, următoareleudări se vor aplica atunci cînd umiditatea solului se apro
pie de plafonul minim egal cu 70 % LU.A. (3) Numărul de udări totale ce
se vor aplica anual vor fi de 3-5, distribuite pe faze de vegetaţie după

schemele: 0-2-1; 0-3-1; 1-2-1; 1-3-1; la intervale calculate în funcţie de
regilnul pluviom1etric. (4) ConsulTIul total de apă al cartofului în această

zonă este de 4500-5000 m 3jha, precipitaţiile asigurînd 70 0/O, iar !restul de
30 % urrhează a se asigura prin irigaţii (1500-2000 m 3fha, tn 3-5 udări).

EXPERIMENTS IN ORDEH TO ESTABLISH THE ELEMENTS
OF THE IRIGATION SYSTEM OF THE POTATO CROP

IN CENTRAL MOLDOVA

SUMMARY

It is suggested by concluding experiments carried in 1971-1974 to have a soU
moisture corresponding to 50 0J0 of the active humidity interval since planting till
the tuberization beginning and 70 0J0 for the rest of the growth period. By such a
system the yield exceeds signHicantly the check by 12,075 kgjha. The number of the
sprayings must be of 3 tiU 5 distributed along the growth period at time intervals
depending on the rainfalls. This scheme must be in that succession: 0-2-1; 0-3-1;
1-2-1; 1-3-1. The total water consumption is 4500-5000 m 3/ha. The necessary water
comes partially fram rainfalls (70 010) alfid irigation (30 Ofo), by using 1500-2000 m 3

watcr on a hectare (400-450 m 3jha each spraying rate).

UNTERSUCHUNGEN ZUR BESTIMMUNG DER KOMPONENTEN
DES BEWASSERUNGSREGIMS BEI KARTOFFELN

IN DER ZENTRALZONE DER 110LDAU

ZUSAMMENFASSUNG

Aui der Versuchsergebnisse die in den Jahren 1971-74 erzielt wurden,
vlurden fUr das Niveau der wichtigsten Komponenten des
Bewăssenmt~sf"egims Kartoffeln in der Zentralmoldau gemacht :

In d<ET ersten Vegetationsphase, von der Anpflanzung bis zum Beginn der
Knollenbildung, ist eine Feuchtigkeit von 50 % der gesamten WasserkapazWit des
Bodens notwendig.

In folgenden Vegetationsphasen ist eine Bodenfeuchtigkeit von 70 0J0 unbe-
dingt notwc:ndig. Ein solches Bewăsserungsregim sichert eine Ertragszunahme van
12.075 kgjha.

Die Anzahl der Bewasserungen sollen 3-5 sein. Sie mlissen aber nach folgen
dem Schema: 0-2-1; 0-3-1; 1-2-1; 1-3-1, în Abhangigkeit von den naturlichen Nieder
schlăgen des Jahres verteilt werden.

Der gesamte Wasserverbrauch war 4.500-5.000 m 3jha der zu 70 Ofo aus den
nati:lrlichen Niederschlagen, zu 30010, beziehungsweise 1500-2000 m 3/ha durch die
Bewasserung, bei der Verwendung einer Bewasserungsnorm van 400-450 m 3/ha
gesichert.

14 - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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onbITbI no OnPEnEJIEHHIO 3JIEMEHTOB OPOIllEHH5I
nOCEBOB KAPTO<I>EJI5I B UEHTPAJIbHOPI 30HE MOJIJlABHI1

PE3IOME

PesyJIbTaTbI npOBe.neHHbIX B 1971-1974 r.r. onblTOB no onpe.neJIemUO 3.1JeMeHTOB opo
llleHH5I noceBOB KapToepeJI5I B ueHTpaJIbHOH SOHe MOJI.naBHH peKOMeH.nyIOT llT06bI OT no
ca.nKH H .no HaqaJIa oopaSOBaHH5I KJIyoHeH BJIalKHOCTb nOllBbI rrOJl..ll,epmHBaJIaCb6bI Ha
ypoBHe 50% HHTepBaJIa nOJIe3HOH BJIarH, rrOCJIe llero B OCTaJIbHOH qaCTII rrepHO.ll,a BereTaUllH
BJIamHOCTb nOllBbI Haxo.nHJIaCb ObI Ha ypoBHe MllHHMaJIbHOrO nJIaepOHa paBHoro 70% llHTep
BaJIa nOJIeSHOH BJIam. 3TOT pemllM rrOqBeHHOH B.1JamHOCTll o6ecnellHBaeT OlleHb .nOCTO
BepHyJO npHoaBKy ypolKa5I - 12075 Krfra.

PeKOMeH.ll,yeMa5I cxeMa YKa3bIBaeT Ha npHMeHemre 3-5 rrOJIHBOB, pacnpe.neJIeHHble no
epasaM CJIe.nyIOLUHM oopa30M: 0-2-1, 0-3-1, 1-2-1, 1-3-1, Ha paSJIllqHhIX HHTepBaJIaX, B saBH
CHMOCTH OT pelKllMa aTMocepepHhIX oca.nKOB. 06r.u.HH pacxo.n BO.ll,hI COCTaBJIH€T 4500
5000 M3/ra, B TOM tIHCJIe 700/0 OT aTMocepepHhlx oca.ll,IWB H300/0 (1500-5000 M3/ra) nyTeM
opOllleHH5I, npH HopMe BO.nhI 400-450 M3/fa.
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REZULTATE PRIVIND IRIGAREA, FERTILIZAREA ŞI STUDIUL
CONSUl\lULUI DE APĂ LA CARTOF ÎN ZONA SUBUMEDĂDE LA

CLUJ-NAPOCA.

MARGARETA NAGY*) ŞI Z. NAGY**)

In anii 1965-1974 la Institutul agronomic Dr. Petru Groza
Cluj-Napoca s-a studiat influenţa irigaţiei şi a îngrăşămintelor

asupra producţiei şi calităţii cartofului, re~~jll:1U1 de irigare şi con
sumul de apă al plantelor. Din datele obţinute rezultă că sporurile
de producţie de 10,1 - 39,3 010 care se obţin prin irigare sînt în
funcţie de repartizarea precipitaţii1or. Procentul de amidon scade,
în medie pe 10 ani cu 0,17010, dar producţia de amidon este mai
mare decît la cartoful neirigat. Prin fertilizare, în condiţii de irigare
se obţine un spor de producţie de 25,8 - 26,7 kg tuberculi la 1 kg
substanţă activă. Calitatea cartofului se îmbunătăţeşteprin creşterea

producţiei tuberculilor mari în detrimentul celor mijlocii şi mici.
Regimul de irigaţie al cartofului este alcătuit din 1-3 udări,

cu norme de irigaţie de 500-1500 m3 apă/ha. Plafonul minim de
umiditate este de 50 - 70010 din lUA, iar adîncimea de umezire a
solului este de 0,4 - 0,7 m. Consumul total de apă de 5128 m 3/ha
s-a realizat în proporţie de 74,5 Ofo din precipitaţii, 17,3010 din irigaţii

şi 8,2 Ofo din rezerva iniţială de ap~t din sol.
Prin irigarea cartofului s-a realizat un venit net de 4038

lei/ha revenind 4,58 lei la 1 m 3 apă dată. prin irigare. Prin aplicarea
îngrăşămintelorchimice s-a realizat un venit net de 15,3 lei la fie
care kg de substanţă activă administrată.

In cercetările efectuate în perioada 1965-1974 s-a urmărit să se
stabilească condiţHle în care irigarea şi fertilizarea la cartof sînt eficiente
în zona subumedă de la Cluj-Napoca.

MATERIAL ŞI METODĂ. Experienţa s-a executat pe un sol aluvial
coluvial carbonatat cu o textură Iuto argiloasă la Staţiunea didactică a
Institutului Agronmic Dr. Petru Groza. In anii 1965-1970 s-a folosit soiul
raionat Merkur, iar în anii 1971-1974 soiul Colina. Experienţele au fost
încadrate într-un asolament de 4 ani: 1. lucernă (sala săritoare); 2.
porumb; 3. bopceag +- culturi duble; 4. sfeclă de zahăr şi cartof.

Fertilizarea terenului, pregătirea patului geflminativ, cît şi lucrările

de întreţinereşi combatere a bolilor şi dăunătoriJor s-au efectuat în fiecare
an la timpul optim. Agrofondurile luate în cercetare s-au stabilit pe baza

*} Institutul Agronomic Dr. Petru Groza - Cluj-Napoca.
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rezultatelor cercetărilor din ţara noastră (D a vid e s cuşi Rei c h lb u c h
1972; G u ţ ă şi colab., 1970; Mar k u s 1969; Rei c h b u c h şi colab. 1973).

Momentul aplicării udărilor cît şi mărimea normei de udare s-a sta
bilit pe baza dinamicii UiI11idităţii din sol, care s-a determinat timp de 10
ani, bilunar, în perioada de la plantat pînă la recoltare pe adîncimea de
150 om.

Petru determinarea consumului de apă s-a folosit metoda bilanţului

apei din sol. La calculul consumului de apă au fost luate în considerare
precipitaţiilemai maa:'Î de 5 nun.

REZULTATE ŞI DISCUŢII.Din datele prezentate în tabelul 1 rezultă

că, în medie pe 10 ani, datorită irigării raţionale s-a obţinut un spor de
producţie de 6,2 t/ha, oeea ce reprezintă 22,2 % , aplicind 1-3 udări cu o
normă de irigaţie cuprinsă între 500 şi 1400 m 3 apă/ha. De remarcat este
faptul că, în perioada arătată, din cei 10 ani 4 ,au fost secetoşi, 4 puţin mai
ploioşi şi numai 3 ani normali.

Din cei 10 ani, [n 3 ani (1968, 1972, 1974) seceta s-a făcut simţită în
luna aprilie. Luna mai, a fost bogată în precipitaţii, iar seeetele cele mai
frecvente au apărut în iulie şi august, perioadă în care în general creşterea

tuberculilor atinge valori lnaxime in această zonă la soiurile tardive şi

semitardive.
,In ceea ce priv~erşte oalitatea cartofuJui şi în special conţinutul în

amidon. şirnărimea tubenculilor (tabelul 2) se constată în regim irigat o
uşoară slcădere a procentului de amidon, [n 7 din cei 10 ani, ouprinsă între
0,1 - 1,6 % şi o creştere a acestuia în 3 din 10 ani, ou valori de 0,4 - 0,9% _

Producţia de ,amidon la ha a fost în fiecare an mai 'mare în regim
irigat iar în medie pe 10 ani s-a înregiJsirat o creştere de 1,1 tlha (21,4 % )

faţă de cea obţinută în regim neirigat.
Din analiza datelor oare se referă la mărimea tuberoulilor remItă in

irigat o creştere a procentului de tubercuH mari cu 12,8 0/o faţă de neirigat
~i o scădere proporţională a p~ocentului de tuberlculi mid şi mijlocii.

Regimul de irigare al cartofului s-a studiat în trei experienţe. Rezul
tatele din perioada 1967-1979 sînt prezentate în tabelul 3, iar cele din
anii 1972-1974 în tabelele 4, 5 şi 6.

Din laceste date rezultă superioritatea plafonului minim de 50 0/o din
intervalul umidităţii active, în toată perioada de vegetaţie a cartofului, sau
50 % din intervalul umiidităţii active în faza a I~a şi a III-a de creştere şi

70 % din intervalul umidirtăţii active în faza a II-a de creştere.

Adîndme:a optimă de umezire a so1ului (tabelul 5) este de 0,4 - 0,7
m. O umezire mai [mare a stratului de sol pÎJnă la 1 m nu 'a loontribuit la
creşterea producţiei.

Din. datele tabelul 6 în care se prezintă producţia şi calitatea tubercu
IHor în funlOţie de regimul de irigaţie şi agrofond, rezultă sporuri distinct
semnificative si foarte semnificative la toate variantele fată de martorul
neirigat. Se r~marcă sporuri de producţie prin utilizarea d~zelor medii şi
lnari de îngrăşăminte chimice, atît asigurarea plafonului minÎln al umidi
tăţii din solIa 50 % din lUA, :cit şi la 70 6/ 0 din lUA. Procentul de amidon



Tabelul 1

Producţia de cartof In regim irigat şi neiriuat şi re!,imul de iri!Jare apllcat în funcţie de caracterul anilor. (Potato ~'Ichl of ('rops umler

or not under lrrigated conditioIls. Total JllHuher of sprariu!js, irrigation rates, (Ustribution of spraying ou months, featurcs of rear, I.a.

se(~etos==dry, ploios=rainy, foarte=very, puţin mai=a HUle more)

---
Produc ţia de Spor prin irIgare I·:egimul de ~umăr1l1 udărilor pe luni

tuberculi t/ha irigare aplicat
Anii Semnif.

Nr. /1'\orma

I IVI IVII!VIII[IX
Caracterul anului

Nirigat I Irigat t/ha I OI ud ;'\ri de iriga· IV V
/(1

re m3/ha

1965

1

15,7 20,8 5,1 ;"32,5 *** 3 1400 - - 1 1 1 - Foarte secetos
1966 27,3 30,5 ~3,2 11,7 ** 1 600 - - - 1 - - Normal
1967 33,3 4.6,4 13,1 39,3 *** ;3 " 1300 - - 1 1 1 - Excesiv de secetos
1968 37,5 49,5 12,0 32,0 * 3 \1 1200 1 - 1 1 - Puţin mai ploios
1969 22,7 25,0 2,3 10,1 * 2 900 - - - 1 1 - Normal
1970 18,8 24,3 5,5 29,2 * 1 500 - - - - 1 - Foarte ploios
1971 27,1 30,5 3,4 12,5 * 1 500 - - - 1 - Secetos
1972 50,2 57,7 7,5 14,9 * 2 800 1 - - 1 - - Puţin mai ploios
1973 25,7 29,7 4,0 15,5 ** 2 600 - - - - 2 - Puţin mai secetos
1974. 25,5 31,8 6,3 24,7 *** 3 1000 1 - - - 2 - Puţin mai ploios

Media I 28,4 I 34,6 I 6,2 I 22,2 I ** 11-3 I 880 I ~3 1 - 1 3 I 6 I 9 1- I
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Tabelul 2

Calitatea cartofulul In regim irigat şi nelrigat. (Starcll content amI tuber size In funcUon of presence or absence of Irr gatlon)

Amidon % Producţia de Diferenţa lUrimea iuberculilor %

N""gat I
Dif.

amidon

tlha I I
Anii Neirigat Irigat+...:: Neirig:at I IrigatIrigat

t/ha f/ha
% mari \ mijlocii I n1iCl mari I mijlocii I mici

1965 I 18,5 18,4 -0,1 2,9 :3,8 0,9 31,0 34,0 47,0 19,0 47,0 39,0 14,0
1966 18,3 18,1 -0.2 5,0 5,5 0,5 11,0 31'0 50,0 19,0 53,0 40,0 7,0
1967 17,1 17,5 +0,4 5,7 8,1 2,4 42,1 30,0 52,2 17,5 60,0 30,8 9,2
1968 17,6 18,5 +0,9 6,6 9,2 2,6 39,3 35,0 55,4 9,6 58,7 32,8 8,5
1969 18,0 18,7 +0,7 4,7 0,6 0,6 14,6 66,0 20,0' 11,0 59,5 30,0 10,5
1970 18,1 17,7 -0,4 3,4 4,3 0,9 26,4 40,0 42,5 17,5 44,5 38,0 17,5
1971 20,4 18,8 -1,6 5,5 5,7 0,2 3,6 54,6 32,8 12,6 71,4 18,7 9,9
1972 19,3 18,8 -0,5 9,7 10,8 1,1 11,3 51,7 26,2 22,1 62,3 20,7 17,0
1973 18,7 18,6 -0,1 4,8 5,5 0,7 14,5 30,1 65,0 4,9 32,1 65,2 2,7
1974. 19,6 18,8 -0,8 5,0 6,0 1,0 20,0 48,0 37,2 14,8 58,3 29,9 11,8

Media I 18,56 I 18,39 I --0,17 I 5,3 I 6,4 I 1,1 I 21,4 I 42,04 I 42,80 I 15,10 I 54,86 1 34,51 110,81

Tabelul 3

M
1-'
~

Producţia de tubereuli şi de amidon In funcţie de regimul de irigare. (Tllber !'leltl and strach (mItent and yield in lunction of irrigation
system) 1967-1969

Producţia de I . Regimul de irigare
tu berculi -Nr. Amidon II"Od,,,ţ,, d,

I
var. Plafonul minim

1

Dif. Semnif. % amidon t/ha Norma de irigare
t/ha % Nr. udărilor m 3/ha

VI INeirigat (Mt)

I
31,1

I
100,0

I
-

I I
17,G

I
54,7

I

-

I
-

VI 50 % din 1. u.A. 40,3 129,6 9,2 '* 18,1 72,9 1--3 900,-1300

~ 65% din LV.A. 36,3 116,7 5 ') - 17,9 65,0 1-3 900-1600,-
DL 5%

1%
0,1%

8,1
12,3
19,7

26,1
39,5
63,5
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Tabelul 4

Influenţa diferitelor plafoane minime de umiditate pe faze de vegetatie asupra pro(lucţiei şi calităţii Nu'tofului. (Eifect of diUerent
minimum lmmidity level al 3 growing pllases on tuber yield nud starcll contellt). 1972 -1974.

Plafonul minim pe faze de L Producţia de tuberculi RegimlJ! de irigare
NI.

vegetaţie
Amidon

var.

I Faza II I Faza III I I
DiL Semnif. %

I NI. udări 1Faza 1 t/ha % l\orma de irigare
m 3 /ha

V1 Neirigat - - 33,8 100 - H).2 - -
V2 50 70 50 40,1 118,6 6,3 '" 18,6 1-2 550~ 950
Va 70 50 70 40,4 119,5 6,6 18,8 2-;3 GOO-li00
V4 70 70 50 40,1 118,6 6,3 '" 19,0 1-3 550-1200
Vi 70 70 70 39,8 117,7 6,0 '" 18,5 :3-4 ~)00-1200

....
;:1.
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DL 5%
1%

0,1%

4,4
6,5
9,8

13,0
19,2
29,0
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Tabelul 5

IDfluen~l aillnclmll de umezire a solului asupra Ilfoducţlei şi c:tIităţU cartolului. ~J~lfe('.t of weU

deptb solI on tuber yleld aud starch ('outeut).

1972 - 1974

Nr. IAdlndm•• d'l
Producţia de tuherculi

I I I Amidon
v ..r. umeZlre a

I
Dil. Semnif. %solului în m t/ha %

VI Neirigat 30,4 100 - - 19,1
Va 0,4 36,2 119,0 5,8 ** 18,8
Va 0,7 36,4 119,7 6,0 $. 18,5
V4 1,0 35,2 115,6 4,8 • 18,8

DL 5%
4%

01%

3,5
5,3
8,5

11,5
17,4

27,9

a inregistrat m,aximum de scădere de 0,7 0/0, 1a varianta mai puţin aprovi
zi.onată cu îngrăşăIninte chimice şi irigată la plaifonU'l minim de 70 0/0 din
IVA.

Consumul total de apă a cartofului in regim irigat în ,medie pe 10 ani
a fost de 5128 m3 apă/ha (tabelul 7). Aicest consum s-a reali2'Jat în proporţie

de 74,5 % din precipitaţHle căzute tn perioada de vegetaţie, 17,3 '/0 din
irigaţii şi 8,2 0/O din rezerva iniţală acumulatăîn sol.

Consumul Inaxim lunar şi diurn s-a reali2'Jat în lunile iunie şi iulie,
fiind de ~184 şi 1385 m 3 apă/ha, respectiv 42,1 m3 şi 44,8 'm3 apă/ha pe zi.

Pe faza de creştere din consumul total, 9,9 0/O s-a realizat de la plantat
la răsărire, 24 % de la răsărire pînă la începutul formării tuberculilor.
36,9 0/O de la începutul formării tuberculilor pînă la încetarea creşterii

tufelor şi 28,8 % de la încetarea creşterii tufelor pînă la l]Sicarea vrejilor
Pentru a scoate în evidenţă eHcienţa economică a irigării cartofului

în această zonă s-a cakulat sporul de venit net realizat la 1 m3 apă, cît
şi sporul de venit net la 1000 lei cheltuieli supli'm'entare. Din aceste calcule
rezultă că prin irigare s-a obţinut un venit net de 4038 lei/ha faţă de cultura
neirigată, iar la 1 mJ apă s-a realizat 4,58 lei. Sporul de venit la 1000 lei
cheltuieli suplim'entare a fost de 5234 lei. Venitul net este mai mare prin
administrarea dozelor mari de îngră~ăiminte chimice indiferent de plafonul
minim al umidităţii solului.

CONCLUZII. (1) Prin irigarea cartofului în condiţiile zonei subumede
de la Cluj-Napoca pe un sol aluvial ooluvial ca~bonatat situat pe terasa a
II-a a Some!şului, sporurile de producţie 'ce se obţin sînt în funcţie de frec
venţa şi repartizarea precipitaţiilor, fiind cuprinse între 10,1 - 39,3 0/O,

iar în n1edie 'pe 10 ani de 22,4 % , Aceste sporuri de producţie s-au realizat
pe un agrofond bogat şi la un regim de apă bine dirijat, satisfăcînd in mod
egal cerinţele faţă de apă şi cele faţă de aerul din sol. S-a constatat efectul
corelat al dozelor de îngrăşăminte chimice şi îmbunătăţirea regimului de
apă a solului. ~2) Oa urmare a irigaţiei, creşte producţia de amidon la ha
cu 1,1 tlha deşi se înregistreazăo uşoară tendinţă de scădere a procentului



Tabelul (1

Producţia şi calitatea tuberculilor in funcţie de regimul de irigare şi agrofond. (Tuber ~'ield size tuber und starch ('ontent in function
01 lmmidity level and fertilizatlon)

1972-1974

Producţia de Uniformitatea tubcrculilor (%)
Vari- tuberculi Amidon
ante Plafonul minim de umiditate Agrofond Dif. Semnif. Q/

/0

t/ha I % mari I mijlocii I mici

VI Neirigat N oP O 32,4 100,0 - - 35,4 49,1 15,5 HI,l
V2 Irigat 50 % din lUA N oP o 36,1 111,4 3,7 * 41,7 49,6 8,7 18,8
V Irigat 50 % din lUA NI20P o 38,5 118,8 6,1 ** 44,1 49,2 6,7 18,63
V Irigat 50 % din lUA N160P126 39,9 123,0 7,5 *** 44,4 48,3 7,3 18,54
V5 Irigat 70 % din lUA N oP o 38,1 117,6 5,7 ** 44,4 45,6 10,0 18,4
V Irigat 70 % din lUA N120P Il 38,9 120,1 6,5 *** 45,0 46,9 8,1 18,5
V Irigat 70 % din lUA N150P120 405 125,0 8,1 *** 42,5 48,7 8,8 18,5
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Tabelul 7

Consumul de apă lunar şi diurn la cartoful irigat in mS/ha.
Mensual and daily water eonsumption al potato crop ullder irrigation.

IUedie pe 10 ani

I
Lunile

ISpeci:icare

I I I I I
Total

IV V VI VII VIII IX

Consumul de
apă lunar 315 795 1184 1385 978 '173 5128
Consum de
apă diurn 149 25,5 42,1 44,8 31,8 23,4 -

de amidon. Calitatea eartofului se îmbunătăţeşte prin creşterea proporţiei

tuberoulilor mari în detrimentul cel'or mici. (3) Regimul de irigaţie al
cClrtofului este alcătuit din. 1-3 udări aplicate în fazele critice pentru apă,

cu norma de irigaţie de 500-1500 m3 apă/ha. Udările de aprovizionare nu
sint necesare decît în pr1măveriie foarte secetoase. (4) PlafonuJ minim de
umiditate este de 50-70 % din lUA cu ex!cepţia înfloritului oînd umidi
tatea nu trebuie să scadă sub 70 0/O din lUA. Adîncim'ea de umezire a
~~,olului este de 0,4-0,7; mai ,mică Ln faza I-a şi mai mare în faza a II-a
~?i a III-a de creştere. (5) Consumul total de apă este de 5128 m3/ha. Consu
mul lnaxim lunar şi 'diurn se realizează în lunile iunie, iulie şi august. (6)
Prin irigarea raţională a cartofului şi prin fertilizarea corespunzătoare se
realizează un venit net de 4038 lei/ha, revenind 4,38 leil1 m3 apă şi 15,3
lei la 1 kg substanţă activă de îngrăşăminte.

VERSUCHSERGEBNISSE ZUR BEvVĂSSERUNG,DUNGUNG UND
"VASSERVERBRAUCH BEI KARTOFFELN IlVI KREIS CLUJ-NAPOCA

ZUSAMMENFASSUNG

In der Hachschule fUr Landwirtschaft Dr. Petru Graza aus Cluj-Napaca, wurde
im Jahre 1965 - 1974 die Wirkung der Bewăsserung und Dungung auf den Kar
taffelertrag uncl Qualităt, Sawie das Bewăsserungsregim·unel Wasserferbrauch der
kartaffelpflanze untersucht.

Mit clen erzielten Verschsergebnissen kannte nachgewiesen werden, dass die
E:rtragzunahme van 10 - 39,5 % die zu der Bewăsserung zuzuschreiben ist, van der
Verteilung cler Niderschlage abhăngt.

Der Stărkegehalt senkte mit 0,17 010 (im Durchschnitt pra 10 Jahre) abel' der
gesamte Stărkegertragpra ha nahm zu.

Durch die Dungung unter bewăsserten Bedingungen konnte eine Ertragzu
nahme van 25,8 - 26,7 kg kartaffelknollen je kg Dungungswirkstaff erreicht werden.
lJie Qualităt der Knallen wird durch die Zunahme van Anteil an grassen Knallen
besser.

Das Bevlăsserungsregim besteht aus 1 - 3 Bewăsserungen mit einer vVasser
!'~D.be van 500 - 1500 m 3/ha, bis zu einer Badenfeuchtigkeit van 50 - 1'.0 Ofo der
gesmnten Wasserkapazităt des Badens und eine Benetzungstiefe van 0,4 - 0,7 m.

Der gesamte Wasserverbrauch van 5.128 m 3jha wurde zur l!?75,5 Ofo aus den
narmalen Nielerschlagen 17,3 Ofo durch clie Bewasserung und 8,2 Ofo aus der Baden
1'2SerVe gesichert.

Durch die Bewăsserungwurde ein Nettaeinkammen van 4.038 lei/ha, bezihungs
weise 4,58 lei/m3 Wasser erzielt. Die Dungung versicherte eine Nettaeinkammen van
15,3 lei fUr je kg Wirkstaff.



Tabelul 8

{:onsumul de apă al {'nrtofului pe fnze de creştere. (\Yater consumption of potato plants at different nroniu{l phases).

Media pe 10 ani

COI:sum de apă
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Fazele de creştere

De la plantat la răsărire

De la r:'isărire pînă la începutul formării tuberculilor
De la inceputul formării tuberculilor pînă la încetarea
turelor (Raport vreji - tuberculi 1: 1)
De la incetarea creşterii tufelor pînă la uscarea lor.

Tot al

Illien'alul Nr. de zile
m 3/ha

14.I\' 8.V 21 506
8.V lG. VI :39 1253

crc<;;teriil 16.VII-28.Y1I 42 1893

28.VII-23.IX 57 1476

162 5128

%

9,9
24,1

36,9
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IRIGATION. FEHTILIZATION AND V/ATER CONSUMPTION IN
POTATO FIELDS IN NOT TOO HUMID ZONE OF CLUJ-NAPOCA

SUMMARY

Results concerning yield and its structure were conducted at the Agronomical
University Cluj-Napoca in 1965 - 1974. The irigation increased the yields with
10.1 - 39.3 %. The starch content of the tubers decreased not significantly (with a
10 jears average of 0.17 Ofo) but the total starch yield exceeded that one of the uniri
gated crop. By fertilizing undeI' irigation conditions, 25.8 - 26.7 kg tubers/1 kg fer
mizer active substance are obtained in addition. The size ratio is improved, almost
the tubers are big (ware tubers).

The irigation system consists of 1 - 3 sprayings (500 - 1500 m 3 water/ha,
each). The minimum humidity level is 50 - 70 Ofo of the active humidity interval the
"wetting depth must be 0.4 - 0.7 m. The total water consumption is 5.128 m 3/ha; the
water was cupplied 74.50f0 by rainfalls, 17.3% by irigation and 8.2% by previous
humidity of the soil.

A net income of 4,038 lei/ha (4.58 lei for each m 3 \vater from the irigation
system) was obtained. By fertilization a net income of 15.3 lei for each kg active
substance was obtained.

PE3y.nbTATbI OPOlllEHH5I, Y,U013PEHI15I I1 I13Y4EHI15I
PACXO,LJ,A BO,UbI HA nOJH1B DOCECOB KAPTO<PE.n5I

B 30HE KJI J1)K-HADOKA

PE3IOME

B 1965-1974 Ha ArpOHOMIItleCKOM HHCTHTyTe HMeHH ll-p TIeTpy fp03a B .I\J1YIKe

HarroKe H3YQaJIOCb Bmuame OpOlllem151 II y,ll,OOpeHHH Ha ypO)KaHHOCTb H Kal-IeCTBO KapTO

epe.n5I, peIKHM nO.'1HBa H nOrJIamellHe BO)1,bI paCTeHlIHMH. TIOJlyl-IeHHhIe ,ll,aHHbIe rrOKa3hIBaIOT,

tiTO npHoaBKH yp0)1(aH 13 10,1-39,3% nOJlylJaeMble npa opOllleHHH HaXO,ll,HTCH B 3aBHCHMOCTH

OT pacnpe,ll,eneHHH aTMocepepHx~ Oca,ll,KOB. XOTH npoueHT KpaXMana CHlIlKaeTCH B cpenHeM

3a 10 neT Ha 0,17% , Bce )1(e c60p KpaXMaJIa 60JIbllle lleM y HeopOlllaeMoro KapTo<peJI5I,

YJl06peHHe npHMeHaeMoe 13 YCJIOBHHX opollleHHH naeT npH6aBKy yPO:tK3H pa13HylO 25,8
26,7 Kr KJIy6Hei'r Ha 1 Kr aKTH13Horo Belll,eCTBa . .I\3lJeCTBO ypoIKaH yJly4waeTcH 6JlarO,'lapSI

yBeJIH'IeHHIO tIHCJ13 60JlblllHX K.lIy6Helj B ylll,ep6 KJly6HHHM Cpe,ilHeil H MaJIOll BeJ[HlJHHbI.

Pe)KHM opollleHHH KapTocPeJ1H COCTOHT H3 1-3 IIOJIH BOB npH HopMe IIOJ1tlBHO(1 BOllbI

paBHoH 500-1500 M3/ra. MHHHManbHbIH rrnaepoH BJla.lKHOCnl paBeH 50-700/0 HllTepnana

IIOJIe3HOIi BJlafll, a r.'Iy6Hl1a YJ3.rIa)1(HeHHH IIo tIBbI 0,4--0,7 M. 06lll,HH pacxon BO,ll,bI paBeH

5128 M3/ra, B TOM QHCJIe 74,5010 OT aTMocepepHbIx OcanKoB, 17,30/ 0 OT nO.TIIma H 8,2% 

npe,ll,CTaBJI51IDlll,HH HatIaJIbHbI1I 3anac rr04BeHHOH BnarH.

0poIIleI-lHe rroceBOB KapToej)C'.'I5I cnono6cTBoBano rrO.1JYiJeHHlO tlHCTOi'l npH6bIJIH B

4038 JIeH/ra. TIpHMeHelme XIIM!!lIE'CKHX y,ll,06peHHH rrpHHec.TIO tIHCTbIrI lI,OXO,ZI, B 15,3 JIeH Ha

K3)l{,ll,bIH: Kr npHMeHeHlIoro ,ZI,eiicTJ3YIOlll,erO BelJJ,ecTBa.

BIBLIOGRAFIE

DAVIDESCU, D., REICHBUCH L., 1972; Anale LC.C.S. Braşov, Cartoful, 3.
GUTA, M., PASC, 1., MUREŞAN, S., MANOLESCU, 1., 1970; Anale LC.C.S. Braşov,

Cartoful, 2. MARKUS ST., 1969, Anale LC.C.s. Braşov, Cartoful, 1. REICHBUCH, L.,
BREDT H., COPONY, W., LUCIA DRAGOMIR, MATHE, ST., EUGENIA TANA
SESCU, 1973 ; Anale IC.C.S. Braşov,Cartoful4.

Frezentatli. Comitetului de Redacţie

la. 20 aprilie 1975
Referent:

Praf. dr. VI. Ianescu-Siseşti



LUCR. ŞT. l.C.C.S BRAŞOV, CARTOFUL, 1976. VOL. VII.

CERCETĂRIPRIVIND PERFECTIONAREA TEHNOLOGIILOR
COMPLETE PENTRU PRODUCER,EA CARTOFULUI

H. BREDT, M. BERINDEI, G. MORAR, şi ELENA NEAGU
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In anii 1973 şi 1974, pe două soiuri diferite (Braşov şi Hurezu
Făgăraş) au fost verificate şi analizate experimental 24 tehnologii
complete pentru producerea cartofului, rezultate prin dirijarea
concomitentă şi cumularea efectelor tuturor operaţiilor tehnologice
noi la care s-a apelat (figura 1). Tehnologiile noi care s-au conturat
pe această cale, cu aplicativitate imediată şi de perspectivă, au
atins parametri superiori sub aspectul cheltuielilor de producţie,

venitului net, necesarului de muncă vie şi mecanică şi consumului
de materiale, alături de sporuri medii de producţie pînă la 37 Ofo
sau 69 q/ha (tabelul 2). S-a observat în deosebi o constantă mărită

a producţii lor obţinute prin noile tehnologii. Analiza aportului sec
venţional al operaţiilor tehnologice utilizate a permis cunoaşterea

rezervelor existente, pentru perfecţionarea tehnologiilor, fie sub
formă de verigi tehnologice apte pentru generalizare, fie sub formă

de aspecte care mai comportă cercetări. Rezultate bune au dat în
deosebi tehnologiile bazate pe elemente ale sistemului de lucrări

minime. S-a desprins concluzia generală, că există încă numeroase
posibilităţi de raţionalizare şi simplificare a tehnologiilor pentru
producerea cartofului.

In etapa actuală, dezvoltarea tehnologiilor agrircole nu mai fi
'f..;oncepută ca o evoluţie lentă, în care metodele şi mijloacele tradiţionale

:se îmbunătăţes'C şi se adaptează continuu noilor cerinţe, ci ca o dezvoltare
în salturi, care asigură alinierea la productia agricolă modernă (H a r tia
1973; Winkler 1973; Eberhard 1967; Berindei şi colab. 1975).

Din punct de vedere ştiinţifk, tehnologiile de producţie sînt con
cepute şi rnînuite tot mai mult ca unităţi dialectice sau sisteme multidi·
mensionale, în care efectul final "producţia" este rezultatul cUiITllllat al
tuturor operaţiilor tehnologice, care se intercondiţioneazăputernic (I-fo-"f:
mann 1965; Socol 1974 şi Heady şi Dillon 1969; Preis
sI e r 1972 ş.a.).

In această concepţie, perfecţionarea continuă a tehnologiilor de pro
ducerre a cartofului la Le.C.S. Braşov, şi·-a pus ca obiectiv numărul 1
interpretarea tehnologiilor complete de producţie şi stabilirea pe cale expe
rimentală de noi tehnologii de perspectivă. Prezentăm în această lucrare
;rezultate în acest sens.
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METODJ-\ ŞI CONDIŢIILEDE LUCRU. A fost executată o experienţă riguroasă

de cîmp, cu 24 variante redate schematic În figura 1. Aceste variante reprezintă 24
tehnologii diferite de producere a cartofului (1-24), cu grad progresiv de perfecţio

nare prin: a) raţionalizări succesive, cîte una pe tehnologie, marcată cu semnul x,
~i b) reducerea numărului de operaţii tehnologice.

Toate raţionalizările adoptate se cumulează lnsă, ajungîndu-se astfel la tehno
logii tot mai noi şi mai simple, aplicabile în prezent pînă aproximativ la variantele
16-17. Restul variantelor pînă la 24, reprezintă complexarea în această experienţă şi

a preocupărilor LC.C.S. privind sistemul de lucrări minime la cartof (BREDT şi

POPESCU, 1972, BREDT şi colab. 1973, T AMAS 1974), care se concretizează aici prin
variante extreme, de perspectivă, spre care trebuie tins.

Numărul de lucrări scade de la 16-18 în varianta 1, la numai 4-6 lucrări sau
operaţii tehnologice în ultimele variante. Dar la aceste lucrări se mai adaugă 7 lucrări

comune tuturor variantelor: arătura de vară, 5 tratamente fitosanitare şi recoltatul
cartofului, astfel Încît reducerea reală numărului de lucrări tebuie considerată de
la circa 24 la 13 lucrări (fără transporturi).

Această experienţă s-a executat timp de doi ani (1973 şi 1974), pe două soIuri
diferite din punct de vedere genetic şi textual: a) La Braşov, pe un sol pseudogleic,
mijlociu spre greu, cu 26-30 % argilă şi cu fertilitate bună (8 % humus, 11,8 mg
P20S) ; b) La Hurezu-Făgăraş,pe un sol argilo-iluvial, mai uşor, cuprinzînd 14-19 G/o
argilă, cu fetrilitate mediocră (2,7 - 3 0J0 humus, 3-5 mg P20S), sensibil la executa
rea lucrărilor mecanice, datorită excesului temporar de apă. S-a lucrat în patru repe
tiţii, cu parcela de minimum 140 m 2, pentru condiţii de mecanizare (tractoarele
U-650 şi L-400).

Condiţiile climatice au influenţat diferit în cei 2 ani, în special prin regimul de
umiditate: Excedentul de precipitaţii din anul 1973, încă din lunile de toamnă-iarnă

<+127 şi +139 mm) şi apo în luna mai (+44 şi +52 mm), a avut un efect diminuant
asupra producţiilor medii de tuberculi, comparativ cu anul normal 1974. Influenţa

acestor condiţii diferite asupra tehnologiilor experimentale, se va vedea mai concret
la rezultate.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. In tabelele cu rezultate,
fieoare din cele 24 tehnologii experimentate este caracterizată prin ele
mentul nou, respectiv operaţia tehnologkănouă pe care o aduce. Toţi indi
catorii eeonomid (consumul de material, necesarI de ore-om şi ore-agregat,
cheltuieli de producţie şi venitul net) sînt ealeulaţi pentru tehnologie com
pletă, deci inclUisiv ,cele 7 lucrări comune tuturor variantelor sau tehnolo
giilor experimentate.

1. Analiza efectului cumulat al operaţiilor tehnologice îmbunătăţite.

Deşi la conceperea experienţei rezultatul principal scontat prin raţionali

zarea şi simplificarea tehnologiilor a fost reducerea cheltuielilor şi a pre
ţului de cost, s-au înregistrat şi diferenţe de producţie înselnnate (tabelul 1):
în medie pe 2 ani pînă la 21% sau 69 qjha la Braşov şi pînă l'a 37% sau
62 qjha la Hurezu. Mediile diferenţelor obţinute prin diferitele îmbunătă

ţiri tehnologice (tabelul 1, jos), au fost şi mai pronunţate în favoarea solului
mai uşor dar puţin drenat de la Hurezu (18 0/O sau 30 q faţă de numai 7 0/O

sau 23 q la Braşov), ceea ce a confirmat de la început faptul că sensibilitatea
solului la lucrările mecanice este determinată cu precădere de regimul
hidric al acestuia (B eri n d e i,.1970 şi 1972).

Un alt lucru foarte important care poate fi observat, priveşte sigu
ranţa producţiilor: de la osdlaţii mari de producţie în primele variante,
se ajunge la sporuri tot mai mari dar şi mai constante, paralel cu imprima
rea şi acumularea a tot mai multe posibilităţi de raţionalizare.



Tabelul 2

Efectul cumulat al operaţiilor tehnologice îmbunătăţite aSupra cheltuielilor de producţie. (Cummulate{l effect of improved
technological opel'ation on production cost)

- Uezultate medii pe doi ani -

Cheltuieli la hectar CheltuieWe la tona de produs

Tehnologia Nr. de operaţii

I I
BRAŞOV

I
HUREZU

sau lucrări" lei/ha % Dif.

I I \ \lei/to % Dif. Lei/ta OI Dif./0

1 17 8105 105 422
I

238 96 -9 395 79 -106
2 15 mt. 7683 100 O 247 100 O 501 100 O
3 15 7672 100 -11 239 97 -8 466 93 45
4 15 7672 100 -11 280 113 33 436 87 -65
5 15 7657 100 -36 234 95 -13 49 92 -43
6 14 7652 100 -31 249 101 2 403 81 -98

7 13 7542 98 -141 246 100 -1 472 94 -29
8 12 7179 93 -504 239 97 -8 452 90 -49
9 13 7803 102 120 249 101 2 432 86 -69

10 12 7776 101 93 247 100 O 464 93 -37
11 11 7723 100 40 276 112 29 500 100 -1
12 10 8019 104 336 269 109 21 523 105 22

13 10 8019 104 336 276 112 29 502 100 1
14 9 8006 104 323 231 94 -16 369 74 -132
15 9 8022 104 339 250 101 3 379 76 -122
16 9 8022 104 339 251 102 4 377 75 -124
17 7 7885 103 202 258 104 11 392 78 -109
18 6 7871 102 188 238 96 -9 355 71 -146
19 5 7896 103 213 217 88 -30 354 71 -147
20 6 8132 106 449 230 93 -17 358 72 -143
21 5 8221 107 538 229 93 -18 377 75 -124
22 5 8575 112 892 256 104 9 402 80 -99
23 6 8575 112 892 255 103 8 384 77 -117
24 6 8575 112 892 258 104 11 403 81 -98

",) La fiecare variantă se adaugă cite 7 lucrări comune tuturor tehnologiilor.
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Atît la Brasov cît si la Hurezu au rezultat diferente foarte mari între
plantarea semi~ecanizată şi cea lnecanizată cu maşina 4 Sa BP-62.5*
(variantele 1 şi 2), ceea ce evidenţiază o serie de defecţiuni ale plantatului
mecanizat, privind desimea, adîncimea, uniformitatea plantatului, tasarea
solului etc.

Tabelul 3

mectul cumulat al operaţiilor telmologlee Imbunătăţlteasupra venltului net turc!Jl:'ltrat. (Clllml.ll"
lated cUeet of improved teehnologleal operatlons on net luco ml:').

Rezultate medii pe doi ani

I BRAŞOV HUHEZU 1

Tehnologia ") Nr. de operaţii
Mii

I I
Mii

I I
sau lucrări

lei/ha % Dif. lei/h
o' Dif.10

1 I 17
1

22,1

I
119 3,6

1
7,0 175 3,0

1

2 I 15 mt. 18,5 100 O 4,0 100 O
:3 15 19,5 105 1,0 I 5,3 132 1,3

I
4

I
15 20,6

I
111 2,1 5,5 138 1,5

5 15 19,5 105 1,0

I
4,8 120 0,8

6 14 18,6 100 0.1 6,2 155 2,2

I 7 13 18,9 102 0,4 3,7 92 -0,3
8 12 18,6 100 0,1 4,5 112 0,5
9 13 17,8 96 -0,7 5 ') 130 1,2,....

10 12 19,7 106 1,2 3,7 92 -0,3
11 11 18,2 98 -0,3 I 2,7 68 -1,2 I

I
12 10 18.5 1 100 O I 3,0 75 -1,0

13 10 17,5

I 95 -1,0 2,1 52 -1,9

1

14 9 20,9 113 2,4 7,7 192 3,7
15 9 19,7 106 1,2 7,2 180 :3,2
16 9 20,0 108 1,5 6,9 173 2,9
17 7 19,7 106 1,2

I
4,4 110 0,4

18 6 21,3 115 2,8 8,1 202 4,1

19 5 24~3=\\ 131 5,8 8,2 205 4,2
20 6 21,4 .. 116 2,9 8,0 200 4,0

I 21 5 21,8 118 3,3 7,2 180 3,2

I
22 5 20,2 109 1,7 6,2 155 2,2
23 6 20,9 113 2,4 6,8 170 2,8
24 6 21,0 114 2,5 6,5 162 2,5 1

Producţia

martorului q!ha
329

*) La fiecare variantă se adaugă cae 7 lucrări comune tuturor tehnologiilor.

in tabelul 2 este redat acelaşi efect cumulat ·al elementelor noi impri
mate tehnologiilor, asupra cheltuielilor de producţie (cheltuieli directe, fără

transporturi şi lucrări de condiţionare).Se poate constata că perfecţionarea

tehnologiilor a influenţat relativ puţin cheltuielile de p~oducţie la he,ctar.

olt) Maşina este Qffiologată şi se produce In serie.
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Tabelul 4

Analiza contribuţiei imUviduale a operaţiilor tehnologice la realizarea PRODUCŢIEI DE TUBERCULI
(Analysis of individual contributIon of each technoloflical operation in tuber yield buiilling).

I::::~ Diferenţele faţă de varianta precedentă

~*
Media diferenţelor pe grupele

0..-
~.i: Brasov Hurezu

p ~i P)
0..""

0* Operaţiile tehnologice °ts
Media difere- Clasarea

-o eu ;:l

1,974 1,974
renţelor

B,.",v I fIu"'u I b v
;:l >::

,o ..... . 0.. ......

-.<:: ~~
1973 1973

q/ha I + t -1 O 197311974 1973 \ 1974 E·~<lJ <lJ
tI..;.>

S

P 1 Lucrat tradiţional plantat semimec. 17 O O O O O
2 Plantat mecanizat/semimec. (mt) 15 -16 -60 -46 -56 -44 000 1

3 Nivelat toamna/primăvara 15 8 16 5 29 15 '" 4 -3,0 4,8 12,2 2.0 4,0

4 Cultivator/grapă cu discuri 15 11 8 14 - 5 7
5 Grapa cu coW osciL/cultivator 15 - 2 -13 - 4 -16 - 9 -
6 Aplicarea N localizat la plantare 14 -29 8 32 O 3 -

--- --------------- - - ----------
1 7 Rebilonări repctate/praşile 13 O - 3 7 -34 - 8 +

8 Eliminarea praşilei manuale 12 - 6 - 1 - 9 15 O +

9 Erbicid Gesagard pe rînd 13 - 6 14 -12 2 - 1 -2,5 5,8 -1,0 -3,3 -0'3

10 Erbicid Gesagard peste tot 12 20 O 28 - 5 11 o 5

11 Combinarea erbicid + rebilonare 11 -42 11 -16 - 5 13 3

12 Erbicid Gramoxone preemergent 10 19 14 - 4 7 9 6
- --------- ------ --- - - - ------ ----

P 13 ApUc. îngr. de P şi K primăv. 10 - 9 3 -28 8 - 6 +
14 ApUc. îngr. NPK locaL la plantare 9 63 4 90 50 52 *** 1

15 Freza 10-15 cm/grapa cu colţi oscil 9 -29 - 6 O -15 -13 o 4 4,1 4,1 13,1 6,8 7,0

16 Freza 18-22 cm/freza 10-15 cm 9 - 6 12 O 4 3
17 Elimin. arăturii şi nivelatului toamna a7 -15 2 -45 -33 23- 000 2

18 Freza + plantat +îngrăşăm. NPK 6 21 10 62 27 30 *** 2

- ------------ --- --- - - - ----------
1 19 Erbicid Gesagard la plantare 5 36 34 1 3 19 ** 3

20 Plivit chimic cu erbicid MCPA 6 - 4 -46 6 - 3 -12 o 5

21 Erbicid Diralid pe vegetaţie 5 11 2 - 7 - 8 - 1 - 1,3 O -1.7 1-1,1 -0,4

22 Erbicid Gesagard la îmbobocire 5 -28 - 6 - 5 - 4 -11 o 6

23 Rehilonat înainte de recoltare 6 O 6 17 O 6

24 Afinat bilonul+rebilonat 6 - 7 10 -22 5 - 4
- --- --------------- - - - ----------

DL 5% 18 22 12 14 11 - - -

*) P=pregătirea terenului şi plantarea; I=intreţinerea culturii
**) La fiecare variantă se adaugă cite 7 lucrări comune tuturortehnologiilor
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Tn general alcestea au cr,escut cu pînă :La 900 lei/ha sau 12 %, !ceea ce denotă
că reducerea număruluide operaţii tehnologice nu a putut compensa chel
tuielile !mai mari, legate de perfecţionarea acestora prin erbidde, maşini

mai complexe, califieare superioară, etc. Dar datorită sporurilor de pro
ducţie realizate, s-au obţinut reduceri însemnate la cheltuielile de pro
ducţie per tona de tubeIiculi : în medie pe doi ani pînă la 71 % la Hurezu
şi pînă la 88 0/O la Braşov, ceea ce constituie un rezultat foarte v-aloros.

Venitul net înregistrat (tabelul 3) a fost calculat pe baz!a cheltuielilor
totale de produoţie. S-a ,confirmat şi aici dependenţa acestui venit net (lei
la hectar) de nivelul producţiei realizate: în ;medie pe doi ani numai 4.000

'lei la 166 q/ha (Hurezu), dar 18.500 lei la o producţie medie de 329 q/ha
(Braşov).

Rg,l: !:!!!.~YE!:~~~~~~~~'!!!!:.~!-~~'!!E.=.!!!..~

Fig. 1. Prezentarea schematică a variantelor experimentale (Scheme of experimental
variants).

In ee priveşte efeetulcumulat al raţionalizărilor aduse,
venitul net au fost de asemeni mai reduse la Brasov. dublîndu-se însă

de luartor la Hurezu (de la 4.000 la 8.000 lei/ha' în' medie pe doi ani), pe
măsura simplificării tehnologiilor, care constituie o condiţie esenţială pe
aceste soIuri.

In figura 2 s-au analizat principalele componente ale preţului de cost,
funcţie de în1bunătăţirile aduse tehnologiilor complete exprimate aici prin
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r,educerea numărului de lucrări de la 24 la numai 12 lucrări. Rezultatul
este deosebit de favorabil la necesarul de mUllJcă vie (alin. 2.1), la care
numărul de ore om a putut fi redus în condiţii experimentale (fără între
ruperi obiective în muncă) de la 7-12 la sub 2 ore om la tona de cartof.
Scăderi însem,nate s-'au înregistrat de asemeni la necesarul de muncă

mecanJcă (alin. 2.2), exprimat sub formă de ore agr,egat şi hantri arătură

normală. Datorită faptului că perfecţionarea tehnologiilor s-a făcut în
mare rnăsură prin cOHlplexarea mijloacelor mecanice. număooI de ore
agregat a scăzut de la 1,1-1,9 la 0,4-0,9 ore agregat la tona de tuberculi
cartof. Complexarea mijloacelor utilizate este exprimată prin slcăderi mai'
puţin ,pronunţate ale numărului de hanturi afăturănormală în variantele
cu lucrări mecanke.

Cheltuielile pentru materiale, dilnpotrivă, iaU crescut distinct s'emnd
ficativ paralel cu oumularea tmbunătăţirHor de tehnologie. La hectar,
valorile au crescut între ei600 şi 7200 lei, iar la tona de produs (figura 2,
alin. 2.3), creşterea cheltuielilor pentru materiale este întreriUptă la 280 lei
la şi respectiv 470 lei la Hurezu. Rezultă deci că creşterea cheltuie
lilor de producţie observată paralel :cu ,perfeicţionarea tehnologiilor (tabelul
2), se explică prin creşterea oonsumului de materiale, concret de enbidde
pentru înlocuirea lucrărUor n1eeaniioe şi IInanuale, consUl."TIul de muncă vie
şi de muncă mecanică fiind în continuă scădere.

II. Analiza efectului individ.ual al operaţiilor tehnologice. In conti
nuare s-a analizat contribuţia individuală a diferitelor operaţii teh-
uv....'v~"' ..' expedmentate. în cadrul întregului lanţ tehnologic, la realizarea

vvu."~,, de tuberculi (tabelul 4). S~au folosit în acest sens diferenţele

şi minus imprimate de diferitele operaţii tehnologke faţă de varianta
mereu precedentă, pe looalităţi, ani şi în medie. Pe baza acestor diferenţe,

operaţiile tehnologice analizate s-au putut categorisi în 3 grupe (cu influ
enţe pozitive, negative şi fără influenţă) şi clasa după mărimea efectului
exer{~itat.

1. Efecte pozitive, în medie pe 4 determinări, s-au constat;at :
1.1. Pe locul 1, cu un s,pot mediu de 52 q/ha, pentru aplicarea îngră

şămintelor NPK localizat pe rîndurile de plante. Este o măsură deosebit
de eficientă în actuală, dnd încă nu dispunem de suficiente îngră

să[minte.

. 1.2. Pe locul 2, cu un spor mediu de 30 q/ha, constant, complexarea
lucrărilor la cartofului după sistenlul lucrărilor minime, deci

+ îngrăşăminte NPK, acest procedeu prevenind favorabil

1.3. Pe locul 3, spor n1ediu de 19 q, dar 34-36 qjha pe solul greu
de la Braşov, s-a situat aplicarea erbicidului Gesagard mai timpuriu, la
plantare, ded co:mbaterea buruienilor în prin1ele faze solul umed, pe cale
chimică si nu lucrări mecanice care tasează

lA.'Ca spor mediu de 15 q/ha, luai mare în anul 1974 cu iarnă normală,
s-a situat nivelarea terenului din toamnă comparativ cu executarea acestei
lucrări primăvara.

1.5. Pe locul 5, cu sporuri mai tn condiţiile de umiditate mare din
anul 1973 (20 şi 28 q/ha), s-a clasat aplicarea erbicidului Gesagard pe toată

15*
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deci eliminarea completă a lucrărilor n1ecanice, comparativ cu
aplicarea erbicidului numai pe dndurile de plante.

1.6. Cu efect mai mare la Braşov (19 şi 24 qlha), pe solul mai greu
~;'l cu multe buruieni perene, s-a mai evidenţiat înlocuirea lucrărilor de
intreţinere pînă la răsăritul cartofului, cu un tratament chimic cu erbicid
total.

2. Cu efect negativ asupra producţiei au rezultat:

2.1. Pe primul loc, cu climinuări oonstante de producţie între 16 şi

GO qfha, plantatul n1ecanizat cu maşina 4 Sa BP-62,5 faţă de plantatul
semimecanizat executat cu tractorul RS 09. Pătrunzînd cauzalitatea acestor
diferenţe. s-a putut constata un complex de factori începî,nd cu desirmea
cuiburilor, repartiţi:a tuberculilor. adîncimea de plantare, vătămări de
tuberculi, goluri la răsărire, etc.

2,2. Eliminarea arăturii şi a nivelului toamna, numai la Hurezu
{-45 şi -33 q/ha), unde pără.sindu-se tîrziu terenul nu s-a executat cores
punzător arătura de vară. Acest deficit a fost însă compensat de lucrarea
complexă ilnediat următoare:freză + plantat + îngrăşăminte.

2.3. Conlbinarea aplicării erbicidului Gesagard cu lucrarea de rebi
lonare în preajma răsăritului, lucrare care mai soHcită îmbunătăţiri de
ordin tehnic.

2.4. Lucrarea superficială cu freza comparativ cu gl1a\Pa au colţi

osdlanţi, cu efect negativ numai în situaţiile cu pir în experienţă (-29 şi

--15 qlha), în care această lucrare a cauzat fragmentarea şi înmulţirea

pirului.
2.5. Plivitul chimic cu er:bicidul 1\1CPa- din cauza lipsei unuierbicid

potrivit pentru tratamente cu vegetaţie.

2.6. Aplicarea fazială ,a erbiddului Gesagard, sub plante în faza de
i,mobodre, pentru pregătireaefectului împotriva buruienilor tîrzii, procedeu
de asemeni încă nerezolvat din punct de vedere tehnic.

~elelalte operaţii tehnologice aplicate şi verifilcate în aceste expe
rienţe, au rezultat fără înfluenţă selnnîfieativă asupra producţiei de
tubereuli. Intre ele apar: elhninarea praşilei manuale, aplicarea îngrăşă

rnintelor cu fosfor şi potasiu abia primăvara, aplicarea erbiddului Diralid
pe vegetaţie, şi altele.

Această analiză a contrihuţiei indiv~duale a operaţiilor tehnologice
asupra efe,ctului final al întregei tehnologii, a permis ded evidenţierea

şi cunoaşterea foarte efi:cace a rezervelor existente pentru îmbunătăţire:

a) atît sub formă de rezultate veriHcate, care pot fi şi trebuie g'eneralizate;
Ib) cît şi sub formă de lipsuri sau probleme asupra cărora mai trebuie lucrat.

In ultin1ele coloane ale tabelului 4 este redată repartizarea aportului
adus prin îmbunătăţirile de tehnologie la mărirea producţiei, separat pe
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Fig. 3. Influenţa lucrărilor de pregătire a terenului, de plantare şi de întreţinere asu
pra principalelor componente ale preţului de cost (Effect of tillage, planting and

cultivating on main aspects of cost price).

cele două grupe de operaţii: pregătirea terenului şi plantarea (var. 1-6 şi

13-18) şi lucrări de intreţinere (var. 7----'12 şi 19-24). A rezultat un aport
sau o eficienţă imediată net superioară pentru grupa lucrărilor de pregătire

Ci terenului şi de pl,antare( sporuri medii pe operaţie de 4: şi 7 qfha) , şi un
cîmp de activitate şi de cercetare pentru rezolvarea multor aspecte încă

deficitare in cadrul tehnologiilor de intreţinere a culturilor de cartof (-0,3
şi -0,4 qjha pe operaţie).
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La rezultate identice s-a ajuns, dnd aceeaşi analiză prezentată în
tabelul 4 a fost efe,ctuată şi pentru influenţa operaţiilor tehnologice luate
în cercetare asupra venitului net înregistl1at.

In figura 3 s-a mai calculat efectul separat al o;peraţiilor pentru pre
gătirea terenului, plantare şi pentru întreţinere, asupra principalelor
elen1ente ale costului producţiei: consumul de miateriale, necesarul de ore
om şi necesarul de ore agregat la hectar şi la tona de produs. Se oonfirmă

şi aici creşterea paralel cu perfecţionarea tehnologiilor a consumului de
luateriale şi scăderea necesarului de ore om şi ore ,agregat, dar practic egal
pentru ambele categorii de operaţii tehnologice.

CONCLUZII. (1) Cercetările executate a upra tehnologiilor complete
pentru producerea cartofului, concepute ca unităţi dialectice, au evidenţiat

existenţa a încă numeroase posibilităţi de raţionalizare,sin1plificare şi chiar
revoluţionare a tehnologiilor uzuale. (2) Ca rezultat al adaptării şi cumu
lării concomitent a nUlueroase operaţii tehnologice~ noile tehnologii cu
aplicativitate imedilată şi de perspectivă au determinat sporuri medii de
producţie pînă la 37 % sau 69 q!ha şi mai ales o siguranţă sau constanţă

lnărită a producţiilor de tuberculi. (3) Din punct de vedere social-econo
mic, parametrii tehnologiilor conturate s-au caracterizat prin reducerea
cheltuielilor de producţie pînă la 60 0/O, mărirea venitului net pînă la
100 0/O şi reducerea pronunţată a necesarului de muncă vie şi mecanică.

(4) Analiza aportului secvenţional al openaţiilor tehnologice noi la care s-a
apelat, a permis cunoaşterea rezervelor existente fie sub formă de măsuri

apte pentru generalizare, fie sub formă de aspecte oare mai comportă cer
cetări. (5) A rezultat un aport sau o efkienţă imediat net superioară pentru
grupa operaţiilor tehnologice de pregătire a terenuJtui şi de plantare (cu
sporuri medii de operaţie de 4-7 q/ha). (6) Eficienţa tehno1ogkă maximă

au înregistrat-o tehnologiile bazate pe elen1ente ale sistemului de lucrări

lninime, care reprezintă m.ari perspective pentru ,producţia de cartof.

THE IMPROVEMENT OF THE TEHNOLOGIES
IN POTATO CROPPING

SUMMARY

By adding new technolagical aperations and by cummulating their effects, new

technologies of potato cropping were obtained. Experimented on two soils, the new
technologies lead to good results concerining cropping expenses, net income, amount
\)f hand mechanical work ; they permitted ta obtain yields with 37 % (69 q{ha) higher.
It is observed also that the high level of the yield is kept constant1y. There are many
ways to improve and simplifiy, often even revolutionary, the technologies.
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UNTERSUCHUNGEN ZUR VERBESSERUNG
DER VOLLKOMMENEN KARTOFFELANBAU TECHNOLOGIEN

ZUSAMMENFASSUNG

Durch die Einfiihrung von neuen technologischen Arbeitsgăngen und die
Anhaufung deren Okonomischen Wirkung wurden neue Kartoffelanbautechnologien
erarbeitet die sofort oder in der Zukunft in der Praxis eingefuhrt werden konnen.

Diese Anbautechnologien wurden auf zwei verschiedenen Bodentypen gepruft,
dabei wurden wertrolle Ergebnisse hinsichtlich der Producktionsausgaben, neto
Einkommen oder notwendige Arbeitskrăft und Materialien sowie eine Ertragszu
llahnle von 37 % b.z.w. 69 q/ha. Die Ertrăge die durch neue Anbautechnologien erzielt
wurelen waren vor allem sehr stabil.

Sehr gute Ergebnisse konnten mit den Anbautechnologien mit wenigen Arbeit
sgange erzielt werden. Es wurde die allgemeine Schussfolgerung gezogen dass es
viele Moglichkeiten fur die weitere Entwiklung Verbesserung und Vereinfachung
der Kartoffelanbautechnologien gibt.

YCOBEPlllEHCTBOBAHI1E TEXHOJIOrHPf
TIO TIPOH3BO,llCTBY KAPTOepEJI5I

PE3IOME

I1cnOJIb30BaHHe pH)J.a HOBbIX TeXHOJIOrHtieCKHX onepaUHH H O)J.HOBpeMeHHoe COBwe

meHHe HX 3~~eKTa nOBeJIO K pa3pa6oTKe HOBWX TeXHOJIOfHH npoH3Bo)J.cTBa KapTO~eJIH. C

HX HeMe)J.JIeHHhIM npHMeHeHHeM, H B nepcneKTHBe. I1cllbITaHHble B OIlbITHblX yCJIOBHHX Ha

)J.ByX pa3JIHtIHhIX 110Y:Bax 3TH HOBhIe TeXHOJIOfHH )J.OCTHfJIH BbICWHX napaMeTpOB B OTHO

llleHHH npOmBO)J.CTBeHHhIX paCXO)J.OB. tIHCTOH npH6hIJ1li, Heo6xo}J,HMOCTH B }KHBOM H Mexa·

HII'leCKOM Tpy)J.e, pacxo)J.a MaTepUaJIOB, a TaK)Ke H cpellllHx IlpH6aBOK ypO)KaH )J.aX)J.HmHX

AO 37%, HJIH 69 u/ra. Ha6JIIO)J.aJIOCh TaK)Ke nOBblweHHoe IlOCT05lHCTBO ypO)KaeB IlOJIylJeH

HhIX 6Jlafo}J,apH npHMeHeHHIO HOBhIX TeXHOJIOTHH. OC06eHI-IO xopOlllHe pe3yJIbTaTbI Jl,aJ1H

TeXHO.'IOfHH 6a3HpylomHecH Ha 3JIeMeHTaX CHCTeMbI MHIIHMaJIhHblX pa60T. OqeBHll,HO ljTO

cymecTByloT eme MHOfO B03MO)KHOCTeH paUHOHam13au~m. ynpomelUHl H }J,a)Ke peaOJIlOUHO

IlHpOBaHll5I TeXHOJIOrHH IlO npH03BO)J.CTBy KapTo~e~lH.
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Tabelul 1

Efectul cumulat al operaţiilor tehnologice îmbunătăţite asupra prodm·ţiei de tubercull. (Cummu!nted effect OI improved technological
operations 011 tuber :\iield)

S.

Media

Nr. de I BRAŞOV HUREZ -FĂGĂRAŞ

operaţii Pe ani (%) I i\leclia Pe anI (%) Isau .,..-__~__---,~__

lucrări 1973 \ 1974 q/ha I ~;) I DiL S. 1973 11974 I q/ha I X I DiL I
Perfecţionarea operaţiilor

tehnologice

Felul
op.
teh
nol*

***

***

***

***

51

58

52

-1293

1:35

131

131 I 51

131218

217

217

154

1
224125

101

117

119

78

153

1.5:3

153

138 I 126

6

25

21

39**

38***

102

112

106

108

112

335

350

354

368

367

111

115

112

113

98

96

84

109

106 I 115

252 I 406 329 100 O mt 120 212 166 100 O I mt.
103 10!1 341 104 12 04 114 183 110 17 *
107 lOG 351 107 22 115 111 188 11~3 22 *
106 103 343 104 14 112 104 178 107 12

95 105 333 101 4 139 101 194 117 28 I *
95104-;;1101- 2--11688116398-=3'--

92 104 :328 100 1 109 95 166 100 O
99 102 33:~ 101 4 l~H) 95 18:3 110 17 I *
97 108 :342 104 13 118 96 17:3 104 7
80 110 326 99 -3 104 94 153 98 -3
88 111 338 103 I 9 101 97 lM 99 -2

9

9

9

10

15
15
15
15
H

13
12
13
12
11
10

17
Lucrat tradit., plantat
semimec.
Plantat mecanizatjsemimec.
(mt.)
Nivelat toamna/primăvara

Cultivator!grapa cu discuri
Grapa cu colţi oscil.!cultivator
Aplicarea N localizat la cuib

3
Ll
5
6

2

16

15

17

14

18

P 13

P 1

1 19
20
21
22
23
24

1 7
8
9

10
11
12

Rebilonări repetate !praşile

Eliminarea praşilei manuale
Erbicid Gesagard pe rind
Erbicid Gesagard peste tot
Combinarea erbicid + rebilonare
Erbicid Gramoxone preemergent---1 ' I I I I I I � �__~'---,---,---
Aplic. ingr. de P şi K
primăvara

ApUc. ingr. NPK local. la
plantare
Freza 10-15 cm/grapa cu
colţi oscil
Freza 18 - 22 cm/freza
10-15 cm
Elimin. arăt. de bază şi

nivelatului I 7 90 115 347 105 18 115 101 179 108 13
---1 Freza+plantat+îngr. KPK __6_~~ 362 ~ 3~)~_~~~ 224 ~~~

Erbicicl Gesagard la plantare 5 112 126 398 121 69* ** 168 118 226 136 60 ***
Plivit chimic cu erbicicl MCPA 6 111 115 372 11:~ 43** 173 117 228 137 62 ***
Erbicid Diralid pe vegetaţie 5 115 115 379 115 50** 161 113 220 133 54 ***
Erhicid Gesagarcl la îmbohocire 5 104 114 362 110 33* 163 111 216 130 50 ***
Rebilonat inainte de recoltare 6 104 115 ~365 111 36 * 177 111 224 135 58 ***

I Afînat hilonul+rebilonat 6 101 i~ 367 111 38* * 159 11:3 216 ~~I~

DL 5 % 13 7 9 :30 15 8 ~ _1]
;:,porurile medii lţ de V2 O 11 x 7 2~) :35 8 x18 30

*) P=pregătirea terenului şi plantarea; I=intreţincroieullurilor;

**) La fiecare variantă se adaugă cîte 7 lucruri comune tuturor
tehnologiilor;
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PERFECTIONAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE A CARTOFULUI
. îN VEDEREA RECOLTĂRIICU COMBINA

M. BERINDEI, H. BREDT, L. TAMAŞ, D. LORINZ, 1. BRETAN, 1. SIMIONESCU,
A. POPESCU, 1. C!NDEA. V. SIRGHlE, 1. IQNATESCU, B. CATANA, C. DRAICA.

ŞT. HOMORODEANşiV.CVAŞA

Sintetizind concluziile la care s-a ajuns pînă în prezent cu
privire la tehnologia de cultivarea cartofului pentru recoItarea cu
combina, au fost cercetate 7 variante tehnologice, în diferite condi
ţii de climă şi sol. Rezultatele obţinute au arătat că din punct de
vedere al producţiei de tuberculi nu s-au obţinut diferenţe semni
::l'icative de producţie. In ce priveşte influenţa variantelor tehnolo
gice asupra procentului de bulgări în masa de tuberculi se constată

că reducerea numărului de lucrări, ca urmare a folosirii erbicidelor,
a dus la o reducere considerabilă. Dar, rămîn totuşi cantităţi mari
de pămînt care se transportă din cîmp. De aceea, în afară de scoa
terea culturii cartofului din solurile podzolice cu orizontul de argilă

mai sus de 30 cm, îmbunătăţirea parametrilor funcţionaU ai combi
nei de recoltat cartof este o necesitate obiectivă.

Preocuparea de bază a tuturor ţărilor cultivatoare de cartof, o consti
tuie îmbunătăţirea indicilor calitativi şi de productivitate la recoltarea cu
combina: reducerea vătămărilor mecanice la tuberculi, transportarea unei
cantităţi cît mai mici de pămînt odată cu masa de tuberculi recoltaţi, redu
cerea perioadei de recoltarea cartofului. Intr-o lucrare anterioară BeI' i n
de i (1972) arată că pentru realizarea primelor două deziderate trebuie
acţionat începînd cu lucrările de pregătirea terenului şi apoi in continuare
pînă la recoltare. S p e c h t (1966) consideră că esenţial pentru recoItarea
cartofului cu combina este natura solului. Asupra influenţei factorilor eco
logici au comunicat J o h n s ton şi W ils o n (1969), P ă t z o 1 d şi Da ffi

b r a t h (1970) etc. Din punct de vedere al tehnologiei de cultivarea carto
fului, pentru reducerea vătămărilor la tuberculi în timpul recoltării cu
combina, Ne u Hl an n (1968) pune accent deosebit pe pregătirea corespun
zătoare a terenului, plantare şi întreţinerea în bune condiţii a culturii.
e o d rin g ton (1966) arată că arătura de toamnă este obligatorie. Pen
tru a evita formarea bulgărilor, S c hol z (1971) consideră di agregatele de
muşuroit şi cele de grăpat trebuie nu numai să distrugă buruienile, dar să

n1ărunţească bine şi solul. Fie 1 d m a n n (1965) arată că principala cauză

a procentului ridicat de vătămări n1ecanice la tuberculi, la recoItarea cu
combina, o constituie reglarea necorespunzătoareşi exploatarea neraţională

a combinei. Reducerea lucrărilorde întreţinereprin folosirea erbicidelor, aşa
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CU111 comunică Ve z (1965), H e e g e (1966), A i Il e t (1966), Rog ace v a
şi R i j o v (1968), B eri 11 d e i şi colab. (1969), B eri n d e i ~i colab. (1972),
Bre d t şi colab. (1973), Tam a Ş (1973), Ta 111 a Ş şi colab. (1973), este şi o
măsură de reducere a nUlnărului de bulgări şi ca atare a gradului de vătă

lnare a tuberculilor recoltaţi cu combina. Bar e v şi T o k o v (1965),
S c h rad e r (1965), Z a mat a e v şi NI o isi n (1968), H u n n i u s (1971)
arată importanţa distrugerii vrejilor înainte de recoltare pentru funcţio

narea in condiţii optime a combinelor pentru cartof. Nor t h (1970) pe baza
cercetărilor efectuate în Anglia ajunge la un procent de tuberculi vătă

ţi de 35,1% şi consideră că trebuie lucrat în continuare pentru reduce
rea acestui procent. B r i a şi colab. (1970) arată cerinţele lnaşinilor din
sistema pentru cartof, iar lVl ura t (1968) arată cu detalii cum trebuie să

fie şi cun1 trebuie lucrat cu cOlnbina pentru a reduce vătălnările la tu
berculi.

Sintetizînd toate concluziile la care s-a ajuns pînă în prezent cu pri
'.·ire la tehnologia de cultivarea cartofului pentru recoltarea cu combina, S-(j

organizat o experienţă care a fost urmărită în diferite condiţii de climă şi

sol din ţara noastră, ale cărei rezultate se prezintă în cele ce urmează.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Varianta martor, (V1), reprezintă,

din punct de vedere al lucrărilor, tehnologia de cultivarea cartofului pentru obţinerea

de producţii mari, fără să se ţină seama de recoltarea cu combina. in variantele
următoare s-a urmărit efectul cumulat al unor elemente noi din tehnologia de culti
V<.lrea cartofului, şi anume: V 2, administrarea îngrăşămintelor chimice concomitent
cu plantarea ; V3, aplicat erbicidul Gesagard 50 pe toată suprafaţa concomitent cu
rebilonarea dinaintea răsăririi cartofului ; V 4, folosirea grapei cu colţi oscilanţi pen
t.ru pregătirea terenului înaintea plantării ; Vs, înlocuirea grăpatului ce se face înainte
de răsărire în vederea rebilonării, cu erbicidul total Gramoxone ; V 6, înlocuirea gra
pei cu colţi oscilanţi cu freza; V 7, eliminarea totală a praşilelor mecanice.

In acest fel, de la 12-13 treceri cu tractoarele prin cultura de cartof, s-a ajuns
la ultima variantă la numai 6-7 treceri.

Experienţa s-a urmărit în anul 1973 în condiţii de producţi2 în 8 localităţi, în
zone diferite. In tabelul 1 se prezintă tipul de sol pe care s-a experimentat, conţinutul

acestuia în argilă şi soiul cu care s-a experimentat. Suprafaţa unei variante a fost
de 0,5-1,0 ha, toate lucrările efectuîndu-se mecanizat. Pentru a se determina produc
tia de tuberculi pe variantă şi pentru a se putea efectua calculul statistic, elin fiecare
variantă s-au recoltat cîte 10 parcele de 16,8 m 2. Apoi, pentru determinarea elemen
telor necesare interpretării pentru cazul recoltării cu combina, experienţa a fost recol
tată cu CHC-2 pe variante.

REZULTATE OBŢINUTE. Condiţiile climatice, faţ.ă de normala zonei
în care s-a experimentat se caracterizează astfel: în fiecare localitate în
lunile mai şi iunie a fost excedent de umiditate, regin1 hidric apropiat de
normală in luna iulie şi deficit puternic de umiditate în lunile august şi

septembrie. Deci, condiţii grele pentru recoltarea cu cOlnbina. Ploile abun
dente din prÎlna parte a peroadei de vegetaţie au favorizat tasarea solului
iar seceta prelungită din ultima parte a perioadei de vegetaţie a favorizat
formarea bulgărilor la recoltare. In asemenea condiţii s-au realizat produc
ţiile de tuberculi prezentate în tabelul 2.

Aplicarea îngrăşămintelor chImice concomitent cu plantarea, a dat
practic aceeaşi producţie ca şi la varianta martor. Considerentele economice
şi cele cu privire la reducerea trecerilor cu tractorul, impun această vari
antă. Aplicarea erbicidului Gesagard 50 şi efectuarea a două lucrări de
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Tabelul 1

Localităţile şi tipul de sol pe care s-a experimentat.
(Places, soi} types day (~ontent of soi! aud varieties used in experiments),

j
I I

Conţinut

I
Soiul cu care

I
Unde s-a efectuat Tipul de sol in argnă s-a experimentat

cercetarea %

Institutul de cercetări Humico-pentru cultura cartofului semigleic 30,5 Desiree
şi sfeclei Braf;ov

Staţiunea centrală pt.
Humico-cultura pajiştilor
sC'Hligleic 24,1 Măgura

Măgurele - Braşov

Staţiunea de Cercetări Cenuşiu de 1

Agricole Suceava pădure
32 Spartaan

I----
Intreprinderea agricolă Brun de terasăde stat Vereşti podzolit

Jaerla
jud. Suceava

-
Cooperativa agricolă Brun podzolit 27 Desiree
de producţie Brîncovene~ti

Judeţul Mureş Aluvionar 20 Desiree

Institutul Agronomic Aluvial 37,6 Desiree
"Dr. Petru Groza" - Cluj

-
Cooperativa agricolă Scl1eletic,
de producţie Toteşti, proluvial 20--21 Desiree
jud. II unedoara scmigleizat

întreţinere după râsărirea plantelor, a dat practic aceeaşi producţie ca la
varianta lTIartor, dar cu tendinţă de scădere, cu excepţia rezultatelor de pe
solul podzolic de la C.A.P. Brîncoveneşti, judeţul 1V[ureş, unde s-a obţinut

un spor de producţie semnificativ. Rezultatele privind gradul de îmburuie
nare din tabelul 3, explică acest lucru. Inlocuirea grapei cu discuri cu grapa
cu colţi oscilanţi (V4) la lucrările de pregătirea terenului, în medie pe cele
8 cîmpuri arată doar o tendinţă de sporirea producţiei. Rezultate asemănă

toare s-au obţinut şi prin înlocuirea grapei cu discuri în lucrările de pregă

tirea terenului cu freza (V6). Eliminarea lucrării de grăpare şi a celei de
rebilonare între plantare şi răsărire. înlocuirea acestor lucrări prin aplica
rea erbicidului total Gramoxone, a sporit producţia în 5 din cele 8 cîmpuri,
iar elin1inarea totală a lucrărilor de întreţinere după răsărirea cartofului în
6 din cele 8 cîmpuri. Aceste rezultate, sînt explicate de datele cu privire la
gradul de îmburuienare din tabelul 3.



Tabelul 2

Influenţa tehnoi{)~Jmor dHerentiate, pentru reeoItarea cu combina, asupra prmlucţiei de tubercuH. (Effect of differentiated teehnologles
in ulm of harvest by combine, on tuher yield)

Vari- I ICCS Braşov! " I SCCP Măgurele! . I S.C.A. suceava. I I.A.S. Vereşti , '1
anta I dlt. , dlf. I dlf. I dIf.

q/h a q/h a q/ha q/ha q/ha q/ha q iha q/ha

VI 297 - 221 - 181 - 887 1 -
V2 290 - 7 219 - 2 164 -17 340 3
Vs 285 -12 229 8 166 -15 322 -15
V4 294 - 3 230 9 174 7 342 5
Vs 311 14 233 12* 201 20 321 -16
V6 301 4 232 11* 189 8 345 8
V7 268 -2900 224 3 198 17 338 1

DL 5 % 19,0 9,7 21,3 18,8
1 % 25,3 12,9 28,3 25,0

Tabelul 2 (continuau:)

Influenţa tehnologiilor dUerenţiate, pentru recoltarea cu combina,asupra produqiei de tubereuIi. (Effect of diifcl'cntinted tcdmolo

gies in aim of harvest by combine, ou tunel' yicld).

1:'-'
W
ce

C.A.P, Brîncoveneşti jud. Mureş

Vari- I aluviune podzol Insi. Agr. Cluj

anta (luncă) (t erasă)

I dif. I I dif.
q'ha I dif.

q/ha q ha q/ha q/ha q!ha

VI 144 - 132 - 264
V2 147 3 166 34 275 11
Vs 154 10 175 43* 250 -14
V4 189 45** 161 29 246 -5
V5 164 20 193 61 ** 259 8
V6 139 -5 186 54,* 272 36***
V7 148 4 221 89*** 300 17,7

DL 5% 320 42,1 17,7
1% 42,8 56,1 23,6

1) Cartof sămînţă.

-
C.A. TJieşii

:MediaHunedoara

q)ha ~A:a q/ha
clif
q/h

210 - 223
205 -5 226 :3
199 -11 222 1
198 -12 235 12
221 11 236 1:)

175 -35 234 11
175 -35 234 11

17,0
22,7

~
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Determinările efectuate asupra elementelor producţiei de tuberculi
(numărul de tuberculi la cuib, greutatea medie a unui tubercul, procentul
de tuberculi comerciabili .. etc.), au arătat că din acest punct de vedere nu
sînt diferenţe dernne de luat în considerare între variantele experimentate.

In concluzie, diferenţ"erile între variantele tehnologice, nu au dus şi

la diferenţieri deosebit de evidente din punct de vedere al producţiei de
tuberculi. Rezultă deci că, criteriile privind recoItarea cu combina şi

bineînţeles aspectul economic, trebuie să fie dominante în evidenţierea

uneia sau alteia din variantele tehnologice experimentate. O menţiune

deosebită pentru solul podzolic de la C.A.P. Brîcoveneşti, judeţul Mureş.

Aici, imbunătă,ţirea continuă a elementelor tehnologice prin folosirea erbi
cidului sistemic Gesagard 50 şi a celui total Gramoxone, pregătirea terenu
lui cu freza şi eliminarea praşilelor şi a rebilonării după răsărirea plantelor
(V7) a dus la creşterea continuă a producţiei, de la 132 qjha, la 221
Gradul mare de Î111buruienare pe terenul de la această unitate şi diminuarea
acestora de 4-5 ori ca urmare a aplicării celor două tipuri de erbicide
explică aceste rezultate (tabelul 3).

In tabelul 4 se prezintă rezultatele determinărilor privind procentul
de bulgări formaţi înainte de recoltarea cu combina. Comparînd aceste
rezultate, cu conţinutul solului în argilă, prezentat în tabelul 1, reiese că

există o strinsă legătură între acestea. De regulă, procentul de bulgări for
maţi înainte de recoltare a fost mai mare de soIurile cu un conţinut ridicat
de argilă. In cadrul variantelor tehnologice experimentate, cel mai mic pro
cent de bulgări s-a determinat în cazul pregătirii terenului cu grapa cu
colţi oscilanţi, îndeosebi la cîmpurile experimentale amplasate pe terenuri
cu un conţinut în argilă mai mare de 200/ 0• La C.A.P. Brîncoveneşti,pe solul
dluvionar cu un conţinut în argilă mai mare de 20% , cel mai mic procent
de bulgări a fost determinat la varianta în care pregătirea terenului a fost
efectuată cu freza. Dar, procentul mic de bulgări realizat în aceste condiţii,

nu pune problelne deosebite cu privire la pregătirea terenului. Excepţie de
la concluzia care s-a arătat mai înainte, s-a constatat pe solul aluvionar cu
un procent foarte ridicat în argilă de la Institutul Agronomic Cluj. Din
aceste rezultate, se poate scoate o primă concluzie, cu privire la importanţa

"' ..... .l.l.l .. ,J....v'F,J;.,..; .... de pregă.tirea terenului în formarea bulgărilor care îngreunează

recoItarea cu combina. Dintre toate lucrările care se efectuează la cultura
cartofului, cel mai mare număr de bulgări se formează cu ocazia efectuării

lucrărilor de pregătirea terenului pentru plantare. De aceea, stabilirea celui
mai bun utilaj şi a tehnologiei adecvate pentru pregătirea terenului în
măvară, este o condiţie esenţială în vederea recoltării cu combina. Se poate
face afirrilaţia că la un conţinut al solului în argilă pînă la 20 0/O, nu are
importanţă utilajul cu care se pregăteşte terenul. La un conţinut al solului
în argilă cuprins între 20 şi 35% , grapa cu colţi oscilanţi dă cele mai bune
rezultate, şi la un conţinut în argilă mai mare cele mai bune rezultate se

cu freza. Numărul mic de puncte în care s-au efectuat determină.rile,

fac însă ca să avem unele rezerve în ce priveşte generalizarea acestei
concluzii.

In ce priveşte folosirea erbicidelor se constată o tendinţă accentuată

de reducere a numărului de bulgări. Eliminînd praşilele şi rebilonarea, ca



Tabelal 3

Cantitatea de buruieni (s.u. kgjha) inainte de recoltm'e. (Weeds nmovunt measured in dry l\'eight on ha, before harverst)

I I I I
C.A.P. Brîncoveneşli

I I
C.A.P.Vari- LC.C.S. S.C.C.P. S.C.A. I.A.S. 'ud. MI:reş

nata Braşov Măgurele Suceava Vereşti

I
Inst. Agr. Cluj Toteşti

ltmcă terasă Hunedoara

V1 540

I
844 556 491 3296 4048 1073 540

V2 910 490 440 206 3350 3777 1260 490
Vs 820 1 425 610 263 2783 1041 685 550
V", 760 358 380 243 3233 1390 1173 440
Vs 300 487 380 186 2870 899 700 500
V6 370 410 180 205 3290 940 1003 170
V7 1540 562 170 288 2247 660 814 310

Tabelal 4

Procentul de bulgări pe adincimea de lucru combinei, inainte de recoltarea cartoiului. (% clods at work depth of combine, heforc
potatoes hanest).

-
LC.C.S. Braşov S.C.C.P. Măgurele S. C.A. Suceava I.A.S. Vereşti

. C. A. P. Brincove- LA. Cll'j
lleşti 30 mm

Vari-
anta

20

I I I I
Sol I Sol

I
60 20 60 20 50 20 50 20 50

mm mm mm mm mm Inm IJlrn mm aluvi- hrun lnrn mIn
onar podzoJit

V1 25,8 9,4 33,6
1

15,4 48,2 29,0 29,5 13,1 8,7 21,5 27,0 16,3
V2 27,0 8,6 32,0 12,8 49,2 25,5 20,3 10,8 10,0 19,u 24,0 18,0
Va 22,0 6,6 35,9 13,4 42,4 24,4 27,1 15,0 8,6 19,2 33,0 26.0
V4 22,0 6,7 30,8 12,1 36,7 23,8 24,7 8,8 9,5 18,3 37,0 30,0
Vs 28,0 8,7 32,7 15,0 40,9 24,7 22,0 7,D

I

8,1 19,9 47,0 :38.0
V6 25,8 9,2 34,0 14,3 40,0 29,5 26,1 9,7 5,9 12,6 23,0 1:3,0
V7 24,0 7,3 32,5 13,8 41,0 27,4 24,6 9,8 4,7 14,4 27,0 15.0
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urn1are a aplicării erbicidelor (V7) s-a determinat, cu puţine excepţii, cel
mai redus procent de bulgări, îndeosebi bulgări n1ai mari de 50-60 mm în
diametru (care se formează cu ocazia lucrărilor de întreţinerea culturii).

In1portanţă deosebită au însă bulgării care sînt antrenaţi în masa de
tu1J(~rculi, pe combină. Aceştia determină, în final, dacă se poate ~au nu se
jJoate recolta cartoful cu combina. In cercetările noastre, au fost deterrni
naţi şi bulgări pe combina de recoltat cartof, înainte şi după separarea lor
pe masa de sortare a combinei. Rezultatele acestor determinări se dau în
tabelul 5. În ce priveşte procentul de bulgări determinat înainte de sepa
rarea acestora, rezultatele arată unele aspecte interesante. Cel mai mare
porcent de bulgări a fost detern1inat pe solul brun podzolic de la C.A.P.
Brîcoveneşti, ca urn1are a orizontului argilos de sub orizontul arabil. Adîn
cimea de lucru a combinei pătrunde cîţiva centimetri şi în acest orizont din
care scoate numai bulgări.

In ce priveşte influenţa variantelor tehnologice asupra procentului de
bulgări pe cOlnbină se constată că reducerea numărului de lucrări, ca ur
Inare a folosirii erbicidelor, a redus considerabil şi procentul de bulgări.

Aceeaşi tendinţă se constată şi în cazul procentului de bulgări detenninaţi

după separarea manuală a lor pe masa de sortare a combinei. Aceştia sînt
bulgări care se transportă de pe teren în fermă. Din datele aceluiaşi tabel,
se constată că se transportă cantităţi mari de păn1înt, în masa de tuberculi.
Variantele tehnologice experimentate au epuizat în mare măsură toate
posibilităţile de a reduce pe această cale numărul de bulgări. De aceea,
singura rezervă la care se mai poate apela~ pe lîngă amplasarea cultllrii pe
terenuri cu un conţinut mai redus de argilă, este îmbunătăţirea pardme
trUor funcţionali ai combinei de recoltat cartof.

Gradul de vătămare a tuberculilor, în cazul recoltării cu combina, este
determinat pe lîngă procentul de bulgări care trec prin combină odată cu
tuberculii, de încă alţi mulţi factori. De aceea, din determinărilecu privire
la gradul de vătămare a tuberculilor la recoltarea cu combina, rezultă că

nu este o strînsă dependenţă între acestea şi procentul de bulgări. Ca o
constatare generală, este aceea că procentul total de tuberculi vătămaţi

este mare. Tuberculii cu vătămări uşoare trebuiesc luaţi în considerare
numai pentru cartoful ca materie primă pentru produsele industriale, pen
tru prepararea cărora depilarea se face chimic. Importanţă mult mai mare,
atît pentru păstrare cît şi din punct de vedere al pierderilor la depilare.
prezintă tuberculii cu vătămări medii şi grave. Din rezultatele obţinute a
"'ezultat că dacă se însumează vătămările grave cu cele medii situaţia este
îngrijorătoare.Analizînd diferenţele, din acest punct de vedere, între vari
antele tehnologice, se constată că nu se poate trage nici o concluzie. Consi
derăm că este normal să fie a'::;tfel deoarece vătămările uşoare sînt provo
cate - de regulă - de bulgării de pămînt iar cele mijlocii si grave de
combină.Variantele tehnologice experimentate nu au influenţat deci asupra
procentului de vătămări mecanice grave la tuberculi. Apare evident deci
faptul că, condiţiile ecologice şi cele legate de funcţionarea combinei au o
importanţă mult mai mare. Facem această afirmaţie deoarece dacă între
variantele tehnologice nu sînt diferente demne dr luat în conf:ider'-'rp. între
localităţi există diferenţemari. La aceste diferenţenU pu' e:lU co tril:>ui Jecît

16 - LUCi'ări ştiinţifice - Cartoful



Tabelul S

PI'A:cntul de bulgări, din masa totală de tubcl'cuU şi pămînt, pe combină. (% clods fl'om total amount of tubel's+gl'ound, oa
combine

f.\.)
Hl>o
M

îp,tinte de înainte deI
separareI separare

Le.c.S. Braşov1

I Vari.
anta

Vi
VI
Vs
'14
'16
'16

'17

18,7
26,5
21,3
32,8
10,3
33,0

5,1

15,6
6,5
9,8
7,2
5,4

30,5
12,2

I S.C.C.P. I
~iăgllrele

37,7
38,5
39,9
36,0
25,5
26,0
22,5

S.C.A. Suceava I I.A.S. Vereşti I C. A. P. Brîncov ene~ti I LA.
Inainte de sep?fare Cluj

tnainte de I După I tnainte de

I Dup' I Sol

I
Sol brun I Dup'separare separare separare separare aluvionar podze,lit separare

29,2 14,9 13,3 2,5 27,0 87,0 24,2
24,8 12,3 9,3 1,0 27,9 71,0 -
23,0 12,0 16,1 4,2 27,8 73,0 32,4
21,7 10,4 18,4 2,3 21,5 77,0 19,0
23,0 12,7 16,1 3,6 21,7 73,0 22,4
25,2 11,7 8,3 3,6 15,0 44,5 16,1
24,6 12,2 12,4 2,5 17,0 40,0 20,0

1 before separation
2 after separation ~
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factorii de maturarea tuberculului, factorii care detern1ină elasticitatea
acestora şi cei legaţi de combina de recoltat. Intrucît influenţarea acestor
factori este mai greu de realizat, cu excepţia îmbunătăţiriicombinei, rezul
tatele atestă necesitatea concentrării forţelor pentru îmbunătăţirea com
binei de recoltat cartof şi necesitatea urgentării construirii de depozite
moderne în care se poate grăbi cicatrizarea vătămărilor şi ca atare redu
cerea pierderilor din tin1pul păstrării cartofilor.

IMPROVEJ\;IENT OF POTATO CROPPING TECHNOLOGY IN ORDER 1.'0
FACILITATE HARVEST BY COIv1BINE

SUMMARY

A reduced number of machine passings through the field (due to the herbici
dation) decreased the percentage of the clods in the tubers mass. But there is still
much earth carried out the field. Therefore, besides the interdiction of potato crop
ping on podzol with the argilla at less of 30 cm depth, it is suggested to improve the
;Ţlechanical work of the combine.

DIE VERBESSERUNG DER KARTOFFELANBAUTECHNOLOGIE FUR
DIE VOLLMECHANISIERTE ERNTE

ZUSAMMENFASSUNG

Als Synthese wurden 7 verschiedene Anbautechnologien unter verschiedenen
Boden- und Klimabedingungen untersucht und verglichen. Die Versuchsergebnisse
zeigten mit statistischer Sicherheit, dass die Erreichung von unterschiedlichen
Ertrăgen durch verschiedene Technologien moglicht ist.

Die Verminderung den Anzahl der ArbeitsgăngedurchHerbizideinsatz fiihrte
zu einer Verminderung des Kluttenanteils und Erdebesatzes in den geernteten
Kartoffelknollen.

Die grosse Menge an Erdebesatz in den geernteten Kartoffelknollen fiihrte zu
der Schlussfolgerung, dass der Kartoffelbau auf Tonboden nicht mehr zu empfehlen
ist und die Verbesserung der Kartoffelvollerntemaschine dringend notwendig ist.

YJ1Y4IllEHHE TEXH0J10fHH B03LLEJ1bIBAHH51 KAPTOCVEJ15I
B BHLLY YBOPKH KOMBAYlHOM

PE3IOME

B ueJUIX ycoBeprueHcTBoBaHluI TeXHOJIOrHI:I B03,lleJIbIBaHH5I KapTocPeJI5I B BH,lly ero
y60pKH KOM6aMHoM 6bIJIH H~nbITaHbI 7 TeXHOJIOrHqeCKHX BapHaHToB B pa3JIW-lHbIX KJIHMa
TIFIeCKlIX H nOtIBeHHbIX yCJIOBH5IX. DOJIyqeHHbIe pe3yJIbTaTbI nOKa3aJIH, '-ITO B oTHorueHHH
ypo)!(a5I K,JIy6HeH nOJIyqeHhI ,llOCTOBepHbIe pa3HHUbI. B oTHorueHlIH BJIH5IHH5I TeXHOJIOfHllec

KHX BapHaHTOB Ha npoueHT KOMKOB 3eMJIH B Macce KJIy6HeM, OTMeqeHO HX 3HalJHTeJlbHOe
CHH}KCHHe 6JIarO,llapH yMeHbruemHo 4HCJIa pa60T, lITO B CBOIO 04epeJlb 06H3aHO npHMe

HeHHlO rep6HUH,llOB. Bce:tKc OCTaeTC5I ell.l,e 60JIbruoe KaJIHQeCTBO 3eMJIH nepeB03HMoe C nOJI5I.

TI03TOMy, KpOMe H3b5ITH5I Ky.rIbTypbI KapTOcPeJI5I C nO,ll30JlHCTbIX nOqB c ropH30HTOM fJlHHbI

BbIllIe 30 CM, Heo6xo,llHMO TaK:tKe yJIyqrueHHe <j;lyHKUHoHaJlbHhIx napaMeTpoB y6oPOQHOlfO
KOM6aMHa.

16*
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CERCETARI PRIVIND PERFECTIONAREA TEHNOLOGIILOR
COMPLETE PENTRU PRODUCEREA CARTOFULUI

LA FER-MA CATALINA, JUDEŢULCOVASNA
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Lucrînd asupra a 4 variante tehnologice create în cadrul pro
ducţiei de cartof la ferma pilot Cătălina - Covasna, s-a făcut o
primă încercare metodică de a pune la dispoziţia şefilor de fermă

un mijloc concret pentru perfecţionarea permanentă a tehnologii
lor complete, în condiţii de producţie. Cercetarea efectuată, con
firmă că există posibilităţi pentru stabilirea eficienţei tehnico-eco
nomice a tehnologiilor utilizate, în scopul proiectării de tehnologii
îmbunătăţite pentru anii următori. Asemenea analize asupra teh
nologiilor utilizate pot constitui un instrument decizional la înde
mîna şefilor de fermă, respectiv un mijloc de producţie.

In ultimul timp preocupările pentru realizarea unor producţii cit
mai mari la unitatea de suprafaţă, sint completate de preocupăo:"i intense
pentru reducerea continuă a eforturilor pentru obţinerea lor. In această

direcţie devin necesare analize tehnico-economice asupra tehnologiilor
complete desfăşurate în condiţii de producţie la consumUlri tehnologice
şi preţuri de cost cît mai reduse (G i o s an, 1967; E b e r ha l' d t, 1972;
Măr g u les cuşi colab., 19T2; O p rea şi P leş o i an u, 1975). O ase
menea analiză care contribuie la dezvoltarea şi promovarea activităţii de
cercetare in producţie (U ros, 1970) a fost încercată la ferma I.A.S. Cătă

lina, situată în condiţii ecologice foarte favorabile culturii cartofului.

MATERIALE ŞI METODA DE LUCRU. Ferma are în exploatare 811 ha teren
arabil, din care cartoful ocupă anual 300 ha, respectiv 37 Ofo. In anul 1974 s-a luat în
studiu întreaga suprafaţă de cartof, amplasată în patru sole cu suprafeţe diferite, care
se încadrează într-o rotaţie simplă şi cu un pronunţat caracter de flexibilitate şi adap
tabilitate la indicatorii de plan (B re d t şi colab., 1977), cu orzoaica şi sfecla de
zahăr.

Pentru fiecare din aceste sole s-a proiectat cîte o variantă tehnologică funcţie

de starea solului, plantele premergătoare şi gradul de dotare al fermei (tabelul 1),

care să asigure realizarea potenţialului ecologic al acestor sole: uniform 35 t.
tuberculi la hectar. Din aliniatul 1 al tabelului 1 se constată necesitatea unor dife
renţieri mai importante la sistemul de fertilizare, la modul de pregătire a terenului
(după starea solului arat toamna), precum şi pentru combatel'ea chimică a buruie
nilor (graminee anuale şi solele 3 şi 4).

'") Direcţia agricolă judeţeană Covasna



PROECTAREA VARIANTELOn TEHNOLOGICE. (Scheme of tehnological variants).

Tabelul 1

1:"-'
~
O)

Varianta

I
1 I 2 I 3 I 4

Suprafaţa ha (surface) 75 108 72 45

Planta premergătoare orzoaică (2-rows orzoaică orzoaică cartof
(previous crop) barley). (2-rows barley) (2-rows barley) (potato)

1. Asigurarea potenţia lului uniform de producţie. (Ensurinn o

Gunoi to/ha (manure) 40 - - -
--

N P K s.a. kg/ha 175+70+50 230+100+80 250+115+95 230+90+80

Pregăt. teren. primăvara (spring tillage) GD- Ll* + GCR-1,7* * Freza *** GD-4+GCR-l,7 Combinator* ***

Erbicide Gesagard Gesagard Topogard + Gesagard Topogard

2. Diferenţierea tehnologiilor de recoltare in funcţie de dotare. (Telmolo!Jies in function of dotation)

Recoltat (Harvest) WSC-1 E-649 E-649 CRC-2

Adunat (Gathering) manual manual+sortat manual -
Sortat mecanic (Mechanical sorting) - K-711 K-711

Sortat manual (Sorting by hand) manual - I -

3. Parametri proiectaţi (Planned parametres).

Producţia to/ha (Yield)

I
:35 I :~5 35 :~5

Cheltuieli totale lei/ha (Total expenses) 12.500 12.000 12.000 11.000

I

-
Preţul de cost lei/to (Cost price) 357 343 343 314

Venitul net lei/ha (Net income) 17.250 17.750 17.750 I 17.750

* disc harrow, ** toothed harrow, *** rotary harrow, **** complex harrow.
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Dotarea fermei cu forţe şi mijloace pentru recoltarea cartofului, a impus dife
renţierea mai pronunţata a tehnologiilor de recoltare (aliniatul 2) constituindu-se
în acest sens urmatoarele 4 variante: (V,) - recoltat specific procedeului WSC-l;
(V2 ) - recoltat specific procedeului E-649, cu sortare manuală concomitentă; (V3)

- recoltat specific procedeului E-649, dar cu sortare mecanică (K-711); (V,,) - recol
tat cu CRC-2 şi sortat mecanic.

Pe baza producţiilor planificate şi a tehnologiilor proiectate, s-au antccalculat
principalii indicatori sintetici previzibili: producţia, cheltuielile de producţie, preţul

de cost şi venitul net (tabelul 1, aliniatul 3).
Pentru tot ciclul de producţie, de comun acord cu şeful fermei şi conducerea

I.A.S. Cătălina, s-a introdus evidenţa tuturor operaţiilor tehnologic1e executate efec
tiv pe cele 4 sole ale fermei. S-au urmărit numai cheltuielile de producţie directe
avînd în vedere dependenţa cheltuielilor comune de distanţa între ferma şi sediu,
de problemele de aprovizionare, pază, etc.

La prelucrarea primară a datelor s-a asigurat evidenţierea principalelor ele
mente ale preţului de cost: cheltuielile pentru forţa da muncă, pentru mecanizare,
pentru rnateriale, şi în special a indicatorilor de productivitatea muncii: ore om şi

ore agregat la hectar şi la tona de tuberculi.

REZULTATE OBŢINUTE. Ca la orice început de activitate, nu s-a
putut asigura o interpretare integrală şi superioară a întregului material
acumulat. Au rezultat totuşi numeroase aspecte de importanţă practică şi

teoretică, din care prezentăm unele.
Privind mărimea preţului de cost (tabelul 2) au rezultat diferenţe

mari, direct proporţionale cu gradul de mecanizare asigurat şi în favoa
rea mecanizării, care în varianta 4 (CRC-2+K-711) a determinat redu
cerea acestuia cu 17 % sau 48 lei/tona de tubeI'culi. In variantele interme
diare 3 şi 2 (E-644+sortare mecanică sau manuală concomitentă cu
recoItarea), pr,eţul de cost a fost mai mic cu 8 %.

Interesant apare însă faptul că aceste reduceri ale preţului de cost
sînt determinate în foarte mică măsură de mărimea cheltuielilor de pro
ducţie, care au fost practic egale: în limitele 99-100 %. Diferenţe însem
nate se pot observa numai în structura cheltuielilor de producţie şi din
nou în favoarea variantei 4 (CRC-2 + K-711), prin reducerea cu 16 %

sau 423 lei/ha a cheltuielilor pentru munca manuală, care este înlocuită

prin mecanizarea (+ 5 %). De relTIarcat încă reducerea cheltuielilor cu
6 % la lucrările mecanice în variantele 2 şi 3, din cauza randamentului
mai mare al maşinii de recoltat E-649 pe două rînduri comparativ cu
WSC-l (varianta 1). Sortarea manuală concomitent cu recoltarea cartofu
lui a uI'ffiărit cheltllielile pentru forţa de muncă (1040/ 0 în varianta 2), dar
a adus ca avantaj foarte mare posibilitatea livrării imediate a cartofului,
în fIux continuu.

Diferenţele mari ale preţului de cost realizat în cele patru variante
tehnologice, au fost determinate în proporţie de 84-95 0/O de variaţia pro
ducţiei de tube:rculi între 35 şi 41,1 tone la hectar, ceea ce este demonstrat
în tabelul 3 : din diferenţele totale de -23, -24 şi -48 lei în variantele

*) Maşinile folosite sînt omologate şi produse în serie
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Tabelul 2

CALCULUL PREŢULUI DE COST PENTRU PATRU VAHIA1\i'n~ TEHNOI..OGICE.
(Cost price computation for 4 technolofJiNll val'iants)

~I 1

I
2 I 3 I 4.Capitolut de cheltueli

Cheltulellle de producţIe

Lei/ha

I
Forţa de muncă 2776

I
2912 2680 2353

Lucrări mecanice 1778 1670 1660 1885
Materii şi materiale 5666 5608 5740 I 5902

Total cheltuieli: 1 10220 I 10.190 I 10.080 I 10..140
0/
/0

Forţa de muncă 100

I
104 97 84

Lucrări mecanice 100 94 94 105
Materii şi materiale 100 99 101 102

Total cheltuieli: I 100 I 100 I 99 1 99

I)roducţla obţinută

Tuberculi q/ha
I

350
1

379 I 377
I

411
% 100 108 108 117

Preţul de cost

Lei per tonă

I
292

I
2{Hl

I
268

I
244

% 100 92 92 83
Diferenţă O -23 -24 -48

2, 3 şi 4 (tabelul 2), -22, -20 şi -43 reprezintă influenţa mărimii diferite
a producţiei de tuberculi asupra preţului de cost realizat.

In tabelul 4 sînt analizate elementele componente ale preţului de
cost (ore om, ore agregat, cheltuielile pentru materiale) şi venitul net
înregistrat, separat pentru cele patru variante tehnologice. Şi această

analiză evidenţiază superioritatea netă a mecanizării complexe a recoltării

cartofului (varianta 4 : CRC-2 + K-711), atît prin scăderile generale care
se înregistrează pentru necesarul de ore om, ore agregat şi cheltuieli pentru
materii şi materiale, cît mai ales prin faptul că aceste scăderi se înregis
trează preponderent la forţa de muncă tot mai deficitară (pînă la 61 0/O),

dar destul de pronunţat şi la capitolul lucrări mecanice pînă la 83 0/O). In
variantele 2 şi 3, reducerea componentelor preţului de cost este il).terme
diară şi cu diferenţe mai mari la lucrările mecanice pînă la 67 şi 75 0/O

pentru orele agregat/to), comparativ cu varianta 1, deci recoltatul cu
WSC-l.

lIn toate aceste componente se remarcă din nou dubla determinaţie

a preţului de cost, atît direct de nivelul de perfecţiune al va'I"Îantelor teh
nologi1ce (ore om, ore agregat şi lei materiale raportate la hectar), cît şi
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ANALIZA DETERUINAŢIEI PENTRU pnE'rUI~ DE COST.
(Determillutioll uu',lysis for cost lJri(~e)
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Tabelul ,~

I
Inf111ienţa volumului de

I
1nfluien ţa mărimii producţieicheltuieli

Formule de calcul:
chfl-cho

I
cho

;
Qo Q" Qo

în care:
cho=cheltuielile la varianta martor,
ch =cheltuie1ile la varianta analizată,

Qo=producţia la varianta martor,
Q =producţia la varianta analizată.

Vl 10.220 : 35=292 lei/to IMartor

10.190-10.220 1 10.220 10.220

I
Va -0,9 I

-----=-22
269 lei/to 35 :-37,9 35

10.080-10.220

I
10.220 10,220

I

Vs -4,0 -,----=-20 I
268 lei/to 35 37,7 35

10.140-10220

1

10.220 10.220
V4 =-5,2 -------=--43
244 lei/to. 35 41,1 35

indirect de manmea producţiei (aceleaşi elemente raportate la tona de
produs). Raportul de determinaţie este diferit, dar predomină în general
influenţa mărimii producţiei realizate. Semnificative sînt de aselneni
cifrele absolute înregistrate în condiţii de producţie, în deosebi la orele
om şi orele agregat şi anume numai 378/ha şi 9,2/to ore om şi 41/ha şi

1,0/to ore agregat în varianta 4.
Venitul net ca indice sintetic, s-a ridicat pIna la valod mari de

20-23 mii lei la hectar, 14-22 % spor faţă de varianta martor, indicînd
cel mai concludent ordinea valorică a celor patru variante proiectate şi

realizate.
Tot în favoarea recoltării complexe pe baza combinei CRC-2 a rezul-

tat şi analiza în tabelul 5, asupra diferenţelor de producţie înregistrate
în cele 4 variante. Se poate constata că aceste diferenţe sînt parţial o ur·
mare a pierderilor de producţie stabilite prin sondaje numeroase în tot
tin1pul recoltării şi care se ridi'că pînă la 6,3 şi 6,7 % pentru maşinile

E-649 şi WSC-l, comparativ cu nUlTIai 2 % la CRC-2. Prin corecţiile cores
punzătoare, diferenţele apar mult diminuate (112 0/O faţă de iniţial 117 0/O

în varianta 4).
Un aspect negativ al recoltării cu combina, l-a constituit cantitatea
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de impurităţi în n1asa de tubepculi. Astfel producţia brută din varianta 4
a fost recepţionată di!rect din cîmp cu o medie de 460 qjha, constatîndu-se
însă o proporţie de 11 0/O corpuri străine în tuberculi, în timp ce celelalte
variante au prezentat impurităţi în proporţie de numai 3-4 %. Cu toate
acestea, superioritatea rezultată pentru reeoltarea cu combina nu este
diminuată.

Dezvoltarea analizei la capitolul cheltuielilor cu lnaterii şi materiale,
a pus probleme privind materialul de plantat. Toate variantele au fost
plantate pentru realizarea unei densităţi de 47.000 cuiburi la hectar
(70 x 30 cm). Dar mărimea tuberculHor folosiţi în cele patru variante a
fost diferită, folosindu-se 3650, 3850, 3750 şi respectiv 4000 kg tuberculi
de sămînţă la ha. Deoarece însă şi producţiile medii obţinute au manifes
tat acelaşi tip de creştere, a rezultat numai confirmarea că folosirea la
pJantat a tube:rculilor mijlocii spre mari determină sporirea produeţiei la
cartof.

Tabelul 4

ANAUZA JU..RUENTELon PREl'UJ~UI DE COST ŞI AL VENITULUI NET.

(Cost price elements and net income analysis).

1
Mt. 2

Forţa de muncă

3 4

Ore om/ha 525 534 498 378
% 100 102 95 72

Orc om/to 15,0 14,1 13,2 9,2
% 100 94 88 61

Lucrări mecanice

Ore agregat/ha 42 30 34 4t
% 100 71 81 98

Ore agregat/to 1,2 0,8 0,9 1,0
OI 100 67 75 83/0

Materii şi materiale

Lei/ha 5666 5608 5740

I
5902

I% 100 , 99 101 104

Lei/to 162 147 152
I

143
1% 100 .91 95 88

Venitul net.

Lei/ha
%

Diferenţa

17200
100

O

19700
114

2500

19690
116

2490

22950
122

5750
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ANi\UZA nIFERENŢI~I"OR DE I)ROnUCrn~

fEilcienţa procedeului de l'e{'oHare)
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Tabelul 5

I~I I I I
1

l\1t. 2 3 4
Specificare

Producţia recoItată!)

q{ha 350 379 377 411
% 100 108 108 117

Producţia nerecoltată2)

q{ha G,7 6,~ G.3 2
o/ 23 24 2,1 8

- /0
I

Total producţie3)
I

in sol
q{ha 37:3 403 401 419

% 100 108 108 112

Pierderi datorită4)

procedeului de rccol- 15 16 16 O
tare folosit, q la ha/V,,-

Producţia reconside-5)
rată q{ha 365 395 ~393 411

% 100 108 108 113

1) harvested yield 2) unharvested yield 3)total yield in soii 4)yicld lost due to the harvesting

manner 5)recomputed yield.

CONCLUZII. (1) Analiza tehnico-economică efectuată asupra teh
nologiilor proiectate şi realizate la ferma Cătălina a scos în evidenţă nu
meroase aspecte de importanţă practică şi teoretică pentru dezvoltarea
continuă a acestor tehnologii. (2) Operaţia tehnologică care a influenţat

preponderent atît producţia de tuberculi cît mai ales aficienţa economică,

a fost recoltarea. Reeoltarea complexă în flux pe baza CRC-2 +K-711 a
redus preţul de cost cu 117% (39 % la ore om/to şi 17 % la ore agregat/to
şi a redus pierderile la recoltare cu 4,7% sau 16 q/ha, alături de numeroase
alte avantaje, comparativ cu recoltatul tradiţional cu WSC-l. (3) Tehno
logiile de producţie au exercitat o dublă determinaţie asupra preţului de
cost: direct prin volumul cheltuielilor tehnologice şi indirect prin volumul
producţiei, deci eficienţa tehnologiilor. Raportul de dete~minaţie a fost
diferit, dar de regulă preponderent (pînă la 80-95 0/O) pentru volumul
producţiei. (4) Asemenea analize asupra tehnologiilor utilizate pot con-
stitui un instrument decizional la îndemîna şefilor de fermă, respectiv un
valoros mijloc de producţie. (5) Se simte necesitatea unor preocupări ur
gente pentru metodica de lucru în această direcţie.



252 L. VEREŞ şi colab.

IMPROVEMENT OF COMPLETE TECHNOLOGIES FlOR POTATO
CROPPING ON A LARGE SCALE IN A FARM

(CATALINA- COVASNA)

SUMMARY

4 technologies were proposed by the specialized pilot farm irom Catalina-Covasna.
A frist methodical attempt to facilitate the work of the farm chieves was made. There
are possibilities to establish the technical and economical efficacy of each technology
used, by every farmer in the aim to can improve himself the technology for the next
years. These analysises made by the farmer become decision instruments and even
means of production, very proper for the cpecifical conditions of the farm.

UNTERSUCHUNGEN ZUR VERBESSERUNG DER
GESAMTTECHNOLOGIE UNTER DEN ANBAUBEDINGUlNGEN

DES BEISPIELBETRIEBS CATALINA - KREIS COVASNA

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde mit vier verschiedencn Anbautechnologien unter den Produktions
bedingungen des Beispielbetriebs LPG "Cătălina", Kreis Covasna, gearbeitet und
damit noch Wege gesucht, bestimmte und konkrete Methoden fur die stăndige Ver
besserung der Anbautechnologien, den Farmern zur Verfugung zu stellen. Die durch
gefUhrten Untersuchungen bestătigen, dass es Moglichkeiten fur die Festlegung tech
nisch-okonomischer Rentabilităt der angewendeten Anbautechnologien gibt. Und
diese bildet eine gute Unterlage fur die weitere Verbesserung der Anbautechnologien
fUr die kommenden Jahre. Solche technisch-okonomische Analysen bilden einen
Beschlusshebel der die Farmer als ein Produktionsmittel zur Verfugung steht.

COBEPillEHCTBOBAHI1E TEXHOJ!OfYI B03LLEJIbIBAHI1,SI
COPTOB KAPTO<1>EJI5I B DPOM3BO,UCTBEHHbIX YCJIOBH5IX

ODbITHO-DPOH3BOLLCTBEHHOl/f <1>EPMbI
KATAJII1HA - KOBACHA

PE3IOME

H3y4eHHe 4-x TeXHonOfn4eCKHX BapnaHToB C03~aHH8X B paMKax npoH3BoAcTBa Kap

Toepenli Ha epepMe l\aTanHHa - KOBaCHa, HMeJIO ueJ1bIO npe~OCTaBHTb B pacnopsDKeHHe

PYKOBO~HTe.1eţi epepMbI KOI-mpenlOe cpe~cTBo ~J15I nOCT05IHHOfO cOBepweHcTBOBalUI5I TexHo

.10m}I B npOH3BO)l,CTBeHHblx yC,TIODH5IX. HCCJIe)l,OBaHHe nO~l3eplKAaeT HanH4He B03MOlKHOCTeii

A,,'I5I yCTaHOBJ1eHH5I TexHHKo-3KoHoMH4eCKOH: 3epepeKTHBHOCTH npHMeHeHHbIX TeXHOJIOfHH B

ueJI5IX npOeKTIlpOBaHH5I Ha CJle~YIOlll,l1e fO,ll,bl y,,1y4weHHblX TeXHOJIOfHH. I10,lI.06Hble aHaJIH3bl

npHJVleHeHHblX TeXHOJIOmlI MoryT CJ1YlKHTh pewalolll,HM epaKTopOM ,lI.JIH PYKOBO,lI.HTeJIeH <pOPMhl

li COOTIleTCTBeHtIO KaK cnoc06 npOH3BO,lI.CTBa.



Producerea cartofului la ferma Cătălina.

BIBLIOGRAFIE

253

BERINDEI, M. ;li colab., 1969: Agrotehnica cartofului (În vol. Cartoful", red.
ECATERINA CONSTANTINESCU, ed. Ceres, Bucureşti). BREDT, H. şi colab., 1976 :
../\nale LC.C.s. Braşov, Cartoful 8 (sub tipar). EBERHARDT, M., 1972: Kalkulation
van Verfahrenskosten der Pflanzenproduktion, VEB Deutscher Landwirtschaftsver
lag Berlin. GIOSAN, N., 1967 : Căile de ridicare a eficienţei economice a activităţii

în agricultură (În vol. "Eficienţa activităţii economice", Ed. politică, Bucureşti). MĂR

GULESCU, D., ISFĂNESCU, A. ;li MOROIANU, D., 1971 : Metode de analiză econo
mică-financiară a întreprinderilor agricole de stat, Ed. Ceres, Bucureşti, OPREA, N.
şi PLEŞOIANU, G., 1975: Analiza-diagnostic a unităţilor economice, Ed. ştiinţifică

şi enciclopedică, Bucureşti.

Prezentat Comitetului de redacţie

la 20 iunie 1976
Referent: ing. Ir. Socol





LUCR. ŞT. l.C.C.S BRAŞOV, CARTOFUL, 1976, VOL. VII.

EXPERIENTE DE COMBATERE A INSECTEI LEPTINOTARSA
DECEMLINEATA SAY CU PRODUSE PE BAZA

DE BEAUVERIA BASSlANA VUILL
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Eficacitatea preparatului de Beauveria produs de Fabrica
de antibiotice Iaşi în combaterea gîndacului din Colorado, a fost
urmărită în experienţe unde variantele au fost dozele, sau com
plexările cu DDT sau Paration, sau adăugirile de acid acetic glacial
(ph = 4) şi Lindan 0,1 0/O• Experimentarea s-a efectuat la culturi de
cartof neirigate (Valea Lupului, 1972) şi irigate (Podul Iloaiei, 1972):
Administrarea cu Lindan nu alternează acţiunea biopreparatului;
complexarea tratamentului (biopreparat + insecticid + reactiv)
sporeşte eficacitatea de combatere. Preparatul -are acţiune şi asupra
altor insecte din sol.

In diverse ţări printre 'Care şi R. S. România, cercetătoriioaută moda
lităţi noi de luptă cu Leptinotarsa decemlineata Say. Astfel în D.R.S.S.
Sir o t'i n a, La p p a şi Tel ej n a (citat A cat eri n e i şi P etc u, 1966),
oonstată că ciuperca :are un efect patogen ridicat asupra larvelor. In
R. S. România, Pe te u (1966), A cat rin e i şi Pe t c u (1966) şi Să P u
n ar u şi colab. P970} au pus în evidenţă acţiunea patogenă a ciupercii
Beauveria Bassiana şi modul ei de dezvoltare în corpullarvelor. Astfel suşa
de Beauveria folosită de P etc u în 1966, prin germinarea sporilor în intes
tin şi răspîndirea miceliului în organism a provocat moartea larvelor dis
trugînd organele.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Eficacitatea preparatului pe
bază de Beauvaria produs de Fabrica de antibiotice Iaşi, s-a urmărit prin aplicarea
de tratamente împotriva larvelor şi adulţilor gîndacului din Colorado în cîmpurile
experimentale de la Valea Lupului în culturi de cartof neirigate şi S.C.A. Podu Iloaiei
în culturi de cartof irigate.

Biopreparatul Valuftin**) a avut un titru de 5 miliarde spori la gram de inocul
în 1972 şi 1,5 miliarde în 1973. In funcţie de acest titru s-au calculat dozele necesare.
Viabilitatea sporilor a fost foarte redusă.

Tratamentele cu suspensii de spori s-au executat, la ambele centre.

") Institutul agronomic Iaşi

",Ill) Preparatul Valuftin este brevetat .şi omologat ca produs şi mod de administrare.



Tabelul 1

Eficacitatea biopreparatuIui Beauverin aplicat in suspensie simplu cu doze variate in combaterea gindacului din CoIorado. Efficacy
Beauverin biopreparate appIied in suspension at different doses in controlling Colol'ado betie. Valea Lupului 1972.

l\)
CJl
OJ

A. Statistică pe plante. Statistics on plants

I

Evidenţa dăunătorului

Varbnta
Doza Plante cu adulţil) (Nr.)

I
Plante cu larveS ) (nr,;

I
Plante cu pante') (Nr.)..;..: g

Ztl I l.VI. I 3.VI 26.V. 1 l.VI. I I I26.V. 3,VI, 26.V. l.VI. 1. IV

1. Beauverin I 60 22 6 3 18 46 70 49 34 8
2. Beauverin 93 26 9 2 15 43 72 42 30 10
3. Beauverin 123 21 11 8 14 44 65 43 33 9
4. Beauverin 153 22 9 5 11 43 71 31 34 0, 8
5. Beauverin 183 18 15 6 12 18 61 33 34 12
6. Mt. netratat - 23 10 10 12 33 63 30 31 15

B. Statistică in sol· Statistics on pIants

Evidenţa dllunătorului

Dna larve2 )

I
pu pe4)

I
adulţi1)

!llaterial viu
... ~ Varianta g faţă deo'
zt I I I

moarte io

vii5) moarte %6) vii moarte °/~ vii moarte %

1. Beauverin 60 31,8 42,0 20,2 50,0 - - 48,0
2. Beauverin 93 5,1 12,8 23,0 12,9 30,8 15,4 30,6
3. Beauverin 123 28,2 35,7 23,8 2,4 7,5 2,4 30,6
4. Beauverin 153 22,4 10,4 51,7 6,9 6,8 1,8 49,3
5. Beauverin 183 57,8 41,6 7,9 2,7 30,6
6. Mt. netratat - 44,4 3,7 48,1 2,5 - 1,3 100,0

Notă: Tratamentul s-a aplicat la 30.V.1972
1) grown-ups. Il) larvas. 3) eggs. 4) pupas.5) ltve.6) dead

~
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REZULTATE OBTINUTE SI DISCUTII. Analizînd datele obtinute la
Iaşi (tabelul 1) se const~tă că biopreparatui aplicat în suspensii de ~pori, în
doze cresdnde, din cauza viabilităţii reduse n-a avut efect asupra insectei
în perioada de alimentaţie pe plante. Deşi la toate variantele s-au observat
larve, pupe şi adulţi infectaţi de mieeliul alb al duperdi, nu a existat o
corelaţie între cantitatea de spori a variantelor de tratament şi numărul

respectiv de larve, pupe şi adulţi morţi. Apar în schimb diferenţe semni
fÎ'Cative între materialul biologic mort la variantele tratate faţă de martor.

Acţiunea biopreparatului simplu sau în amestec cu DDT şi Paration
în doze subletale n-a avut influenţă decît asupra stadiilor din sol (tabelul 2).
La varintele tratate cu insecticide sau la cele complexate, numă.rul larve
lor vii este mai n1are decît al celor moarte; de asemeni se remarcă lipsa
adulţilor morţi.

Sporii de Beauveria au fost complexaţi cu Lindan într-un mediu
acid obţinut în momentul aplicării tratal11entelor prin adaus de acid ace
tic glacial cu pH = 4 (C i o c h iaşi colab., 1974). Observaţiile s-au făcut

la 1/2 oră .şi la 4 zile de la aplicarea tratamentelor.
Materialul biologic s-a comportat după cum urmează (tabelul 3) :

·V, (Beauveria + Lindan 0,1 % + acid aeetic glacial) - după 1/2 oră la1'
vele şi adulţii au căzut jos de pe plantă şi se aflau în stare de paralizie;
V2 (Beauveria + Lindan 0,1 0/O - acelaşi fenomen; V3 (Acid acetic glacial
simplu) - întreg materialul biologic a rămas sănătos; V4 (Lindan 0,1 %

simplu) - s-au observat fenomenele de la V, iar căderea subită a insec
telor de pe plante s-a datorat Lindanului; Vs (Lindan 0,1 0/O + acid acetic)

idem V1. După 4 zile fauna a început să se refacă, din acest punct de
vedere foarte bine a acţionat V1 la toate cele 3 componente stadiale.

In sol s-au constatat următoarele: V1 - majoritatea materialului
biologic a rămas viu; V2 - s-au găsit numai larve moarte, adulţi şi pupele
au fost în totalitate vii; V3 - s-au obţinut cele mai bune rezultate, majori
tatea materialului biologic era mort, stadiul de pupă fiind mort în între
gime; V4 - neconcludent; Vs - lipseşte stadiul de pupă, iar adulţii găsiţi

erau morţi.

Experienţele efectuate la generaţia a II-a au dat rezultate similare
cu cele de la generaţia I-a.

La Podu Iloaiei în fazele de vegetaţie s-au urmărit numai stadiile
epigee asupra cărora ciuperca n-a avut influenţă. Stadiile hipogee au fost
urmărite doar la sfîrşitul vegetaţiei cînd s-a pus în evidenţă acţiunea

prelungită a ciupercii (tabelul 4). Aceste fenomene sînt observate şi de
P etc u (1966).

Experienţele din anul 1973 n-au dat rezultate concludente nici la
stadiile din sol din cauza viabilităţii scăzute a biopreparatului.

CONCLUZII. (1) Printr-o eventuală perfecţionare a tehnologiei de
fabricaţie biopreparatele pe bază de Beauvf'ria bassians Vuill pot fi utili
zate în combaterea insectei Leptinotarsa desemlineata Say. (2) Acţiunea

biopreparatului se păstrează în cazul amestecului cu Lindan. (3) Com
plexarea tratamentelor (biopreparat + insecticid + reactiv) a dus la obţi-

17 - Lucrări ştiinţifice - Cartoful



Tabelul 2

Eficienţa biopreparatuJui Beauverin aplicat In tratamente complexe cu D.D.T.şi Paration In combaterea glndacului din Colorado.
Efiicacy of biopreparate Beauverin applied in mixture with D.D.T. and Paration in controHing Colorado beetle.

Valea Lupului, 1972
A. Statistică pe plante. Statistics on plants

Evidenţa d/iun/itorului
Doza

Plante adulţi (nr.)

I
Plante cu larve (nr.)

I
Plante cu ponte (nr.)....... Varianta g

Z~
OI.

I I I I I I,0

26.V 1.VI 3.VI 26.V 1.VI 3.VI 26.V l~VI 3.VI
-------~

1~ Beauverin 93 27 7 7 10 36 62 32 9 9
2. Beauverin+DDT 93 23 19 7 2 8 59 33 17 7

0,05
3. D.D.T. 0,05 24 14 6 3 4 54 33 14 5
4. Beauverin+ 93 16 10 7 15 19 65 18 7 4

Paration 0,02 27 19 5
5. Paration 0,02 6 8 50 28 12 6
6. Mt. netr atat - 28 8 9 2 19 59 28 12 6

B. Statistică in sol. Statistics in soil

Evidenţa d/iunătorului

Doza
Plante adulţi (nr. I I

adulţi
Material bio-

Vauianta g pupe logic viu faţă......
% de marţorztl I 1 1vii % moarte % vii % moarte % vii % moarte %

1. Beauverin 93 95 9,6 38,1 14,3 23,8 4,6 41,6
2. Beauverin+ 93 17,2 - 41,1 41,7 - - 36,1

D.D.T. 0,05 3,7 3,7
3. D.D.T. 0,05 66,0 24,5 - - 100,1
4. Beauverin+ 93 - - 20,0 60,0 20,0 - 11,1

Paration 0,02 81,8 18,2
5. Paration 0,02 - - - - 25,0
6. Mt. netratat - 20,4 4,5 29,5 13,6 31,9 - 100,0

Notă: Tratamentul s-a aplicat la 3.VI. 1972
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::; Tabelul 3.
Tratamente cu Beauverin complexat cu acid aeetic glacial (pH-4) şi Lingan 0,1 % aplicat in combaterea gtndaeulul din Colorado.

Efiicacy of biopreparate Beauverin in addition with glacial aceci; acid (pH-4) and Lindan, in controlling Colorado beetIe.
Valea Lupului, 1972

A. Statistică pe plante Statlstics on plants

Evidenţa dăunlltorului

Nr. Doza 1 a r v e adulţi

ert Varianta

-1

după 4 zile

I
după 4 ziledupă 1/2 oră d upll 1/2 orll

vii % I mO<lrte % vii % I moarte % vii % I moarte % di% I moarte %

1. Beauverin + acid 93 - 100 0,6 99,4 - 100 - -
acetie glacial + pH4
Lindan 0,1

2. Beauverin+ 93
Lindan 0,1 - 100 0,3 99,7 - 100 - -

3. Acid acetic glac. pH4 100 - 100 - 100 - - -
4. Lindan 0,1 - 100 12,5 87,5 - 100 - -
5. Lindan+acid acet. pH4 - 100 7,5 92,5 - 100 - -

glacial 0,1
6. Mt. netratat - 100 - 100 - 100 - 100 -

B. Statistică In sol. Statlstics in solI

Evidenţa dllunitorului
Material

Nr. Doza

I I
adulţi biologic viu

erI. Varianta g larve pupe
laţll de mt.

% I I I %
1 vii % moarte % vii % I moarte % vii % 10arte %

1. Beauverin + acid 93
acetic glacial+ pH4 12,5 - 62,5 25,0 - - 3,3
Lindan 0,1 7,7 15,2 7,8 - 69,3 - 36,6

2. Beauverin+Lindan 93+0,1 - 31,9 10,6 38,3 10,7 8,5 33,3
3. Acid acetic glac. pH4 33,3 33,3 - 33,3 - - 10,0
4. Lindan 0,1
5. Acid acetic glacial+ pH4 50,0 37,5 - - - 12,5 13,3

Lindan 0,1
6. Mt. netratat - 32,2 8,4 25,5 22,2 10,2 1,7 100,0

Notă: Tratamentul s-a aplicat la 3.VI. 1972
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Tabelul 4

Eficienţa tratamentelor complexe (Beauverin+insecticide) privind iniecţia pupelor şi adulţilor de Colorado, tubercuHl alacaţi de viermi
sîrmă şi viermi albi şi producţia de tuberculi. Efficacy of complex treatments (Deauverin+insectlcldes) in controliing Colorado beetle,
in preventing attack of wire worms1 and whlte - worms2 ou tubers and in potato cropping yield.

S.C.A. Podu Iioaiei, 1972.

Pupe şi adulţi de
Tuberculi atacaţi del

INr. Produsele Colorado infec- Produqia de Dif. faţă de
crt. complexitate Titrul sau doza taţi de Beauveria vi'<mi "<m<1 v'''mi aibi tu berculi martorul netra- SPffinificaţie

Nr./m.p. (agriotes sp. (Scarabei daeI kg/ha tat kg/ha

1

% %
1. Beauverin 45 miliarde 4 8 7 10260 +400

sporifg inocui
2. Beauverin+

Detox 25 CE 0,05% 6 7 7 16266 +6406
3. Detox 25 CE 0,05% 3 8 6 16260 +6400
4. Beauverin+ 45 miliarde

spori/g inocui 7 9 7 16800 +6940

I

**$
5. Paration 50 0,02%
5. Paration 50 0,02% 3 7 8 16200 +63·10 ***
6. Mt. netratat - 2 11 8 9860 - I -

f.\.)
O';)

o

1) Agriotes sp. 2) Scarabeidae DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

1789 kg/ha
2472 kg/ha
3580 kg/ha

~
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2
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nerea unor rezultate bune şi foarte bune în combatere. (4) Utilizarea bio
preparatelor pe bază de Beauveria bassiana Vuill. constituie un factor
patogen cu influenţă nlare în reducerea şi altor populaţii de insecte din
sol.

CONTROL OF LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY BY
PRODUCTS INCLUDING BEAUVERIA BASSIANA VUILL.

SUMMARY

The efficacy of Beauveria preparation made by the Factory for Antibiotics
in Iaşi, was observed in experiments of controlling the Colorado beetle. The expe
riments w,ere conducted in not irigated potato fields (Valea Lupului, 1972) or iri
gated (Podul Iloaiei, 1972), using different doses, additions of DDT OI' Paration,
additions of glacial acetic acid (pH = 4) and Lindan 0.10f0. The Lindan has no
negative inf1uence on the effica'cy of the biopreparation; the best control was
obtained when a complex was made (biopreparation + insecticide + reactiv). The
Beauveria preparation controls also other insects in the soi!.

VERSUCH ZUR BEKĂMPFUNGDES KARTOFFELKĂFE:RS

LEPTINOTARSA DECEMLIN'E:ATA SAY MIT EINEM
BIOLOGISCHEN PRĂPARATAUS DEM SCHIMMELPILZ

BEAUVERIA BASSIANA VUILL.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Wirkung des Extrakts aus dem Schimmelpilz Beauveria, hergestellt in
F.A, Iaşi, fUr die Bekămpfung des Kartoffelkafers, wurde in einem Versucht mit
mehreren Varianten untersucht.

Die Varianten hatten verschiedene Konzentrationen, Gaben, Kombinationen
mit D.D.T. oder Paration u. Zugaben von Essigsaure (pH = 4) und Lindan 0,10f0.
Die Versuche wurden unter bewăsserten Bedingungen bei Podul Iloaiei (1972) und
unter unbewasserten Bedingungen bei Valea Lupului angelegt. Die Verwendung
zusammen mit Lindan hat keinen Einfluss aui die Wirkung des Biopraparates.

Die Kombinierung der Behandlung (Biopraparat + Insektizid "f Relativ) spornt
die BekămpIungswirkungan.Das biologische Praparat aus Beauveria hat auch aur
andere Insekten im Boden eine Letalwirkung.

OIlbIT EOPbEbI C LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.
C IlOMOLUbIO IlPEIlAPATOB HA OCHOBE

BEAUVERIA BASSIANA

PE3IOME

34>epeKTHBHOCTb R.CCKOrO npenapaTa Beauveria B 6opb6e npOTHB .KoJIOpa.QcKoro )KyKa
Ha6JI1o,llaJIHCb B onbITax r.Qe KaK BapHaHTbI 6bIJIH HCnOJIb30BaHbI .Q03bI, HJIH KOMnJIeKCHpOBa
HHe nnT, H..1H TIapaTHoH OM, HJIH npH6aSKH yKCyCHOH: JIe.QHHOH: KHCJIOTbI (pH = 4), H 0,1 0/ 0
JlHH.QaH. OllblTbI npOBO,llHJIHCb Ha HeopOIllaeMbIX noceBax KapTo4>eJI.H (BaJIea JIynyJIyH:,
1972 r.) H opoIlIaeMbIx (TIO,llYJI HJIoaeii, 1972 r.). TIpHMeHeHHe npenapaTa JIHHAaH He yXYA
lliaeT 3epepeKTa 6HonpenapaTa. COBMecHIOe npHMeHeHHe o6pa6oTKI1 (6HonpenapaT + HHceKTH
UHA + peaKTHB) nOBbIIlIaeT 3epepeKTHBHOCTb 60pb6bI. TIpenapaT ,lleiieTByeT TaK)Ke il npOTHB
,llpyrHx nO'lBeHHbIX HaceKOMbIX.
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EFICACITATEA UNOR INSECTICIDE'FOLOSITE IN COMBATEREA
GINDACULUI DlN·COLORADO (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA
SAY) ŞI REZIDURILE ACESTORA DIN TUBERCULII PE CARTOF

IULIA MATEI' şi ŞTEF.-\NfA FLORU·

Din eerectliriIe efectuate se constată nC'CCSitatea aplicll.rii tra
tamenetlor chimiec pentru combaterea eindacului din Colorado
(Leptinotarsa dccemlineata 5ay). diferenţiat pe soiuri şi in funcţie

de specificul condiţiilor pedoclimatice. tn ceea re priveşte eficaci
tatea prOduselor experimentate, sînt indicate insecticidele Despi·
rol PP. Naled 65. Ultracid 40. Birlane 2... şi Etil paration 50, care
prezintă eficacitatea ridicatâ. nu manifestă acţiune fitotoxică fi nu
conduc la acumularea de reziduuri în tuberculii de cartof.

Dintre verigile tehnologiei culturii carto!ului pe nisipurile din Olte
nia in condiţii de irigare. o importanţă covîrşitoare in obţinerea de pro
ducţii sporite la hectar prezintă pe Ungă folosirea ingrăşămintelor, şi com
baterea dăunătorilor, In primullfind a gindacului din Colorado, care pro
duce pagube foarte mari la cartof şi in aceste zone. Cercetări de comba
tere s-au efectuat şi de Şa n d ruşi colab. (1972) pe alte tipuri de sol şi

In alte condiţii cllmatice. Pesticidele noi au intrart in preocuparea a o
serie de cercetări cum este de pildă Bai c u (1973).

METODA DE CERCETARE. Experienţele pentru combaterea eîndacului din
Colorado (Leptinotarsa deccmlineata say), s-au executat pe nisipurile de la secţia

'J1mbureşti a StaUunii experimentale a Universităţii din Craiova, în condiţii de
lrii;are, in anii 1971-1973.

~ezarea experienţelor in cimp, s·a făcut după metoda blocurilor in 4 repe
tiţii. S-a experimentat cu 2 soiuri de cartof şi anume: un soi timpuriu - Ostara 'ti
un soi semitardiv _ Desiree. Preeătirea terenului a constat dintr-o arăturA de
toamnă la 28-30 cm şi o discuire În primăvară, inainte de plantare. Plantarea s-a
făcut la distanţa de 60/40 cm, cu tuberculi preincolţiţi, iar ca agro(ond s-a folosit
Nm P6-\Kao. [rigarea s-a făcut la plafonul minim de 50';' din IUA, pe adincimea de
~ cm. norma de \ldare tiind în acest caz de 300 mc/ha.

Tratamentele pentru combaterea gîndacului din Colorado, s-au efectuat cu
• produse orlwnotodorice condiţionate sub formă de concr.ntratc emulsionabUe şi

un produs organoclorurat sub formă de praf (tabelul O. ahmci cind majoritatea lar
....'!Jor au avut virsta a 1I-a :şi inceputul virstei a III·a. S.au folosit norme de 800 I
apă/ha. Eficacitatea tratamentelor a fost stabilită prin observaţii asupra numărului

de larve vii şi moarte. pe cite 40 de cuiburi de cartof din fiecare parcelă. la 2.... 48
şi 72 ore după apllcarca produselor. Interpretarea datelor s-a făcut prin anali13
variante!

• Universitatea Craiova.
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Anallzdc chÎmi~ s-au efectuat in laboratorul de fito!armacic din cadrul
I.C.P.P. Bucureşti-BAneasa, determinînd !osforul total pentru produsele organo
fos!ol'icc pl"in metoda de combuStîe Schijniger. Reziduurile din tuberculi au fost
determinate la probe medii de lubcrculi din variantele experimentate, şi au !os~

exprimate în p p m.

REZULTATE OBŢINUTE. In ceea ce priveşte eficacitatea tratamen
telor asupra dăunătorului, rezultatele cercetărilor efectuate in anii
1971-1973 sint prezentate in tabelele 1, 2 şi 3. Dintre produsele experi
mentate o bună parte au efect favorabil asupra gindacului din Colorado, iar
o altă ,parte au o acţiune mai redusă. Astfel, mortalitatea cea mai ridicată

au prezentat-o produsele Despirol pp.} şi Naled 65·), variind intre
94,7-100,0 '1, respectiv 97,7-100,0 % urmate indeaproape de Birlane 24,
Ultracid 40 şi Etil paration 50 (90,0-100,0%; 93,1-99,7'1, şi 79,2-97,2%).
In toţi anii de experimentare, s-a inregistrat la unele produse (Birlane 24,
Ultracid 40, Despirol PP), o eficacitate sporită in cazul celui de al doilea
tratament. Aceasta o atribuim condiţiilor de temperatură mai favorabile
pentru actiunea insecticidelor.

Merită subliniat şi faptul că, din toate insecticidele folosite produsul
Nale<! 65 se remarcă şi printr-o acţiune de şoc, provocind mortalitate ma
ximă in primele ore de la aplicare.

Din grupul insecticidelor care au avut o eficacitate mai redusă asupra
dăunătorului, fac parte lntration 50, Sintox 25 şi Diazinon 20.

Eficacitatea unor insecticide, a variat intre limite diferite de la un
an la altul, datorită condiţiilor specifice de temperatură, umiditate, număr
de iTigări diferenţiatpe soiuri, precum şi de starea fiziologică a dăunătoru

lui In perioada de aplicarea tratamentelor.
lnsecticidele folosite in combaterea gindacului din Colorado la cartof,

au tost cercetate şi sub aspectul persistenţei şi fitotoxicităţiiceea ce repre
zintă importanţăpentru realizarea unei metodologii eficiente de combatere.
Persistenţa de acţiune a insecticidelor experimentate, corelată cu lipsa
acţiunii fitotoxice, constituie un aspect deosebit de important pentru zona
nisipurilor, unde este nevoie de un număr mare de udări, inlăturind nece
sitatea aplicării de tratamente după fiecare irigare.

Din cercetările efectuate a rezultat că In condiţiile nisipurilor irigate.
soiul Ostara necesită un singur tratament, iar in unii ani cu prirnăveri răco

roase mai prelungite, puţin favorabile dăunătorului, tratamentele nu apar
ca necesare. In cazul soiu1ui Oesiree, cu o perioadă mai lungă de vegetaţie,

două tratamente s-au dovedit suficiente, iar in anii cu primăveri răcoroase

prelungite, un singur tratament.
O problemă importantă şi tot odată nouă pentru cartolul cultivat pe

nisipurile irigate din stinga Jiului, este determin8Jrea reziduurilor din tu
berculi. Din rezultatele obţinute (tabelul 4), se constată că in anul 1973,
conţinutul In reziduuri a fost mai ridicat numai in cazul variantelor tratate
cu Intration 50, Diazinon 20 şi Sintox 25 la soiul timpuriu Ostara şi la
lntration 50 şi Sintox 25 la soiul semitardiv Desiree. Valorile reziduale pen
tru cele 3 insecticide menţionate, sint mult mai mari la soiul Ostara decit

0) ProdUSe omolog[ltc şi fabricate in serie.



Talulul 2

Efknc!tlllen lrlllamenlelor t'hlmlce In t'umbulerell ylndut'ulul din Colorudo (l.rllllllolll!'t:1 Ueermllnenln 511)'), In IIl1ul 1971.
(Elllcucc)' ul lrenlmelll~ luconlrolllnll l:olorudo bellet.

I Solill O.IIU Sa III J U,.i.<!.

Cono, Tnllmlnll1 II 'rUII"""llll I Trlllm.III,,1 II••Vldlnll (.1"1./ I I".." I I ""." Il % de 1 !Pm"lf,,. MO.II· OiI. (~~I III" do: tol" li.' Mo"". UII, l". 1111" de: IIII d,; Sorti, l) f. 1 I fiI" , fiii de
IIIIIU \llilea lilllU
(1) %) MIII M12 ~1I11 ~ll~ (E %) MII I ,\1la ~1l1 IMn (R ~~J ~lll 1 M\1 )111 MI2

1. /';clrat:tl (~ll\) O - On.li 000 O 91.4 000 O -80.1 000
2, IntraUon ~ 0,30 74,9 74,D -21,7 ... 000 66,4 6ll,4 -25.0 ... 000 53,6 53,li -26.5 ... 000
:1, Dla:f.!non 20 0,t5 n,7 92,7 -3,!l ... !lI,O !l1,0 -0,4 ... 88.2 88,2 8,1 ...
4, Sintox 25 0,30 87.3 87.3 -D,:.! ... O 80,0 80,0 -11.,1 ... 00 91.7 \11.7 tI,n ... •
5, Fosrotox n 35 0,20 89,8 89.8 -n,8 ... 81.·1 81.4 -10.0 ••• 00 DI,I 91,1 tI,O ... •
6, Etil parntlon 0,07 !l6,6 96,f> - ... 91,4 91,4 - ... 80,1 80,1 - ...

r.o (Mt 2)
7, Birlane 24 0.10 100.0 100.0 3,' ... 90,0 90,0 _ 1,4 ... 100.0 100,0 19,9 ... ...
Il, Desplrol PP 30 kg 100,0 tOO,O 3,. ... 99,4 99,4 8,0 ... • 100,0 100,0 19,\1 ... ...
9, Ultraeld 40 0,30 U9.1 9!1.1 2,5 ... !l9,0 99,0 7,' • • 98.9 U8,9 18,8 ... ..

10. Noled fi!l 0.20 \00,0 100.0 3,4 ... 100,0 100,0 8,_ ... • 100,0 100,0 19,9 ... ...
DI. 5% 7,_ 7,,' 10,9
DL 1% 10,2 9,9 H.li
DL 0,1% 13,7 13,3 19,5

,.
~
~

~

~
"

1
~



Tabelul 3

Eficacitatea tratamentelor chImIce In combaterea !Jlndnculul din Colorado (Leptinotarsa decemllneata Say), in anul 1973. (Emcacy
of treatments in controlling Colorado betie)

Soiul Ostara Soi uri Desiree

Tratamentul 1 Tratamentul Il

V"rianta
Conc. %

I
Dit. (%) faţă de: I S'mnil "l'

I
Dit. (%) faţă de: IS'mnit. "1'(cant./ha) Mortali- de: Mortali· de:

t atea

I
tatea I(E (i;,) I

Mtl Mt2
Mtl I ~It2 (E%) Mtl Mt2

MtI 1 Mt2

1. Netratat (Mtl) - ° - -97,2 000

I
° - -92,4 000

2. Intration 50 0,30 72,4 72,4 -24,8 ."'* 000 68,0 68,0 -24,4 *** 00
3. Diazinon 20 0,15 93,2 93,2 -4,0 *** ° 91,4 91,4 -1,0 **.
4. Sintox 25 0,30 85,4 85,4 -11,8 **'" 000 80,9 80,9 -14,5 *.'"
5. Fosfotox R-35 0,20 91,8 91,8 -5,4 *** 00 97,1 97,1 4,7 "''''>Il
6. Etil paration 50 (Mt2) 0,07 97,2 97,2 *"'* 92,4 92,4 - ***
7. Birlane 24 0,10 99,;) 99,3 2,1 *** 96,2 96,2 3,8 ***
8. Despirol PP 30 kg 100,0 100,0 2,8 "'Jlo* 100,0 100,0 7,6 *** *
9. Ultracid 40 0,30 99,7 99,7 2,5 "'*'" 98,6 98,6 6,2 "''''*

110. Naled 65 0,20 100,0 100,0 2,8 *** 100,0 100,0 7,6 *** *

()
o
:3
o'
~
ro.,
ro
$l)

~

5'
p.
Il:>

2g
p.
5'
(')
o
g
$l)

~

DL 5%
DL 1%
DL 0,1 %

;3,7
4,9
6,6

7,4
10,5
13,4

!>.#
m
"'"-J
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Tabelul 4

Reziduurile din tubcr«'ulii dc (':1rt01 in urma tratamcntclor (Ic combatcl'c a 1/Îndaeu)ui din

Co)orado (HtJsidues in (lotato tuhers as elftwt oi treanumts for t'ontroHin!/ Colol':u!o hectle

l{eziduuri

Varianta Cone. I~;'" ""'""'-1 Soiul Desiree(Cant./ha)
Anul 1973 Anul 1973 Anul 1974

1. Netratat (M+1) 1
n Intration 50 0,30 0,54 0,27 Nu s-au4.

3, Diazinon 20 0,15 0,44 sub 0,2 mai
4. Sintox E 0,30 1,60 0,'17/ analizat
5. Fosfotox R-35 0,20 sub 0,1 sub 0,1 sub 0,1
6. Etil paration 0,07 sub 0,1 sub 0,1 sub 0,1

50 (M+2)
7. Birlane 24 0,10 sub 0,3 sub 0,2 sub 0,2
8. Despirol PP 30 kg Nu s-a analizat
9. Ultracid 40 0,30 sub 0,2 sub 0,2 sub 0,2

10. Naled 65 0,20 sub 0,3

I
sub 0,~1 sub 0,3

11. Dimecron 50 0,10 sub 0-,2 sub 0,2 sub 0,2
12 Wotexit 80 0,20 sub 0,2 l

la Desiree. Acest lucru se explică prin faptul că deşi tratamentul s-a făcut

la aceeaşi dată (25 V), la aJubele soiuri, recoltarea soiului Desiree s-a făcut

mai tîrziu cu 2 săptămîni timp în care o parte din produs s-a degradat.
Rezultă de aici, că în nici un caz nu se recomandă tratamentele cu Sin
tox 25, Intration 50 şi Diazinon 20 la soiurile tilnpurii de cartof. În anul
1974 s-au determinat reziduurile numai la soiul Desiree, în urma aplicării

a 2 tratamente cu produsele după care în 'anul 1973 nu s-au înregistrat
reziduuri, precum şi cu produsul Wotexit 80.

Faţă de rezultatele obţinute, apar indicate în combaterea gîndacului
din Colorado, în zona nisipurilor din stînga Jiului produsele Naled 65, Ultra
cid 40, Birlane 24, Etil Paration 50 şi Dimecron 50 calre au avut o eficacitate
ridicată, nu sînt fitotoxice, şi nu lasă un nivel ridicat de reziduuri în tuber
culii de cartof.

CONCLUZII. (1) Dintre insecticidele experimentate, eficacitatea cea
mai mare s-a înregistrat în cei 3 ani, la ambele soiuri, în ordine, la produ
sele Naled 65, Despirol PP, Ultracid 40 şi Birlane 24. Eficadtatea ridicată

au mai înregistrat şi produsele Etil Paration 50 şi Fosfotox R-35. (2) Pro
dusele cu eficacitatea cea mai mare au prezentat şi persistenţă de acţiune,

încît necesitatea udărilor dese la cartoful cultivat pe nisipuri nu impune
aplicarea de tratamente după fiecare udaa'e. (3) Produsele amintite, prezintă
interes şi prin aceea că nu manifestă acţiune fitotoxică şi totodată nu con
duc la acumularea de reziduuri în tuberculi. (4) Din cercetările efectuate,
a rezultat că în condiţiile nisipurilor irigate din stînga Jiului, soiul timpuriu
Ostara necesită un singur t1ratmnent, iar în unii ani cu prirnăveri mai răco

roase prelungite, puţin favorabile biologiei gîndacului din Colorado, nu
sînt necesare tratamente. In cazul soiului semitardiv Desiree, cu perioadă

mai lungă de vegetaţie, două tratamente s-au dovedit suficiente, iar în anii
cu primăveri răcoroaseprelungite, un singua:' tratmnent.



Combaterea gîndacului din Colorado.

EFFICACY OF SOME INSECTICIDES IN COLORAlDO BEETLE
(LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY) CONTROL AND

THEIR RESIDUES IN POTATO TUBERS

SUMMARY

269

The necessity of thc trcatments for controlling must be diffcrentiated for every
variety and pedoclirnatical conditions complex. The insecticide Despirol PP, Na
led 65, Ultracid 40, Birlane 24 and Etil parathion 50 have agreat efficacy, are not
phytotoxic and arenot going to residues formation in the potato tubcrs.

DIE WIRKUNG EINIGER INSEKTIZIDE FUR DIE
BEKAMPFUNG DES KARTOFFELKAFERS (LEPTINOTAlRSA

DECEMLINEATA SAY) UiND DIE INSEKTIZIDSPUREN
IN DEN KARTOFFELKNOLLEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die Versuchsergebnisse zeigten, dass eine unterschiedliche Behandlung in
Abhangigkeit von der Sorte und den Umweltbedingungen ist.

Die besten Bekampfungsergebnisse sind mit Despirol PP, Naled 65, Ultracid 40,
Birlane 24 und Etylparation 50 zu erzielen. Diese Bekampfungsmittel haben eine
hohe Bekămpfungswirkung, keine Phytotoxizitat und lassen keine Spuren in der
Kartoffelknolle.

3<I>EKTHBHOCTh HEKOTOPbIX HHCEK:THUH,llOB B EOPhEE
C KOJlOPA,llCKHM )KYKOM 11 HX OCTAT04HhIE

KOJlH4ECTBA B KJlYEH5IX KAPTO<I>EJl5I

PE3lOME

PesynbTaTW npoBe~eHHwx onWTOB yKaswBaroT Ha Heo6xOAHMOCTb npHMeHeHHH XHMH
l.leCKHX o6pa6oTOK ~JlH 60pb6bI C KOJlOpa.lJ.CKHM :lKyKOM, npOBO)J.HMble )J.H<PcPepeHUHp'OBaHHO

no copTaM H B S3BHCHMOCTH OT cneUH<plfLlHOCTH nOBeHHOKJlHMaTHqeCKHX yCJlOBHH. B OTHO
illeHHH 3<P<PCKTHBHOCTH HcnbITaHHbIX npenapaTOB, peKOMeH)J.ypyroTCH HHceKTHUH)J.bI ,UeCflH

pOJl nn, BaJle)J. 65, YJlTpaUH)J. 40, ElMpJlaHe 24 H 3THJl napaTHOH 50. YKasaHHble npenapaTW
OTJlHqaroTcH nOBblIlleHHOH 3q><tJeKTHBHocTbro, Ile<pHToTOKCHqHbI H He cnoco6cTByroT HaKOnJle
HHro OCTaTKOB B KJly6H5IX KapToq>eJlH.
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CERCETARI PRELIMINARE PRIVIND CALITATEA
PRODUCŢIEI DE CARTOF PENTRU FULGI

IN BAZINUL FAGARAŞ

1. MANOIU"), O. BURTEA"IiI), S. MUREŞAN şi L. BLAGA"",")
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Cercetările preliminare întreprinse in bazinul de cartof pen
tru industrializare "Făgăraş" abordează unele probleme referitoare
la influenţa sOiului, solului şi îngrăşămintelor,asupra calităţii ma
teriei prime şi fulgnor din cartofi. Calitatea materiei prime este
hotărîtă de soi, iar solul şi îngrăşăminteleo influenţează Într-o mă

sură mai mică. Pentru obţinerea unor fulgi de calita,te este necesar
d'$ a se folosi soiuri cu pulpa albă sau gălbuie cu un conţinut

mijlociu pînă la mare de substanţă uscată, care nu se înnegreşte în
timpul fierberii şi eliberează o cantitate mică de amidon solubil.
Se indică cele mai valoroase soiuri de cartof, pentru fabricarea
fulgilor.

Fulgii de cartof constituie un produs alimentar relativ nou, obţinut

prin deshidratarea pireului din ca['tof, care se prezintă sub formă de foiţe

subţiri cu suprafaţa de 0,5-1,3 cm2• lnsuşirea principală a acestui produs
este că se rehidratează intr-un timp foarte scurt, prin adăugarea de apă

fierbinte, putînd obţine în 1-2 minute un pireu de bună calitate (F Io
a:' i ca Ben dor f, 1971). Obţinerea unui pireu bun din fulgii de cartof
este determinată in mare măsură de calitatea materiei prime, care poate
fi influenţată de soi şi locul de cultivare. Preocupări cu privire la obţi

nerea unei materii prime de calitate în funcţie de aceşti factori, au existat
atît în străinătate (8 ro i t h, 1963; TaI b u r t, 1967) cît şi în ţara noastră

(B eri n d e i, 1969; Cat e 11 y, 1969; 8 o col, 1972).
In anii 1974-1975 s-a urmărit influenţa soiului şi a condiţiilor de

cultivare asupra calităţii materiei prime şi fulgilor din cartof.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Experienţa s-a executat în 4:
localităţi din bazinul de cartof industrial Făgăraş. Planta premergătoare a fost grîul
de toamnă.

'1') D.G.A.I.A. Braşov

"'*) I.C.P.V.L.F. Bucureşti

"'**) Fabrica de fulgi Făgăraş
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1. MANOIU şi cOlab.

SoIurile pe care s-au efectuat experienţele sînt: la Recea, brun gălbui de pădure

scheletic, cu textură luto-nisipoasă; la Lisa, brun tînăr, umed oligo-bazic; ia Voila,
sol brun acid tînăr, slab schelectic, de natură nisipo-lutoasă; la Beclean, brun acid
tînăr foarte slab gleizat cu textură luto-nisipoasă.

S-au aplicat două nivele de îngrăşare; primul cu gunoi de grajd 30 t/ha,
350 kg/ha superfosfat, 200 kgjha sare potasică şi 320 kg/ha azotat de amoniu, al
doilea îngrăşat numai chimic cu 1060 kg/ha superfosfat, 250 kg/ha sare potasică şi

640 kg/ha azotat de amoniu.
Soiurile cu care s-a experimentat au fost: Ostara, Jaerla, Resy, Desiree, Co

lina, Măgura, Spartaan, Eba şi Ora.
RecoItarea s-a făcut la maturitatea soiurilor, cînd s-a luat din fiecare variantă

o cantitate de 4000 kg tuberculi şi s-a. transportat la Fabrica de fulgi de la Făgăraş,

unde s-au efectuat analizele de laborator la materia primă. Totodată s-a prelucrat
fiecare variantă în fulgi, la care s-au executat principalele analize de calitate.

REZULTATE OBŢINUTE. Analizele efectuate la cartofii proaspeţi

(tabelul 1) ateE'>tă existenţa unor diferenţe între s'oiuri cît şi în cadrul ace
luiaşi soi cultivat în localităţi diferite în ceea ce priveşte conţinutul de
substanţă uscată. În localitatea Voila, conţinutul de substanţă uscată la
soiul Ostara eE'>te de 21,7 0/0, iar la soiul Ora de 28,2 % • La soiul Colina
cultivat la Lisa 23,3 0/0, iar în localitatea Voila 21,8 0/O. Conţinutul în ami
don care este in strînsă dependenţă cu conţinutul de substanţă ~scată

variază la fel în funcţi·e de soi şi locul de cultivare.
lng['ăşarea produce o uşoară scădere a conţinutului în substanţă

uscată. Astfel soiul Ostara cultivat la Recea, pe nivelul unu de îngrăşare

realizează 21,7 % substanţă uscată, pe nivelul doi 23,8 0/O• Soiul Resy la
Beclean pe nivelul unu de îngrăşare realizează 20,4 % , iar pe nivelul doi,
22,9 %.

Atit continutul în substantă uscată cît si amidonul sint elem.ente de
mare imp'orta~ţă pentru proces~l tehnologic: Un conţinut mare de sub
stanţă uscată determină realizarea unui randament sporit la prelucrare.
De aceea în procesul de fabricare a fuJgilor din cartofi, este necesar de a
alege acele soiuri care au un conţinut mare de substanţă uSlcată în tuber
cuIi cum sînt: Eba, Ora, Spartaan, Colina şi Desiree. Conţinutul în sub
stanţă uJSlcată a['e importanţă nu numai din punct de vedere al consumului

f'specific, ci şi al procesului teJinologic de fabrtcaţie. Soiurile de cartof cu
1 un continut redus de substantă uscată au o d1irat~ rnai rnCl~~ ... cle fierbere
\ şi ca atare o prelungire a pro~esului de prelucrare. Timpul de fierbere în
\ minute Ia soiu['ile luate în studiu variază de la 20 minute la soiul Colina,
'\ pînă la 35 minute la soiul Ostara. De aici rezultă importanţ.a introducerii
1în fabricaţie, a unor loturi de cartofi omogene, la eare tuberculii au
J,aceeaşi dur.ată de fierbere, şi totodată acelaşi grad de sfărîmare. Introdu
I cerr-ea în fabricaţie a amestecului de soiuri, provoacă fierberea prea pu-
ternică a unor tuberculi din care se obţine o texturăcleioasă, iar alţi

tuberculi rămîn insuficient de fierţi, rezultînd un produs finit cu o tex-
tură necorespunzătoare. .

Dintre însuşirile de calitate ale fulgiIor, culoarea, amidonul solubil,
textura şi granulaţia, sînt cele mai importante (tabelul 2). Culoarea fulgi
lor de cartofi este determinată de culoarea pulpei cariofilor. Pe piaţa

internaţională se preferă în general fulgi de culoare albă sau galben des-
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Tabelul

Principalele însuşiri de calitate ale tubel'cuIilor proaspeti (Meln quality charactertstlcs of fresh tubers) 1974-1975

Nivel de îngrăşare 1 Nivel de tngrăşare II

Localitatea Soiul S.D. IAmidon I Timp I .. ICulo"" S.D.

I
Amidoo ITimp I Sfărt- I Cntnm

OI % fierb. min. Sfanmare ~upă % o' fIerb. mare după fierb.10 fierb. /0 miu.

Ostara 21,7 15,05 35 1,0 2,5 23,8 16,77 I 25 1,0 2,5
Jaerla 19,9 14,06 30 1,5 2,0 21,6 15,60 35 1,0 2.0
Resy 19,8 14,34 25 1,0 1,5 22,4 17,70 20 2,0 1,5

Recea Desiree 23,5 16,16 25 1,0 2,5 24,4 17,09 25 1,5 2,0
Măgura 18,9 13,10 - 2,0 2,0 20,2 15,50 18 2,0 3,0
Ora 27,8 - - - 2,0 27,4 19,90 20 4,0 1,7

IColina

I
23,3

I 1~90 I -
I

-
I

3,0

I
23,0

I
17,10

I
17

I
2,0

I
3,0

Lisa Spartaan 21,6 35 3,0 1,5 21,6 15,10 35 2,5 2,0
Eba - - - - 24,7 19,20 20 3,0 2,0

Ostara 21,7 15,28 25 2,0 2,7 22,3 16,90 30 1,0 3,0
Jaerla 19,9 15,10 30 2,0 2,0 21,4 15,40 35 1,0 2,0

VoUa Colina 21,8 16,10 20 2,5 2,5 25,8 20,10 20 2,5 2,0
Eba 25,8 - - - 1,5 23,6 15,00 20 3,0 1,7
Ora 28,2 - - - 2,0 27,6 20,40 20 4,0 1,7

Bec1ean IRes+
1

20,4 114~1 I 25
1

1,0 I 2,0 I 22,9
I

17,90 I 15
1

2,0
1

2,0
Măgura - - - - 21,8 14,20 15 3,0 2,2
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Tabelul 2

Principalele tnsuşiri de calitate ale fulgilor de cartof (Main quality characteristies of potato flakes) 1974-1975.

Nivel de îngrăşare 1 I Nivel de îngrăşare II

N
"'J
H:o-

Localitatea

Recea

Lisa

Voila

Beclean

Soiul

Ostara
Jaerla
Resy
Desiree
Măgura

Ora

I
Colina
Spartaan
Eba

Ostara
Jarlea
Colina
Eba
Ora

I
Resy
Măgura

- - -1 IA mid. Tex- Granulaţie le~l~l~~re~ru Amid. Tex- Granulaţie Culo:;:~r~euco-

sol. I tură I <4,814,8- 4,°1 >0,41 . . ... sol 1 tură I <4,8 14,8-°.41 >0,4 . . I .
mg. % m m mm mm FulgI I PlUre mg. % mm mm· mm Fulgl PlUre

2240 3.0 4,9 87,3 7,4 I 67,4 45,0 2240 2,0 3,5 85,4 10,9 64,2 49,2
1605 3,5 9,2 86,2 3,6 67,9 60,5 1822 3,5 6,5 87,3 2,5 66,2 52,2
2140 4,0 1,7 80,4 12,4 67,2 52,6 940 4,0 4,9 91,8 2,2 68,4 52,6
2662 2,5 6,0 85,4 6,2 65,4 51,5 2387 2,5 5,0 90,2 4,8 67,5 44,4

740 3,5 9,4 87,6 2,9 69,8 45,9 660 2,5 10,3 86,1 3,5 70,2 43,5
1216 3,5 - - - - - 1382 3,5 6,5 92,6 3,8 66,4 51,2

1

2240 I 2,5 I - 1 - I - 1 - I - 1
2240

I 2,5 1
10

,0 1
87

'71 2'21
69

'0 1
48

'01660 3,5 13,2 85,7 4,0 68,6 47,8 - - - - - - -
- - - - - - - 1180 3,5 I 6,9 90,7 2,3 65,2 52,4

2711 2,5 8,2 88,5 3,2 63,1 44,8 2212 2,5 4,9 87,3 7,4 67,4 45,0
1897 3,5 10,5 88,0 1,7 67,5 53,6 1920 4,0 10,6 86,0 2,4 68,8 61,3
2800 2,5 8,0 87,9 4,0 68,8 45,3 2380 2,5 5,0 90,2 4,8 67,5 44,4
1100 4,0 - - - - - 694 3,5 6,7 91,9 1,3 65,3 60,0
1225 3,5 - - - - - 1280 4,5 12,0 94,8 3,1 66,9 52,7

/
1585

1 3,0 I - I - I - I - I - 1 1562 1 3,0 I 6,5 I 92,6 I 3,8 I 66,4 1 51,2 I
860 3,0 9,4 86,3 4,2 70,9 43,5 1182 3,0 10,3 86,6 3,0 69.9 43,2 ~
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chis. Avînd în vedeG:'e acest lucru şi la noi este de dorit de a alege pentru
fabricaţie acele soiuri de cartof care au pulpa de culoare albă sau gălbuie.

Unele soiuri au tendinţa de înnegrire în timpul fierberii sau după fier
bere, ca UrInare a oxidării unor compuşi fenolici ai fierului existent în
componenţa tuberculului. Acest fenomen este un cal1',acter de soi şi poate
fi îmbunătăţit în oarecare l11.ăsură în procesul de fabricaţie prin folosirea
unor substanţe (8 mit h şi D a vis, 1963). Pentru a preveni acest fenOlnen
nedorit se vor alege pentru fabricare acele soiuri care nu se înnegll'esc.
Toate soiurile de cartof care depăşesc nota 2 în scara valorilor de înne
grire după fierbere nu se pot folosi la fabricairea fulgilor.

Pentru a asigura pireului rehidratat o textură făinoasă cît mai apro
piată de nota 4, se vor alege pentru prelucrare, soiurile de cal1'tof care
eliberează puţin amidon solubil în timpul procesului tehnologic.

Avînd în vedere considerentele de mai sus, se indică pentru prelu
,crare sub formă de fulgi soiurile care întrunesc cele mai multe cal1'actere
pozitive solicitate în procesul de prelucrare şi rehidratare ca: Resy, Mă

gura, 8partaan, Eba şi Ora. SoiurHe enumerate fac paifte din grupe de
precocitate diferite de la semitimpurii (Resy) pînă la semitîrzii (Măgura

şi Spartaan) şi tîrzii (Eba şi Ora). Aceste soiuri pot să asigure o eşalonare

judicioasă a lucrărilor de fabrkaţie.

CONCLUZII. (1) Pentru obţinerea unui randament sporit în proce
sul de prelucrare a cartofilor pentru fulgi este necesar de a folosi soiuri
cu un conţinut mare în substanţă uscată. (2) Factorul soi îşi imprimă cel
mai pa:-egnant influenţa asupra calităţii materiei prime şi produsului finit.
Solul şi îngrăşămintele influenţează în mai mică măsură aceste însuşiri.

(3) Innegrirea în timpul fierberii şi prelucrării este o însuşire nedorită,

care poate fi evitată prin folosirea în prelucrare a unol1' soiuri care nu se
înnegresc. (4) Sînt indicate pentru fabricarea fulgilor din cartof soiurile:
Eba, Ora, Spartaan, Măgura şi Resy, care întrunesc cel mai malre număr

de caractere pozitive pentru prelucrare. Totodată cu aceste soiuri se poate
face o eşalonare judicioasă a lnateriei prime în procesul de fabricaţie.

INCIPIENT INVESTIGATIONS ON QUALITY OF POTATO
TUBERS DESTINATED TO FLAKES PRODUCTION.

IN FAGARAŞ AREA

SUMMARY

The quality of the raw material for flakes production depends more on the
varieties than on the soil and fertilization. The fest flakes are made of white or
yellowish flesh tuber varieties, with high content of dry matter, no discolouration
during the boilling and a small amount of eliminated soluble starch. The most sui
tabIe varieties are suggested.

18"
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DIE EiltSTEN VERSUCHSERGEBNISSE IN DER QUALITĂT

DER KARTOFFELKNOLLEN ALS ROHSTOFF DER
KARTQFFELFLOCKENHERSTELLUNG IM GEBIET FĂGARAS

ZUSAMMENFASSUNG

Die ersten Versuchc uber die Qualitat der Kartoîfelknollen als Rahstoff fUr
die Herstellung der Kartoffelflocken, die in der spezialisierten Zone fUr Industrie
kartaffelbau bei Făgăraş angelegt wurden, untersuchten in erster Linie den Einfluss
der Sarte der Dungung und des Bodens au! diese Eigenschaft. Die Qualităt der
Kartoffelknollen als Rohsta!f wird im Besonderen von der Sorte bestimmt.

Die Dungung und die Bodeneigenschaften ubten einen kleineren Einfluss au!
die Qualităt aus. Fur die Herstellung von Flocken besserer Qualitat sind Kartoffel
sorten mit weissem oder gelblichweissem Fleisch, mit einem mittleren bis hahen
Trackensubstanzgehalt notwendig.

Ausserdem mussen die Sorten unbedingt ein gutes Verhalten hinsichtlich der
Kochverfarbung und eine hahe Stabilitat der Starkek6rner haben. In der Arbeit
werden die besten Sorten fur Flockenherstellung angegeben.

UPEnBAPI1TEJIhHbIE I1CCJIE,llOBAHI15I KA4ECTBA
YPO/KA5I KAPTOepEJI5I rOnHOrO nJI5I np0I13BOnCTBA

KAPTO<I>EJIhHbIX XJIOUhEB, B BACCEflHE <I>9r3PAlIl

PE310ME

npe.ll.B3pHTeJIhHbIe HCCJIe)J.OB3HHSI npe.unpHHSlThIe B 6acceHHe KapToepeJISI )J.JI5I HHAYc
TPH3JIH3311HH «<1>3f3P3III» 33TpOHYJIH HeKoTopbIe BonpocbI, Ka'C3IOlll.HecSI BJIHSlHH5I copTa,
ITOtIBbI H YA06peHHH Ha KaqeCTBO CblpbSI H KapToepeJIbHhIX XJIOITbeB. I(atIeCTBO OblpbSI 06yc
JIOBJIeHO capTOM, B TO BpeMSI KaK nOtIBa H Y.ll.06peHHH OKa3bIBaIOT Ha ero K3tIeCTBO 60JIee
cJIa60e BJIHSIHHe. LI.JIH nOJIytIeHH5I KaqeCTBeHHhIX KapToepeJIhHbIX XJIOnheB Heo6xo)J,HMO HCnOJIb
30BaTh copTa C 6eJIOH HJIH :>KeJITOBaTOH MHKOTbIO C CO.ll.ep:iKaHHeM CyXOfO Belll.eCTBa OT cpe)J,
Hero H .uo BbICOKoro KOTopaH He qepHeeT BO BpeM.SI BapKH H BhI)J.eJI5IeT MaJIOe KOJIHtIecTBO
paCTBopHMoro K KpaXMaJIa. YKa3bIBaIOTC.SI HaH60JIee lleHHble copTa .ll.JI.SI npOH3BO.QCTBa KapTO
epeJIhHhIX XJIOnbeB.
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COMPORTAREA SOIUiRILOR DE CARTOF ZONATE,
LA PRELUCRAREA INDUSTRIALĂ SUB 'FOB,MĂ DE ICIPS
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Douăsprezece soiuri de cartof, din grupe de precocitate dife
rită au fost testate asupra pretabilităţii la industrializare sub formă

de cips. După o scurtă prezentare a producţiei de cips şi depen
denţa acestuia de soi şi condiţii pedoclimatice, se face o analiză a
calităţii producţiei, în funcţie de gradul de înnegrire, şi conţinutului

de grăsime al produsului. Se analizează influenţa zahărului redu
cător asupra culorii cipsului imediat după recoltare şi după păs

trare la temperaturi diferite cu şi fără recondiţionare. Pe baza
rezultatelor obţinute se recomandă cele mai valoroase soiuri pentru
fabricarea cipsului în condiţiile cercetate: Eba, Bintje, Spartaan,
Ora, Colina, Ostara şi Desiree.

In procesul de prelucrare a cartofilor sub formă de cips, materia
primă constituie unul din factorii importanţi. A:ceasta depinde în cea mai
rnare măsură de soiul folosit în fabricaţie. De aceea programele de amelio
rare ale unor ţări au ca ţintă precisă, crearea de ~oiuri de car,tofi specia
lizate pentru cips (F i t s c hen şi colab., 1975). Selecţia cartofului destinat
prelucrării, se face în direcţia obţinerii unor soiuri cu greutate specifică

mare, capabile să dea un produs de calitate superioară. Rog e r s şi colab.
(1937) arată că randamentul în cips creşte odată cu creşterea substanţei

uscate. S mit h (1950) constată că pentru fiecaJ~:e creştere a greutăţii speci
fice cu 0,005, proqucţia de cips creşte cu 1 %· f'

Pe lîngăfactor1l1 soi, prod.ucţia de cips este influenţată de anul cli
mati:c (W h i te ma n şi Wr i g h t, 1949, citat de Tai b u rt, 1967) şi locul
de cultivare (S mit h, 1950).

Calitatea ei'psului este o noţiune complexă şi se apreciază pe baza
determinărilorfăcute asupra culorii produsului, conţinutului în ulei şi gus
tului. Asupra culorii cipsului, influenţeazămai lTIulţi factori ca: soiul, ma
turitatea, compoziţia chimică a tuberculului, temperatura de păstr,are.

H abi b şi B r o w n (1957) constată o corelaţie strînsă între conţinutul

scăzut de zahăr din tuberculi şi culoarea deschisă a cipsului. B u r ton
(1962) relatează că din tuberculii cu un conţinut în zahăr reducător de
1,22 0/O se obţine un cips de culoare închisă în timp ce la cei cu un conţinut

*) I.C.V.L.F. Bucureşti
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de 0,25 0/0 zahăr, se obţine un cips de culoare desc;hisă. Ha w k ins şi colab.
(1958) stabileşte conţinutul critic de zahăr în tuberculi, de 0,4 0/0, peste
care cipsul devine închis la culoare şi are gust rău. Ternperatura de păs

trare influenţează acumularea conţinutului de zahăr in tuberculi şi impli
cit culoarea închisă nedorită a cipsului. După De n n y şi T hor n ton
(1942) temperatura critică cea mai scăzută, care influenţează culoarea
cipsului ar :fi 45°F = 7°C. Prezenta lucrare abordează aspecte cu privire
La pretabilitatea la industrializare sub fQlrmă de cips a soiurilor de cartof
existente în cultură în ţara noastră şi influenţa unor factori de cultivare
şi păstrare asupra producţiei şi calităţii acesteia.

MATERIALUL SI METODA DE CERCETARE. Pretabilitatea la industriali
zare sub formă de cip~ a soiurilor de cartof, a fost testată pe un material produs
în cadrul Institutului de cercetări pentru cultura cartofului şi sfeclei de zahăr Bra
şov. Soiurile luate în verificare au fost: Ostara, Sirtema, Jaerla, Bintje şi Hesy din
grupa de precocitate timpurie şi semitimpurie, Desiree, Colina, Măgura, Spartaan
din grupa de precocitate semitÎrzie şi Eba, Ora, Merkur din grupa de precocitate
tîrzie.

Pentru stabilirea randamentului în funcţie de soi şi localitate, s-au analizat
patru soiuri (Bintje, Măgura, Merkur şi Ora) cultivate în şase localităţi diferite din
punct de vedere pedoclimatic.

S-a mai urmărit influenţa temperaturii de păstrare asupra calităţii cipsului.
Pentru aceasta s-a depozitat materia primă la temperatura de 4°C şi 7°C. Inainte
de prelucrare din materialul depozitat la 4°C s-a luat o parte pentru recondiţionare,

timp de 14 zile la temperatura de 20 oC.
Prepararea cipsului s-a făcut în laborator folosind următoarea tehnologie:

tuberculii se curăţă manual şi se taie în rondele subţiri de 1,0-1,5 mm grosime. Se
spală amidonul de pe felii printr-un curent de apă continuă, după care se lasă să

se scurgă apa. Se introduc apoi într-o baie de ulei la temperatura de 180 a C, unde
se lasă pînă cînd feliile sînt bine prăjite. Se scurge apoi uleiul, după care proba este
gata pentru analiză.

Determinarea randamentului la prelucrare s-a făcut prin cîntărirea produsu
lui obţinut raportat la cantitatea de tuberculi proaspeţi, curăţaţi.

Culoarea cipsului s-a determinat cu ajutorul unei scări de culoare de la 1-10
(A u g u s t, 1964) în care nota 1 reprezintă valoarea cea mai bună (culoare deschisă),

iar nota 10, nota cea mai slabă (culoare brună închisă).

Determinarea conţinutului de zahăr s-a făcut prin metoda Schoorl, deter-
minarea conţinutului în grăsime, după metoda Soxhlet.

REZULTATE OBŢINUTE. Producţia de cips este în strînsă depen
denţă de conţinutul în substanţă uscată ,a tuberculilor. Din tabelul 1 .se
Tabelul 1
constată că soiurile de ca/rtof Spartaan, Eba, Ora şi Merkur cu conţinut

de substanţă uscată peste 22,0 0/0 realizează un randament de 30-30,7
cips. Există soiuri din grupa de precocitate semitimpurie (Bintje) cu un
conţinut de 22,7 0/O substanţă uscată care realizează un randament prac
tic eg,al cu soiurile tîrzii. Cunoaşterea acestui lucru prezintă importanţă

în declanşa1rea şi eşalonarea producţiei.

Calitatea produsului, analizată pe baza culorii cipsului, este apre
ciată pozitiv ,atunci cînd cipsul are culoarea galbenă aurie, pe intreaga
suprafaţă a ieliei. Aceasta este cuprinsă în cadrul scării de apreciere între
valorile 2 şi 4. In unele cazuri pot fi admise pentru prelucrare şi valo
rile 5. Peste aceste limite dpsul devine brun spre negru cu aspect neplă-
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Tabelul 1

Calitatea materiei prime dU]lă l'ecoltare şi a cipsului obţinut. (Quality of raw material alter
harwest amI of ehips l'csultcd of it)

I
I

Principalele

I
Indici de c'llita1e a cipsului2 )

I
Clasificarea

Soi u 1
componenteI) in funcţie de

S.U.% I Zahăr Haud. I Cont. I Culoarea culoarea prod u-
red. % cips grăs. ~{) (1 10\ suluL

Ostara 21,53 I 0,38 28,0 35,0 4,5 IV
Sirtema 19,49 0,32 25,0 36,0 5,5 V

1 .laerla 20,45 0,42 27,0 37,0 7,0 VIII
Hesy 19,98 0,46 26,7 :38,0 6,0 VI
Bintje 22,70 0,28 30,0 35,0 3,0 1
Colina 23,00 0,20 28,7 33,0 4,0 III
:MăguI'a 21,64 0,26 26,7 37,0 6,5 VII
Desiree 22,11 0,32 30,0 32,0 4,;5 IV
Spartaan 22,11 0,12 30,0 38,0 3,3 II
Eba 25,66 0,10 30,0 29,0 3,0 1
MeI'kur 26,02 0,12 :30,7 33,0 6.5 VII
Ora J 27,26 0,10 :32,0 32,0 4,0 III

1) S.U.%=dI'Y matter %; Zahăr recI. %=reducing sugar %
2) Hand. cips = randament; Conţ. grăs. %=fat eOlItent %; Culoare=colour

cut şi gust amar. Dintre soiurile testate s-au încadrat în limita valorilor
admise (2-4) Bintje, Eba, Spartaan, Ora şi Colina, Indioe de culoare accep
tabil s-a înregistrat şi la Ostara şi Desiree.

Innegrirea cipsului în timpul preparării este o însuşire nedorită. Cer
cetărileefectuate pînă în prezent (M o Il An t j e, 1966) au scos în evidenţă

corelaţia strînsă carre există între conţinutul în zahăr reducător din tuber
culi şi culoarea deschisă a cipsului. în condiţiile din ţara noastră conţinu·

tul în zahăr variază între 0,10 % l,a soiurile Eba şi Ora şi 0,46 0/O, respectiv
0,42 % la soiurile Resy şi Jaerla.

Conţinutul în g'l'ăsime, reţinută în timpul prăjirii, este o altă însuşire

a calităţii produsului cips. Un conţinut mic în grăsime asigură un gust
plăcut apetisant. Cantttate,a de grăsime reţinută de către feliile de cips în
timpul preparării variază între 29,0 % la soiul Eba şi 38,0 % la
Resy. Se observă tendinţa de oreştere a conţinutului de ulei în cips la
soiurile de cartof cu un conţinut de substanţă uscată nlai mică. Din acest
punct de vedere este preferabil a se iolosi pentru prelucrarea cartofului
sub formă de cips, acele soiuri care au un conţinut mai mare de substanţă

uscată, ceea ce conferă obţinerea unui cips de calitate superioară şi în
acelaşi timp mai economic.

Producţia de cips, deşi specifică fiecărui soi, este influenţată de con
diţiile pedoclimatice în care se obţine materia primă. Astfel în localităţile

Geoagiu şi Secuieni pe soIurile aluviale se realizează un randainent mai
mic la prelucrare (26,5 %) faţă de Braşov şi Suceava pe sol humicosemi
gleic şi respectiv pe sol cernoziomic degradat. Diferenţele de producţie

între localităţi sînt asigurate statistic (tabelul 2).
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Tabelul 2

Variaţia producţiei de cips in funcţie de soi şi loealitate (Variatioll of cips yiehl in iunetion of
variety and place)

Factorii studiaţi I Producţia absolută I Prod ucţia relativ ă

I
Diferenţa şi semnif.

1. Influenţa soiurilor

Ora I 313 107,0 2,3***
Bintje (mt) 29,0 100,0 -
Merkur

I
28,6 98,6 -0,4

Măgura 27,0 92,7 _2,0000

Media 28,9
1

99,7 -0,1

DL 5%=0,658; DL 1 %=0,999; DL 0,1 %=1,606

2. Influenţa localită ţilor

Braşov (mt) 31,5 100,0 -
Suceava 30,2 92,6 -1,3
Dumbrăveni 30,2 92,6 -1,3
Oradea 29,0 92,0 -2,5°
Geoagiu 26,5 84,1 _5,0000

Secuicni 26,5 84,1 _5,0000

Media 28,9 91,7 -2,6

DL 5%=1,980; DL 1 %=2,646; DL Oi%=3,479

Influenţa condiţiilor de păstrare asupra materiei prime destinată pre
lucrării, precum şi reacţia soiurilor la ifecondiţionare, sînt prezentate în
tabelul 3. La temperatura de 3-4°C soiurile experimentate au înreg1strat
cantităţi de zahăr cuprinse între 0,30 % la soiul Eba şi 1,42 % la soiul
Măgura.

Există soiuri (Eba, Ora) care deşi păstrate la temperatură scăzută

(3-4°C) nu acumulează cantităţi nlari de zahăr în tuberculi, iar culoarea
produsului în procesul de prelucrare rămîne deschisă. Al,tele (Bintje, Co
lina) au temperatura limitată de păstrare pentru prelucrare 7°C, sub care
începe procesul de transformare mai intensă a amidonului în zahăr. Cele
lalte soiuri depăşesc ,această limită de păstrare pentru prelucrare, procesul
de transformare a amidonului petrecîndu-se la temperaturi mai mari
de 7°C.

Prin recond5.ţionare, conţinutul de zahăr rreducător a scăzut la majo
ritatea soiurilor sub 1,0 %, dar cips de bună caHtate după acest proces s-a
obţinut numai la soiurile Eba, Ora, Bintje, Spartaan, Desiree şi Măgura.

CONCLUZII ŞI RECOMANDARI. (1) Randamentul la prelucrare
pentru cips a soiu['ilor de caDtofi, este în corelaţie strînsă cu conţinutul

tuberculilorîn substanţă uscată; confirmat de soiurile: Merkur, Eba, Spar
taan şi Bintje, la care s-a obţinut un randament foarte apropiat
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Tabelul 3

Depozitaţi la 3-4 C Depozitaţi la 7 C

N erecondiţiona ţi
Recondi ţionaţi

Nerecondiţionaţi14 zile la 20 C
Soi u 1

Cont. ICuI. ICont. Con' I CuI. IConţ,
Cunl I /Coolz. red. cips grăs'. z. red. C.nI g;·ăs. z.red. ClpS grăs.

tub. (1-10) cips tub. ClpS cips tub. (1 10) cips
% % % (1-10) % 0/0 Q'

/0

Ostara 0,80 7 38,0 0,53 6 36,0 0,73 7 43,0
,

Sirtema 1,14 8 41,0 0,70 7 32.0 0,73 6 38,0
Jaerla 1,05 8 41,0 0,71 6 35,0 0,87 7 42,0
Resy 1,22 8 40,0 0,55 6 36,0 0,78 6 38,0
Bintje 0,90 6 38,0 0,50 4 38,0 0,56 4 35,0
Colina 0,88 7 38,0 0,71 6 35,0 0,6:3 5 35,0
Măgura 1,42 8 37,0 0,47 4 32,0 1,00 8 35,0
Desiree 0,57 7 41,5 0,35 4 33,0 0,40 6 33,0
Spartaan 0,61 5 38,0 0,34 4 34,0 0,50 4 38,0
Eba 0,30 4 39,0 0,18 3 32,0 0,29 4 36,0
Merkur 0,55 5 ~38,0 0,33 5 33,0 0,55 6

I
38,0

Ora 0,88 4 36,0 0,23 I 3 33,0 0,34 4 35,0
--
Chips ql1ality: (Conţ. z. red. tub.) = Reducing sugar content of tubers;
CuI. cips=chips colour; Conţ. grăs. cips=Fat content of chips.

(30,7-30,0 0/O). (2) Producţia de cips este o însuşire specifică soiului, ea
poate fi influenţată pozitiv de condiţiile pedoclimatice. Cea mai mare pro
ducţie de cips, s-a obţinut pe soIurile humicosemiglei!ce şi cernoziomke
degradate, cu textură mijlocie de la Braşov şi Suoeava. (3) Temperatura
influenţează diferit soiurile de cartof în ceea ce priveşte procesul
de transformare al amidonului în zahăr; ca urmare eşalonarea introducerii
în prelucrare a lnateriei prime este de dorit să se facă ţinînd seama de
această caracteristică. (4) Avînd în vedere com.portarea la prelucrare şi

totalitatea însuşkilor de calitate, se recomandă folosirea în procesul de
fabricaţie a cipsului, a următoarelor soiuri de cartof: Eba, Bintje, Spar
taan, Ora, Colina, Ostara şi Desiree.

BEHAVIOUR OF VARIETIES GROWN IN HOMANIA
TO PROCESSING AS CHIPS

SUMMARY

12 potato varieties belonging to different precocity groups were tested for
their suitability for chips. The chips quality depends on the variety and pedoclima
tical conditions. An analysis of the chips is made for the blackening degree and
the fat content. Another analysis is made also for the chips colour both as soon as
the tubers were harvested and after a storage period at different temperatures, with
ar without reconditionning. The most suitable varieties seem ta be Eba, Bintje, Spar
taan, Ora, Colina, Ostara and Desiree.
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DIE EIGNUNG VON ZUGELASSENEN KARTOFFElJSORTEN
FUR CHIPS-HERSTELLUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden 12 verschiedene Kartofielsorten aus unterschiedlichen Reifegruppen
fur diC' Eignung zur Chips-Herstellung untersucht.

Die Abhangigkeit der Chips-Produktion von Sorte und Umweltbedingungen
wurde in Besprechung genommen und die Chipsqualitat hinsichtlich der Verfărbung

und des Fettgehalts analysiert. Ausserdem wurde der Einfluss des reduzierenden
Zuckers aui die Chipsiarbe sofort nach der Ernte, sowie nach der Lagerung unter
verschiedenen Themperaturbedingungen getestet. Unter den angegebenen Untersu
chungsbedingungen waren die besten Sorten fUr die Chips-Herstellung iolgende:
Eba, Bintje, Spartaan, Ora, Colina, Ostara und Desiree.

I10BE,UEHI1E PAI10HI1POBAHHbIX COPTOB KAPTO<PEJUI
nPH I1HLLYCTPI1AJ1bHOI1 OEPEPABOTKE B BI1ll,E "CIPS"-A

PE3lOME

12 COpTOB KapTo~enH pa3nHLJHWX CpOKOB C03peBaHHH Hcn~THBanHCb Ha HX npHro~

HOCTb K HH~YCTpHaJIbHOH nepepa60TKe B BH~e "CIPS"-A r10CJIe KopOTKoro onHcaHHH npo
;lyKT8 li 3aSl1CHMOCTH ero OT nOllseHIIOKJIHManILJeCKHX ycnoBHH, aHaJIH3ypyeTcH Ka'IeCTBO
l~pO~YI\Ta, B38BHCHMOCTH OT CTeneHH nOllepHeHH5I li co~ep:lKaHH5I )KHpa B npo,nyKTe. AHanH
3!1pyeTC5I BJIH5IHHe BOCCTaHOBJIeHHbIX caxa pOB Ha npo,nyKT HeMe,nJ1eHHO nOCJIe c60pa H nOCJIe
xpaHCHH5I npH pa3mltIHbIX TeMnepaTypax c peKoH,nHUHoHHpoBaHHeM H 6e3 peKoa,nHIl,HOHHpO
BaHHH. Ha OCHOB8HHII rIOJIyqeHHbIX pesy.HbTaToB peKoMeH,nylOTcH cJ1e,nylOfUHe HaH60JIee ueH
tlbie capTa ,IL.mI nonyqeHHH ~:lToro npo,nyKTa B yCJ10BHHX HCCJIejlOB8rlU5I : E6a, bHHT:lKe. Cl1ap
TaH, Opa, I\omll:-Ia, OCTapa H LLeCHpe.
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BONITAREA CONDITIILOR NATURALE PENTRU
CULTURA CARTOFULUI LA'\NEIRIGAT IN JUDEŢUL PRAHOVA

N. MAXIM·)

Pe baza cercetărilor pedoclimatice efectuate în anii 1951-1975
printr-o metodă de bonitare propice specifică pentru cultura car
tofului (M a x i m, 1972) : Nota indici sol (100-0) x nota indici climă

U-O x nota indici de corecţie (n(1-0», s-a trecut la zonarea pe
teritoriul judeţului Prahova a culturii cartofului în scopul întruni
rii optime a condiţiilor de cultură pentru fiecare din cele patru
tipuri de maturitate a soiurilor (timpurii, semitimpurii, semitradiv,
tardiv). Metoda permite şi întrevederea necesităţii unor corecţii

tehnologiei culturii, de genul irigării, fertilizării, afînării solurilor.

Amplasarea unei culturi în cadrul celor mai corespunzătoarecondiţii

naturale înseamnă producţii mari, riscuri şi cheltuieli minime la unitatea
de suprafaţă. Cu dt condiţiile naturale sînt mai îndepărtate de cerinţele

plantei, cu atît intervenţia omului va fi mai costisitoare. In afară de
aceasta, există şi factori ce practic nu pot fi corectaţi, cum ar fi: panta,
expoziţia, textura solului, grosimea sa etc. şi care, în cazul că nu cores
pund pentru o anumită cultură, trebuie evitaţi.

Problema bonitării terenurilor in ţara noastră a fost cercetată de
Vas i 1 i u {1936), G e o r g e seu (1960), ehi r i ţ ă (1964), Te aci (1965,
1970), M a x i m (1972).

Sistemele de bonitare diferă, toate au însă ca scop evaluarea poten-
ţialului de producţie în paturale, naturale + tehnice sau natu-
rale + tehnice + economice.

METODA ŞI MATERIALUL FOLOSIT. Lucrarea are bazcl cartările pedolo-
executate pentru judeţul Prahova în perioada anilor 1951-1974,

rial foarte variat. Ca metodă de bonitare s-a folosit metoda proprie, SP!2Cllica
cultura cartofului (M a x i m, 1972). Datorită extensiunii în timp a >'or,,.-,j·;-6""11

această cultură a fost împărţită în 4 tipuri de maturitate, astfel:
- tipul 1, timpuriu, recoltabil pînă Ia 15 iunie;
- tipul II, semitimpuriu, recoltabil între 16 iunie - 15 iulie;
- tipul III, semitardiv, recoltabil între 16 iulie - 30 septembrie;
- tipul IV, tardiv, recoltabil după 1 septembrie.

Intrucît pentru tipul III şi IV cerinţele :'ii puncta]ele
acestea au fost comasate sub denumirea de
şi cu clasificarea oficială actuală.

tF) O.C.O.T. Braşov
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In metoda folosită formula de bonitare este următoarea: Nota indici sol x nota
indici climă x notele indici de corecţie (100-0) (10-) n(1-0).

In această concepţie solul cu punctajul pe care îl însumează este pus în valoare
în condiţiile de climă iar producţia la rîndul său mai poate fi redusă prin existenţa

unor factor inhibitori sau indici de corecţie (panta, conţinutul în schelet al solului,
conţinutul de săruri nocive, nivelul prea ridicat al apei freatice), cu valori subunitare
fiecare. Prin înmulţirea celor trei grupe de factori se obţine nota generalăde bonitare.
Cînd toţi factorii au valori optime, nota de bonitare aju::.:.ge la 100 puncte.

Producţiile corespunzătoarepunctajului se grupează astfel:

Producţii t/ha

Clasa de bonitare Puncte

IT'P III-IVTip 1 Tip II

I-II 100-80 12 -9,6 24 -19,2 35-24
III - IV 80-60 9,6-7,2 19.2-14,4 28-21
V-VI 60-40 7,2-4,8 14,4- 9,6 21-14

VII VIII 40-20 4,8-2,4 9,6-- 4,8 14- 7
IX-X 20- O 2,4- O 4,8- O 7- O

Punetajul maxim reprezintă producţiile maxime medii din perioada actuală,

deci nu este vorba de un maxim absolut, plafonat, deoarece atît sub aspect biologic
cît şi tehnic posibilităţile de ameliorare sînt încă departe de a fi atinse. Calculele.
făcute arată că pentru tipurile III-IV de cartof pentru un punct de bonitare cores
pund 350 kg tuberculi, pentru tipul II cîte 240 kg iar pentru tipul I 120 kg.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Pînă în prezent s-a considerat că în ju
deţul Prahova condiţiile sînt puţin favorabile pentru cultura cartofului,
dar, după cun1 se ştie, cartoful se reco}tează din luna mai şi pînă în octom
bde, deci cerinţele pentru fiecare tip pentru sol şi climă vor fi diferite.
Deplasarea de la sudul către nordul judeţului este în favorul tipurilor
tardive şi în defavorul celor timpurii. De aSelTIenea, necesitatea irigării

creşte de la nord spre sud. Calculele făcute pentru obţinerea notelor de
bonitare au fost făcute pentru condiţiile naturale, fără a socoti factorii
optimizaţi, ceea ce constituie un alt aspect al problemei. Grupînd pe con
silii intercooperatiste rezultatele bonitării, avem situaţia redată în ta
belul l.

Din analiza acestui tabel se desprind urI1).ătoarele :
- Cartoful tip 1 (timpuriu găseşte cele mai bune condiţii şi c~le mai mari
suprafeţe în consiliile: Poenari, Pucheni, Drăgăneşti, Ciorani, InoteştL

Staeneşti, Ploieşti. SoIurile corespunzătoare sînt: soIuri aluviale profunde
şi cernoziomke (Poenarii-Burchi, Sirna-Hăbud,Rîfov, Pucheni, Gherghiţa,

Dumbrava, Ciorani, Fulga, Albeşti, Cioceni, Parepa, Ariceşti-Rahtivani,

Poenarii-Apostoli, Drăgăneşti; cernoziomuri levigate (Rîfav, Gherghiţa,

Drăgăneşti, Ciorani, Grădiştea); ce,rnOZiOlTI ciocolatiu (Bărcăneş'ti); lăco

vişte stepizată (DUlTIbrava).
- CartofuJ: tip II (semitimpuriu) găseşte condiţiile optime în consiliile:
Ciorani, Drăgăneşti, Pucheni, Ploieşti, Măgurele, Mizil, U rlaţi, Poenari.
SoIurile corespunzătoaresînt: cernoziom levigat (Sălciile, Ciorani, Boldeşti,
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Tabelul 1

Rezultatele bonitării condiţiilor naturale pentru cultura ('arlofului in judeţul Ill'uhov3.

~Results of method for cuvil'Onmellt estimation frompota o (~I'0P llOint of view in Prahova rC!Jion).

Consilîul I Tipul de I Suprafaţa în ha pe clase de bonitartl

i ntercooperatist maturitate I I I I I Total1-2 :{ -4 5-6 7-8 9- 10

I
1 - 52 5251 6910 1277 13 LI90

Băicoi II 128 45G:3 6726 1126 947
III-IV - 184:3 6633 4160 851

1 - 72:n 5456 3 56:~ 4685 20941
Ciorani II 5063 4824 6314 747 3 99:~

III-IV :~80 14517 6044
1 - 1970 6873 8224 2148 19215

Stoeneşti II 702 5373 8215 :3399 1526
III-IV - - 1674 14610 2931

1 - 2320 8592 1635 1549 14096
, Inoteşti Il 713 3118 8979 71 1215

III-IV - - 768 11786 1542
1 - 14 7181 5439 7336 19970

Măgurele II - 6334 4592 4108 4936
III-IV - 163 4654 7667 5686

1 - 790 8392 3742 7452 20376
Mizil II 538 7160 5464 1180 6034

III-IV - 19 473 13279 6605
1 - 1333 9458 10102 4109 25002

Ploieşti II 578 7685' 11033 2656 3050
III- IV - - 341 16183 8478

1 62 3104 5891 325 844 10226
Poenari II 584 5780 2939 79 844

III-- IV - - 409 8783 1034
1 19 2941 3499 5041 1786 13286

Pucheni II 1774 2245 5441 2236 1590
III-IV - - 2340 6313 4633

1 - 10939 2641 3231 3960 20771
Drăgăneşti II 3965 8762 4109 756 3179

III- IV - 7103 9613 4055
1 - 663 4934 6126 14 523 26246

Urla ţi II 440 4916 4973 2851 13066
III-- IV -- 136

I
1680 9667 14 763

1 -- 24 1344 2638 9867 13873
Văleni II 213 942 2072 2036 8610

III-IV - 932 2192 252:3 8226
I 81 31387 69512 56976 59536 217492

Total CAP 14698 14698 61702 70857 21265 48990
III- IV - 3093 30447 119100 64851

I - - 494 1056 3055 4605
Necooper. II 56 416 492 806 2835

III-IV -- 461 594 508 3042
I - 176 1561 74 243 2721

OI'. Ploieşti II - 971 1507 - 243
III-IV - - - 2412 309

Total 1 81 31563 71 567 58733 62834
judeţul II 14754 63089 72 856 22051 52068 224818
Prahova III- IV - 3554 31041 122021 68202
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Grădiştea, Gherghiţa, Drăgăneşti, Rîfov); soIurile aluviale (Ciorani, Gher
ghiţa, Dumbrava, Drăgăneşti, Rîfov, Poenarii Apostoli, Bucov, Păuleşti.

Cireşanu, Iordăcheanu, Poenarii-Burchi, Sirna); cernoziom ciocolatiu (Băr

căneşti); Iăcovişte stepizată (Dumbrava).
- Cartoful tip III şi IV găseşte condiţii luai puţin favorabile, dar, demne
de luat în seamă sînt consiliile: Băicoi, Văleni, Măgurele şi zona necoope
rativÎzată. SoIurile corespunzătoare sînt: sol coluvial brun şi cernoziomie
Măgureni, Cocorăştii-Mislii,Ţintea, Starchiojd, Poseşti, Făget, ATiceşti-Zele
tin, Podenii-Vechi); sol brun erodat (Olteni); sol brun roşcat (Urleta); sol
brun (Urleta, Scorţeni, Olteni); sol bflun (slab) podzolit (Urleta, Băneşti,

Olteni, Starchiojd); branciog profund şi mediu profund (Urleta, Măgureni);
soIuri aluviale (Scorţeni, Băneşti, Ţintea, Star'chiojd, Făget).

Sistemul de bonitare specific pentru cultura cartofului a permis cla
sificarea terenurilor pînă la nivel de microparcelă, întrucît studiul s-a fă

cut pe baza cartărilor la scara 1 :10000. Prin realizarea acestei lucrări în
judeţul Prahova se cunosc cu precizie condiţiile de producţie pentru toate
tipurile de cartof, pe fiecare parcelă, deci solele pentru cartof pot fi rigu
ros alese iar planificarea la nivel de judeţ, consiliu intercooperatist, C.A.P.
şi tarIa este rezolvată.

Se desprinde necesitatea corectării unor condiţii naturale şi anume:
completarea deficitului de umiditate şi scăderea temperaturii prin irigare,
fertiliz,area echilibrată, afînarea solurilor cu orizont bioactiv prea scurt.
Este necesară iriga!rea cartofului tip III-IV, recomandîndu-se luarea în
cultură a unor soiuri cu perioada de vegetaţiemai scurtă.

Dintre deficienţele materialului de documentare menţionăm neomo
genitatea cartărilor pedologiee, modificările survenite în structura soluri
lor de la data cartării şi pînă în prezent (alunecări, tasări, eroziuni, înmlăş
tiniri, salinizări etc.), lipsa datelor meteorologice suficiente pentru carac
terizarea climatului ca şi includerea tuturor categoriilor de folosinţă în
calcule, nu numai a suprafeţelor arabile.

Folosirea şi îmbunătăţirea acestei metode la nivelul fiecă,rui judeţ

este în măsură să rezolve un deziderat care s-a lăsat prea mult aşteptat:

organizarea şi amplasarea cît mai corectă a acestei culturi, legată mai mult
decît altele de condiţiile de relief, climă şi sol.

ASSESSMENT OF NATURAL CONDITIONS FOR POTATO CROP
IN NOT IRIGATED FIELDS IN PRAHOVA DISTRICT

SUMMARY

As a result of the investigations concerning the pedoclimatical conditions of
1971-1975 years the author suggests different zones of potato cropping according
to the maturity class of the varieties (early, medium early, medium late, late). The
method of assessment is based on a general note obtained by multiplying the note
of soB indices (100-0) by the note of climate indices (1-0) by the note of correction
indices (n(I-0); this method was elaborated by the author (M a x i m, 1972) espe
cially for the potato crop. The method is permitting to make some corrections to
the cropping technology (irigation, fertilization, soi! loosening).
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Aui Grund der Untersuchungen der Boden- und Klimabedingungen, die
1971-75 mit Hilfe einer fur Kartoffeln typischen Bonifizierungsmethode (M a x i m,
1972) durchgefuhrt wurden, wurde Reionierung des Kartoffelbaus fur alle 4 Reife
gruppen (fruh, mittelfruh, mittelspat, spat) im Kreis Prahova durchgefUhrt: Boden
index 100-0 x Klimaindex 1-0 x Korrelationsindex (nI-O).

Der Zweck der Reionierung war die Sicherung der besten Bedingungen fUr
ihre Reifegruppe. Die Bonifizierungsmethode gestaltet gleichzeitig das Voraussehen
der Notwendigkeit einiger Verbesserungen in den Anbautechnologien, besonders
hinsichtlich der Bewasserung, Dungung und Bodenlockerung.

fiOHI1TI1POBKA ECTECTBEHHhIX YCJlOBHVI
,llJl5I KYJlhTYPhI COPTOB KAPTO<1lEJl5I

B HEOPOllIAEMhIX YCJlOBH5IX B YE3,UE nPAXOBA

PE3lOME

Ha OCHOBaHHH npoBe.neHHblx B 1971-1975 r.r. nOtIBeHHOKJIHMaTHtleCKHX HCCJIe.nOBaHHH
npH IIOMOmH MeTo.na 60HHTHpOBKH npHcymeH KyJIbType KapToQJeJISI (MAKCHM. 1972) :
Oll,eHKa IIOKagaTeJIa IIOtIBbI (100-0) x Oll,eHKa IIOKagaTeJI5I KJIHMaTa (1-0) x Oll,eHKa IIoK3ga

TeJI5I KoppeKUHH (II (1-0), IIepeIllJIH Ha paHOHHpOBaHHlO COpTOB KapTOQJeJI5I Ha 'l'eppHTOpHH
yeg.na IlpaxoBa B ll,eJI5IX IIOJIytIeHH5I OIITHMaJIbHbIX yCJIOBHH B03.neJIbIBaHH5I .OpTOB KapTO
<peJI5I tIeTblpex CpOKOB COgpeBaHH5I (paHHHx, Cpe.II.HepaHHHx. cpe.nHeIIOg.II.HHX H n03.II.HHx).
MeTo.n .naeT B03MOLKHOCTb npe.II.BH.II.eTb Heo6xo.nHMOCTb KOppeKll,HH TeXHOJIOrHH KyJIbTypbI,
KaK opoIllelme, y.no6peHHe H pbIXJIeHHe rrOtIBbI.
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Rotenţialul de îmburlJienare al unui teren cultivat, cu cartof
este determinat c;le factorii ped()climatici şi, pe aţ~şt ţOÎ).d,de $j,ste
mul de agricultură practicat in anii precedenţLLl.l,cFările<;leînţr~
ţin~r~ ţa, pr{)ce<;ieu, şi număr sint în funcţie de' cerinţa executării

lor datorită situaţiei efective din fiecare perioadă de timp. Această
situaţieJpţ~~a~nl.1,njial'l.isă fiel'l.~ţ~~are l.1,l'lele}uţrări, iar în alţii
ani alte,le. Di!ţl'ăîn futlcţie de ţimp.!?inumărullucrărilor.In gene
ral erbicidaŢea prodl.l,ce dÎIl1inu~riţle.J:'ecoltă. Itlterpretarea econo
mică a .rezultatelor pretinqe ev~denţierea: faptului că efectul lucră

rilor de întrţ~iIl.~ţe ", şe m4nifesţă pe, f,on.dul efectuării unor chel
tuieli şiRenku~elelaltecheltuielitehnologice.

Grupul de operaţii din tehnologia culturii cartofului cunoscut sub
denunlirea de lucrări de întreţinere şi combaterea buruienilor, soli!cită
atenţia cercetării şi specialiştilor din., producţie prin mareavarieţate de
n),'etode, .. procese şi tehnici.de "ex€îClJ.ţie.posibile.. Deşi investigaţiile con
ţinuă, abordarea soluţiil,ar exi:stelilte de.pe. poziţii. ecOnomice el tehnologiilor
de pr()du,cţie,.,a .,devenit "neGe'sară.Cl"itertile'ecOIlomice .sînt singurele·, in
tn,ăsUll"ă să avizeze promovarea sol\lţiilor î.~a~tivitat~a,de pr0clucţie.

MAT~R~ALŞIM~TQ.Q,A., Cer<:etEl,.rea '.ec(momi~ăare loc, prin. evaluarea.atentă
~i I1linuţi?~şe.'Cl1,l~gităţilp~, care~~VfEp.~~tă(f~PR.w~nult~(}p.~rua-I.. RMr.upge ş~ ~J:l,ţgJ~~e
ca sens ŞI: dezv~lţare.. plnCl'Ceaştăcş.u~a> se.lp.qflpep~lll. lQ.ye~ţ~ţ{aţucal'e}~q7nti~~ţă
scopullucrărflor. de· intreţinere şi c0rilbate~â btrx~uienll?r, mijloCî<.!ele n~cesare pentru
atillgerea luLşi.elementelecare propor.ţion,eazăobiectivul. '. .

Una din. şursele,p.e9~.Je.priIl'lClre.a." Hnerpreţă.rii ..eccnwrni~e o, constitqie,aştfel
cercetarea. tehnică; o a dOlIa sursăd ţ daţe oforme<:l:l;i1asteţenOŢ:r;natjye, .in .yigoare,
care conţin expresia cantitativă şi valorică',aeforturilornecesare:., '. "

Forma. de. prelucrarea i::1atelot aparţine. cercetării pperaţionale., Deoarece rezul
tatele cercetării,sînt .,qesţinatePx-0rn9yării.§j\u,p.epr9mo"ă11iiinpr~l1cţie a ,lJnQr
soluţii .~e '.ciaţa ,ac~asta,. tehnico-econo:r;nice,eşte opligatorie folosirea •. $ill}\\le.rii '. ~itU(l-
ţiilor prob,ahile.' . ... .., .:1 " .' ." .. ". .

Metoda de. investigaţie este preluată,din tehnicile. ciberp.etice; Lucrările ce se
Clllf.llize<;1:~ă,"economic;,au ~a:obi~ctiv~io,~ph.im.l;>;aJ;'e\a1,~or111ei; ..4e.~~em~1 u :.şe ,Ui"JJ:1ă
r~~te , r~aliZarea .unui "sol ,.afînat şi.,cupH6ap.e ..<;lintr.-un .,t~reil",."ţu ','c~1f~tă Şf:\u ,ţ~s~t
şi/sau plan. Cibernetica, fiind ştiInţa schimbării•. (A s h b y; 1972) este cea' maiindi
cată în interpretarea şi evallJarea moi::1ificărilor .mddiului, .. realizate, prin. lucrările

ge înt17~ţinere.

FORl\IULABEA PBOBLl}MEI•.Din"punc.tde vedere ~lb~rneti~9.1ueră
tHede Intreţinere şi combatere. a, buruienHor constituie iicte de reglare a

19 - Lucrări ştiinţifice - Cartoful
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mediului ambiant (8 o col, 1975). In virtutea acestei interpretări, opera
ţiile ce aparţin de această secvenţă tehnologică se execută dacă şi numai
dacă a apărut dereglarea.

CARACTERISTICI
PEDO~CUMA"f~CE

ESCRIERE

SITUATIEI

POSU~llE

(Obiectivul
_____-~', lucrărilor)

EVALUAREA

~lJlOACElO

DE

. ACŢIONARE

,Fig. 1 - Alegerea varia.ntei tehnologice de combatere a buruienilor SCHEMA BLOC
Selection of technological wa~ of weed control, described in a block scheme).

Apariţia buruienilor este condiţionată potenţial de existenţa semin
ţelor (inclusiv stoloni şi Tizorni) în soL Cantitativ şi ca structură de specii,
seminţele de buruieni din sol sînt determinate de două grupe de factori :
(1) calitatea sistemului de agricultură practicat pe terenul respectiv şi (2)
factorii. pedoclimatici specifici. Intre cei doi factori preponderent este cel.
constituit de sistemul de agricultură deoarece conţine posibilitatea de a
conţracara acţiunea' factorilor pedoclimatici. Cele două grupe de factori,
avîndu-se în vedere elementele. componente şi intercondiţionările dintre
ele, formează un sistem deschis ;cu dinamică proprie (figura 1).

Apariţia reală' a buruienilor este condiţionată de potenţialul deînl
buruienare ca, element preexistent fenomenului şi de condiţiile'pedocli
m.at~ce efective ca fa,ctor declanşator. Gradul de favorabilitate clilnatică

pentru' apariţia buruienilor nu se cunoaşte înainte de manifestarea lui,
sau altfel spus, asupra mărin1ii acestui factor nu există o certitudine. Sînt
primăveri secetoase, cînd apariţia buruienilor se lasă aşteptată pînă tîrziu
lasfîrşitullunUmai sau Începutul lunii iunie. Cartoful în .. această peri
'oadă se dez:voltă :vecurgînd la umezeala din tuberculul mamă.

Combaterea buruienilor din lanurile plantate cu cartof, privită din
punct ,de ved~re> a .• stadiului de·..dezvo1,tarea acestora, se poate .efectua şi

prin~ăsul:'i d.e preye.nire. a îmburuienării, fleprin măsuri curative, adică
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de distrugere a unor buruieni deja existente, ţa plante verzi. Gruparea
este numai formală (fiind diferit momentul in,car·e se acţionează asupra
lor), dar este uti~ă, deoarece actul reglării se efectuează in condiţii de incer
Utudine, cind se' acţionează asupra seminţelor, şi în condiţii de certitudine,

se aicţiollează asupra plantelor.
Efe<4tul combaterii buruienilor este dependent nu de cantitatea de

buruieni ci d~\ Rl,'oporţia aoestora~ DistrUgerea a: 50 de burui'eni de pe fie
care rop înseamnă elinlinarea totală a buruienilor cînd 50 a fost numărul
total, dar distrugerea a numai 10 % cind in total au fost 500 bUiruieni; in
cazul al doilea, acţiunea'de distrugere este practic fără efect, rezultatul
care interesează fiind atingerea nivelului maxim de producţie.

REZULTATE. Au fost selectate' pentru prelucrare rezultate experi
~nentale obţinute în localităţile Tuşnad şi Tg. Muo:-eş (T a~ a s, 1973). In
tabel:ul 1 sint reproduse rezultatele obţinute de eX1perimentator pe baza
cărora s-a calculat caUtatea reglării in fiecare an a producţiei, cel mai bun
rezultat fiind consid~rat drept cea mai bună regl:are adică realizarea a
100 0/0 din producţiamaximă. .

, Datele cuprinse·în tabel evidenţiază dependenţa eficienţei'procedee
lor 'şi a 'erbicidului folosit de condiţiileclimatkealeanului. Gruparea va
riantelor s-a făcut astfel: fără lucrări nlecanioe şi fără chimizare, fără

lucrări nlecanke dar cu erbi'cidao:-e" cu lucrări mecanice şi fără erbicidare,
cu ',lucrări mecanice, şi cu erbicidare., Atrage, atenţia, comparaţia posibilă a
varian,telor V6 ,şi V10 cu V7 şi Va. Astfel, de exemplu, la Tg. Mureş în anul
1968 prin.V6s-a reuşit s~ se obţină numai 80,7 % din producţia obţinută

,cu V7, dereglărHe' IJ['oduHe pretinzînd şi lucrările de la 'V7 ' sau poate doat
0" parte din ele. Vatianta V7 a fost cea mai bună la Tg. Mureş în 1968 şi

la Tuşnad în toţi cei trei ani de experimentare.
, Aşa cum arată autorul experirn.entării, numai în unii an1·se poate

renunţa la lucrările mecanice. Pentru localitat~aTg. Mureş lipsa lucrălI'ilor
mecanice a condus Iri b reducer,e a producţiei cu 51 q/ha in anul 1967, in
ceilalţi doi ani aceste lucrări dovedindu-seneneoesare.ln expresie bănească

diminuarea recoltei a fosfde 51 x 80 === 4.080 lei/ha.
Se sitnul~ază' următoarea sitltaţte: U,n ttaetor cu m~şinile necesa~e

e:{cecutătoatecele 6 lucrări cerute deV7 pe 40 hain t'ermenul optim.
Perioada' de execuţie 'este' caraoterizată prin 'solicitări minime de tractoare
pentru lucrări agricole, deci nueste necesară o' suplimentare numerică a
acestora. Se considerăcă pentru executarea celor 6 lucrări sînt necesare
numai grape şi cultivator' echipat c.u piese de rariţă. Deoarece refetrirea riu
are' în vedere 6 ,marcă ,'anume, se consideră că fondurile necesare pentru
achlzfţioharea acestor maşini sînt de 15.000 lei. Asupra acesitei sume se
calculează anuala, cheltuială,de 20 0/O reprezentînd arnortisment, verifi
cări şi înt:reţineri, cheltuieli de stoeaj etc.

., Se trece la cakul,area9heltuielilor ocazionale de executarea lucrări..:

lor cerute de procesul V11ntr-un <an din trei.

19"
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Cflelttiieliae 'exploatare:
2 grăpărri "a,'25 ;tei'ţiecare, ge ,'execut~t '••~ ,40' ha .'2.000 ltH
4 'bHonări .a '60 'lei Iiecare,. (le executat de 40h;;i ==:: 9~600 iei

Total 1~ 11.600 lei
Cheltuieli cumijloac~ fixe:
20°10 din 15.0001nseamnă3.0d.O .lei, care în trelanLdevin

'= 9.000 lei
Total II= 20.600 lei

Valoarea.pierderilor de, ,recoltă evitate este de :
~1C 4: x 4)080== 163·.200,l~i

Beneficiul mediu pe trei ani determinat prin soluţia 'simulată este
atunci:

163.200-20:600 d=47.5331ei
3

Calculele de mai sus demonstrează că es·te efident să· seaslg·Ure·mij..
loacele ,fixe necesare executării liUJerăirilor.mecani~,. 'chiar. şi in cazul că

dereglareacondjţiilorcare le reclamib~pare numai Q dată la trei am. Mă
nmeabeneficiuluiasigurat cOn:stituie'o premisă suficientă că şi alţi imii..
cato:ri economiiCisîn-t mai favona:biii in situaţia dată.

Jjn tabe.~ul~isîntre~roduse·dupăTaIna Ş (1913)dateie carea!es~ă
influenţa'erbicidlliui.asupra nivelului" producţiei. Atrage atenţia ,faptUl' că
cu fnici un:erbroidc'dincele f0~bs1Îttef ·1'a. n:ici,o doză, nu·s...a 1 rettşit săsei evllfte
reducerea prod.ucţiei. IJ)eoareceun fenomenrasemănător'este constatat şi

de B'e r i'n de i,.(19'f3), .'apai'e ce.rinţaisţudierii.condjţHlbr care,1»t ,dateI'''
mina eliminarea efectului nociv.asupra plantelor,de.cartof.

Efici~tlţacheltllielilor,necesare .pentru 'efectuarealucrănilor de!ntre
ţinere.acuIturH trebuie.anali2:atănumaiin. contextl.ll general ial cheltuie
lilor solicitaJtecle culti"area cartofului. ..AJstfet.!intabelul,3s~a .considerat
că suma tuturor ceLorlalte intrări (celel;altecheltuielicerute de ...cultu:ră)
este de 8.000 lei la care s...au adău,gat pentru fiecare variantă cheltuieiil~

ocazionate de. procedul :eşpeetiv. Se constată 'cu; justeţe, că, cea mai bună

eficienţă.o dovedeşte varianta care a asigurat cea mai bună. producţie me
die tV7)..Dacă .se compară însă siD1pll.l.pioode'rea evitată cu efortul cerut
pentru ~vitarea acestei. pierderit:varianta 3 arată cel .mai"economic", pro
cedeu deoar~ce. ou 2.29 l~i. se rec\lpere-ază, o ;producţie de 10.875 lei.fa,ţă

de. V4 (c~~e 47 lei faţă ,de fiecare'leucheltui,t) iar la varianta V7 (cea mai
productivă)se realizează 14:.25p leidar cu un efort de 560 lei ("numai"
cite '25 lei) pentru' fiecare leu cheltuit). Acest .aist·em de cakuleste eronat.

CONCLUZII. (1) Lucrările de întreţinere la 'cultutacartofului :tUnd
acte de reglare se execută ori de cite o:rÎ'a apărut'dereglarea,deci tn· SitU8
ţii in care intetvenţia;este.necesară.. (2) Sistemul deigtilcultură'practica,t

anii precedenţi pe terenul cultivatcu'oartofiooRstitu.ieurtfactot,dete1"'"



Prod,ucţiile obţinute experimental prin diferite variante de Intreţinerea cuiturii cartofului (Experimental yields as resuH of diffel'ent ways
of weeds control inpotato cropping)

. . 1967 I 1968 I 1969 I 1967 I 1968 I 1969
erlHcldare I 1 I I I

q/ha % q/ha 'j';, q/ha %

·c~·~
ro o
>'03 .'";
...... .0 =.... =ro·_Z ro ..... 0.0

Descrierea variantd

1,,",',1 ro,,"n'" I
Tg. Mureş Tuşnad

4

6
- I 53 116'81197146'71

25
1

16
'31. 771 25

'2 I
35

1 8,4 I
197

1 77,2
6 kgjha Gesa- ~ 255 80,7 351 83,2 a21 79,1 285 93,4 105 25,3 209 81,9
gard-50 pe toata
suprafaţaI 1 1 • 1 ' 1 • 1__1 1 1 1 1 1 _

10 10 kgjha Gesa
gard-50 pe toatăI 304
suprafaţa

96,2 422 100 153 1100,0 275 I 90,1 198 I 47,2 243 I 95,3

I I I 1---'---'---1---'---1---1---1---1---1---1---1---
1 2 grăpări, rebi

lonare muşuroit

de trei ori

269 85,1 323 I 76,5 137 I 89,6 270 I 88,5 398 I 93,5 214 I 83,9

1 I 1 1 1---'---1---1---1---1---.----1---.---1---1---
3 2 grăpări cu

grapa lanţ, mu
şuroit de trei
ori

235 74,4 356 I 84,3 121 I 79,1 245 I 80,3 365 I 87,9 205 I 80,4

1 1------·--( (---1---1---1---1---'---1---1---1.---'---1---1---
5 I muşuroit de 3 kgjha Gesa-

trei ori gard-50 pe rînd I 302

7 I 2 grăpări rebi- 3 kg/ha Gesa-
lonare muşuroit gard-50 pe rînd I 316
de trei ori

95,6 I 355 I 84,1 I 123 I 80,4 I 298 I 97,7 I 344! 82,9 '~i~

100 I 391 I 92'6 I 140 I 91,5 I 305 I 100 I 415 I 100 I 255 I 100

1 1 1 1---.---1---1---1---1---1---1---1---.---,---1---
8 2 grăpători,

rebilonare
6 kgjha Gesa
gard-50 pe toatăI 306
suprafaţa

96,8 379 I 89,8 130 I 85,0 273 1 89,5 362 I 87,2 240 I 94,1

Media 1967-1969

I
1

I I INr. variantă Tg. Mureş I Tuşnad Nr. variantă Tg. Mureş Tuşnad

4 91,6 103,0 3 237,3 271,6
6 242,3 199,6 5 260,0 288,6

10 293,0 238,6 7 282,3 325,0
1 243,0 294,0 8 271,6 291,6
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Se prezintă preocupări de raţionalizare a prelucrării datelor
experimentale în scopul reducerii duratei ciclurilor experimentale
şi al creşterii efteienţeia1cestora. Inregistrarea datelQr primare se
face direct pe formulare în' cîmpul de experienţă, păstrarea rezul
tatelor se efectuează diferenţiat, după natura lor, iar prelucrarea se
realizează pe baza a 19 programe posibile existente la ora actuală

la LC.C.S. Braşov.

Avînd în vedere obiectivele tot mai complexe ale cercetării la cartof
îmbrăcînd cele "mai diverse aspecte ale, producţiei, şi calită-ţii,. precum şi

necesitatea introducerii imeqjate în practică a rezultatelor cercetării, se
pune prorblem reducerii duratei cidurilor de experimentare şi creşterii

eficienţei acestora. Schema de desfăşurare a unui ciclu de experimentare
este prezentată în figura 1 şi raţionalizarea ei impHcă in general colective
largi de cercetători. Unul din punctele în care se poate acţi6tla direct pen
trua realiza dezide['atele propuse este prelucrarea datelor experimentale.
A .folosi calCulatorul electronilc (sistemul de prelucrare automată a date
lor) este astăzi ceva atît de fires'c încît nu se vor mai enunţa avantajele pe
care sistemul citat le prezintă şi nici motivele pentru care s-a dovedit muJt
superior' sistemelor ant~rioa['e. ,Utilizarea S.P.A.D. presupune însă reor
ganizarea ~c~lei părţi din cercetarea agro-biologiică în care date[e experi
mentale, observate sau măsurate, devin suportul clarificărli aspectelor
fenomenelor luate în' studiu. Această ['eorganizare vizează în principal
următoarele aspecte:

a) Proiectare'a unui sistem de colectaJ.'le, inmagazinare, pă1strare şi

regăsire a informaţiilor provenite din observaţii sau măsurători efectuate
în cadrul diveirselor experi:enţe.

b) Crearea unei ,colecţii de program'e spedfi.ce scrise pentru S.P.A.D.
care să aibă în principal următoareledouă roluri:

b.l. Să realizeze înmagazinarea şi regăsWea iniormaţiHoc,

b.2. Să realizeze calculul unor metode propuse de specialişti folosind
o gamă oît mai largă de metode şi procedee.
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Rrocedurile de lucru· pentru· modul de pregătire.(:B).·.·şi (C)· a datelor experi
mentate sînt· prezenta.te în· figurile' 2 .şi 3. Fişieteile·· de .date extrase. forlTl.ează.aliituri
de parametrii specifici prelucrării ce urmează afi făcută, intrarea în unul din pro
g.remele bibliotecii· de. programe.

CONCLU2jII~ In cadrul I.C.C.S. Braşov în ultimii ani. se utilizează

În mod fr,~cvent caLculat!orul electronic (S~P.A.D.) în vederea interpretătrii

complexe a rezultatelor ejpedmentale l'a cartof. AJceC\sta se realizează în
condiţiile existenţei unui sistem de oolectC\re, înmagC\zinare, pregătire şi

regăsire a '•• dat,elor expeirimentaleprecum şi a unei bibli?ted de programe
proprii. Dat fiind faptul că datele experhu.entale se păstrează centralizat
iar accesul la ele este operativ, se pot da răspunsuri, dacă nu co'mRlete
cel puţin parţiale, la unele probleme care se ridică pe parcursul avansă,rii

unor cercetări. Rezultatul imediat îl constituie eCQnomisirea de timp şi

necesitatea montării unOr experienţe special concepute în aeest scop.. De.,..
oarece încă de la reeoltarea· din cîmp datele încep să fie înscrise pe nişte

fOrmulare spedaaconcepute, prin eliminarea retranscrierilor repetate din
caiete şi registre s-a ajuns la o mărire a corectitudinii şi a calităţii rezul
tatelor experimentale. Numai un astfel· de sisitem de organizare a calcu
lelor şi interpretării experienţelor la cartof răspunde cerinţelor şi exigen
ţelor cercetării agro-biologke moderne.

OlRGANISATI,ON OF COMPUTING AND COMPLEX
INTERPRETATION OF EXPERIMENTAL RESULTS

FOR POTATO CROP

SUMMARY

The autohr is showing a concept of organizing the computing and the com
plex interpretation of the experimental results, by using Systems of Automatic
Processing of the Data (S.P.A.D.) according ta the peculiarities of the agrobiological
research. The author is analysing the directions of utilization and development of
the experiment interpretations for the potato crap. The storage, the keeping and
the refinding of the experimental data in order to organise a data pool for studies
in patat<>, are discussed. Some eXlamples of working in this system concerning expe
riments in potato, are give:n.

. BEITRAG ZUR ORGANISATION KOMPLEXER RECHNUNG
UND AUSWEJRTUNG DER VlDRSUCHSERGEBNISSE

BEI KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird ein Organisationssystem der komplexen Rechnung und Auswertung
der Versuchsergebnisse mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitungssysteme
(E.D.V.S.) beschrieben. Unter Beriicksichtigung spezifischer agro-biologischer For
schungspro'bleme wird eine Analyse der wichtigsten Richtungen bei Vedwendung
und Entwick1ung der Auswertung verschiedener Vel1'suche durch E.D.V.S.· gemacht.

Es wird auch ein System beschrieben in dem Aufbewahrung,. Lagerung uud
Verwendung experimenteller Daten, hinsichtlich einel' Datenbank feiir Kal'toffel
studium beschrieben werden. Es werden einige reprasentative probleme der Kar
toffelforschung beschrieben.
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K 113Y4EHI1IO BOnpOCA OPfAH113AU1111 PAC4ETOB
11 KOMnJlEKCHOlil I1HTEPnp.ETAUHM OnbITHbIX JlAHHhIX

00 KAPTOc:I>EJlIO

PE310ME

113JIaraeTCSI. HAeH cnoco6a opraHH3aUl-1H paCtIeTOB H KOMnJIeKCHOH HHTepnpeTaUHH
OnblTHbIX AaHHblX HCnOJIbSyH AJIH 3TOrO cHcTeMy aBTOMaTHlIeCKOH o6pa6oTKH .u.aHHbIX, HMeSI

B BHAY npH 3TOM cneUHepHtIeCKHe arp06HOJIOmtIeCKHe KpHTepHH, AHaJIH3HpYIOTCSI. HanpaBJIe
HHSI. HCnOJIb30BaHHH H paSBHTHH HHTepnpeTaUHH OnbITOB C nOMOLUblO aBTOMaTHlIeCKOH o6pa
60TKH .u.aHHblX, a TaKLKe H HeKOTopble crreUHCpHt-leCKHe acneKTbI HCCJIe)J.OBaHHSI. KapToci>eJISI..

113YllalOTcSI TaKLKe H acneKTbI CKJIa.u.hIBaHHSI, xpaHeHHSI. H HaXOLK)J.eHHSI OnbITHbIX .u.aHHbIX B
BHAy nepexo.u.a K opraHH3aUHH 6a3bI )J.aHHbIX )J.JISI. H3ytIeHHSI. KapToepeJISI.. 113JIaraeTCSl. cnoco6
ocyw.eCTBJIeHHH H epyHKUHoHHpOBaHHSI )J.JISI. 60JIee CJIOLKHbIX npHMeHeHHH B 06JIaCTH H3YlleHHSI

KapToepeJISI..

Predat Comitetului de redacţie

la 20 aprilie 1975
Referent: ing. H. Groza.
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Staţiunea de cercetări agricole Suceava, jud. Suceava, cod 5800

- Dr. ing. D. 9ATARGltI/ - Dr. ing. D. SCURTU
- Ing. N. GRADINARU - Ing. ELENA SCURTU
- Dr. ing. 1. IGNATESCU - Dr. ing. 1. IGNATESCU
- Dr. ing. L. REICHBUCH - Ing. V. SîRGHIE

Staţiunea de cercetări agricole Secuieni-Roman, jud. Nean1ţ, cod 5563

- Ing. 1. MAzAREANU

Staţiunea de cercetări pentru ameliorarea nisipurilor Bechet, jud. Dolj,
cod 1183

- Ing. ALICE MARINICA

Staţiuneade cercetăripentru culturi irigate Valu lui Traian, jud. Constanţa,
cod.8763

- Ing. 1. NEGUŢI

Staţiunea de cercetări viticole Ştefăneşti, jud. Argeş, cod. 0343

- Ing. LUCIA DRAGOMIR

Staţiunea de cercetări zootehnice Livada, jud. Satu Mare, cod 3913

- Dr. ing. 1. VLADUŢIU - Dr. ing. L. DAMlAN

Staţiunea de cercetări zootehnice Tg. .l.........,........."'. jud. Mureş, corn. Sîngiorgiu
de Mureş, str. Principală nr. 102, cod 4328

- Dr. ing. L. TAMAŞ

Staţiunea de cercetări agricole Caracal, jud. Olt, cod 0300

- Ing. N. POPA

Staţiunea de cercetări agricole Oradea, Calea Aradului nr. 5, jud. Bihor,
cod 3700

- Dr. ing. 1. BaRA

Staţiuneade cercetări agricole Podu Iloaiei, jud. laşi, cod 6623

- Ing. GH. SîRBU
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Staţiunea de cercetări agricole Şimnic, jud. Dolj, cod 1110

- Ing. S. STANESCU

Staţiunea de cercetări pomicole Geoagiu, jud. Hunedoara, cod 2616

- Ing. 1. POPA

Staţiunea de cercetări pomicole Tg. Jiu (Rovinari), jud. Gorj, cod 1400

- Ing. 1. CĂLINOIU

cereale şiInstitutul cercetări ""r'''Md·~,n

Ilfov, cod. 8264

- Dr. ing. 1. PĂLTINEANU
- Dr. ing. RODICA PĂLTINEANU

Dr. dac. ing. CH. SIPOŞ
Dr. N. ŞARPE

judeţul

- Ing. N. BRIA

mecallizarea
nr. 6, sector 1, cod 7000

-- Ing. E. MORĂRESCU

b-dul

Institutul de cercetări pentru protecţia plantelor Bucureşti, b-dul Ion
Ionescu de la Brad, nr. 8, sector 1, cod 7000

- Dr. ing. SANDA ALEXANDRESCU - Biolog GH. PITICAŞ

Institutul de cercetări pentru valorificarea legumelor şi fructelor Bucureşti,

Cal. Victoriei nr. 11, sector 4, cod 7000

- Ing. O. BURTEA Ing. ILEANA STOIANOVICI

cod 7000
b-dul Mărăşti nr. 59, sector 1,

- Dr. ing. ALECU ION
- Dr. ing. 1. BADEA
- Praf. dr. dac. GH. BîLTEANU
- Praf. dr. V. BIRNAURE
- Dr. ing. 1. CHIRILA
- Dr. ing. L. GEAMANU
- Praf. dr. FI. GILCA
- Dr. ing. VOICA IGNAT

- Dr. ing. MARIANA IONITA
- Praf. dr. dac. V. IONESCU-SISEŞTI

Prod. dr. dac. C. MANOLACHE
- Dr. ing. FL. MARĂCINEANU
- Dr. ing. A. NAUM
- Dr. ing. P. PAŞOL
- Dr. ing. 1. PLEŞA

- Ing. ELENA PERSICA
- Dr. ing. 1. SIMIONESCU

Mănăştur nr. 3, cod 3400

- Dr. dac. 1. BRETAN
- Prof. dr. dac. Z. NAGY
- Ing. MARGARETA NAGY

Petru Groza" Cluj-Napoca, str.

Institutul agronOlnic "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu
nr. 1, cod 6600

- P,rof. dr. F. CANŢAR - Dr. ing. A. CREŢU
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Institutul agronomic Timişoara, Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu
14jA, cod 1900

- Dr. ing. MARIA NAFORNIŢA

Universitatea B~aşov, str. Politehnicii, nr. 3, cod 2200

- Ing. RODICA GHIMBAŞAN - Dr. ing. MARIA BIRSAN

Universitatea C~aiova, jud. Dolj, cod 1100
Facultatea de agronomie, str. Libertăţii nr. 27

- Dr. ing. IULIA MATEI - Dr. ing. 1. NEGREA
- Dr. ing. POLIXENIA NEDELCU - Ing. ANASTASIA SAVULESCU

Facultatea de horticultură, str. A. 1. Cuza nr. 13

- Praf. dr. M. BALAŞA - Dr. ing. GH. DINA

Direcţia generală pentru agriculturăşi industria alimentară

Judeţul Braşov, Braşov, /b-dul Gh. Gheorghiu-Dej nr 34, cod 2200

- Ing. 1. MANOIU

Judeţul Covasna, Sf. Gheorghe, cod 4050

- Ing. L. VEREŞ

Judeţul Harghita, Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 22, cod 4100

- Ing. E. BEDO

Judeţul Suceava, Suceava, str. Ana Ipătescu nr. 4, cod 5800

- Ing. V. TRIMBACIU
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Tiparul executat sub comanda 1140 la I. P. Braşov,

str. Zizinului nr. 110, Braşov.
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