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Cercetătorii din cultura cartofului îşi exprimă admiraţia

pentru rezultatele activităţii ştiinţifice a prof. dr. doc.
GHEORGHE VALUŢĂ, membru al Academiei de Ştiinţe Agri
cole şi Silvice, pe care îl felicită cu ocazia împlinirii a 75 de
ani de viaţă în anul calendaristic 1976.

Elev al profesorilor Marin Chiriţescu-Arva (pedologie şi

agrofitotehnie) şi Iuliu Prodan (botanică) la Academia de înalte
studii agronomice din Cluj şi al profesorilor Theodor Roem.er
(mneliorare) şi Troll (botanică) la FacuH,atea de ştiinţe natu
rale din Halle/Saale din Germania, praf. dr. doc. Valută Gh.
şi-a susţin.ut doctoratul în 1936 cu problen1e din cultura soiei,
obţinînd calificativul ,,foarte bine" la Halle.

Activitatea de cercetare în domeniul fitotehniei, începută

în 1930, s-a împletit din 19,15 pîn{t în 1971 cu aceea didactică

universitară la Tin1işoara, Bucureşti şi Piteşti. Experienţele

de pionierat cu soia şi lucernă s-au con1pletat cu cele de grîu,
mazăre, coc-sacîz, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr,

în urma cărora au fost promovate soiuri de mare producţie

~~i valoare ecologică în perioadele respective, ca soiul de grîu
A 15, soiurile de mazăre boabe Vktoria Stube şi Victoria
I\ilahndorfer, populaţia de lucern[l de Banat. A condus colec
tivul de zonare ecologică a principalelor plante de cultură,

lucrarea fiind premiată de Academia R.S. România cu premiul
1JGheorghe Doja".

Prof. dr. doc. Gh. Valuţă a înfiinţat în 1949 laboratorul
de tuberculifere şi rădăcinoase în cadrul Secţ,iei de fitoteh
l1ie creînd astfel primul nucleu org.anizat şi oficializat în do
meniul cercetării fitotehnice a cartofului în ţara noastră, care
a început să funcţ.ioneze avînd ca şef de laborator pe
dr. V. COlnarnescu. A elaborat primul plan tematic de fito
tehnia cartofului desfăşurat într-o reţea organizată în ţ,ară,

cu subiecte de cercetare privind încoltirea, epoca de plantare,
desimea optimă. Prof. dr. doc. Gh. Valuţă a promovat experi-
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mentările legate de plantarea de vară a cartofului, creind baza
unei agriculturi cu două recolte pe an.

Aducînd omagiul lor, colaboratorii Institutului au sen
timentul rememorării unui pilon al cercetării cartofului prin
activitatea sa de om de organizare şi conducere a investiga
tiilor În fitotehnia culturii acestei plante.

PORTRAIT

The potato research workers express their respects for the results
of the scientific activity of the praf. dr. dac. Gheorghe Valuţă, mem
ber of Academy of Agricultureand Forestry Sciences, and wish happy
birthday ta him bycelebrating his 75th aniversary in the ycar 1976.

AHer finishing the Agronomic University in Cluj he continued
his studies at the University of Natural Sciences in Halle-Saale (Ger
many) attending the conferences of the professors Raemer (Breeding)
and Troll (Botanics). Re defended his Doctor degree's thesis in 1936
at Halle and got the best notification. His scientitic career in the field
of Phytotechniquesbegun in 1930 was paralel with that of teaching
in Universities in Timişoara, Bucharest and Piteşti since 1945 till 1971.
Ee was a pioneer in soy (beans) aneI alfalfa phytotechnichs experi
ments in Romania and developed a large activity in wheat, pea,
coc-sachiz, maize, sunflower and sugar beet crops. As a leacler of. the
Phytotechnicques Section, 11e was encharged in 1939 ta organizcs t11e
Tuberous anei' Crops Laboratory where dr. V. Comarncscu was main
researcher. The research subjects have concerned sprouting, planting,
d'ensity of the crop. Praf. dr. dac. Gh. Valuţă promoted experiments
for s2cond planting (in late summer) ta get two patato yield in the
some year in the South of the country. Re remains in aur memory
as the first man in leading the scientific investigations of potato
cropping.
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Lucr. şt., LC.C.S. - CARTOFUL, 1977, val. vm

VARIABILITATEA UNOR CARACTERE ÎN POPULAŢIILE HIBRIDE
VEGETATIVE LA CARTOF ŞI PRETABILITATEA LA SELECŢIE A

ACESTORA ÎN DIFERITE CONDIŢII PEDOCLIMATICE

1. FODOR, CECILIA BRETAN,

LuciA DRAGOMIR, N. GRADINARU

În condiţiile pedoclimatice de la Braşov, Suceava, Cluj şi

Ştefăneşti-Argeş, ale anilor 1969-1970 s-au studiat 9 populaţii

hibride vegetative, privind variabilitatea de manifestare fenoti
pică a producţiei de tuberculi, numărul de tuberculi şi conţinu

tul în amidon precum şi pretabilitatea la selecţie a acestor carac
tere. S-a constatat o mare variabilitate care poate fi atribuită atît
acţiunii factorilor genetici cît şi a factorilor de mediu, mai mal'e
sau mai mică, în funcţie de car'acterul studiat. Valorile coeficien
ţUor de corelaţie pe caractere intre ani (tabelul 6) demonstrează o
repetabilitate mare de manifestare fenotipică a caracterelor şi în
consecinţă efect pozitiv ,al selecţiei. Producţia de tuberculi este
corelată pozitiv cu numărul de tuberculi, negativ, da,r semnifica
tiv numai într-un an, cu procentul de amidon, iar între numărul

de tuberculi şi procentul de amidon nu există nici o corelaţie

(tabelul 7). S~elecţia pentru cele trei caractere se poate face în
toate localităţile studi,ate cu condiţia ca limiita de selecţie să fie
cţiferenţiată : mai ridicată pentru producţia de tuberculi la Ştefă

neşti în condiţii de iliga,re, dar mai scăzută pentru conţinutul de
amidon. Pentru Braşov şi Suceava limitele de selecţie pot fi ace
leaşi pentru numărul de tuberculi şi procentul de amidon.

Factorii de mediu (temperatura, precipitaţiile, solul etc.) influen
ţează manifestarea fenotipică a caracterelor la cartof într-un grad mai
mare sau luai mic, în funcţie de determinisluul genetic al acestora. Cu
cît un caracter este mai puternic influenţat de condiţiile de mediu, cu
atît efectul selecţiei, asupra caracterului respectiv, este !TIai lnic şi mai
nesigur.

J O HAN SE N şi colab. (1967), au studiat manifestarea fenotipică

a trei caractere (maturitatea, vigoarea plantelor şi greutatea specifică) în
condiţii extreme din nordul şi sudul Statelor Unite ale Americii, la un
număr de 11 populaţii hibride vegetative, scoţînd în evidenţă condiţiile

mai favorabile din partea de nord pentru greutatea specifică. Totodată
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au constatat deosebiri dar şi unele asemănări între comportarea popu
laţiilor, condiţionate de structura genetică a populaţiilor în funcţie de
conlbinarea fonnelor parentale.

MAR 1 S (1969), studiind populaţii hibride vegetative, în condiţii

de sol lutos şi nisipos, a obţinut producţia de tuberculi cea mai mare şi

conţinutul de amidon cel mai ridicat, în condiţii de cultură pe sol lutos,
iar num.ărul de tuberculi cel l11ai l11are pe sol nisipos.

Rezultatele cercetărilor efectuate în condiţii de cultură obişnuită şi

irigată, privind influenţa condiţiilor de lnediu asupra expresiei fenoti
pice a producţiei ele tuberculi, nU111ărul tuberculilor şi procentul de a,mi
elon în populaţii hibride vegetative şi a posibilităţilor de selecţie a geno-
tipurilor cu valoare de ameliorare, constituie obiectivul acestui referat.

MATERIAL ŞI METODĂ DE CERCETARE. Un număr de 9 populaţii hibride
vegetative formate din 200 genotipuri şi soiurile sta,ndard Braşovean, Măgura şi

Ora, s-au studiat cu privire la v:ariabilitatea conţinutului de amidon, producţia şi

numărul de tuberculi, in anii 196~) şi 1970 la Braşov. Suceava, Cluj-Napoca şi la
Ştcfi'meşti-Argeş in conditii de irigare. Populaţiile au fost identice din punct efe ve
dere genetic. Toate genotipurile au participat o singură dată la formarea popu
laţiilor in fieoare 1ooalit:ate. Experienţele au fost montate după o schemă cu 12
variante, aşezate în blocuri cu parcele l~aiT1domizate, în 4 repetiţii. Fiecare repe
tiţie a fost formată din 50 genotipuri, adică 25% din întreaga populaţie.

Materialul de plantat, pentru toate localităţ.ile şi anii de experimentare, s-a
produs la LC.C.S. Braşov prin înmulţire clonală.

Datele obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul calculatorului elec
tronic după programul experienţelor cu 3 factori pentru analiza vari'anţei şi esti
marea unor coeficienţi de corelatie.

Tabel7.d 1

Suma pn~cipitaţiilor şi tc:mperaturilor din perioada de vegetaţie

în cele 4 Joealităti

(Sum of rainfalls and temperatures dlil'ing vegetaJive pcriod)

Localitatea

Braşov

Suceava
Cluj-Napoca
Ştefăneşti

Suma pi-ecipit<li;iilor in mm Suma gradelor de tcmp.

Normala Normala
196~ InD34 ani 196~ 1970 59 ani

483 372 607 26.34 2390 .2640

4.06 32·ţ 401 2821 262.7 2702
433 437 656 2933 2767 2680

'1~() 513 472 ~""J92 3092 30(;)

Elementele climatice diferite din cele 4 localităţi (tabelul 1) au asigurat con
diţii corespunzătoa,re pentru studiul variabilităţii celor 3 caractere şi pentru de
terminarea influenţei factorilor genetici şi de mediu asupra manifestării fenotipice
a caracterelor în vederea stabilirii unor limite pentru indicii de selecţie.

REZULTATELE OBTINUTE SI DISCUTII. Analiza variantei s-a
făcut pentru fiecare cara~ter pe a~i, localităţi, variante şi lintel:~cţiunea
factorilor, iar rezultatele sînt prezentate în tabelul 2. Valorile mediilor,
a coeficienţilor de variaţie a diferenţelor limită pentru cele trei carac
tere sînt prezentate în tabelele 3, 4 şi 5.
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Tabelul 2

Extras din tabelele analizei varianţei

(Varhmce analysis for tuber yield, number of tubers alUI % starch depcnding on
A = years, L = localities and V = variant)

Prod. de tuberculi Nr. de tuberc. OI amIdon
Cauza iO

variabil. GL
a 2 F a 2 F a2 F

/\ 1 242&8,8 11,5* 1,7 3,1 '227,7 ,8(52,2**

L 3 234769,2 14~),7** 26,9 20,3** 56,1 '120,1**

V 11 3905\89,1 227,1** 52,5 "14,9** 1G,4 277,8**

A.XL 3 39044,;:-' 24,9** 7.7 5,8** 1,9 14,5**

AXV 11 27515,7 15,9*'~ 9,5 8,1 'i<* 6,0 36,1 **
L><V ~\1 104>377,1 GO,9** 15,7 13,4,** 27,9 167,5**

AXLXV "-,'J GG153,G 3.8,5** 10.1 8,7** 6,8 '10,9**f...,V

Producţia ele tuberculi. Pentru acest caracter, testul F arată o ac
tiune semnificativă pentru factorul ani, foarte semnificativă pentru va
riante şi localităţi, preCUlTl şi pentru interacţiunea factorilor (tabelul 2)
ele unde rezultă că populaţiile se deosebesc din punct de vedere gene
tic şi di reacţia lor la condiţiile de n1cdiu este diferită atît pentru ani,
dar mai ales pentru 10cahtăţi.

Condiţiile de m.ediu ale anului 1969 au fost mai favorabile acUlUU
lării produc1)ei de tuberculi (tabelul :3). Diferenţa între ani este foarte
~cmnjficativă, iar valorile coeficienţilor de variaţ'ie indică o variabili
tate mijlocie pentru anul 1969 şi mare pentru 1970. Diferenţe semnifi
cative pînă la foarte semnificative se constată între medii pe 10cahtăţi.

Cea mai rnare producţie se realizează la Ştefăneşti în condiţii de irigat.
La Braşov şi Suceava producţiile sînt practic egale.

Variantele studiate au contribuit în luod diferenţiat la realizarea
fcnotipică a producţiei. Soiul semitîrziu Măgura se clasează pe prin1ul
loc ca medie generală în 3 din cele 4 localităţi, urmat de soiul tîrziu
Ora, clasat pe primul loc numai la Suceava. Diferen~e foarte semnifi
cative sînt şi între populaţii. S-au evidenţiat populaţiile Burs.
1232-53 X Colina şi l\făgura X Gi.i.54-549 în a căror genealogie parti
cipă numai genitori semitîrzii. Aceste constatări pot fi un bun indiciu
în fa\'oarea selecţiei soiurilor semitîrzii pentru acest caracter.

Nwnărul de tuberculi. IVledia generală şi lnediile variante/ani sînt
identice (tabelul 4) de unde ar rezulta că lnediul ambiant în cei doi ani
nu a influenţat luanifestarea fenotipică a caracterului. Diferenţele între
alli pe localităţi sînt însă foarte evidente şi semnificative, dar diferit
ll1anifestate. La Braşov şi în special la Suceava, în anul 1969 s-a reali
zat un număr mai n1are de tuberculi decît în 1970. La Ştefăneşti şi

Cluj-Napoca fenon1enul este invers, ceea ce a dus la anulairea efectului
pentru ani. Numărul de tuberculi, mai n1a1'e la Ştefăneşti şi Suceava,
explică parţial p~oducţia luai n1are de ,tuberculi. Coeficienţii de variaţie

indi'că o variabilitate lnijlocie dar cu valori luai ridicate pentru Suceava
şi Ştefăneşti.

Diferenţele între mediile populaţiilor au toată gama de selnnificaţ,ie

ceea ce explică existenţa unei baze genetice diferite. În ordinea rangu
pilor se lnenţin populaţiile 2 şi 3 evidenţiate şi la producţia de tuberculi.



Producţia

Variante

Ta.belul 3

medie de tuberculi în grame pe plantă a populaţiilor hibride vegetative studiate
în :4 lo~antăţi în anii 19-U9-191'O

(Grams mean yield Il,er plant in hybrid vegetative population)

I
B ras o v I Suc e aval Cluj-Napoca I Stefăneşti I IVIedialvarian./an

1969 I 1970 I IVI * 1969 I 1971) I Ivr 1969 I 1970 I M 1969 I 1970 I IVI 1969 I 1970 I M

N

Braşovean 4,83 ~131 432 753 573 GG4 423 366 395 I 643 I 1019 831 576 GB5 581

Burs. 1232-53 X Colina 727 616 671 76-l: 536 65·0 452. 323 387 724 829 776 660 576 6.2.1

Măgura X G il. 54-549 698 597 648 713 55-6 634 435 33::r 384 629 796 712 619 570 5\9.5

Ora X Apta 467 422 4·:1:4 624 401 512 327 242 2.84 695 571 633 52:8 409 4>69

Ora X Erendira 624 561 592 6.37 537 612 '131 362 396 485 7G2 62;:' 5,57 557 557

Apta X MPI. 414/685/1 524 460 492 492 356 424 359 215 287 491 646 568 4.66 419 443

Măgura 638 742 690 667 525 5% 583 390 486 694 1004 849 645 665 657

Colina X MPI. 1010/10 560 '177 518 G39 437 53·8 326 272 2~)9 757 569 663 570 439 50fj

Gerlinde X Sperber 461 4,16 438 532 ;;90 461 295 235 265 733 5,08 620 505 387 446

Amyla X Dekama 633 610 621 67G 4172 574 413 2,86 349 658 630 044 595 499 547

Ora X Kaptah

I
5,86 53G 561 Ma 403 5,21 369 215 292 546 614 580 5;35 442 4,89

Ora 567 711 639 813 544 I 678 "!ElI 451 46G 516 1051 783 594 089 642

Media 581 544 562 I 667 I 478 572 408 307 357 6~~1 730 69{) /571 520 546

Coef. de variaţ:ie % l j5,0 21,1 16.9 I 13,7 /15,6 14,3 19,8 24,6 120,6 15,5 23,5 13.0 12,6 18,9 13,6,
<; 11,11 = media anilor.

Dif. limită V L A VXL VXA LXA VXLXA

DL 5% 30 22 25 4l 39 27 53

DL 1% ',n 26 37 51 48 i;~) 76'"
DL 0,1"/11 44 32 71 69 59 42 97

!""'
l'.t1
g
O
~

47J....
('}

O
t:'"

~
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Tabelul 4

I Media/varian./an

1969 I 1970 I M

în anii 1969-1970

I
Braşov I Suceava I Cluj-Napoca , Ştefăneşti

1969 I 1970 I M * 1969 I 1970 i M 1969 i 1970 J M I 1969 I 1970 I M

tuberculi pe plantă al populaţiilor hibride vegctative studiate în 4 localităţi

(Mean number of tuhers per plant in hybrid vcgetative population)

Variante

Numărul mediu de

Braşovean 11~2 8,2 9,7 11,7 10,5 11,1 10,2 11,.2 10,,7 10,5 14,2 12,3 10,9 11,0 W19

Blirs. 1232-53 X Colina 13,2 10,0 11,6 16,0 10.,2 13,1 10,2 11,0 10,6 13,5 15,0 14,2 13,2 11,5 12,4

Măgura X Gii. 54-549 12,0 11,0 11,5 14,0 11,2 1.2,6 10,2 13,0 11,6 11,5 18,0 14.7 11,9 11,3 13,2

Ora X Apta 10,2 10,5 10,3 14,5 10,7 112,6 9,5 10,5 10,0 12,2 12,7 12,4 11,6 11,1 11,3

Ora X Ercndira 11,0 9,7 10,3 12,7 9,7 11,2 8,7 11,5 10,1 8,7 14,,5 11,6 10,3 11,3 1,0,8

Apta X MPI. 44-685-1 12,7 11,0 11,8 14,0 9,5 11,7 8,2 9,0 8,6 11,7 13,6 12,6 11,6 10,7 11,2

Măgura 7,7 8,7 8,2 8,7 6,5 7,6 7,5 9,7 8,6 13,5 14,0 13,7 9,3 9,7 9,5

Colina X MPI. 44,1016/10 10,5 11,2 10,8 14,5 10,7 12,6 9,2 9,5 9,3 10,0 10,7 10,3 11,0 10,5 10,7

Gerlinde X Sperber 9,2 9,0 9,1 11,2 9,5 110,3 8,2 9,0 8,6 11,7 10,5 11,1 10,0 9,5 9,8

Amyla X Dekama 12,2 11,0 11,6 14,0 11,2 12,6 8,7 9,7 9,2 13,0 13,7 13,3 12,0 11,4 11,7

Ora X Kaptah 11,0 10,2 10,6 14,0 9,2 11,6 8.2 9,7 8,9 13,0 14,0 13,5 11,5 10.,8 11,1

Ora 1'0,2 12\7 11,4 11,7 13,0 12,3 9,0 12,0 10.5 11,7 15,5 13,6 10,6 13,3 11,9

Me d ia 10,8 10,6 10.61 13•1 110,2 11,6 9,0 1'0,5 9,7 11,~ 13,9 12,8 11,2 11,2 11.2

Cod. de variaţie 0J0 14,1 1.2.0 10,6 14,8 15,1 13,0 10,6 12,0 10,3 13,7 17,7 12,2 9,1 10,4 9,1
I

* Media aniloD (Average on years)

DU. limită V L A VXL V><A VXA VXLXA

DL 5% 0,5 0,3 0.2 1,1 0,7 0,5 1,5

DL 1% 0,7 0,5 0,4 1,4 1,0 0,7 2,0

DL 0,1% 0,7 0,6 0,9 1,8 1,3 0,9 2.5 1;:



Tabelul 5 1:;
1

Procentul mediu de amidon al populaţiilor hibride vegetative studiate în 4 localităţi în anii 1969-1970
(Mean content of starch in hybrid veg.etative population)

I
B r a Ş ovis u ceaval Cluj-Napoca I Ştefăneşti I Media/varian./an

Varianta
1969 I 1970 I ]\1 * 1969 I 1970 M 1969 1 19701 1',t 1969 I 1970 I M 1969! 1970 I IVI

Braşovean 12,5 11.,6 12,5 13,4 11,9 17,6 13,1 10,Ll 11,7 12,2 13,4 12,8 12,8 118 13,6

Burs. 1232-53 X Colina 14,6 13,1 13,8 13,7 1.3,3 13,5 14,2 11,0 14,6 15,7 13,4 14,5 14,6 12,7 14,1

Măgura X Cu. 54-549 16,1 16,9 16,5 15,6 1.6,0 15,8 15,8 13,0 14,4 W,1 14.6 1.5,3 16,1 15.1 15,5

Ora X Apta 20,6 19,6 2,0,1 19,4 18,4 lfj,9 18,4 17,8 18,1 15,6 16,9 16,2 18,2 18,.2 18,3

Ora X Erendira 15,0 14,0 14,5 13,8 15,4 14,6 14,,2 1') r, 13,2 H,2 13,6 13,9 14,3 13,8 14,5"',.

Apta X MPI. H-685-1 16,1 15,3 15,7 18,3 15,3 16,8 17,3 13,8 11,5 14,9 13,1 14.0 17,1 HA 14,5

Măgura 13,3 11,0 12,1 12,10 14.7 13,3 15,3 12,7 18,0 14,6 11,4 13,0 13,,8 12,4 14,1

Colina X MPI. 44.1016/10 16,1 15,2 15,6 16,4 13,9 16,1 17,6 13,.2 15,4 11,7 1.2.9 1.2,3 15,4, 14~3 14,8

Gerlindc X Sperbcr 16,1 19,1 17,6 13,9 18,1 17,0 17,4 1.1 ') 15,8 12,8 13,3 13,0 15,5 16,.2 15,8
..l-,'~

AmylaXDekam::-t 17,8 16,6 17,2 1,3,9 19,3 19,1 19,9 16,2 18,0 16,4 14.9 1;3,6 18,2 16,7 17,;i

Ora X Kaptah
1

113
,1

17,2 17,6 17,7 18,1 17,0 .,.r) ') 15,B 17.5 17,2 15,5 16,3 18.0 16,6 17 ,~~1 ..;, __

Ora 1<8,4 18.fi 18,5 17.5 186 18.0 lG.6 16,7 HUl 17,9 16.2 17,0 17.G 17.5 17.5

I
lVlcdia ' l' ') I ,:; () 16 1 116 O 1 ' ') 11 ~ ') 16,6

13,0 115'2 14,9 14,1 14,5 15,9 1,5,0 15,5.1 o~__ .Lv, ...! , , (),... lJ.~

Coei. de varia',ie 0/O 13.4 I 16,9 15,2 I 15,1 H,O I 10,7 12,3 16.:3 15,6 13.6 11,5 W,8 11,7 13,9 10,5

* Media anilor.

Dil. limită V L A VXL VXA VXA VXLXA

DL 5(l:0 0.30 0,21 0,27 0,50 0,38 0.25 0.57

DL 1°:0 0.36 0,25 0,41 0,63 0,47 0.31 0,75

DL 0,1":0 0,44 0,31 0,73 0,73 0,53 0,39 0,96

!'"+
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Conţinutul de amidon. Pentru acest caracter proba F arată acţiuni

distinct sClnnificative pentru toţi factorii şi interacţiunea lor (tabelul 2).
Condiţiile anului 1969 au fost mai favorabile acumulării conţinutului

de amidon, iar între locaEtăţi diferenţele sînt foarte semnificative (ta
belul 5). Între ani pe localităţi, mediile diferă în grad diferit de sem
nificaţie, dar în acelaşi sens (lnai mici în 1970). Este evident faptul că

în condiţiile de irigat de la Ştefăneşti se realizează cel mai mic conţi

nut de amidon. Condiţiile pedoclilnatice de la Braşov şi Suceava au con
tribuit la realizarea fenotipică a conţinutului de amidon, practic, în m.od
egal, diferenţele între lnediile anuale în aceste localităţi nu sînt asigu
rate statistic. Mediile populaţiilor diferă în toată gmna de semnificaţie

statistică, evidenţiindu-se populaţiile Ora X Apta, Amyla X Dekama
şi Ora X Kaptah, care au egalat şi chiar au depăşit standardul Ora, soi
tîrziu şi bogat în amUdon. Ordinea de rang a acestor populaţii şi a so
iului Ora pe ani şi localităţi variază în limite reduse, de la 1-4 ceea
ce demonstrează constant superioritatea acestor populaţii.

Variabilitatea fenotipică a conţinutului de am!idon, care în mare
parte este cauzată de diferenţele genetice între populaţii, superioritatea
constantă a aceluiaşi Hwterial biologic în toate localităţile cu valori m.ai
mari sau mai mici, dar în acelaşi sens, demonstrează că selecţia pentru
conţinutul în amidon se poate efectua, cu rezultate pozitive, în locali
tăţile studiate.

Tabelul 6

Coeficientul de cOl'daţie şi regresie al caracterului
între anul 1969 şi anul 1970

(Correlation and regressiol1 coeficient between years for tubcl' yield, number of
tubers, starch contcnt)

Coeficientul de
Caracterul

b

Producţia d2 tubcrculi
Numărul tuberculilor
% ele amidon

0,623 ***
0.773 **,;

0.70;'1 *,:,*

0,573
0,701

0,637

Coejicienţii de corelaţie. VClloarea cocfioienţilor de corelaţie a ca
racterului între ani (tabelul 6) exprimă un grad mare de repetabilitate
a elementelor comune genetice şi de luediu, care au determinat valoa
rea genotipică a fiecărui caracter; efectul selecţiei va fi pozitiv.

Corelayia între producţia de tuberculi şi numărul de tuberculi este
pozitivă destul de puternică şi foarte semnificativă (tabelul 7). Aceasta
demonstrează că producţia de tuberculi cea mai lnare s-a obţinut la ge
notipuri cu mai mulţi tuberculi, decît la genotipuri cu tuberculi puţini.

Corelaţia între procentul de amidon şi producţia de tuberculi este
slabă şi semnificativă numai într-un an (tabelul 7). In consecinţă, prin
selecţia genotipurilor cu producţie ridicată de tuberculi nu s-au eli
minat total formele bogate în amidon şi, ca atare, există şanse de el

îmbina producţia mare de tuberculi cu conţinutul mare de amidon.
Corelaţia foarte slabă pozitivă în 1969 şi negativă în 1970, nesem-

nifoicativă în oei doi ani între conţinutul de amidon şi nU111ărul de tuber
culi , demonstI'1ează o independenţă a acestor caracteI'1e (tabelul 7).
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Tabelul 7

Coeficienţii d.e corelaţie şi regresie între caractere pe anii 1969 şi 1970
(Correlation aud regression coefficients between characters)

Caracterele corelate
r

1 9 6 9

b r

1 9 7 o

b

media

r

Prod. de tub. -
nr. tubercul. 0,572 *** 35,183 0,623 *** 53,239 0,623

0J0 de amidon -
prod. de tub. - 0,357 *** - 0,006 - 0,127 - 0,002 - 0,252

0J0 de amidon -
nr. tubercul. 0,054 0,053 - 0,028 - 0,028 0,040

**,' foarte semnificativ.

Din analiza coeficienţilor silnpli de corelaţie a caracterelor între
localităţi pe ani (tabelul 8) se poate constata că între Braşov şi Suceava
valorile sînt pozitive, Inari şi foarte 111ari pentru numărul de tuberculi
şi respectiv pentru conţinutul de amidon şi Inai rnici pentru producţia

de tuberculi. Valori pozitive au şi coeficienţii de corelaţie între locali
tăţile Braşov--Cluj-Napoca şi Suceava-Cluj-Napoca mai mUiri sau mai
mici, constant în acelaşi sens şi cu toată gama de sen1nificaţie. Pentru

Tabelul 8

Coeficienţi simpli de cOl'elaţie a caracterului între localităţi pe ani
(Correlation coefficients between localities)

Suceava Cluj-Napoca Ar g e Ş

Localităţi

1969 1970 1969 1970 1969 1970

Producţia de tuberculi (tuber yield)

Braşov 0,369 '" 0,433 ** 0,532 *** 0,595 *** - 0,024 0,452 **
Suceava 0,545 *"'* 0,767 *** - 0,025 0,713 ***
Cluj-Napoca - 0,142 0,759 ***

Numărul de tuberculi (number of tubers)

Braşov 0,659 *** 0,581 *** 0,467 ** 0,194 0,050 V,287
Suceava 0,375 * 0,407 ** - 0,005 0,238
Cluj-Napoca - 0,115 0,486 ***

Conţinutul de amidon (starch content)

Braşov 0,876 *** 0,842 *** 0,775 *** 0,804 *** 0,541 0,736 ***
Suceava 0,839 *** 0,893 *** 0,404 ** 0,624 ***
Cluj-Napoca 0,338 * 0,753 ***

.. semnificativ.
** distinct semnificativ.

u* foarte semnificativ.
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producţia şi numărul de 'tuber,culi, coeficienţii de corelaţie, între Şte

făneşti şi celelalte 10eaHtăţi, au valori şi sens al corelaţiei diferite de la
an l,a an ; n1id, negativi şi nesemnificativi în anul 1969, lI11Jai mari, po
zitivi şi diferit asiguraţi statistic în anul 1970,. Realcţia populaţiilor a fiO'st
şi ea diferită, provocînd o schimbare destul de esenţială pentru ordinea
rangurilor, în cei doi ani de experi:mentare la Ştefăneşti, .dar şi f,aţă de
celelalte localităţi.

DISCUŢII ŞI CONCLUZII. Studiul populaţiilor hibride vegetative
în diferite localităţi a demonstrat o 1113re variabilitate de lTIanifestare fe
notipică a caracterelor. Această variabilitate poate H atribuită atît ac
ţiunii factorilor g'enetici cît şi a factorilor de mediu, mai mare sau mai
mică, în funcţie de caracterul studiat.

Diferenţele de valori, pînă la foarte sen1nificatrive, între variante
pe localităţi şi ani, scot în evidenţă deosebirile genetice ale populaţiilor

şi reacţia lor diferită la condiţiile de mediu. Există însă şi unele con
cordanţe ale n1ediilor populaţiilor pe localităţi şi ani (aceeaşi ordine de
rang) ceea ce demonstrează un lTIare grad de repetabilritate a factorilor
comuni în realizarea fenotipică a caracterelor. Această concordanţă se
manifestă la acele populaţii care au şi valoarea de selecţie cea mai ri
dicată pentru caracterul respectiv. De aici rezultă că selecţia pentru
anumite caractere se poate executa în toate localităţile.

Selecţia pentru conţinutul de amidon se poate face în toate locali
tăţile dar cu lim'ite de selecţie diferite. La Braşov şi Suceava limita de
selecţie poate fi aceeaşi, iar în condiţii de cultură irigată de la Ştefă

neşti, în concordanţă cu datele din literatură (P A V E L, 1957;
CEA U Ş U şi colab., 1963; E R O HIN, 1965; MIC A, 1967;
L U C O V NI K O V A şi ZLOTNIKOV, 1968), limH,a de triere trebuie să

fie la un nivel mai scăzut.

Selecţia pentru producţia de tuberculi se poate efectua cu mari
şanse la Braşov, deoarece constanţa de la an la an este mai lTIare, la o
l'imită de seliecţie egală cu cea de la Suceava. Cu certitudine, în con
diţii de irigare limita de selecţie trebuie să fie mai ridicată.

Coeficienţii de corelaţie pe caractere între ani cu valori poz1itive şi

foarte semnificative, delTIOnstrează că repetabilitatea manifestării feno
tipice a caracterelor este n1are. Efectul selecţiei va H pozitiv.

Coeficienţii de corelaţie între caractere pe ani, pozitivi şi foarte
semnificativi între producţia de tuberculi şi nU1TIărul de tubercuIi, cu o
determJinaţie de r 2 = 33-39%, superioară celei constatate de MAR 1 S
(1969) (r2=130/ 0), duce la conc1uz'i,a că prin sel'ecţia genotipurilor cu nu
măr lTIare de tuberculi se poate ridica rroducţia de tuberculi. Această

cOl"'elaţie nu trebuie folosită la limita extremă deoarece corelaţia între
numărul de tuberculi şi greutatea tuberc"Ulului e:~te negativă (1'= -0,40,
M,aris, 1969) ceea ce ar duce ta obţinerea de soiuri Cu tubereuli prea
lTIici.

Intre procentul de amidon şi producţia de tuberculi, s-a constatat o
corelaţie negativă selTInificativă doar într-un an. Rezultă că nu este

2 - c. 12:.Jl
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exclusă posibilitatea de a îrnbina producţia 111are de tuberculi cu con
ţinutul ridicat de arnidon, dar necesită material iniţial testat şi volum
mai lnare de serl1linceri.

VARIABILITY OF SOME CHARACTERS IN POTATO HYBRID
VEGETATIVE POPULATIONS AND THEIR SUITABILITY 1'0
SELECTION UNDER DIFFERENT PEDOCLTIVIATIC CONDI'TIONS

SUMMARY

In four loc.alities (Brnşov,Suceava, Cluj-Napoc.a, Ştegmeşti-Argeş) anel two years
(1969-1970) nine hybrid vegetative populations were analyzed for phenotypical
variability of tuber yielcl, tubel' number and starch content. The large variabilit,Y
may be due more ar less to the effect of environmental f(1ctors. The values of the
correlation coefficients between years for each character (table 6) express a strong
repeatability in phenotipical terms, so that a pozitive effect of the selection is
available. The tube.r yield is positively correlateel \vith the tuber number, but ne
gatively (significant1y only one year) with the stareh content; no correlation is
between the number of tubers and the stareh content (table 7). A good se1ection
involves different selection 1evels depending on locality : a higher 1eve1 for tuber
yi'eld and lower for starch content undeI' irrigation in Stefăne,,;;ti, a I'ather high
leve1 but similar for number of tubers and starch content in Braşov and Suceava.

DIE VARIABILITĂT EINIGER MERKMALE IN VEGETATIVEN
HYBHIDE POPULATIONEN BEI KARTOFFELN UND IHRE EIGNUNG
FUR DIE SELEKTION UNTER UNTERSCHIEDLICHEN BODEN -

UND KLIMABEDINGUNGEN

ZUS:AMMENFASSUNG

Unt.er elen pedoklimatischen Bedingungen aus Braşov,Suceava,'Cluj-Napoca l.lnd
Ştefăneşti/Argeş in den Jahren 1969-1970 wurden 9 vegetative Hybridpopl.llationen
hinsichtlich der Variabilităt der phenotypisehen Al.lsprăgung des KnollenertI1ages,
der Knollenzah1 l.lnd des SUirke gehaltes, wie auch die Eignung fUr die Se~ektjon

dieser Merkmale untersucht. Es wurae eine grosse variabilităt festgestellt, welche
auf die AktJon der genetischen FaktoreI). wie ,anch aui clie Umweltfaktoren zu
ruckzufilhf1en ist, die grosser odeI' kleiner sincl, in Abhăngigkeit cler untersuchten
Merkma1en. Die ""Verte der Kore1ations Koefizicntcn der verschiedcnen Merkmalcn
zwischen den Jahrcn (Tabelle G), beweisen cine grosse Wicdcrholungsrnog1ichkeit
der phenotypischen Auspregung der Merkmale und als in Folge dessell1 einen posi
tive:n Efekt der Auslese.

Der KnoHenertrag ist positiv koreliert mit der Knollenzahl negativ mit dem
Stărkegehalt, der nul' statistisch gesichert ist, oder zwischen der Knollenzahl und
dern Stărkcgehalt gibt es gal' kcine Korclation (Tabelle 7). Die Auslese fUr dic drei
Merkmale lffinn in a11en untersuchten Ortschaften durchgefUhrt werden, mit der
Bedingung, dass die Se1ektionsgrenze unterschi~d1ich festgelegt werden: etwas
hoher fur den Knollenertrag in Stefăneşti unter Bewăsserungsbedingl.lngen,und
niedriger fiiI' den Stărkeinhalt. Fur Braşov und Suceava konnen die gleichen Selek
tionsgrenzen fur die Knollenzahl und Stărkegehalt festgelegt werden.
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1I3.\1EI-ILIHBOCTh HEI-tOTOPbIX I1PH3BAHOB B rHBPHJI.HbIX
BEI'ETATHBHblX nOI1YJIHIJ.HHX H~APTOcDE,nH, 11 ax IlPUr0JI.HOCTb

J~JIH OTBOPA B PABJrIfLIHbIX IIOQBEHHO-I-tJIVIMATHQECRHX
~~CJIOBHHX

P E 3 10 NI E

13 nO t lBi3HHO-ICIIIMaTIPI8CKHX yC.nOBTIHX 1969-1970 r.,n Dpamonc, CylIaBo, HJIYif,le
HanOHc II IlITc(1)::lHeln'l'h-Ap;~a,8In, IWyTfa'JlOch 9 rII6p][;~HhIX BerCntTIIBHl,IX IIony.JUlIHtn
},aCaIOIlJ,eLicH pa3Ho06paBIIH eiJeHO'l'HITlflleCH:OrO rrpOHB.1ieHHH ypomaH I,JIS"UHeN, IW;Iil t tecT
Ba rmyuHetI II cOÂepiRaHHH I{paXl'vw.na, a Tal-,'(J,e II npnrO;J;IIOC'l'H 3'l'llX npUSHaHOB AJIR 0'1'
60pa. YCTanOBJldHO 60.n:hIlIoe pa3HooopaalI8 MorYll~ee UbITb npnmlcuHo HaH ;a,etlcTBIHo
reHe'rIItIeCIUIX ttHl.HTOpOB Ta!: II epaHTopaM CPCÂbI, B saBIICHMOCTH OT I!IsytlaeMoro
IIpH3HaH~L

3ml.'IeHHJI rW8tPtlmu;n8HTOB Iwppe.~IJ1I~HII ITO npIL.JHarC'[HI Me;f\;:J;y rop;aMII (Ta5JIHUu 6)
nOI,a3bIBaIOT GOJIbLllyIO 1I0BTopHeMocTh epeHoTulHILfecHoro npOHBJIeHIHI I1IHI3HUIWD 1:1,
CJIC;~OBaTem,Ho, IIO:lOrKlITe:lbHhltî nq1<peWl' oToopa. ~/pOHHdt I,;rryGHeii rrOJIGrHH'I'eJIhHO
l\Oppe:rIlIpyeT C l;o.:nFWCTBOM H:lyuneii II OTp!n~aTe<]hIl0, lIO lJ:oC'I'OBepHO, JIHUlh B Te
'rOfUle 0ÂHOI'O 1'O;1.a c rrpOII,IHI'I'OM I\paxMa.~rn; 11 'l'0 iI\C npeMIT Mem,J,y l-wnytICCTBOM
I;."Iyuneii 11 npoII.eHT():M HpflxMUmt ne cYII~eC'l'n}rwl' nm:anoH I\oppe:lflI.!,l1H (Tu6JHlI~Cl 7).
O'I'\'\op lUI. ylwHun:lhlt-l Bbllne npWlIfCllaI l\IOflmO npOBO;rH'l'b BO BCCX II l!SYLI0HHhlX
MeeTHOC'l'HX nra yC':IOBHH JJ:Ill1JepepeIUJ:!lpOnalIlHI lID Pl\lhI O'J'oopa: OOJIee nOllhIllIeHHO!Î
i~ml ypomaH H:ryofHrti B IIITefJnUIEJIlIT;tx rrpI1 OpOUIdHIHI n, Gonee IHIBHOi1 )J,JIfI co;.:t;ep
IfiaHlIH I{paXl\U..t.~Ia. ;~~IH 13pamoBCl II Cy'mBbI nopMhI OToopa Mor)'T OhITh Te it:e KaH
,a;JIIT lLOJIIPI8CTB:1 l,-':Iyouen Tar; II p;.n:rr lIpOI~eH'ra r'paXMaJI:J..
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UTILIZAREA MUTAGENEZEI IN CREAREA DE NOI SOIURI DE
CJ\RTOF CU POTENTIAL DE PRODUCTIE SPORIT

H. GROZA

S-a pus întrebarea: ce metodă de lucru ar putea obţine o
acumulare favorabilă de micromutaţii valoroase în constelaţia ge
nelor majore şi minore implicate în expresia potenţialului de pro
ducţ.ie, pentru a obţine rezultate superioare în ameliorarea car
toLului oelor realizate utilizînd exclusiv hibridare:a? ~-au efec
tuat iradieri Roentgen la ochi din tuberculi (dificultatea meto
dei : himerie pronunţată) şi la seminţe (dificuHate: definirea pre
cisă a originii noilor genotipuri). S-a conclus că iradierea tuber
cuIilor este eficace, selecţia putînd practic începe, luînd în con
sideraţie un coeficient de "consolidare" a naturii himerice, chiar
din generaţia vX2, cu şansă de reuşită destul de mare (tabelele
1, 2, 3, 4). Rezultatele ameliorării prin mutaţii la material ve
getativ depind în primul rînd de radiospecificitatea "acestuia din
urmă (nivel ploidic 2x sau 4x - tabelele 5,6, sau soiuri) şi abia
in al doilea rînd de mărimea dozei (sub DL-50) şi modalităţii

tratamentului (doza de 2400 r bifracţionată la interval de o ge
neraţie este net superioară în eficacitate - tabelele 7, 8). Trata
mentul mutagen trebuie diferenţiat după ca,racterul (aspectul) ur
mărit. Iradierea efectuatii l,a seminţe nu a SUlprapus un spor sem:
nificativ de variabilitate variabilităţii atinse prin recombinare de
cit în popuJaţiile de dublă iautofecundaI'e F 3=I:z (tabelele 9, 10).

Pentru plantele imnulţite vegetativ sînt deosebit de utile rnutaţiUe

punetiforme induse in organe vegetative pentru crearea de variabilitate
necesară selecţiei clonale, precum şi mutat)ile punctiforrne incluse în des
cendenţa generativă a plantelor, unde forrnele dezirabile vor fi stabilizate
apoi vegetativ. Mutaţiile cromozomale de genul translocaţiilor pentru
transfer intern sau intraspecific precum şi de genul duplicaţiilor "di
recţionate" pot fi utilizate în scopul Îlnbogăţirii zestrei ereditare valo
roase a soiurilor existente; mutaţiile cromozOlnale introduse într-un
sistem de hibridare pot fi folosite de asemenea pentru sporirea fertili
tăţii de genitor, prin diploidizarea autotetraploidului Solanum tube
rosum şi restructurări mono şi nullisomice (8 K V A R N I K O V, 1966:
G HaZ A, 1973).

Existenţa selecţiei diplontice cu rezultat eliminarea celulelor mu
tante sau segregarea vegetativă a organismului iradiat mutagen naşte

serioase dificultăţi În ameliorarea prin mutaţii la cartof; din această
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cauză unii autori (R UD O R F şi W O H R M A N N, 1963) recomandă
iradierea seminţelor şi nu a organelor vegctative, iar alţii (V A N
II AR TEN şi BOU T E R, 1973) iradierea organelor vegetative dar
la nivel dihaploid (redondanţa provocată de autotetraploidie, după

\V A N GEN HEI 11, 1970, reduce radiosensibilitatea).
Succesele publicate de o scrie de cercetători sovietici (D U B 1 N 1 N,

1966; ASSEEVA şi IASINA, 1968; TARASENKO, 1969;
S K V A R N 1 K O V şi SOL O M K O, 1971) precum şi de A K E S 
SQN şi de MURRAY (citaţi de SCERB.AKOV, 1971) susţin

ideea organizării unei temeinice cercetăPi în ameliorarea cartofului prin
rnutaţii.

Schema de creare de 1101 soiuri în ţara noastră este de 12 ani
(e O N STA N TIN E S C U, 1969), pornindu-se anual cu cea. 180000
seminceri reprezentind 40-50 combinaţii. Forn1al schema s-ar putea
divizâ în patru etape mari: obţ:inerea 111aterialului iniţial, hibridarea,
selecţia de genotipuri şi verificarea liniilor nou-create. Se naşte între
barea : în care etape se poate acţiona prin luutaţii în scopul îmbunătă

ţirii rezultatelor finale şi scurtăf'ii duratei ciclului de ameliorare?
Gama variabilităţii caracterelor calitath'e atinsă prin luetoda cla

sică de hibridare este suficient de largă în cClzul cartofului, o p]~1ntă alo
tetraploid segmental unde soiurile sînt de fapt hibrizi menţinuţi vege
tativ în generaţia F l' Spectrul variabilităţii (proporţia diferitelor grupe
de genotipuri) este însă insuficient. Se pune astfel întrebarea: cum se
vor putea obţine prin rnutaţji alte rapoarte fenotipice, în cazul nece
sităţJii Înzestrării unor structuri de nuliplex cu alele dominante sau în
cazul necesităţii elin1inării unor alele controlînd caractere sălbatice în
simplex sau duplex?

Pentru caracterele cantitative, unde prin' ameliorarea clasică ba
zată exclusiv pe hibridare necesită pornirea ele la un mare număr de
sen1inceri (lOG progeni pentru două caraet,cre aditive controlate de cinci
pere~hi ele gene), iar capacitatea de producţie, spre pildă. se transmite
slab (h2=0,67 după CATELLY şi GROZA, 1972) şi fără realizarea de
heterozis (HO\V AHD, 1960. 19(0) se desprinde o altă intrebare: ce me
todă de lucru ar putea obţine o acumulare favorabilă demicromutaţii

valoroase in constelaţia genelor majore şi minore in1plicate în expresia
caractere:or respective '?

In lucrarea de faţă s-au căutat răspunsuri la întrebările enunţate,

folosindu-se în special t1'atament81e mutagenice prin iraclieri Roentgen.
S-a recurs la lTIutageneza artificială deoarece diferenţele'de origine nu
cleară (nu şi de frecvenţă a ruperilor cromozomale) dintre lTIutaţiile arti
ficiale şi cele spontane sint lTIi.ci (M c K E Y citat de HEI K E N, 1960 ;
ASSEEVA şi IASINA, 1968; VAN HAHTEN, 1969) ..

MATERIAL ŞI METODA. S-au efectuat iradieri atit la tuberculi (riscul me
todei: forma.rea unei himerii pronunţa.te) cît şi la seminţe (dificultate în defi
nire.a. noilor genotipuri, rezultate' prin mutaţii sau ca produşi de recombinare). Deşi

1 ASI N A şi K 1 R S A N O V A (1966) şi K U K I M URA (1972) r<:X':omandă ira
dierea seminţei, mutageneza pe organe vegetative permite modificarea strictă a
unui caracter fără alterarea exptesiei celorlalte.
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S-au folosit soiurile Ostara, Bintje, Braşovean, Măgura şi Eba (din cele patru
categorii ele precocitate), toate fiind soiuri raionate, de mare pr'oducţie, diferite ca
stadiu de incubaţie. Materiall!l a provenit din tuberculi de si3.mînţă clone C sau
BSE iar în vX2 şi vX3 (notaţie adoptată după HEI K E N, 1960 în
care v sau g felul generaţiei - vegetativ sau generativ, iar Xn - numă-

rul generaţiei la iradierea cu raze X). S-au îndepărtat plant.ele virozate avînd
simptome perceptibile cu ochiul. S-au lJtilizat şi soiurile Apta şi Gunoza alături

de formele dihaploide productive proveni,te din ace:stea.
Ca material generativ au fost populaţiile avînd părinte fie pe soiul

Colina (Dutofecundare din soiul pe Desiree (transmiţînd puternic cu-
loarea roşie), fj.e pe Măgura (tester obişnuit alături de Colina în studiul
genitorilor la LC.C.S. Braşov).

Iradiere'3 Roentgen (preferabilă ca mărime a suprafeţei de iradiere faţă de
iradierea gama şi ca oprire a acţiunii în momentul încheierii şedinţei, spre deose
bire ele iradierea cu neutroni) a fost efectua tă cu patru apal~ate la Institutul on-
cologie (distanţa focx::llă 1.20 cm, tensiune 165 kw, intensitate 13 mA,
debit 50 Din tuberculi au fost detaşaţi ochi cu o mică porţiune de pulpă

ac\i;'centrl procedeul este clupă FER W E R D A (1965) dar nu în scopul
l'()alizării aceluiaşi de pentru toţi ochii (impediment elirninat prin
introducerea unui ele 2.5 ,aluminiu) ci pentru mărirea coeficientului de colţi

utiliz,"bili sicmuJare3 difc,rentelor ele incubatie existente între ochii aceluia,şi tu-
bercul; proce:::1.::ul este 'celui care . la jumătăţi de tuberculi aşa
cum lucreazcl mulţi (H EI K E N. 1960; O \V ARD, 1964; II A G B E H. G
şi N Y B O M, cit. de CON STA N TIN E S C U, 19(9).

Doza de iradier~ pentru ochi a fost in special de 35,00 R. doză aflată puţin

sub doza de L1300 Il pragului letal D.L.-50 (II O W ARD, 19(0)
şi utilizată şi ele alţi (H E 1 K E N, lD60 ; It' E R W E R D A, 1965; K L O P-
F' E 11, 1965 ; i\ S S E E V A şi 1 ASI N A 1968 etc.). Deoarece expresia caracterelor
cantitative este controlată de un mare număr de gene, greu de modificat printr-o
singură eXJpunel'e la iradiere oricît de ridicată ar fi doza, în urma cercetărilor de
la I.C.C.S. Braşov s-a recurs la l'epetarea iradic'rii la un interval de o generaţie

vegetativă, Le integral (:3J.O<)+35'OOR) fie prin fragmentare 0200 WO{)+12C'OR). Ideea
fragmentării dozei se sprijină şi pe consiclerentelecă mutaţiile fiziologice sînt în
general micromutaţii (P R A K K E N, 1959), iar ca vitalitate, legile evoluţiei f.avo
rizează de obicei micro şi nu macromutaţiilc (G nEG O R Y 1966). Deşi efectul
muta gen al diferitelor doze poate fi acelaşi după teoria "ţintei" a lui TIM O 
F E E V-R E S O V SKI şi doar şansa lovirii "ţintei" să scadă cu doza, 'acţiunea

de strcss asupra plantei este mai redus[( la doza de 1200 H. celulele normale clsti
gind faţă de celulele cu macromutaţii, ca efect .al selecţiei diplontice ; astfel rămîn

în final doar micromutaţiile, ele apropiindu-se competitiv de celulele normale. La
seminţe doza a fost de 30 kR, seminţele fiind in stare uscată şi recoltate cu 1-2
ani anterior.

Pentru comparaţie s-a încercat şi mutagenul chimic, etilmetansulfonatul
CH:1S01C1H" (EMS) în concentraţie de 1: 300 la ochi detaşaţi scufundaţi 24 h în
soluţ.ie la 20 0 C şi spălaţi în curent de apă 30 minute (după FER W E R D A, 1965).

Valorile de producţie redate în tabele reflectă rezultatele măsurătolilor din
seră (generaţia vXl) şi cîmp (vX2), în seră variabilitatea fiincl mare şi la vadan
tele martor elin cauza culturii în ghivece.

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Capacitatea ele producţie constituie un
caracter cantitativ în special de factură aditivă. a serie de autof'i de sin
teze susţin şi existenţa dominanţei (8 W A lVl 1 N A T HAN şi H 0
\;V A H D, 1953); nu în toate cazurile descendenţei soiurilor producNve
sînt însă şi ei productivi - ca N S T J\ N TIN E seu (1969) ci poate
dimpotrivă recoltele scăzute sînt controlate dominant - TI K O N a v
şi DE N 1 S a VIe 1 (cit. S W ,A M 1 N A T HAN şi Ha W ARD, 1953);
este citată uneori şi rnanifestarea de heterozis (H O W ARD, 1960;
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CONSTANTINESCU, 1969) sau transgresiune (8 W AMI N A T HAN şi

H O W ARD, 1953). În mod cert caracterul este poligenic pentru nu
mărul şi greutatea individuală a tuberculilor, elemente corelate adesea
negativ, şi de determinare genetic diferită (C A TEL L Y şi G ROZ A,
1972); el denotă prin calcul o valoare de eritabilitate variabilă

(IvI ARI S, 1969 ; CAT E L L Y şi G ROZ A, 1972), efectele de epistazie
fiind nllIneroase şi perpetuabile datorită înmulţirii vegetative.

In general lnediHe soiurilor scad pronunţat în generaţia vXl ca ur
n1:are ,a iradierii (t'aJbelele 1, 2). De arselnenea, variabilitattea, (S%) scade
în mod semnificativ în s'pecial la o iradiere mai s'everă (3600 R), din
cauza efectului adesea letal al tratamentului mutagenic. In urma auto
eliminării organismelor debile ppin lipsa producţiei precum şi a depă

şirii şocului direct de stress al iradierH, populaţiile din generaţiile

vX2 si vX3 se modifică structural. La doza de 1200 R schimbarea devine
evidei1tă doar pentru coeficienţii de variaţie, dar la doz'3 de 3500 R, cu
::xoepţia soiului Ostara, chiar şi media populaţiei sau proporţia de indi
vizi valoroşi creşte semnificativ. Soiurile sînt diferit radiosensibile, efect
pozitiv înregistrîndu-se la Braşovean şi Măgura care, deşi înrudit,e, reac
ţionează totuşi fiecare specific.

In exteriorÎzarea oarracterului un rol complex îl joacă condiţiile

cultur,ale din seră sau cîn1p, ,acţiune directă inh]bitorie a iradierii în
generaţia vX1, mărimea şi fracţionarea dozei de ionizare utilizate. Di
ferenţierea genetică a variantei iradiate este mai clară la numărul de
tuberculi, aspect definit printr-un coeficient mare de repetabilitate
(G ROZ A, 1976). Deşi unii autori (P LAI S T E D şi C OBI L L O S.
1972) au emis părerea că şi părinţii cu tuberculi mari transmit la pro
geni prezenţa tuberculilor mari şi uneori ereditatea aceaSitJa este chiar
dominantă, din însăşi lucrarea autorilor menţionaţi rezultă că experi
n11entele 10'l~ au fOSlt insuficiente privind nU'llîă:rul de ituberculi ; rezulta
tele nu exclud deci 'varicmţe genetice lnari pentru numărul de tuberculi
comparati v cu greutatea lor. De aceea o presiune de selecţie exercitată

nUIrlai pentru producţie ca atare, neţinînd cont de elennientul C'onst:itu
tiv numărul de tuberculi (la ,care prin iradiere la. 3 5001 R nu t:Jate soiu
rile ră'spund f,avo[';abil), trebuie exercitată cu anuÎnlJ~te rezerve.

Din examinarea tabelelor de analiza varianţei efectuate la soiurile
Braşovean şi J\1ăgura pe paJ.1cursul a trei generaţii (tabelul 3) rezultă

i'mportanţa interacţiunii soi X generaţie şi a acţiunii generaţiei în dife
renţierea segregării vegetative în cazul producţiei (greutăţii tuberculi
lor) şi a soiului în cazul numărului de tuberculi.

Structura hÎlnerică a plantelor dezvoltate din tuberculi iradiaţi,

concurenţa histogenică dintre celulele nîUltante şi nonnale, substituirile
accidentale de ţesuturi histogenice primare LI, L2 sau L3 constituie frec
ventele cauze ale seg.regării vegetative. Pentru a evita seleotarea unor
forme segregante, s-a urmărit în condiţii de cultură mare, dar fără

stropiri de cOlnbaterea lnanei (în s'copul observării comportării genoti
purilor), evoluţia in generaţia vX3 a grupurilor de indivizi valoroşi se
lecţionaţi în vX2 (tabelul 4). Funcţionează mari spedficităţi de soi; so
iurile Braşovean şi Eba prezintă o reducere a producţiei mediii şi a
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Tabelul 1

Producţia de tuberculi la cuib in trei generaţii vegetative ale plantelor
provenite din tubcrculi iradiaţi Roentgen.

Tuber yield in a hill in three vegetative generations of plants
originated from Roentgen irradiated tubers.

IIndiv"i" I Compar. S ~' Compar.
Doză Producţie cu (]

cuGener. de valoare
Soi u 1 irad. vegetativă tuberculi

DL 5°;0 + I martorul 100 martorul
(kr) li pO l

O
Coef. CI. %,o x mt. (test t) variaţie (test X !)

Ostara O UlO.Q'O 1!8.57 0,70
1.2 vX I 72,54 2,,70 2,10 1,24 5,00

Braşovean O lOD,OO 38.77 0,66
1.2 vX I 76,42 17,65 4,50 0,62 5,00

1'Iăgura O 100,,00 46,37 1.31
1.2 vX I 110,10 34,72 61,8.0 0,67 71.35

----
0.5ta~·a O 100,00 29.16 0.87

1,2 vX~ 71,21 17,0:2 4,50 1,19 26,97
-

Braşovean O 1100,00 23,07 0,78
1.2 vX:! 8<3.27 12,90 27.10 1,06 1.7,55

:r-Mlgura O 100,00 20,83 1,15
1.2 vX:! 66,61 8,62 5,70 1,22 29.54

-------
Ofitara O 100,00 18,91 0,55

1.2 vX:1 101,86 216,63 76.30 0,57 55,23

Braşovean O l\CO.O'O 46,42 0.55
1~2 vX3 71,34 16,32 0,38 0,90 12,50

I"lăgura O ltQ.f},OO 27,77 0,,61
1.2 vX:1 90,89 ;}.') ,(i4 92,00 0.G6 56,19

Ostara O UlO"OO 18,57 0.70
3,5 vX I 60.28 1,4D 0,10 0,68 11,00

Braşovean O 100,,00 :38,77 0,66
3,5 vX I 5,0,38 7,,84 0,10 0,77 88,76

Măgura O 1:0:0,,00 46.37 1,31
3,5 vX i 88,14 28,77 515,00 0,85 0.10

Ostara O 1/00,,00 15,00 1,64
3,5 vX2 17,41 1,45 2.80 2,39 1,55

Braşovean O 1iCO,DO 17,31 1,41
3,5 vX2 144,27 25,53 31,70 1,64 53,41

Măgura O 1:00,00 21,73 1.22
3,5 vX2 232,86 40,51 0,10 1,01 0,10

Ostara O 1100,00 33,33 '0,85
3,5 v){:j 105,49 18,18 92,OD 0,49 78,92

Bra:,?oveah O 1:00,,00 lG,66 0,63
3,5 vX3 94,8,2 21,42 84,10 0,75 7,06

I\.Li.'!gura ° WO~OO 27,77 0,61
3,5 vX:; 121,4,8 ~A(),04 ,8,90 0,74 29,67
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Tabelul 2

Numărul de tuberculi la cuib În trei generatii vegetative ale plantclor
provenite din tuberculi iradiaţ! Roentgen.

Number of tubers in a hill in three vegctative gcnerations cf plants
originatedfrom Roentgen irradiated tubers.

Doză Nr. Indivizi ii" Compar. Compar.
Gener. de valoare cu mt. S o'n cu mt.Soi u 1 Irad.

vegetativă
tubercuLi DL ;ill n-i~ p i'

"
':'1. 0"

(kr) /1 100 /0
,1)

x mt. (test t) (test Z J)

Or-tara O 100.00 16,88 Oţ98

1.:2 vX I 72,.89 6,49 1,2·8 ,0.4:5 0.10

Braşovean O 100.00 2.8.30 0,57
1.2 vX I 76,34 14,81 2.10 0.47 10.00

----
Măgura O 100.0<") 23.61 0\.8:2

1 .) vX I D6.79 20.51 7G.:30 0.. 62 :3000.'"

Ostara O 100.OO 31,25 0.57
1.2 vX~ B7.25 22,~'± 1D.30 O.6~) 66,19

Braşovean O 100.0'0 0.00 0,62
1,2 vX~ 102,89 2.19 ~)L2.00 0.85 5o,IB

1'1ăgura O 1rOO.OO Hi.6G O.H
}') vX:! 72.11 11.56 1.GO 0,"1"5 5,G,84

Ostara O 100.00 37,29 0.43
1.2 vX:: 120.00 37,50 0.10 0.;)2 :~G.09._--

Br<1Şovean O lOO.OO ':1285 O.4G
1.2 vX:1 Ol.Sei 2ii.5:3 1:'3.20 0,53 82,73

-----
Măgura () HJO.OO 38,88 0,50

1.2 vX:1 f';3.90 30,{;;) 11.0·] 0.61 35,11

Ostara O 1000.00 1.6,88
3.5 vX I (iD.57 1,40 0,10 0,45 1.00

----
Braşovean O IOO.OO 28,30 0,81

3.5 vX I 81,18 11,54 5,70 0,47 1,00

Măgura O 100.0'0 2:3.61 0.37
3,5 vX I 76,18 12,lD 0.70 0,62 D,64

as tara O WO.O,;) 1,07
3,5 vX:! :33,07 n.70 1,65 22.71

------
Braşovean O ]{)O.O'O H),60 1, ~21

3,3 vX l 143.80 'hl,17 10.30 1,25 1,00
._--- ~-------""-----'-- ----- ----- ----

r',1'[\gura O IrOO.O'O lJ..5D O,aD
3,5 vX:! 1?O,.83 30,25 0.10 0,67 0,10

----- ----'
Ostara O 100,00 4'1,44 0,'13

3,5 vX;J 8.1,75 13,18 0,27 0,37 53',36
---- ---

Braşovean oQ 100,00 26 00 0,27
3,5 vX:1 2.;2,44 H,2,S 16,00 0,55 98,20

-~--- -----
Măgura O IDO,OO 43,73 0,50

3,5 vX;; 105.29 "1l,8G ~)2,OO 0,54 91,60
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proporţiei de indivizi superior productivi, diferenţele statistice fiind
asigurate în 57,100/ 0 din cazuri şi respectiv în 75,800/ 0 ; soiul Măgura

prezintă o creştere yalorică în generaţia unnătoare cu diferenţe asi
gurate. Rezultă că luînd în consideraţie un coeficient de "consolidare"
a naturii hilnerice se poate porni practic la selecţie cu reuşită destul
de mare în ciuda diferentierilor de radiosensibilitate a lnaterialelor
chiuI' din generaţia ,"Xl- '

Tabelul 3

Tabelul dc analiza variantei privind evoluţia raportului cocficicnţilor de variaţie

la potenţialul dc producţic al plantelor provenite din tuberculi il'adiaţi.

Variance analysis regarding tbe evolution of ratio of variatiol1 coefficiellts
for yielding capacity (total yield, number of tubers) of plants from

irradiatcd t'vlbers.

Variabilitate F tabel

a) Producţia de tuberculi la cuib

soi 0,0.67 0,OB7 2,68 G,G1

generaţie 0,340 2 0,170 6,80 * 5,79

soi. x generaţie 0.'120 2 0,210 8,40 * 5,79

l'~'oare 0.126 5 0,025

b) Numărul de tuberculi la cuib

s::::i 0,837 0,837 7.97 * 6,51

generaţie 0.309 2 0.15/1 1,~16 5,79

soi x gencrnţie 0,012 2 0,0,06 0,05 5,70

eroare 0.627 5 0,503

Tabelul 4

Variabilitatea în [{;cIl,eraţii mai avansate (vX2, vX:3) a grupurilor de indivizi
proveniti din tuberculi iradiaţi Roentgen, selecţionaţi pentru producţie

de peste 600 gr/cuib în vX2•

VariabilHy in more acI vunced gcneratiol1s (vX2, vX:1) of groups formecI hy clones
originu1ed from Roentgen irratliated tubers, selected as high yielding

(more than 600 gr/hill in vX2).

Generaţia vX3 Comparaţie vX1 Cli vX~

Soi u 1

Braşovean

Măgu'ra

Eba

S n'lJ

27,83

36,21

36.61

Procent
ele indivizi

lOO+DL 51J " l)

17,85

28.57

26.71

26,46

32.28

de
lOO+DL

24,O{)

78,57

0,00

42,90

B,28

21.20

2.2.37

0,10

62,CIJ

1) 100, valoarea rnediei martorului neiradiat consieleratii 100°'0; 1) P % probabilitatea de ase
manare a mediilor procentuale, calculată cu test t. 3):x% de asemanare a coeficientului de

variaţie, calculat cu test x'.
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La nivel dihaploid acţiunea inhibitoare sau totală se măreşte

(tabelele 5, 6). Aparţinînd la două familii distincte genetic (Apta şi, res
pectiv, Gunosa) cele două linii dihaploide lnarchează o medie foarte
scăzută, dar o variabilitate luultiplica1tă de un nUInăr de ori faţă de
Iuartor, în generaţia VXI. Explicaţia fenomenului constă în imposibili
tatea echilibrării la nivel diploid a efectelor letale şi semiletale ale ale
lelor induse, mutagen, deşi genomurile sînt destul de similare, prove
nind din înjumătăţirea aUltotetraploizilor. Deoalrece nivelul ploidiic optim
este reprezentat la speciile cultivate de cartof de nivelul tetraploicl
(propriu spedilor SolanU1n tuberosun1 şi S. andigena) obţinerea unei
bune producţii devine posibilă la dihaploizi doar prin numărul de tu
berculi. Se remarcă astfel între fOrlnele dihaploide linia Ha 68.7051/18
pentru plus varianta de valoare ridicată.

In cazul efectuării unui tratament mutagenic diversificat la acelaşi

soi (Bintje) s-au observat specificităţi de reacţie la diferitele tratamente
(tabelele 7, 8). In generaţia vM:J producţiile Inedii ale variantelor de
iradiere de 1,2 şi 3,6 kR şi a variantei de trata,ment chimic cu EMS se
apropie statistic între ele. varianta de 1,2 kR fiind însă mult inferioară

ca număr de tuberculi. Un loc aparte îl ocupă iradierea bifracţionată

la interval de o genenaţie de 2,4 kR care induce o producţie medie şi o
valoare luaximă superioară încă din generaţia vM:.! (luai ales în pro
elucţi'a totală). Această variantă ele iradiere (1200 + 1200 R) la soiul
Bintje "preia" practic în generaţia vX:z efectul pozitiv al dozei de 1200 R
pentru lnărin1ea tuberculilor (fracţiile nu sînt nocive şi practic nu im
primă un stress inhibitor din partea n1ediului) precum şi efectul pozi
tiv al dozei de 3 500 R pentru numărul tuberculilor (aspect determinat
rnai lUUlt genetic, aici fiind evidentă acţiunea 111utagenă cumulată de
2 400 R).

Rezultatul iradierii fracţionate, vizibil în generaţia VM3 (practic
vMa pentru prima doză de 1 200 R şi vlVI2 pentru a doua doză), este oeI
mai interesant pentru selecţie atît ca valori Inedii dt şi ca valori
maxi:rn.e. Chemimutageneza imprimă în general acelaşi efect cu cel al
dozei de 36010 R, sporind însă numărul de tuberculi.

Din punct de vedere al generaţiilor, doza de iradiere contează luai
puţin însă pentru selecţionator, radiospecificitatea soiului decizînd in
ultimă instanţă metoda (soiul Ostara obişnuit influenţat negativ de ira
diere, răspunde în VM3 favorabil pentru numărul de tuberculi la doza
de 1 200 R- tabelul 2).

Doza de 3,0 kR aplicată seminţelor nu a influenţat intotdeauna po
zitiv variabilitatea în populaţiile de seminceri (tabelele 9, 10). La Co
lina autofecundată, unde s-a făcut resimţită depresiunea de uşoară ho
mozigotare (după KRANTZ, cit. de CONSTANTINESCU, 1969, prin
autofecundare se ajunge de regulă la 820/ 0 potenţial de producţie în
12 =="F'1l), rezultatele au fost însă bune atît la producţia totală cît şi la
numărul de tuberculi. Producţiile, evaluate după o reînmulţire vegeta
tivă pentru a înlătura efectul direct de vătăluare al iradierii, nu au
crescut, în general lllutageneza neputînd imprima valori semnificativ
deosebite de acelea realizate prin recombinaţiile efectuate prin încru
cişare.



Doză de Producţie
Comparaţie Coef. Comparaţie Valoarea Indivizi Raport

Soiul Generaţie cu martorul variatie cu martorul maximă (%) de val.
(clona) iradiere vegetativă medie neiradiat SOI,; neiradiat producţie ~-x mt+ ~XI00

(k;'r)
i

(gr/cuib) P % (t) (X '?o (x!) (gr/cuib) DL 5 % *) mt
100

Ap1;;l O 29,02 0,9,8 1,75 22.80
3,5 vX1 15.16 0,1 1,46 0,1 221 9,,82 52,,2

Ha. O 17,20 1,69 155 18,5D
60.2871/172 1 3,3 vX1 2,92 0,1 4,<J2 0,1 85 3,,03 16,9

Gunosa O 2,8,50 1.,,20 154 24,10
3,5 vX1 10,94 0,1 ~98 0,1 125 6,74 38,4

Ha. ° 16,31 1•.82 161 25,0:0

68.70\5/18, 3,5 vX1 2,67 0,1 5~90 0,1 17~~ 2,45 1'6,4

Apta ()1 1050,00 0,63 1946 25,00
3,3 vX2 696,60 20,4 1,02 12,~i 2,197 10,00 66,3

Ha. O 558,03 0,412 a90 16,66
60.2071/172 3,5 vX2 4B13,33 42,8 0.54 95.0 97,0 11,11 86,5

Gunosa O &60.00 0.52 1472 0,22
3,5 vX2 2155,00 0,1 1,02 0,4 875 0,00 29,7

Ha. (} 330,21 1.,015 1.448 76,92

66.7051/18 3,5 vX2 418,00 92,,0 1,0,3 42.5 1447 25,00 12.6,6

Producţia. de tuberculi (g/cuib)
Tuber yield (g/hill)

Tabelul 5

la plante din generaţiile vX1 şi vX2 după iradierea Roentgen a tuberculilor (experienţa II).
of plants in vX1 and vX2 generations aHer Roentgen itradiation of tubers

~
d
~
)-
O
t'j

Z
t'j
N
:s:-
I
()

~
~
l';I

tl
t'j

YJ
O
H

d
~

*) Procent indivizi din totalul variantei iradiate a căror valoare depăşeşte media variantei martor cu diferenţa limită de 5~,'c.
N
1.0



Tabelul 6

Numărul de tubercuU la .cuib în generaţiile ",Xl şi vX2 al plantelor provenite din tuberculi iradiaţi Roentgen (experienţa II).
Tuber yield (gr/hilI) of J)lauts in vXt and vX2 generatioll$ after Roentgen irradiation of tubers.

vJ
o

Soi u 1 I
Doză

I
Generaţia

I
Nr. mediu I Compar. I Cod. \Hf, I Compar. I ;;,a,;~r,;,eăa I Indiv'" '"!o,)

(clona) iradiere vegetativă de tub./cuib cu martor . S % cu martor b' de val. genotIp.
(kr) % P % (test t) 100

~,"/ .. ., nr. tu ercull - I o'
-- /0 (test 1.-) la cuib ~x mtxT DL 5 .0

--

Apta I O
I

100,0 0,55 6 16.9.,0
3,5 vX i 61,2 0,1 1,29 0,1 6 7,11

Ha. ° 100.0 1,21 7 38,20
6O.2a71jI72 3,5 vXI 19,4 0,1 2,86 0,1 6 5.71

Gtinosa O 100,0 0,65 6 18,HO
3,5 vX I 59,9 0,1 1,·09 41.8 9 9,21

Ha. O 1 100,0 1,04 9 33.4'0
68.7051/18 3,5 vXI 16,1 0,1 4,65 0,1 6 5,:-'1

Apta O WO,O 0,73

I

.2:7
1

14.28
3,5 vX2 48,G 62,0 0,61 49.2 21 3,33

Ha. O I liOO,O 0,:31 20 I 16,66
60.2871/172 3,5 vX2 93,5 69,0 0,49 68,3 19 16,66

Gilnosa O 100,0 0,46 19 I 4:0.00
3,5 vX2 59,1 13,7 0,65 2J;5 la 6,91

I
I

Ha.
I

O
1

I 100,0 0.37 28 I 7,14
I~68.7051/18 3,5 vX2 I %,6 1 92,0 0.57 13.8 3() 25,00,;

()
:J.j
o
N

*) Procent indivizi din totalul variantei iradiate a c<'\ror valoare depăşeşte valoarea medie a variantei martor cu diferenţa limită de 5"'tI. 1>-



Tabelul 7 iSi
d
I-j

>
Q
tr:I
Z
M
N
;J><

1

n
::o
tr:I
;J>
::d
tr:I

tl
tr:I
rn
o
8
~

Valoarea
maximă

(gclIih)

Comparaţie C( % (test X2 )

0,1 I 0,1 I 3,4 165

I
11.0 1,0 675

0.4

~
175

0,7 ;)<),0 I .85

I I

4,7 10,0 312

43.2 63,0 3,04

19.3 I

--------
1 4.• 8 236

4~'3,3 1 55,0 I ~ 2H2

92,10

5,7

76,3

84,1

36,8

16,0

Compar.
P % (test t)

Coeficient
variaţie

.~.
l1H)

Productia
medie/cLlib

()i
.0

Generaţia

vegetativă

Tratament
de iradiere

(k R ) S<llI

chimic

Producţia de tuberculi (g/cuib) la plantele din soiul Bintje aflate în generaţiile \1.1'<12 şi v1U3• după iradierea Roentgen sau
tr.ltarea chimică a tuberculilor.

Tuber ~Tield (g/hiH) of Bintje variety plal1ts originatcd from Roentgen irradiated tubers

irad. (1,2)

I
vM:.J I 1<00,00

1

3,741

irad. (2,4) (vM12 *) 204,56 1,68

irad. (3,6) vM2 104,46 1,16

chim. EMS

I
vM2 115,77 I 0,69

irad. (1,2) vM3 WO,o,O 0,67

irad. (2,4) (vMs) 1126,55 0,67

irad. (3,6) vM1 113.33 0,85

chim. EMS vM3 131,98 O~50

t) Iradierea s-a făcut fracţionat (1,2 + 1,2 l; R ) la interval ti c o generaţie, generaţia vM i fiind generaţia din momentul primei fracţii de
iradiere. w.....



Tabelul 8

Numărul de tuberculi la cuib la plante din soiul Bintje, aflate in generaţiile vM2 şi vM3 după iradierea Roentgen
sau tratarea chimică mutagenă a tuberculilor.

Number of tubers in a hill at plants of Bintje variety, in vM2 and vM3 generations aUer Roentgen irradiation or chemical
treatment of tubers.

~
Tratament Nr. mediu Coef. Compar. Număr

~ la iradiere Generaţia tuberculi/cuib variaţie (P % test t) maxim
al

(kR ) sau vegetativă (%) faţă de S% tuberculi::>
chimic martor 100 la cuib

~

I Iz 1 2 3 4

1 Irad. (1,2) vM2 1010,00 0,5<9 I~ 0,10 I 0,47
6

2 Irfad. (2,,4) (vM2 *) 135,90 0,87 0,52 11,27 16,88 25

3 Irad. (::\6) vM2 152,27 0,,55 0,10 27,10~ 9

4 Chim. EMS vM2 169,54 0.,50 0,10 55.00, 61,80 I . 9

1 Irad. (1,2) v113 1:00,00 0.53 1,12 15,4~q 17,85 13

2 Irad. (2,4) (vM3 *) M5,,31 0.50 0,10 3,63 33,94 17

3 Irad. (3,6) vM3 115,35 0,56 55,00 0,10 58,51 11

4 Chim. EMS vM3 119,85 0,45 7,20 0,10 2100

I
15

.) Iradierea s-a făcut fracţionat (1,2 + 1,2 (k R ) la interval de o generaţie, generaţia vMj fiind generaţie din momentul primei fracţii de
iradiel"'$.

W
lv

iI:
Cl
~
O
N
>
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Tabelul 9

Producţia de tuberculi la cuib la populaţii generative după un an de înmulţire

vegetativă de la iradierea Roentgen B seminţelor (gX1• vX1).

Tuber yleld in a hin at generative IJOpuiations aHer one year of vegetative
multiplication since the Roentgen irradiation of seeds was made.

Doză Producţia
Compar. Indiv. de Coei.

Comparaţiecu mt. valoare variaţie
Combinaţia iradiere de tuberculi P% DL 5%+ SOlo cu mt.

(ler) % (test t) Xmt. 100
C( % (test X 2 )

Măgura O }rOO,OO 27,77 0,62

Iauto!. 30 92.55 1:'1,210 18,50 0,67 4,43

Colina O ltOO,OO 27,58 1,35
autof. 30 111,30 42,40 3~1,73 0.69 9,,,17

Măgura x O 1>00,00 ::;13,816 0,64
Colina 30 9.8,74 912.00 36,55 0,63 99,00

Tabelul 10

Numărul de tuberculi la cuib la populaţiile generative după un an de înmulţire

vegetativă de la iradierea ,Roentgen a seminţelor (gXlo vX1).

Number of tubers in a hUl in generative populations after one year of vegetative
multiplication since the Roentgen irradiation of 'seed was made.

Compar.
Indiv. de

CoeI.
Doză Număr de valoare

Comparaţiecu mt. DL 5%+ variaţie
Combinaţia iradiere tuberculi POlo ~

cu mt.
(kr) % (test t) X mt. CI. % (test X' J

% 100

Măgura O 100,00 30,55 0,4;~

autof. 30 95,32 36,8'0 22,96 0,4-4 39,90
-----
Colina ° 1'0'0,00 21,37 0,5'1
autof. 30 127,09 1,IO~O 48,63 0,49 O,lJO

Măgura x ° 10:0,0'0

I I
;'14,,24 0,48

Colina 30 97,36 55,00 33,63 0,4,8 510,82

CONCLUZII. (1) Inadierea Roentgen a tuberculilor este eficace în
ameliorarea capacităţii de producţie, selecţia putînd începe chiar din
genenaţ1a vX:! (2). Reuşita amlelHarăJrii prin n1utJaţii pentru potenţi,al

productiv depinde la materialul vegetativ de radiospecificitatea
acestuia din unnă (nivel ploidic, soiuri) şi în al doilea rînd de mări

mea dozei (sub DL-50) şi modalităţii tratamentului (doza 2 400 IZ bifrac
ţionată la interval de o generaţie dă rezultate net superioare). (3) Tra
tamentul mutagen trebuie diferenţiat ca metodă după caracterul (aspec...
tul) urmărit; pr,ecizarea lnetodei reclamă numeroase studii aprofundate
de viitor, permiţînd ideea unei inginerii genice prin mutaţii. (4) Ira
dierea efectuată la seminţe nu a suprapus un spor semnificativ de

:3 -- 1231
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variabilitate variabilităţii atinse prin recombinare, ea fiind recomanda
tă doar în cazul necesităţii îmbunătăţirii producţiei unei populaţii pro
venită din autofecundare necesitată de alte scopuri de ameliorare (rezis
tenţe, amidon etc.).

MUTAGENESIS AS A TOOL IN POTATO BREED1NG WHERE THE
F1RST A1M 1S A H1GH YIELD1NG ABILITY

SUMMARY

A question was asked : by what method can be obtained a favourable cummu
lation of suitable micromutations in the complex of major and minor genes res
ponsable for the expression of the yielding ability, in order to get better results
than those usually got using hybridisation only'? Tuber eyes (difficulty of the
method: high frequence of chimeras) and true seeds (difficulty: identification of
the origin of thenew genotypes performed) were irradiated by X-rays, The con
clusion consisted in tho good efficacy of the irmdiation of the iubers; taking in
account a coefficient of chimaera "stabilization", the seleetion may be practically
begun even in the second vegetative generation (vX) with a big chance of success
(tables 1,2,3,4), The results of the potato breeding - by mutations in a vegetative
material firstly depend on the radiospecificity of the material (ploidical leveI
2x 01' 4x - tables 5 and 6 ; varieHes) and only secondly depend on the irradiation
dose (under LD-50) and the mutagenous treatment (the dose of 2400 R bldivided
in two generations has a much higher effect than the entire dose - tables 7
and 8). The mutageneous treatment must be differentiated in accordance to the
character (aspect) under observation. The X-rays have not induced in seedlings a
higher variability (statistioally significant) than the method of crosses but they
have in comparison with the method of inbreeding (F:l 1~, tiables 9 and 10),

MUTAGENES1S IN DER KARTOFFELZtJCHTUNG FUR HOHE
LEISTUNGSFAH1GKEIT

ZUSAMMENFASSUNG

Man hat die Frage gestellt: mit welchen Arbeitsmethoden konnte man eine
gtinstige Akkumulation von Mikromutationen erhalten in der Genkonstellation
entsprechend der Ausprăgung der Leistungsfăhigkeit, zwecks Erhaltung besserer
Ergebnisse als die, die nul' mit Rilfe der Kreuzung erzeugt werden kănnen. Man
hat. Knollenaugen (Schwierigkeit der Methode: hohe Chimăriegrad) und Samen
(Schwierigkeit: Identifizierung der genauen Herkunft der neuen Genotypen Rănt

gestmhlem behalndeilt) bestrahlt. Diex-Bestrahlung der Knollen ist wirksam; wenn
man den Stabilisierungskoeffizient der Chimăren in Betr-acht zieht, kann man dic
Auslese sogar mit der zwe1ten vegetatiunen generation vX" beginnen! (Tab. 1, 2, 3, 4).
OeI' Erfolg der Kartoffelztichtung durch Muiationen an- vegetativem Material ist
zuerst von der Radiospezifizităt (Ploidiegrad, Sorte usw. Tab. 5, 6) und nul' zwei-
tens von der Dosis (unter LD 50) und Art der Bestrahlung (Dosis 2.400 R bifrak
tioniert in den zwei nachfolgenden Generationen ist optimal - Tab. 7, 8)
abhăngig. Die Bestrahlungsweise muss diffcrenziert werden nach den zu verbe
:>sernden Aspekten odeI' Char.aktere. Diex-Bestrahlung der Samen hat nicht clie
erwilnschte Vari:abilităt gegeben im Vergleich der Variabilitătdie nul' durch Rekom
bination erhalten wurde, ausser der Population der doppelten Inzucht F 3 = 12

(Tab. 9, 10).
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MCrrOJIb30BAHME MYTArEHE3A nPH C03~AHI1J1 H013bIX COPTOB
HAPTOcDEJIH C I10BhIIIIEHHblM ITOTEHL~HAJIOMYPOi-RAHHOCTI1

PESIOII'iE

C'l'amiTCH 130rrpoC: IWl,HM MeToi~oM MOiHHO ~06H'rbCH rrO~IOiHIITeJIbIIOrO HaHOrrJIe

HHH qeHHhIx MHfi:poMyTaqni1 13 lwM6HHalUIH OCHOBHhIX H 13TopoCTerreHHhIx reH, ytIaCT

BYWLI~HX 13 rroTeHI~naJIe yp0;1i:aliHOCTII p;;;rH IIOJIytIeHHH 13 CeJIel\IJ;HH HapToeI)eJIH JIyT.IIlIHX
peay.!IhTaTOB tIeM JIo.T1:YQae:Yfhre rry'reM TO.J1bHO ~IHmb op;noro CKell~l'IBaHHH? I1pHMeHHJIH

peHTreUOBC1\Oe o6.'ryLleuHe I\~Ia3I\OB }\.Tfy6Fleti (3aTpY~HeIHI8 : pe3l\O BbIpumeHuUH XHMe

pa) 11 ceMfIH (ilaTpy,J,HGHHe: TOLIHoe orrpe;~e.;18[nrenpoHcxom,J,eHluI H013hIX reHOTIIII013).
YCTaIICBJleHa Dqlepe}{TIIBHOCTb 06.nYQeHI1fI EJIyoneit, TUW'H8 II B031HOrIUIOC'rb rrpaETH

tIeCHOrO HatIUJIa O'l'Qopa, ylIHThIBun npH ;)'l'OM I\03ept.PII1V1eHT ,,::ial\pOl1JleHl'IH" xHMepHH

rrpnpo,J,hI YiHe 11 nOI:O.l:eHHH VX2, C ;r:t:ocra1'o'IHO 60JIbllHIMH maHcaMH Ha ycnex (Ta6JI.

1, 2, 3, 4). Pe3YJTbTUThI CeJIeI-\I~nlI nyTeM MY'l'aI~Htt 3 a BIICfI'l' 13 rrepnyw OtIGpe,n;b, 0'1'
pa;.l)IOCneI~H())WIHoc'rrr paC1'1I'f'e.J:bHoro M8.TC pHaJIa (YPODefIb rr.TJ:on;~HOCTU 2-x HJIH 4-x
'l'a6JI. 5 11 6 lIJIH n:c OI' capTa E, 130 BTOţ.lYlO otIepe;\b 0'1' BemI"'HIHhI gO:::lbI (MeHhllIe
.iI)]; 50), TaI-(HW IT 0'1' OCOOeHJIOCTetI oilpaGonaI (onrppamnfOHIlafI l~oca 2400 p Ha lIpO

'l'H)f\eHHH O~Horo nOh:OJreTIHH HIWfIeTCH nUnOOJIe8 8t.PepeE'rnDIfoM, TaOjl. ? H 8). Q6pa
GOTHa MyTareHollI ;~mP1)ep(n-II(mlpyeTcH B BaBI1CHMOCTH 0'1' meJIaT8JIbflOrO npII3HaKa.

OOJlyrrcHHe ceMHH He )~a]IO )(OCTOBepHOI'O yneJIIFICHUH 1If3M:lH'-IHBOCTIT. rro cpaBHeHHIo
c II3~IeHqH130CTblO ,n;OCTHl'Hy'f'ofI rryTeM pel-lOMOHHaU)UI, tIeM TI TIOIIYJ[fII~mI ;~Bol1:Horo

a13TOonJIO~OTBOpeHHH F J = Il (Tau.!. 9, 10).
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REZULTA'J.'E PRIVIND TESTAREA REZISTENŢEIDE CIMP
LA MANA A UNOR SOIURI ŞI LINII DE CARTOF

ADRIANA PLĂMĂDEALA

La Institutul de cercetări pentru cultura cartofului şi sie~

clei de zahăr din Braşov s-au testat anual în perioada 1973-1975
circa 60 de soiuri şi linii. Materialul a fost aşezat în parcele de
cîte 40 de plante (10 plante X 4 rînduri) despărţite de cîte
un rînd de Bintje cu rol de infector şi martor. Din cauza varia
ţiilor condiţiilor climatice s-au înregistrat unele neconcordanţe

faţă de cataloageleinternaţionale. In toţi anii s-au dovedit ca
foarte sensibile soiurile Bintje şi Ostara. In categoria soiurilor
puţin sensibile au intrat soiurile Desiree, Spartaan, Draga. Soiuri
rezistente au fost: Ora, Eba, Procura. In anul 1974 s-au eviden
ţiat şi unele linii din procesul de ameliorare ca fiind rezistente:
Bv. 67-376-18 şi Bv. 67-376-53, iar în anul 1975 s-a evidenţiat

ca foarte rezistentă linia Bv. 67-376-18.

Mana este una dintre bolile cele 111ai păgubitoare ale cartofului.
In ţara noastră apare frecvent şi se manifestă sub forn1a unor epidemii
puternice mai ales în zonele în care se realizează condiţii de umiditate
şi temperatură favorabile dezvoltării ei.

In combaterea acestei boli se detaşează în primul rînd rezistenţa

de cîmp a materialului biologic, rezistenţă generală împotriva tuturor
raselor fiziologice ale par,azitului (L A P W O O D, 1961; G ORE A şi

colab., 1976). Testarea rezistenţei de cîmp a soiurilor de ~artof la faliaj
şi tuberculi se poate efectua în cîmp, seră şi laborator. In această lu
crare sint prezentate rezultatele testelor în cîmp.

METODA DE CERCETARE. Se prezintă rezultatele obţinute în perioada
1973-] 975. In fiecare an s-a analizat un număr variabll de soiuri şi linii din pro
cesul de Verificare.

Soiurile au fost plantate în cîmp în parcele mici de 4 rînduri cu cîte 10 plante
pe rind. Intre parcele s-a plantat cîte un rind din soiul Bintje, foarte sensibil la
mană, care a avut rol de infector natural şi totodată de martor. Distanţa de plantare
a fost de 70 cm între rinduri şi 30 em pe rind. Plantatul s-a făcut manual. In timpul
perioadei de vegetaţie s-au aplicat lucrările de întreţinere obişnuite exceptind
bilonatul şi evident combaterea manei. TerenuJ nu' s-a bilonat deoarece este
necesar ca stratul de sol de pe tubeTculi să fie cît mai mic ceea ce facilitoo.ză
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contaminarea tuberculilor şi evaluarea rezistenţei de cîmp a acestora. Notarea
frecvenţei şi intensităţii s-a făcut pe cîte 10 plante pe rîndurile din mijloc, de
la apariţia manei şi pînă la recoltat..

Interpretarea rezultatelor s-a făcut prin metoda de dozare biologică a pro
bitului, care presupune transformarea intensităţii atacului in probite şi determi
narea grafică a datei semidefolierii (intensitatea atacului de 500/0, respectiv pro
bit 5) pentru fiecare soi şi linie. Nota de rezistenţă şi calificativul s-au acordat
in funcţie de numărul de zile care s-au scurs de la semidefolierea martorului
(tabelul 1). Pragurile respective au fost stabilite pe baza unor teste minuţioase

la un număr mai mic de soiuri foarte diferite ca rezistenţă (CUPŞA, 1972).

Tabelul 1

Sistemul de notare a rezistenţei de cimp la mană.

(Note system for field resistance to Phytophthora)

Numărul de zile de la
semidefolierea martorului *)

0- 5
6-10

11-30
31-43

43

Nota ele rezistenţă **)

1-3
'4

5-6
7-8

9

Calificativ ***)

F.S.
S.
P.S.
R.
F.R.

*) Number of days aHer hali defoliatlon of check.
"'*) Note of rcsistance.

*'''''') Assessment: F.8. = very susceptible, S = susceptible, P.S.
rlesistal1t, F.R. = very l'esistunt.

fair susceptible, R

Din anul 1973 a început să se urmărească şi procentul de tuberculi mănaţi.

Astfel numărul tuberculilor ataoaţi de rnană au fost raportaţi la numărul total
de tuberculi analizaţi folosind formula:

O/o tm =
Ntm

Ntt
X 100

REZULTATE SI DISCUTII. Din cei trei ani luaţi în studiu, în
1973 şi 1975 mana ~ apărut ~1ai devreme, avînd condiţ.ii foarte priel
nice de dezvoltare, în primul an apărînd la 7 iunie, iar în al doilea
la 10 iunie. În anul 1974 această boală a apărut mai tîrziu cu aproxi
n1ativ trei săptămîni, adică la 30 iunie.

In condiţiile anului 1973 (tabelul 2) foarte favorabil bolii, soiurile
Nascor, Notec şi Procura s-au dovedit a fi foarte rezistente la foliaj,
depăşind martorul cu 111Ult peste 43 de zile supravieţuire. Aceste soiuri
au avut şi rezistenţă ridicată la tuberculi, respectiv sub l 0/ o tuberculi
mănaţi. În acelaşi an soiurile Eba şi Ora s-au dovedit rezistente la
foliaj avînd 35 de zile de supravieţuire în plus faţă de martor şi foarte
rezistente la tuberculi. Majoritatea soiurilor însă s-au con1portat ca pu
ţin sensibile la foliaj. Soiul Ostara a fost foarte sensibil la foliaj şi tu
berculi, iar linia Bv. 65-184--16 sensibilă la foliaj, însă foarte rezis
tentă la tuberculi.
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Comportarea la mană a soiurilor şi liniilor de car~f

(Behaviour of varieties to Phytophthora) 1973

39

Tabelul 2

Nr. de zLle Nota de
Data de supnavie-

Nota de 0'0 tuber- rezistenţăSoiul sau ţuke fată de Califi- din catalogullinia semidefo- martor rezistenţă eativ euIi
internaţionallierii ') la niveluL la foliaj :J) mănaţi ,) foliajtu-

probitului 2) bere. ")

Bintje (Mt) 13.VII - 1 F.S. X 3/3

Ostara 18.VII + 5 2 F.S. 3,57 5/8

Alcmaria l.VIII + 19 5 P.S. 1,17 4/7

Draga 28.VH + 15 5 P.S. O 7/9

Marijke l.VIII + 19 5 P.S. 5,74 5/6

Resy 28.VII + 15 5 P.S. 4,69 6/7

Dcsiree 1.VIII + 19 5 P.S.' 4,16 6/7

Eba 17.VIII + 33 7 H. ° 7/8

Jaeda 26.VlI + 13 5 P.S. 3,84 5/8

Nascor 6.IX + 55 9 F. R. 0,63 8/9

Spartaall 5.VIII + 23 5 P.S. 0,94 5/7

Notec 24.IX + 73 9 F. R. 0,45 5/4

Ora 17.VIII + 35 7 R. O 6/8

PrOCUl"a 24.IX + 73 9 1"'. R. 0,78 6/7

Bv. 65-184-16 20.Vn + 7 4 S. O -
Bv.65-1841-167 27.VII + 14 5 P.S. 1,16 -

Bv.66-268-7 25.VII + 12 5 P.S. O -
Bv. 66-259-5 2,'9.VII + 16 5 P.S. 0,85 -

') Date of half defoliation.
Z) Num bel' of days of su~vival after eheek.
il) Note of resistanee of foliage.
4) "/" Phytophthora attaeked tubers.
5) Note of res,isti:\l1Ce in literi:\ture (leaf/tuber).
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1\1ajoritatea soiurilor au obţinut calificative la foliaj identice sau
apropiate cu cele din cataloagele internaţionale. in prima categorie intră

soiurile: Marijke, Eba, Jaerla, Spartaan, iar din a doua categorie fac
parte soiurile: Resy, Desiree, Nascor, Ora.

In anul 1974 (tabelul 3) s-a înregistrat o situaţie pe foliaj asemă·

nătoare celei din anul 1973. Astfel soiul Notec a înregistrat rezistenţa

cea mai mare, iar soiurile Ora, Procura şi liniile Bv. 67-376-18 şi

Bv. 67-376-53 s-au comportat ca rezistente. Rezistenţa la tuberculi a
soiurilor citate a fost de asemenea asemănătoare cu cea înregistrată în
anul 1973.

Tabelul 3

Comportamentul la mană al soiuriIor şi liniilor de cartof

(Behaviour of varieties to Phytophthora) 1974

Nr. de zile Nota de

Data
de supnavie-

Nota de 0'0 tuber-
rezistenţă

Soiul sau ţuiJre faţă de Califi- din catalogul
linia semidefo- martor rezistenţC\ cativ cuJi internaţional

Herii la nivelul la foliaj mănaţi foliaj/tu-
probitului bere.

Bintje (Mt) 28.VII - :z F.s. X 3/3
AkmaJ1ia 28~VII O :2 F.S. a 4/7
Draga lt9.V[II + 2,2, 5 P.S. a 7/9
Marijke 15.VIII + 18 5 P.S. 6,5 5/6
Resy 2:5.VII - 3 1 F.S. 3,6 6/7
Eba 24.VIIII + 27 5 P.S. 0,3 7/8
Naseor 27.VIII +3·0 5 P",S. 2,2 8/9
Spartaan 21'hVIII + 27 5 P.S. 1,7 5/7
Notec act. + 4,8 9 F.R. a 5/4
Ora 2.IX + 35 7 H 1.2 6/8
Procura 2,B.V II1 + 31 7 R 0,8 6/7
BV.65-184-16 28.VII O 2 F.S. 1,0 -
BV.615-184-167 5.VIII + 8 4 S 1,1 -
BV.616-268-7 1l.VIII + 14 5 P. S. O -
Bv. 67-376-108 2.IX + 36 7 R. 0,3 -
Bv.67-376-53 7.IX + 41 7 R. 1 r., -,<

Comparativ cu notele de rezistenţă trecute în catalogul internaţio

nal (H O GEN E S C H şi ZI N G STR A, 1969, 1972, 1975; Rassenlyst
voal' landbouwgewassen, 196~), 1971, 1973, 1974) unele soiuri s-au compor
tat ITIai bine fiind mai rezistente -- soiul Procura a obţ.inut nota 7 faţă

de 6 din catalog - iar altele au fost cu ceva 1111ai sensibile; alstfel soiul
Alcmaria a avut nota 2 (foarte sensibil) faţă ele nota 4 (destul de sensibil)
din catalog, Resy nota 1 faţă de 6, iar Eba a fost puţin sensi.bil (nota 6
faţă de 7 din catalog). Doar soiul Spartaan a obţinut nota 5, ca in ca
talog.

In anul 1975 soiurile şi liniile testate (tabelul 4) s-au comportat
diferit faţă de anii anteriori. Astfel, soiurile Resy, Ostara şi Marijke,
în condiţiile din acest an s-au dovedit a fi foarte sensibile, avînd note
între 2 şi 3, în timp ce în cataloagele internaţionale sînt citate casen-
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sibile. Soiul Resy a manifestat cea mai ridicată sensibilitate la tuberculi,
avînd un procent de 9,62 tuberculi n1ănaţi, cu toate că în catalog este
considerat întrucîtva rezistent.

Tabelul 4

Comportamentul la mană al soiurilor şi liniilor de cartof

(Behaviour of varieties to Phytophthora) 1975

Nr. de zile Nota de

Data
de supvavie-

Nota de % tuber-
rezistenţă

Soiul sau ţuiJTe faţă de Califi- din catalogul
linia semidefo-

marto~'
rezistenţă cativ culi internaţional

lierit la nivelul la foliaj mănaţt fOliaj!tu-
probitului bercul

Bintje (Mt) 13.VJI - 12 F.S. 2,86 ~1/3

Ostara 1ll.VII + 5 3 F.8. 0,40 5/8
Marijke 17.VII + 4 3 F.S. 2.27 6/6
Resy 15.VII + 2 2 F.S. 9,62 6/7
Dcsirec 16.VIII + 34 7 R 1,96 6/7
Eba 31.VlII + 49 9 F. R. O 7/8
Jaerla la.VII + 5 :3 F.S. 1,53 5A8
Nascar 2(j.VII + 16 5 P.S. O 8}9
Spartaan 4.VIII + 22 5 P.S. 1,99 517
Ora 6.IX + 55 9 F.R 0,91 6/3
Bv.65-184-16 22.VII + 9 4 S 0,29 -
Bv. 65-184-167 l.VIII +19 5 P.S. 0,99 -
Bv.67-376-18 IX + 4 9 F. R. 0,59 -
BV.67-376-53 3.VIII +21 5 P.S. 2,24 -

Spre deosebire de situaţia de mai sus, soiuri ca Desiree, Eba, Ora
s-au con1portat ca rezistente şi respectiv foarte rezistente la foliaj, deşi

în literatură se consideră că au o rezistenţă n1ai scăzută, iar ultimele
două soiuri au fost foarte rezistente şi la tuberculi. Tot în categoria
cea mai rezistentă, în anul 1975, a intrat şi linia Bv. 67-376-18, care
a manifestat şi o rezistenţă mare la tuberculi avînd un procent de 0,59
tuberculi mănaţi. Singurul soi care în cei trei ani a avut o comportare
uniformă a fost Spartaan, cotat şi în literatură cu nota 5 la foliaj (luai
degrabă sensibil).

Avînd în vedere că nu s-au înregistrat discordanţe mari între
rezultatele noastre şi calificativele de rezistenţă a soiurilor din c'aitaloa
gele internaţilonale, se consideră ll1etoda de testare folo3Îită oa adecvată.

CONCLUZII. (1) In cei trei ani (1973, 1974, 1975) rezistenţa de
. cimp faţă de mană la foliaj a unora din soiurile de cartof în condiţiile

cercetate a variat. Foarte sensibile au fost soiurile Bintje şi Ostara, iar
. în anul 1975 şi soiul Resy, puţin sensibile au fost majoritatea soiurilOI
printre care şi Draga şi Spartaan ; ca rezistente şi foarte rezistente s-au
evidenţiat soiurile Eba, Ora, Procura şi liniile Bv. 67-376-18 şi

Bv. 67-376-53. (2) Metoda de testare folosită s-a dovedit adecvată

selecţ,iei n1aterialului din procesul de creare şi verificare a soiurilor şi

liniilor de cartof.
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RESULTS IN TESTING FIELD RESISTANCE TO PHYTOPHTHORA

SUMMARY

About 60 potato varieties and lines were tested every year in the period
1973-1975 for field resistance in the fields of the Research Institute for Potato
and Sugar beet-Bra.;;ov. The size of a plat was of 40 plants (l0 plants X 4 rows)
sepamted by the neighbour plots by a row of plants of Bintje variety as a cheeIe
and an infector. In spite of t11e variation of the climate leading to some results
not in agreement wjth the international wellknown lists, the conclusions are
evident: varieties Ostara and Bintje are very susceptible, Desiree, Spartaan and
Draga are rather susceptible, Ora, Eba and Procura are resistant. In 1974 resis
tant were the lines Bv. 67-376-18 and Bv. 67-376-53, in 1975 very resistant
was the line Bv. 67-476-18.

VERSUCHSERGEBNISSE ZUR PRUFUNG DER FELDRESISTENZ
GEGEN PHYTHOPHTHORA INFEKTIONEN EINIGER KARTOFFEL

SORTEN UND STĂMME.

ZUSAMMENFASSUNG

Bei Forschungsinstitut fur Kartoffel und Zuckerriiben aus Braşov, wurden
jahrl'ich 60 Sorten und Stamme in der Zeitspanne 1973-75 fUr die Feldrăsistenz

gegen Phythophthorarinfektionen gepriHt. Das Material wu1'de in Parzellen von
40 Standen angelegt, (l0 Pflanzen X 4 Reihen). Die Pa1'zellen wurden von einer
Bintjereihe, welche eine Standardt und Infektionsrolle hatte getrennt. Wegen der
Verunderungen der Klimatischen Bedingungen, wurdcn einige Unzustimmigkeiten
in Vergleich zu dem internationalen Katalog aufgezeichnet.

In samltichen Jah1'en zeigten sich die Sorten Bintje und Ostara als sehr
anfăllig. Weniger anfăllig waren: Desiree, Spartaan und Draga. Widerstandsfăhig

waren : Ora, Eba und Procura.
lm Jahre 1974 zeichneten sich einige Zuchstămme als Widerstandsfăhig aus,

\Vie: Bv. 67-376-18 und Bv. 67-376-53; und 1975 Zeichnete sich als sohr
widerstandsfăhigder stamm Bv. 67..:-376-18 aus.

PE3YJIbTA.TbI HCIlbITAHIUI nOJIEBOtf YCTPOHLJUBOCTH
HE[{OTOPbIX COPTOB H JIHHHtf RAPTOet>EJIH R (DHTOcDTOPE

PE:JIOME

B 1973-1975 r. r. B BpallloBcE';OM FlHcTwrYT8 HapTotPeJI8Bo;:r,cTBa IlcrrbIThIllaJIOCb
emerOAHO OHOJIO 60 COpTOB H JII1HHiL 13 ltaiHMoii ;J;8m:nm8 6bIJIO rrocameHO 11a 40 pa

CT8HI1t'I (10 pacT8HHti x fI pH;J.Ha) paa;J.eJleHHhIX pH~~aM capTa BIUIT;J.iEC B ltaTIeCTB8

capTa, 3apa3HTeJIH II HOHTpOJIH.
13 BH)J;V IU3M8HlII1BbIX HJII1MaTU'reCHHX VCJIOBUii Ha6.JIIo~~a,:rocb Hef\OTopae HecaOT

BeTCTBue c" Mei1qyHapO)J;[[bIM I{aTaJIOraMI1. "CopTa BlIIITMme lţ OCTapa nOI{a3amf ce6H

HaI16aJlee 'IyucTBl1TeJIbHhIMH 11 TGtI8HHe Bcero nepHO,J;a IICIIbITaIUItt. ~IeHee 'fyBCTBU

TeTbHbIMI1 Of-\a3aJIHCb copTa J~e3Hp8, CnapT;UI 11 ]~para; Y'[Toi1'IIIBbIMH 6.hIJII1 capTa
Opa, B6a, IIpOI.;ypa. 13 197 f-lo r., B. npaI~ecce yJly'fmeIUHI BhI;~emI.llI1Cb Hal'; yCToA'fU
BbIe JIMHHH Bv. 67-376-'18 il Bv. 67-376-53, a B 1975 JHIlHUI Bv. 67-376-18 nOHaallJIa

ce6R HaR OTIeHh yCToATIUBoii.
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DINAMICA PRODUCŢIEI ŞI CALITATEA UNOR SOIURI DE CARTOF
PENTRU CONSUM TIMPURIU

S. MUREŞAN, I. NEGUŢI *)

Timp de trei ani (1973-1975) au fost verificate' în dinamică

12 soIuri de cartofi timpurii şi semitimpUlii,create în ţară şi

străinătate. Cercetările au avut ca scop depistarea 1Itnui soi eu
precocitate de tuberizare mai bună decît a soiului martor Ostam,
capabil să asigure producţii mari şi de calitate la sfîrşitul lunii
mai, inceputul lunii iunie. S-a evidenţiat soiul Oldina prin pro
ducţie distinct semnificativă faţă de martor.

Selecţia celor mai valoroase soiuri de cartof pentru -consumul tim
puriu constituie o preocupare penuanentă a cercetătorilor din ţara

noastră. M U H E Ş A N (1962) stabileşte ritmul formării şi creşterii

producţiei de cartof, la cîteva soiuri şi linii de cartof. F O DOR şi

M U R E Ş A N (1963) evidenţiază cele mai valoroase linii create de sta
ţiunea Măgurele-Braşov,pretabile pentru obţinerea unor recolte timpurii
de tuberculLC A TEL L Y şi colab. (1969) verifică în dinamică un nu
măr însemnat de soiuri.

In străinătate au fost create în ultima vrelne soiuri de cartof ca
pabile să asigure într-un timp scurt de la răsărire o producţie mare de
tuberculi·; considerînd că unele din acestea ar prezenta interes pentru
ţara noastră, au fost luate în studiu.

MATERIALUL ŞI METODA DE" CERCETARE. In anul 1973 s-au importat
elin Olanda zece soiuri de cartof care au fost verif'icate timp de 3 ani (1973-1975)
în dinamidl, în două localităţi: la LC.CoS. Braşov în condiţii de cultură neirigl3tă

şi la SoC.Col. Valu-lui-Traian în condiţii de irigare.
Materialul de sămînţă s-a produs în fiecare an la Braşov. Inainte deplantare,

tuberrculii au fost încolţiţi la lumină timp de 30 zile. Plantarea s-a făcut în ri
gele la distanţă de 70V30 cm.

Prima recoltare în dinamică s-a efectuat la 60 zile de La plantare, care în
condiţiile din sud-estul ţării (Valu-Iui-Traian) au corespuns următoarelor date calen
daristice : 26 mai in anul 1973, 4 iunie în 1974 şi 23 mai în 197'5. tn conQiţiilede
la Braşov, prima recoltare s-a executat în 1973 la 19 iunie,în 1974 la 17 iunie,

*) de la SoC.C,I. Valu-Iui-Traian
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iar în 1975 la 23 iunie. A doua si a treia reeoItare s-au făcut la intervale de
10 zile după reeoItarea anterioară. Capacitatea de producţie a soiului s-a sta
bilit prin efectuarea unei reeoltări la maturitate.

Rezultatele obţinute au fost calculate şi interpretate prin metoda de analiză

a varianţei. Calitatea producţiei s-a apreciat în funcţie de mărimea medie a
unui tubercul la recoltare şi conţinutul în substanţă uscată al tuberculilor.

REZULTATE OBŢINUTE. Rezultatele au demonstrat că soiul mar
tor Ostara are însuşirea de a forma timpuriu tuberculi. La Braşov

în cultură neirigată în decurs de 60 zile de la plantare, a realizat pro
ducţii de : 116 q/ha în anul 1973, 108 q/ha în 1974 şi 48 q/ha în 1975.

Intre soiurile timpurii verificate în dinalnică, cOlnparativ cu soiul
martor 08tara, sub aspect productiv s-a evidenţiat în anul 1974 soiul
Oldina, care în prima epocă de recoltare a realizat un spor de pro
ducţie distinct semnificativ de 530/0, iar în anul 1973 un spor de 50/ 0

(tabelul 1). De asemenea, s-a lnai evidenţiat soiul ColIno, atît în prima
epocă de recoltare cît şi în urrnătoarele, care însă din cauza sensibili
tăţii la rîia neagră nu poate fi promovat. Acest soi prezintă importanţă

însă pentru lucrările de ameliorare, unde poate fi folosit ca genitor
în vederea transmiterii caracterului pozitiv de acumulare tirnpurie a
producţiei.

La maturitate soiul lnartor Ostara a realizat producţii cuprinse între
239 q/ha în anul 1975 şi 391 q/ha în anul 1974. COlnparativ cu soiul
Ostara, soiul Jaerla a realizat sporuri de producţie de 470/0 în anul
1973, 750/0 în anul 1974 şi 200/0 în anul 1975. Sporurile de producţie

realizate sînt asigurate statistic.
In condiţii de irigare la Staţiunea de Cercetări pentru Culturi Iri

gate Vialu-lui-Traian, la prima epocă de recoltare (calendar:istic ultima
decadă a lunii luai) la soiul martor Ostara (tabelul 2) s-a obţinut o pro
ducţ.ie de 90 q/ha în anul 1973, 57 q/ha în anul 1974 şi 77 q/ha în anul
1975. Faţă de aceste producţii, soiul Oldina, în anul 1974, a realizat un
spor foarte semnificativ de 530/0. In ceilalţi doi ani producţiile nu sînt
semnificative.

Recoltarea la maturitate scoate în evidenţă sporurile de producţie

ale soiurilor J aerla şi Vivaks în condiţii de cultură irigată. Astfel în cei
trei ani de experimentare, soiul J aerla depăşeşte în producţie soiul
martor Ostara cu sporuri cuprinse între 30/0 în anul 1973 şi, 300/0 în
anul 1974.

Calitatea p1"oducţiei. In tabelul 3 se prezintă greutatea medie a
unui tubercul pe cele trei epoci de recoltare. In condiţiile de la Braşov,

la recoltarea I, cea mai mare greutate medie a unui tubercul, în medie
pe trei ani, a fost la soiul Oldina, urmat de Cado1'a. Soiul 111a1'tor Ostara,
în medie pe trei ani realizează la epoca I de recoltare o greutate medie
a unui tubercul de 31,9g.

La' Valu-lui-Traian, pe lîngă soiul lTIJalrtor Ostar,a, c,ClJr,e la prima
recoltare a realizat o greutate lnedie a unui tubercul de 22,3 g, numai
soiurile Oldina şi Cadora au tuberculi apropiaţi ca lnărime de acesta.
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La cartoful timpuriu, cdlitatea producţiei este în strînsă depen
denţă şi cu conţinutul în substanţă uscată (tabelul 4). Un conţinut de
substanţă uscată mare denotă principii activi în tuberculi şi gust bun.
Tuberculii cu un conţinut de substanţă uscată mic sînt apătaşi şi au
gustul fad.

In condiţii de cultură irigată (Valu lui Traian), conţinutul în sub
stanţă uscată este mai mic decît în condiţii de cultură neirigată. Astfel,
soiul Ostara la epoca 1 de recoltare realizează la neirigat 17,300/0 S.V.
în timp ce la irigat numai 16,140/ 0 S.U. Cea lTIai mare diferenţă de sub
stanţ[l uscată între neirigat şi irigat la epoca 1 de recoltare, de 2,020/ 0

S.U., se constată la soiul Bintje. Diferenţele de substanţă uscată între
cele două sisteme sînt n1ai mari la celelalte epoci de recoltare.

In cadrul aceluiaşi sistem de cultivare conţinutul în substanţă us
cată la epoca 1 de recoltare variază în funcţie de soi. In condiţii de
neirigClre la epocCl 1 de recoltare, conţinutul cel mai redus de substClnţă

uscată s-a înregistrat la soiul Jaerla (14,8'-10/ 0 S.U.), iar cel lTIai mare la
soiul Bintje (18,49 0/ 0 S.U.). In condiţii de irigare cel lTIai mic conţinut

de substanţă uscată s-a înregistrat la soiul Alcmaria (14,470/ 0 S.U.), iar
cel mai mare la soiul Bintje (17,03 0/ 0), Dintre soiurile verificate se evi
denţiază în conţinut de substanţă uscată, la prima epocă de recoltare,
atît în condiţii de neirigare cît şi la irigat: Bintje, Ostara, Vivaks, Ca
dora, Oldina şi Astilla.

CONCLUZII. (1). Soiurile Oldina şi Cadora au oapaoitatea de for
mare timpurie a recoltei de tuberculi, înregdstrînd la prima epocă de
recaHare în ani cu condiţii c1im'atiJoe favorabi!le acestor soiuri, sporuri
de producţie semnifieatJve faţă de martor. (2). Greutatea mledie a unui
tubercul de 37,2 g şi respectiv 32,4 g înregistrată la prima epocă de
recoltare, atestă pretabilit:a:tea acestor soiuri pentru obţineerea U11I8Î re
colte ti:mpurii, (3). Soiul Calma, caracterizat prin tuberculi miari la prima
recolltare şi producţie ce depăşeşte uneori martorul, prezintă importanţă

ca material iniţial în lucrările de ameliorare. (4). OaJ.itatea culiJnJară, apre
ciată prin prisma conţinutului mare de substanţă uscată al tuberculilror,
s--a dovedit mai bună la soiurile: Bintje, Ostara, Cadora şi 01dina.

YIELD FORMATION DYNAMICS AND QUALITY OF SOME
EARLY POTATO VARIETIES

SUMMARY

Comparative trials including 12 early and medium early potato varieties
(Rumanian and iram abroad) in three years 0973-1975) were carried an. The
aim of the experiments was ta detect a variety of a better tuberisation precocity
than the check variety Os1.a1'a; the most suitable vaI'iety 'Nas Oldina yielding
very well at the end of May and beginning oi June (statistically superior ta
Ostara).
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Dinamica acumulării producţiei

Dynamics of tuber yield

Epoca 1 (60 zile de la plantare) Epoca II (70 zile de la

1973 1974 1975 1973 1974

Soi u 1

I q!ha I q'ha I q!ha I q!ha Iq!ha % % % OI %'o

Alcrnaria 115 99 105 97 46 97 177 105 267 108

Cadara 126 109 93 86 42 89 202 120** 255 L04

Carina 92 79°° 73 6'7° 43 90 174 103 239 97

Calma 132 113* 122 112 43 91 219 130**;1 268 l09

O~dina 122 105 166 153** 39 82 189 111 266 l08

Ostara 116 100 108 100 48 lOO 169 100 245 LOD

Jaerla 94 81°° 84 77 41 87 177 104 250 102

Bintje 87 74°°0 63 58° 31 66°° 153 90 189 77°°0

Vivaks 109 93 91 84 28 59°00 195 115* 227 92

Resy 113 97 75 69 36 75° 184 109 224 91

Astilla - - 123 113 56 116 - - 271 110

Apalla - - 122 112 30 62°°0 - - 219 89

Rasalie - - 62 57° 21 45°°0 - - 173 70:100

Muncel - - 61 56°° 36 76° - - 205 83°

DL 5 %

DL 1 %

DL 0,10/0

15,93

21,47

28,50

34,95

46,72

61,26

10,32

13,80

18,09

24,09

32,47

43,10

31,77

42,42

55,68
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Tabelul 1

plantare) Epoca III (80 zile de la plantare) maturitate

1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

o'ha I yl
Wha I g' qha I OI o/ha I 0/ o/hal % o/hal % o/ha I %,o 10 ,o 10

96 75 247 99 345 99 125 75 331 105 445 113** 140 58°00

117 92 305 122* 347 99 189 114 338 107 496 126**'" 235 98

112 88 283 113 334 96 149 89 328 104 404 103 172 72 00 C.

100 78°° 291 117 367 105 142 86 380 120* 507 129*** 171 71°00

90 71°°0 219 87 336 96 100 60°°0 310 98 376 95 106 44°00

127 100 249 100 348 100 165 100 315 100 391 100 239 100

116 91 269 108 340 97 172 104 463 147*** 475 121*** 289 20**

7'! 57°°0 249 100 280 80°° 97 58°°0 290 91 488 124*** 110 46-'oC

92 72°°0 303 1Z1* 319 91 171 l03 419 133** 510 130**'-' 276 115*

102 800 272 109 331 95 167 100 405 128 513 131*** 270 112

123 97 - - 368 L05 165 100 - - 457 1.16** 180 7500

72 57°°0 - - 344 98 117 70000 - - 479 122*** 110 46°°0

79 62°°0 - - 269 17°0 132 80° - - 429 109 201 83°

110 87 - - 315 90 185 112 - - 572 146*** 263 109

18,99 44,69 49,30 27,56 58,72 39,10 36,16

25,38 60,23 65,90 36,84 79,16 52,26 48,34

33,27 79,95 86,40 48,30 105,07 68,52 63,38

e. 1231
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Dinamica acumulării producţiei de .tribercl.lll
Dynamics of tuber yield building' under

Epoca 1 (60 zile de la plantare) Epoca II (70 zile de la

1973 1974 1975 1973 1974
S o i u 1

I I I q!ha I q/ha Iq!ha Or q1ha OI q/ha % %' OI10 10 10

Alcmaria 55 61°00 54 94 82 107 140 83 000 161 101

Cadara 69 76°00 57 100 52 68°°0 154 91° 170 107

Carina 42 46°00 64 111 69 89 105 62 000 178 112

Calma 56 62 000 75 131 *** 63 81 122 72°00 164 103

Oldina 49 54000 88 153*** 64 83 113 66°00 179 112

Osta:ra 90 100 57 100 77 100 169 100 159 100

Jaerla 23 26000 33 57 000 55 71 000 123 72°°0 140 88

Bintje 42 47 000 51 88 57 75 000 113 66000 120 75°

Vivaks 42 46°00 46 80°0 45 59°00 123 72000 159 100

Primura 48 53000 74 129*** 50 65 000 128 75000 156 98

Tanja 43 48°00 38 66°00 59 76°00 140 82 000 133 84

Resy 45 50000 49 85 0 55 71 000 126 74000 149 94

DL 5010

DL 1010

DL 0,1010

6,8

9,1

12,0

7,2

9,7

12,7

8,6

11,5

15,1

113,1

17,5

22,9

29,3

39,3

51,4
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in cultură itigată. Valu-lui:'Tl'aian 1973-1975
irrigation. Valu-Iui-Traian 1973-1975
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Tabelul 2

plantare) Epoca III (80 zile de la plantare) maturitate

1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

qiha l' % qbal o' q'ha I % ~ha I o' q'ha I Of q!ha
I

% qiha I %10 /0 ,o

196 85°°0 213 91 0 258 94 296 93 354 101 375 109* 421 105

171 74°00 217 93 299 109 259 82000 296 85°° 428 124*** 480 120**'*

196 86°°0 195 84°°0 269 98 292 92 289 8300 335 97 331 82°°

187 82°°0 213 91° 260 95 282 89°° 327 93 404 117*** 500 125***

192 84°°0 217 93 259 95 273 86°°0 287 82°°0 2,85 83°°0 323 81°°0

228 100 232 100 273 100 316 100 348 100 343 100 399 100

208 91° 209 90° 264 96 329 104 361 103 447 130*** 433 108

167 73°00 189 81°°0 205 75°0 272 86°°0 360 103 380 110':'* 471 118**

144 63°00 239 103 244 89 266 84°°0 395 113*** 449 130*** 478 Il9*'"

165 72°°0 222 95 241 88 267 84°°0 306 87° 339 98 354 88°

166 73°°0 225 97 254 93 269 85°°0 314 90° 345 100 325 81°°

165 72°°0 219 94 280. 102 258 81°°0 351 100 458 133*** 437 109

.. ~-*<'_.-.~ ... ,•

14,7 18,7 40,4 24,3 34,6 29,5 42,8

19,6 25,0 54,1 32,5 46,3 39,5 57,3

25,7 32,7 70,8 42,6 60,5 51,7 75;0
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Tabelul 3

Greutate.a unui tubercul în gra-me, la. soiurile de cartof verificate.
Valori medii pe anii 1973 -1975.

Tubers weight (grams) at 60, 70 and 80 days after planting.

EpolCa 1 Epoca II Epoca III

S o 1 u 1
(60 zile de la plantare) (70 zile de la plantare) (80 zile de la planta re)

Braşov I V. Traian Braşov I V. Traia.tl Braşov Iv. Traian

Alcmal'ia 26,6 14,8 52b9 32,1 67,6 50,6

Cadara 32/>4 19,9 64,8 43,8 95,G 56,8

Carina 27,2 17,9 52,6 46,2 74,5 64~7

Calma 30,.8 14,9 56,1 34,,8 74,6 56,a

Oldina 37,3 21,41 63,6 47,6 79,2 64,2

Ostara :'11,9 22,::- 52,6 47,9 73,7 70,7

Jaerla 31,3 7,5 66,9 35,6 102,2 47,8

Bintje 15,9 9,2 ~4,6 22,1 47,9 36,1

Vivaks 28,7 12,3 58,2 26,0 80,3 45,6

Resy 2.5,0 12,1 51,0 34,7 72)7 52,5

Tabelul 4

Conţinutul procentual în substantă uscată la. saiurile de cartof verificate.
Valori medii pe anii 1973 - 1975.

Dry matter content at 60, 70 and 89 days after planting.

Epoca 1 Epoca II Epoca III

S 1 1
(60 zile de la plantare) (70 zile de la plantare) (80 zile de la plan:tare)

o u

Braşov I V. Traian Braşov I V. Traian Braşov V. Traian

Alcmaria 15,3J 14,47 17,2.9 113,41 18,21 17.67

Cadara 16,09 16,,35 1,8,59 17.54 1~76 18.,92

Carina 16,45 1,546 17,95 17,16 19,52 17,77

Calmo 15,08 1\5,13 H3,04, 17,55 17,13 17,95

Oldina 16,03 15,57 l'7,91 17,85 17,71 1!3.4D

Ostara 17,:'lQ 16,14 H1.20 16,54 20,85 16,62

Jaerla 14,84 lP,17 16,16 16,63 16,49 16,27

Bintje 18,49 16,47 19,7'8 16,47 2,1,84 17,95

Vivaks 17,53 17,03 19,23 17,40 19,5-8 17,46

Resy 16,37 U3,88 18,64 18,41 21,35 18,6li
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DtE DYNAMIK DER PRODUKT'ION UND DIE QUALITĂT EINIGER
KARTOI~FELSORTENFUR FRUHZEITIGEM KONSUM

ZUSAMMENFASSUNG

In einem d1'eijăhrigen Ve1'such (1973-1975) wu1'dcn 12 f1'i.ih- und mittelfrtih€
Kartoffelsorten hinsichtlich der Ertragbildung werifiziert. Die Forschungen hat
ten als Zweck die Identifizierung cineI' So1'te mit fruhercr Knollen bildl.lllg als
Standardsorte Ostara, welche grc)ssere nnd qualitativ hohe1'e E1'trăgc am Ende
des Monats Mai und Anfang Juni sichert.

Die Sorte Oldina hat sich durch bedcutcnde Ertriige gegcnuber dem Stan
dard ausgezeichnet.

)J;HHAMHRA ~TpOÎHAnHOCTJ!I li HAqECTBO HEHOTOPbIX COPTOB
HAPTO<DEJIH ,1J;JIH PAHHEro IIOTPEEJIEHIIH

PE3IOME

B TeqeHUe 3-x JleT (1973-1975 r. r.) 113Y'laJlaCb AHHa),uu;a ypo;'HailHOCTH 12-Tff
paIIHIfX 1'1 cpeAuepaHHIfX MeCTHhIX li IIHOCTpeHHhIX COpTOB napToqJeJUI. U;•.lIh aTnx
lICCJIeAOBaHHÎÎ aaHJIIOlfaJIaCb B BhIHImeHIHI copTa C OOJIee paHHUM 06paaOBaHIIeM
Iwy6Jlefi ilO cpaBReHHIO C I\OHTPOJIhHhIM COpTOM Oc'rapa, CIlOCOOHoro o6ecne'IHTh 1{

l\OHI~Y :Marr. II HallaJIy UIOJUI IlOJIy'IeHHe BbICOHI1X :K Ha'IeCTBeHHhIX ypOH..aen lwy6Heti.
B aTOM OTuo~eHIUI BbIp;emmCH COpT OJIAllHa, AaBIliero flDHO AOCTOBepUhIii J'pomait
DO cpaBHeRll~ C KOHTpOJIBM.
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EXPERIENTE CU SOIURI DE CARTOF EFECTUATE
ÎN ZONA NECOOPERATIVIZATĂ

H. GROZA

Sînt analizate datele de producţie a 23 soiuri Încercate în
cel puţin doi ani consecutivi ai perioadei 1965-1971, de către

Ion G h e o r g h e C om ă n e ci, ţăran autodidact din comuna
Rucăr (Argeş). Sint recomandate soiuri semitÎrzii şi tîrzii de com
portare egală soiurilor tîrzii martor, Star şi Ora. Factorii prin
cipali limitativi ai producţiei sînt precipitaţiile abundente (fa
vorizînd dezvoltarea manei) şi rata degenerării virotice.

Problen1a culturii cartofului în zona necooperativizată este com
plexă datorită modalităţii cultivării (manual sau cu calul pe suprafeţe

mici îngrăşate aproape exclusiv cu gunoi de grajd) .şi condiţiilor pedo
climatice speciale (soIuri de luncă variate structural dar sărace sau
podzoluri levigate, precipitaţii abundente limitatoare a producţiilor, în
gheţuri tîrzii şi brume timpurii). Din punct de vedere fitosanitar, dez
voltarea lnanei este foarte favorizată iar cOlTIbaterea ei se face de
fectuos din lipsă de lTIijloace sau chiar de apă; atît tratamentele de
combatere a manei (soluţii) dar mai ales a gîndacului din Colorado
(pulberi) nu au eficacitate datorită ploilor frecvente. Deşi loturile se
află în plină zonă de degenerare virotică (prezenţa afidelor perpetuate
de livezi), reînnoirea seminţei se realizează rar iar eliminarea plantelor
virozate se practică insuficient.

Soiurile cultivate trebuie să prezinte rusticitate .şi să fie imune la
rîia neagră. Foarte des adoptarea unui soi de către cultivatori depinde
de subiectivismul acestora, propriu sectorului particular. Astfel, lnulţi

cultivatori preferă soiurile amidonoase (măIăeţe), sînt tradiţionalişti (nu
renunţă uşor la soiurile vechi, neproductive şi sensibile la rîia neagră

- Wohltmann, Krllger, Glllbaba, IVlaikonig etc.). În sorrtimentele culti
vate se pot întîlni soiuri vechi, nominal autohtonizate (Coarne, Ţîţe

mici; . Husbere SiauHazbere; Fulgi sau FloacăJne, echivlalrent pentru
Schneeflocke).
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ION G H E O R G H E C O M A N E C 1 (n. 13 mai 1895) de mese
rie muncitor forestier a depus multă pasiune în încercarea şi propa
ganda soiurilor de cartof în C01nuna sa, Rucâr (judeţul Argeş). Dragostea
pentru experimentare şi-a manifestat-o de la vîrsta de 4-5 ani cînd
a semănat nuCii şi sîmburi de măslin. De peste 30 de ani încearcă soiuri
de cartof în grădina sa, el alnintindu-şi a fi detenninat productiv şi

bonHat empiric airca 100 soiuri. In legătură cu Punc1ul eXPf2tfimental
de la DragOluireşti, apoi cu Staţiunea experimentală Măgurele şi luai
tîrziu cu LC.C.S. Braşov şi-a înnoit continuu sortimentul ţinut sub
observaţie. Soiul Wohltmann a fost considerat şi de el drept cel 111ai
bun soi în perioada imediat postbelică; ulterior au fost ren1arcate soiu
rile Voran, Merkur, Ghimbăşan. Ca gust a apreciat cel n1ai mult soiu
rile Robusta, Coarne şi Ora. Acest din urmă soi s-a ren1arcat, după

spuselE sale, ca cel mai productiv şi gustos; degenerind sălnînţa şi

neputînd prelungi fără reînnoire (ci doar prin selec1;ie locală) existenţa

soiului, astăzi n10ş Comăneci înclină spre Uran. Soiurile cunoscute prin
rezistenţă la !lTIiană ca Firtoftorousltoicivîi (R1) Spartaan (R1R;) şi for
Inele de Solanum demissum nu au corespuns.

Lotul de cultură este amplasat pe un teren aproape plan, cu sol
podzolkm,edliu îngrăşat ("nici prea gras da' nîki prea slab") şi cu roca
mumă - destul de la suprafaţă ("loc de piatră colţurată"). Cultivato
rul tratează cultura împotriva gîndacului din Colorado (nu şi a lnanei)
şi prăşeşte de trei ori cu sapa.

Lucrarea de faţă se bazează pe date mai vechi furnizate de 1. CII.
COMANECI, intenţionînd găsirea unor direcţii de lucru în an1eliorare
şi în zonarea soiurilor pentru sectorul necooperativizat.

MATERIAL ŞI METODA. Din sortimentul derterminat ca producţie la cuib
au fost luate în consideraţie 2:3 soiuri încercate în anii 1965-1971, din care au
int;:at in calcul doar soiurile cultivate în cel puţin doi ani consecutivi. La acestea
evaluar'ea diferenţelor ele s-a făcut prin analiza varianţei corespunzînd
sistemului de în Regresiile simple sau multiple au cuprins doar
soiurile trei ani consecutivi, ca variabile independente fiind nllmărul

anului de cultură (factor ce degenerarea virotică) cantitatea anuală de
precipitaţii. S-au calculat producţiei ele la cînd în ecuaţia ele
regresie multiplă s-a înlocuit coeficientul de regresie al factorului număr de ian
în cultură cu b ± sbt cu aceste abateri s-au considerat aba-
terile de producţie ale la producţia generală tcC)retică.

RE1ZULTATE DISCUŢII. Clima în zona Rucăr (judeţ,ul Argeş)

este destul ele în anii de experirl'lentare atingîndu-se chiar şi

peste 1100 111m 1966 şi 1970) datorită sporirii precipitaţiilor căzute

în luna iulie 1). În general mai ploioase sint în cursul \-egeta-
ţiei lunile mQi ~;i ; umiditatea elin mai, asocwtă cu temperaturi
scăzute, întir:de răsăritul şi favorizează putrezirea tube;:culilor mamă;

umiditatcQ elin august facilitează infccţia cu mană la tuberculi drălnu

ind în 1110d sever producţia.

Productiile de tuberculi au variat Între 226 şi 885 q/ha, structura
sortimentuhli fiind cuprinsă în lilnitele de tardiyitate medie spre luare
a perioadei de vegetaţie (tabelul 2). Soiurile semitin1purii dind producţii

reduse nu au fost cîntărite, fiind eliminate dintr-un bun început din
tabel.
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Cantitatea de precipitaţii căzută in anii 1965-1971 la Rucăr

(R.ainfalls in 1965-1971 years in Rucăr)

Precipitaţii (111m) căzute în

S7

Tabelul 1

Anul

Aprtlle I Mal I Iunie Iulie I Augu" Sept. I To'al an

1965 63,5 71,3 107,0 41,0 51,7 24,2 673,4

1966 78,7 111,2 120,8 277,5 150,2 20,0 1156,9

1967 43,6 135,5 148,2 83,0 73,7 30,9 771,9

1968 25,5 88,3 65,6 84,0 132,5 64,5 744,3

1969 41,9 42,5 205,3 48,5 108,3 33,5 800,6

1970 71,5 173,1 98,3 174,5 131,2 63,0 1101,1

1971 53,5 168,5 80,0 95,0 lQ2,5 116,0 879,0

Producţia la cuib la soiurile experimentate în Ruci\.r
(Tuber yl'eld - g/hill - of tested varieties in Rucăr)

Tabelul 2

Producţia (g!cuib) in anii

Soi u 1 VCRet.

I I I I I I19t15 1966 1967 1958 1959 1970 1971

Bucur SP 565 625
Poiana ST 1160 880
Wohltmann T 1030 775
Ghimbăşan T 1655 1170 1029 830
Măgura ST 1025 890 11·53 1137
Ora 'I' 151S 1430 900 850 1080
Padina ST 939 825 &58
Schneeflocke ST 1066 785 800
Star (Sperber) T 138c3 920 1107 1460 1437 822
Colina ST 1060 1035
Blanik T 752 1066
Datura T(ST) 1'666 1B4.l 1637 777
Loşiţkii T 683 876
Petra ST(SP) 1144 2081 1455 864 1028
Sickingen T 850 1475 680
Spekula T 1440 1371
Tc}sca T(ST) 664 793
Desiree ST 1287 14\H 642 741
Gerlindc (Nh'la) T 2060 1000 1016 750
Panther ST(T) Z~l~ HN35
Pimpernel T 1J85O 597 82&
Wyszoborskie. T 1171 930
Ambass.adeur T UHI2 1023 911
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Soiul german Star (Sperber) este tîrziu, rezistent la virusul răsu

cirii frunzelor şi virusurile ce formează mozai.cul grav, mijlociu sensi
bil la tulpina nouă a virusului Y, mijlociu sensibil la mană (Rl), imun
la rîia neagră, conţine mult amidon(M O L L E R, 1961). El aiost pre""'
ferat multor soiuri şi a fost continuu cultivat pînă în 1970. Incepînd
însă chiar cu anul 1970 locul de soi principal a fost preluat de Ora
(cultivat cu sămînţă reînnoită faţă de aceea folosită în anii 1965-67).
După curba producţiei înregistrată la soiul Star rezultă că starea fito
sanitară a seminţei la acesta a fost Î1nbunătăţită prin selecţie clonală

sau reînnoire integrală în anul 1968.
Culturile comparative relevă' diferenţe nesemnificative de produc

ţie între soiurile Stan şi' Ora (tabelele 3 şi 4). In schimb raportul dintre
nun1ărul soiurilor comparate şi cel al soiurilor care sînt semnificativ
depăşite de marriJor soade considerabil în cazul m8JDtorului Ora (1,5 : 1)
faţă de mlartavul Star (5: 1). Soiul Ora (Mira) pare, prin, înalta &a tole
ranţă la viToze (daLr nerezistenţă), sensihilittatea m,ijlocie 1a mană (r) şi

capacitatea ridicată de producţie, un bun înlocuitor al soiurilor lnai
vechi din zona studiată.

Tabelul 3

Rezultate de producţie din culturi comparative de trei ani

(Yield results in comparative trials in 3 years)

Semrilfic.

Ani Producţie
sol u 1 Veget. experim. g/cuib

I
Star .ora

Ghimbăşan T 1965-67 1~85

Ora T 1965-67 1282 -

Star (Sperbcr) T 1965-67 1.137 -
, .

Măgura ST 1965-67 1023

Schneeflocke ST 1965-:-67 884 O t)

Padin~a • ST H)65~67 874 ' . O,

Petra
' . ST(SP) , 1968-70 1467 -

Datura ' T(ST) 19<68-70 1435 -
Gerline (Nina) T 1968-70 1339 -

Star (Spcrb~r) T 1968-70 12,40 - -
Desiree ST 1968-70 1141

Pimperncl, T 1968-70 1022 -
I ,
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Rezultate de producţie din culturi comparative de doi ani

(Yield results in comparative trials in 2 years)
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Tabelul 4

Soi li 1 Veget.
Ani

experim.
Producţie

g/cuib

Semnific.

Star Ora

Poiana ST 1965-66 1020 00

Wohltmann T 1965-66 902 O 1) 00

Bucur ST 1965-66 593 00 O

Colina ST 1966-67 1047 O

Spekula T 1967-68 1"W5 -
Blanik T 1967-68 909 -

Loşiţkii T 1967-68 779 0 1) -
Tosca T(ST) 1967-68 72.8 O -
Wyszoborskie T 1068-69 1050 -

Sichingen T 1969~70 1077 -

Ambassadeur T 1970-71 967 -
Desi:ree ST 1970-71 692 - 0 2)

1) P = 10 % 2) P 12 8/ 0

Soiul Wohltmann este depăşit de ambii nlartori. Măgura constituie
singurul soi senlitîrziu care egalează pe Ora şi Star; în schimb soiul
selnitîrziu Col~na a produs mai slab (sub nivelul soiului Star). Soiul
Desiree nu se evidenţiază ca posesorul unei bune plasticităţi spre clilna
mai umedă şi rece (este inferior martorului Ora). Foarte productive
(egale statistic· cu martorul Star) 'au fost atît 'soiuri' semitîrzii cît şi

tîrzii, ceea ce poate duce la concluzia'ne'cesifăţiiunui bun ritm de acu
mulare a producţiei şi nu a unui anumit moment de maturitate. Fluctu
aţia eventuală a anilor cu toamne timpurii indică utilitatea alnbelor
categorii. de. precocitate.

Dispunînd rezultatele de producţieîh funcţie de numărul anului
de cultură,' se observă, în ciuda oscilaţiilor imprilnate de datele brute

. ale variaţiilor climatice o tendinţă de scădere a producţiei în funcţie de
avansa.reaîn durată a cultivării soiurilor (figura 1). Soiurile Petra şi

Datura sint rezistente la. degenerare (H O GEN E S C H şi Z I N G
.s TR A, 1962) ; oscilaţia mică a lui Datura se explică şi prin slaba depen
denţă de climă (rezistent la mană - M O L L E R, 1961).
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Fig. 1 - Producţiile realizate la soiuri în funcţie de numărul anului
d~ cultură (Tuber yield in grams/hill aL varieties in relation to

numberof cropping year)

~'oducţiile nu ating plafonul maxhn (cea 848 qfha.) datorită depă

şirii limitei de 600 rom precipitaţii anual (favorizînd infestarea cu
mană.) şi degenerării virotice prin repetarea culturii fără reinnoirea se
mint-ei (figura 2). Ponderea cu care participă ca variabilă independentă

numărul anului de cultură este considerabil mai mare (ilnprimă o va
riaţie a producţiei de 522 grame/cuib pe cele trei nivele faţă de varia
ţiaimprimată de precipirtaţii la numai 289 g/cU!ib, pe pa\rrtu nivele).
Rata de degenernre conform graficului es.te de 260 g/cufh/a.n adl.că

16,92%'
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Fig. 2 - Regresia producţiei la cuib a 12 soiuri în funcţie de preCipI
taţii şi degenerare virotieă (Yield regression depenci'in.,g an
reiinfalls per year and number of cl'Opping year, Le. virotical

degeration)

Abaterile de la producţia generală teoretică pentru anul 2 de <,;ul
tură sînt pozitiv semnificative la soiurile Ora, Datura, Petra şi Desiree,
iar negativ semnificative la soiul Pimpernel (tabelul 5). Aceste abateri
se datorează în special variaţiei factorului an de cultură în interacţipne

cu factorul climă şi explicaţia lor poate fi destul de mult atribuită,'re

zistenţei sau suseeptibilităţii soiurilor la degenerare. Se observă că 'nici
unul din soiurile studiate nu are o rezistenţă suficientă.

Tab~lul 5

Abateri (g/cuib) de la regresia producţiei în funcţie de numărul

anului de cultură (b2X2+ sb t 50fa) şi precipitaţiile anuale

Deviations (gr/hill) horn yield regression in function of croppmg year
number (b2X2+ s b t 5%) and year rainfaUs

a) 1965-67

tn ecuaţie

+
Gl1im
băşan I Măgma I Pa.,na \ S,'i~::-I su"

1 231,58 132,58 - 20,419 + 118,51 -511,49° -597,49° -470,49° -153,4~

2 263,16 265,16 +38'6,34* +126,44 -153,56 -21'8,56 -,..25S,56 -14;',-56

3 ;::.1"94,18 397,82 + 6-6,95 + 62,05 +186,0,5 - 98,95 -166,95 ± 140;65
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b) 1968-70

~ In ecuaţie
(Il

~ +
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y = 212,0,577 - 0,481xl - 260,85 x 2

Star I Datuca I Petra I D,,'ree I Nina I Pimperne!

1 131,5,8, 132,58 - 4,2,4G +338,54* +578,54* -215,46° +557,54* +347,54*

2 2',63,16 265,16 +222,412 + 472,42* +240,42 +279,42* -214,58 -617,58°

3 394,74 397,74 + 12,51 - :"2,49 + 54,51 -167,49 +2,OG,51 -189,49

CONCLUZII. (1) Pentru zona 'necooperativi:z)a:tă sînt reoomiandate
doar soiurile de maturitate semitîrzii şi tîrzii, cu o rată mică a dege
nerării virotice şi rezistenţă de cîmp ridicată la lnană. (2) Ca potenţial

de producţie dintre soiurile selnitîrzii s-a evidenţiat lVfăgura iar dintre
tîrzii - Ghilnbăşan şi Spekula,alături de 111artorii Ora şi Star. (3) Can
titatea de precipitaţii şi D1.unărul anului de cultură (fără reînnoirea se
minţei) influenţează negativ selnnificativ producţia. In cazul neutili
zării unor soiuri rezistente cel puţin ca Ora, Datura, Petra, Star etc.,
care după trei ani îşi reduc producţi:a cu 33,80/ 0, trebuie bine organizat
sistemul de reînnoire în acest sector.

EXPERIMENTS WITH POTATO VARIETIES CARRIED IN THE
PRIVATE HILLY ,ZONE

SUMMARY

The data concerning the yield of 23 varieties tested in succesion two years
at least, in the period 1965-1971, by Ion Gheorghe Comăneci, self-educated man
in Rucăr village (Argeş district), are analysed. Medium late and late varieties
similar as behaviour to the late varieties Star and Ora, are proposed.. The main
factors limiting the potato yield are the abundant rainfalls., (favorable for Phyto
phthora attack) and the high rate of virotical degeneration. .

VERSUCHE MIT KARTOFFELSORTEN DIE IN NICHTLANDWIRT
SCHAFTLICHEN ZONEN DURCHGEFVHRT WERDEN

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden die Ertragsergebnisse von 23 Sorten die wenigstens 2 Jahre
hintereinander gepruft' wurden, aus der PeTiode 1965-1971 von einem Bauer
IOh Gheorghe Comăneci aus der Gemeinde Rucăr (Argeş) ana:lysiert. Es werden
mittelspate und spate Sorten vorgeschlagen, welche dasselbe verhalten haben
wir die Standardsorten Star und Ora.

Die bedeutendsten Faktoren der Ertragbildung sind die' hăufigen' ., Nieder
schlage (welche die Entwicklung der Phytophthora-infektion . bedingen) und der
virotischen Abbaurate.
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llCCJIE,D;OBARlIIE COPTOB RAPTO<DEJIH B 30RE RE IIO.I(JIEIRAIIJ;ElIf
ROOIIEPAIJJl11

P E 3 10 M E

Anamr:mpyIOTcH ll:amu,Ie ypOiHat'rHocTH 23 copTon H:ap'fOlpCJIH liCIII)ITaHHhIX npec
ThHHHHOM- caMoy'II\oM nOHOM feopre I';:oMhn[(~'fh 11:3 C8JIa PYI\3p (Apll:mern), B Teqe
IIHe ll:ByX nOCJIe;J;OBaT8JIbHbIX JIeT nepHo;J;a 1965-1971 1'. r.

PeHOMEm;J;YIOTcH cpep;He-H JI03JJ;H8cne:lue cop'l'a pamlhIe H'OHTpOJIhHhIM rr08)J)mM
copTaM eTap II Opa.

fJIaJ3HhIl\UI (paWfOpai\IH orparUFIlImUOllJ;JIe ypomatiHoCTh HBJIHIOTCH ot'5I1JIhHbIe
OCa):VOI, 6rrarorrpHHTcTByIOIlJ;JJe paSDIITIIIO QIHTO(1)TOphI, II rrpoqeHT BHpycHoro BbIpO ii-\:

;u;eHHH.
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CERCETARI PRIVIND DIMINUAREA RASPÎNDIRII VIRUSURILOR Y
ŞI RAsUCIRH FRUNZELOR IN CULTURILE DE CARTOF

PENTRU SAMINŢA

S. MAN, C. DRAICA

Rezultateile unor serii de experienţe polifactoriale cu soiul
Desiree (rezistent la virusul Y şi foarte sensibil la virusul răsll

cirii frunzelor) efectuate în perioada 1969-1974 la Institutul de
cercetări pentru cultura eartofului şi sfeclei de zahăr Braşov, scot
în evidenţă că infecţiile cu cele două virusuri cresc în condiţii

de neizolare faţă de culturi cu peste 10% infecţii, în medie, cu
83% după un an de reînmulţire şi cu 1230/0 după trei ani de re
înmulţire (tabelul 1).

In condiţiile unei culturi bine izolate de surse externe de
infecţie, eliminarea timpurie şi repetată a surselor de infecţie

din interiorul culturii are o influenţă foarte semnificativă asupra
reducerii vatei anuale de infecţie, în special asupm virusului Y,
la oare, în cazul neeliminării, infecţiile cresc în medie cu 47010
după doi ani şi cu 241% după trei ani de l'eînmulţire (tabelul 2).
Pentru virusul răsucirii frunzelor, eliminarea surselor de infecţie

dă diferenţe mult mai mici. In acest caz, prin aplicarea de tra
tamente cu insecticide sistemice, efectul eliminării creşte, infec
ţiile reducîndu-se foarte semnificativ, în medie cu 20-81010, în
funcţie de numărul tratamentelor aplicate (tabelul 3).

Din interacţiunea complexă între infecţiile cumulate ,ale anilor
de I1eînmulţire, condiţiile de climă anuale (reflectat prin dezvol
tarea populaţiilor de afide) şi e~iminarea surselor de infecţie (cu
virusurile Y şi răsucirea frunzelor), se constată că după trei ani
de reînmulţire infecţiile produse cu cele două virusuri, în funcţie

de condiţiile climatice :ale anUor (tabelul 5), variază între 3,890/0
- 5,42% în cazul neeliminării sua.-selor de infecţie şi între 2,480f0
- 3,420f0 în cazul executării acestei lucrări.

Principalele cauze care contribuie la răspîndirea virusurilor grave
ale cartofului : virusul Y (VYC) şi virusul răsucirii frunzelor (VRFC) în
(ulturile de cartof, sînt sursele de infecţie virotieă şi afidele vectoare.
Da.că una din cele două cauze ar fi eliminată, atunci producerea şi men
ţin€rea materialului de plantare liber de aceste virusuri s-ar l~ealiza cu
mare uşurinţă. Prin investigaţiile făcute pe a.r'e1ale mari de cultură s-a
stabilit că în Europ~ zonele cu condiţii nefavorabile dezvoltării afidelor

5 - c. 12!J1
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vectoare sînt foarte puţine, acestea lin1itîndu-se la suprafeţe n1ici, situate
în partea nordică a continentului şi în foarte luică măsură pot fi găsite

În unele zone n1untoase, la peste 1000 111 altitudine (lVI UNS TE R. 1950 ;
TAUBOCK, 1950; SCHREIER. 1953 a, 195:3 b; SALZMANN,
1954; Z 1 E T L E R şi colab. 1957; J A C O B S E N, 1972). Unii cercetă

tori (D O N C A S T E R şi GRE G O R Y, 1948; S C H MIT H, 1948;
MUNSTER, 19510; MEIER, 1954; UNGER, 19,54) au constatat
că şi în interiorul zonelor favorabile produceriii oadofului pentru să

mînţă, în anmnHe condiţii oflografice f,avorabile dezvoltării aJidelor vec
toare, ca de exemplu, apropierea de n1,ari looalitc::t:ţi, depresiunile de 1c:l
baza unor ohsltacole. sau alte posibiHtăţi de a.dăpo;stire a afidelor
vectoare (sere, depozite de cartof etc.). au loc diferenţieri de infecţie. In
aceste condiţii. lupta pentru prevenirea răspîndirii virusurilor transmise
prin afide trebui:e dusă atit contra afidelor, cît n1ai ales împotniva surse
lor de infecţie cu viroze din interiorul acestor zone.

Tinînd S2cU11a de aceste considerente, în anii 1969-1974 s-au executat
la Institutul de cercetări pentru cultura cartofului şi sfeclei de zahăr

Braşov o serie de experienţe polifaetoriale în trei cicluri trienale, în
vederea stabilirii in1portanţei factorilor în răspîndirea celor două virusuri
transmisibile prin afide şi a măsurilor ce trebuie aplicate în scopul îm
bunătăţirii sistemului actual de producere a cartofului pentru sămÎnţ8

în zonele închise.

METODA DE LUCRU ŞI MATERIALUL FOLOSIT. Experienţele, de tipul
2 X 2 X 3 X 3 X 2 X 3 X 4, au fost amplasate în cîmp după metoda parcclclor
subdivizate, experimentîn:du-se următorii factori: factorul A - Izolarea în spaţiu

faţă de sursele de infecţie: al = în condiţii de izolm'e faţă de sursele de infecţie

din afara culturii: a~ = în condiţii de neizolare. Factorul B - Elimina
rea surselor de infecţie din interiorul culturii: b1 = cu eliminarea plantelor
virozate ; b 3 = fără eliminarea plantelor virozate. Factorul C - Condiţiile climatice
(ciclurile de cercetare, ani de cultUrEî): c, = ciclul 1 (1969-1971); c~ = ciclul 2
(1970-1971) ; c:) = ciclul 3 (1971-1973). Fcî.ctorul D - Gradul de infecţie virotică

(ani de reînmulţire) : el, = anul I de reînmulţire; d~ anul II de reînmulţire;

el;! = anul III de reÎnmulţire. Factorul E - Epoca de plantare: ('1 = plantat tim
puriu (în jurul datei de 20 aprilie) ; e~ = plantat cu 15 zile întîrziere. Factorul F
- Combat,erea afidelor prin tratamente cu insecticide sistemice: fI = cinci tra
tamente; f~ = trei tratamente: f:J = fără tratamente. Factorul G - Epoca de între
rupere a vegetaţiei de la zborul maxim al afidelor: gl la 10 zile; g~ = la 20
zile; KJ = la 30 zile; gl, = fără întreruperea vegetaţiei.

Ca tester s-a folosit semitardiv Desiree, rezistent la virusul VYC şi foarte
sensibil la VRFC.

În primul an de reînmulţire al celor trei cicluri, materialul de plantare a fost
practic liber de viroze. La reeoItarea experienţelor anului întîi de reînmulţire s-a
reţinut, pe variante şi repctiţii, cite un tubcrcul de la fiecare cuib, care a format
materialul de plantare al aceleiaşi variante şi repetiţii în anul al doilea de reînmlll
ţire. In anul al treilea de reînmulţire S-a folosit aceeaşi tehnică, plantîndll-se tu
berculi recoltaţi din anul al doilea.

Condiţiile de izolare s....au realizat prin amplasarea experienţelor la minimum
1000 m faţ~î de culturi cu procent mare de infecţii virotice (peste 100f0). Condiţiile

de neizolare au fost realizate. prin amplasarea experienţelor într':'un cîmp cu pre
siune mare de infecţie.

Eliminarea surselor de infecţie din interiorul culturii s"'a efectuat pe măsura

apariţiei simptomelor de mozaic, strik şi răsucirea frunzelor. În primul an de re
înmulţire, eliminarea plantelor virozate s-a efectuat uniform pentru toţi factorii
şi numai începînd cu anul al doilea de reînmulţire s-a diferenţiat pe variante.
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Infecţ,iile produse de virusurile Y şi răsucirea frunzelor s-au evaluat dife
renţiat pe variante în postcultură. Valorile infecţiilor pentru cele două virusuri, cît
'ii pentru suma lor. s-au exprimat procentual.

Determinarea zborului de atac al afidelor s-a făcut prin captare::l acestora
în vase galbem, de tip 1\1oeric1\:e, amplasate în cîmpul experimental.

Evoluţia populaţiilor de afide în anii de experimentare (1969-1973), a fost dife~

rit influenţată de condiţiile climaUce anuale. S-a remarcat un zbor deosebit de
intens în anii 1969 şi 1972, cînd numărul total al speciilor de afide captate în
perioada de vegeta1,ie Ci fost de 2.098-2.100 exemplare, din care 255-216 lVIyzus
persicae Sulz. în anii 1fJ70 şi 1971 numărul tota,l ele eliide a fost practic egal, 663 şi

rC'spectiv 63d exemplare, ic1L' numărul exemplarelor de ]\'1yzus persicae Sulz, a fost
şi el redus: 25 şi respectiv 59 exemplare. i\nul 197.3 s-a cara2t~rizat ca un an extrem
ele ndavorabil dezvoltării populaţiilor de aiide. In cursul perioadei de veget.aţie au
fost capLate nUlTI,ai 99 exemplare (Un care numai 7 Myzus persicae S'ulz.

In prezenta lucrare se prezintă influent·a directf, a surselor de infecţie.viroiică

din interiorul şi din afara culturii (factorii A şi B) şi interacţiunea acestora Cl!
factorii C, D şi F.

REZULTArrE EXPERIl\iENTALE ŞI DISCUŢII. Analizînd rezul
tatele privind influenţa surselor de infecţie din afara culturii (obţinute

în t.rei cicluri trienale) a;:;upra r[lspîndirii virusurilor Y şi virusului răsu

cirii frunzelor (tabelul 1). se const:ată că izolm'ea în spaţiu are o n1are
influenţă asupra prevenirii riispîndirii infecţ.iilor cu cele două virusuri
transmise prin afide. După un an de reînmulţire, infecţiile în condiţii

de neizolare faţă de izolare cresc foarte sen-lnificatlv, atît pentru virusul
Y (100°'0). cît şi pentru virusul răsucirii rrunzelor (61 0/ 0), DUp[l doi ani
de reîmTIulţire ratia de infecţie răn1îne, practic, egaEI între l1eizolat şi

izolat: 93°0 în cazul virusului Y şi 75 0/ 0 în ci(}zul viru:sului răsuCÎrii

frunzelor. In anul al treilea de reînmulţire, în lTIedia căruia a intervenit
anul 1972, - an cu o populaţie mare de 1\Iyzus persicae 3ulz., raportul
de infecţie între cele două virusuri creşte în favoarea virusului (persis
1e;lt) răsucirii frunzelor (135 0;0), pe cînd rata de infecţie cu virusul (ne
persistent) Y rămîne cOf1!:''3tantă (108°,:0)' Se constlat~J. decL di pentru vi
rusurile nepersistente. comparativ cu cele persistente, care pot fi vehicu··
late de la distanţe mult mai mari, distanţa de izolare folositel faţă de
eulturi cu presiune de infec:J~ie este eflcace. În cazul virusurilor persis
tente, pentru prevenirea infecţiilol' sînt neceSClre zone mari, asa~1ate ~:i

bine protejate de culturi cu grad mare de infecţie prin obstacole naturale
(munţi, păduri, suprafeţe întinse de ape etc.). La concluzii asen1[1notoare
au ajuns şi se H I C K, 1952; sefI LEU S NER, 1953; PE fI O N 1 A K
1964; U L B R le H T. 1964; ZI M 1\1 E R J\;I A N N şi HAR PA Z,
1967 ; B ODE, 1968 ; H 1 L L E şi colab., 1972.

În ceea ce priveşte infecţia totală (cu cele doutl virusuri)" se con
staUi că dupu doi ani de reînmulţire infecţiile în condiţii de neizola1'e
sînt rnai mari cu 84% faţă de izolat, iar după trei ani de reîmnulţire di
ferenţele se a,C'centueaz[t, ajungînd la 1230 ia. Se constată de asernenea, că

în condiţii de presiune more (externă) de infecţie virotică, îIllnulţirea

unui material stmc'ltos nu se poate race mai mult de doi ani, deoarece
infecţijle produ';e în raI treilea an de reînrnuJţ.ire depăşesc 100/0, fa1;ă de
numai 4,60/0 în cazul culturilor izolate.
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Tabelul 1

V6riatia infectiilor cu virusurile Y si răsucirii frunzelor în functie
de condiţiile de' izolare, la soiul Desir~e. Media pe trei cicluri trienale.

(Variation of occurance of Y and leafroll viruses in dependance on isolation.
Variety Desiree, average on tJll'Ce experimental cicles).

După un an de reînmulţire - After 1 remultiplication year
(media 1969-1971)

Plante virozate (°/0)

Factor
VYC VRFC i Total viroze

AI)

I I I
E

I I I I I I I I
'1, Qj

""'
el, ....< --< E 8/. ......

""'
E

E
rl) v Q

Q) Q) Q <li
~ UJ P::: rn P::: UJ

al) 0,77 100 ~ - 0,52 1Q,0 - - 1,30 100 - -

a2 1,54 200 0,77 *** 0,84 161 0.32 *** 2,38 183 1,08 ***

0,15 0,14 0,23

După doi ani de reinmulţire - AHer 2 remultiplication years
(media 1970-1972)

ai 1.25 100 - - 1,30 100 - - 2,55 100 - -
a:2 2,41 193 1,16 *** 2,28 175 0,98 *** 4,69 184 2,16 ***

DL 5°/0 0,15 0,14 0,25

După trei ani de reinmulţire- AHer 3 remultipliC'ation years
(media 1971-1973)

ai 2~32 l(f.O - - 2,28 WO - - 4,60 100 - -

u2 4,83 ,208 2,51 *** 5,35 235 3,07 *** 10,36 223 5.66 ***

DL 5 (JIu 0,15 0,14 0,25

1) al = izolat, a2 = neizolat.

Analizînd efectul eliminării plantelor virozate (în condiţii de izolare)
asupra răspîndirii viru&urilor Y şi laI răsucirii frunzelor (tabelul 2), după

doi şi trei ani de reînmulţire, se constată o influenţă foarte semnificativă

asupra reducerii infecţiilor cu virusul Y.Rezultă, de asemenea, că prin
eliminarea timpurie şi repetată a plantelor infectate secundar cu virusul
Y, infecţiile pot fi menţinute la acelaşi nivel. Aceasta se explică prin
faptul că (în cazul virusurilor nepersistente), după eliminarea surselor
de infecţie din cultură, infecţiile ulterioare depind mai IuUlt de sursa
lninimă de infecţie rămasă în cultură, sau eventual, de sursele de infecţie

din apropierea culturii.
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Tabelul 2

Influenţa surselor de infecţie virotică din interiorul culturii asupra răspindirU

vlrusurilor transmise prin afide la soiul Desiree. Mcdia pe trei ciclUri trienale.

(Effcct of virotical infection sources from inner side of the plot on occurrance
of viruses carried by aphids. Variety Desirec. averagc on three

experimental cyclcs).

Plante infectate (8M

vYC VRFC Total virozeFac,or __--;-__-;-__-;--_-;__--:-__--;-__-;-_---,:--_--,-__-:-__-:--_~

B') '/. I rci. I dlt. "om. I ./. I reI. I dl!. I'em. I ,/. I .el. I dlI. I..m.

După doi ani de reinmulţire- After 2 remultiplic:ation ycars
(media 1970-1972)

b1 0,.85 1010 - - 1,22 100 - - 2,07 100 - -
b2 1,25 147 0,40 *** 1,30 107 0,08 *** :d,53 12:'1 0.48 ***

DL 59 /(1 /0,15 0,14

După trei ani de reînmulţlre- Afterr 3 ljemultIplication years
(media 1971-1973)

b1 0,68 100 - - 2,,18 100 - - 2,8.6 10:0 - -
b2 .2,32 341 1,64 *** 2,28 105 0,10 - 4,60 J.61 1,74 ***

DL 5f1/o 0,15 0,14 0,25

1) b j = cu eliminarea plantelor infectate (infected plants are eliminated)
b1 = fără eliminarea plantelor infectate (infected pla.nts are not eliminated).

In cazul virusului răsucirii frunzelor, efectul elin1inării infecţiilor

secundare din interiorul culturii este mai redus. Infectiile c~le mai n1ulte
se produc datorită vehiculării lor de la distanţe mari', iar pentru preve
nirea răspîndirii lor este necesară asanarea zonelor închise. Acest feno
n1en se explică şi prin faptul că si111pton1ele infecţiilor în cazul virusului
răsucirii frunzelor apar mai tîrziu, eliminarea surselor de infecţie se face
cu întîrziere, perioadă în caire se produc noi infecţii, 111ai ales în anii
populării thnpurii a culturilor cu Myzus persicae Sulz. La concluzii ase
mănătoare s-a ajuns şi în cercetările efectuate de D O NeA S TE R şi

GREGORY, 19<18; BROADBENT, 1949; RăNNEBECK,

1955 a, 1955 b.
In ceea ce priveşte eliminarea surselor de infecţie din interiorul

culturii, în cazul virusurilor care manifestă cu întîrziere Si111ptomele
bolii, cercetările efectuate de unii autori (H 1 L L E şi colab., 1953;
\Al O L F, 1955), den10nstrează că înainte de efectuarea eliminării este
necesar să se execute tratalnente cu inseeticide sistemice pentru dis
trugerea vectoriloL Acest fapt reiese şi din interacţiuneaîntre tratamentele
cu insecticide sistemice şi elilninarea surselor de infecţie din interiorul
culturii (tabelul 3), care evidenţiază că în cazul virusului răsucirii frun-
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zelor trutan1entele sisten1ice sînf decisive în prevenirea răspindirii in
fecţ.iilor, atit cu eliminarea plantelor infectate cît şi Hiră eliminarea
acestora. In cazul eIectuiirii a 3-5 tratamente, procentul de infecţie cu
virusul dIsucirii frunzelor se n1enţine in medie constant intre eliminat
şi neeliminat, dur prin neefectuarea tratamentc1or, între eliminare ,'Şi

neeliminare, sint diferenţe semnificative.

Tabelul 3

Influenţa interacţiunii tratamentelor cu insecticide sistemk3 şi eliminării

surselor de infecţie din interiorul culturii asupra variaţiei

gradului de infecţie cu viJ·oze.

(Effect of interactions of trcntmonts with systcmic insccticides and of elimination
of infQction SDm:ces from the innel'side of the plot on variation of virotic

iofceUon degrcc)

Factorul Plante infectate

VYC VRFC total viroze
B l ) F2)

o' reIat. 5CI1111. o' reIat. semn. n reI<',1.. semn." ,o il

f t 0,82 100 0,913 100 L80 100

bi f 2 0.701 90 1,18 120 *** l,D:1 107 ...

i:J 0,75 91 1.77 101 *** 232 140 "**

Îl 1,5·0 100 1.01 108 :2,:51 100

b J iz 1,1.2 95 1,13 111 ~;~ * '2.J"1 10:.2 *
f:. 1,12 93 1,95 lD3 3.,]0 135 ***

D1. 50/0 0,09 0,10 0.12
))1. 1% 0.11 0.13 O,1:'i
DL 0,1% O,U: O,lG 0,20

1) b l = cu eliminarea plantelor \·'irozate (infected plants eliminatcd).
\)2 = fără eliminarea plantelor virozatc (infected plants not elimina led) .

2) f, = 5 tratamente (tl'eatments).
f, = 3 tratamente (trcatments).
f 3 ~ O tratamente (treatments).

in cazul virusului Y, trntarnentcle cu inc:ecticide sistcmice n1..1 au
contribuit cu nimic la efectul elimin,Irii plantelor bo1nave asupra redu
cerii infecţiilor. Pentru total viroze, rezultate12 pledează in favoarea tra,
tamentelor, 111cli ales în cazul elilnin~lrii surselor de infecţie din interiorul
culturii, care, in cazul neaplicării acestora, cresc cu 35-400/ 0,

Din analiza interacţjunii dintre ejrrdnarea surselor de infec)~ie

şi condiţ.iile de climă (reflectate în evoluţi1a populaţiilor de afide) din
anii de cultură ale cich..urilor experimentale (tabelul 4), se constată

că, pentru vi1'usu1 Y, neeliminarea plantelor bolnave din interiorul cul
turii m[lreşte procentul de infecţie cu 47 0/ 0 în Cl (1969-1971), pînă la
150i% în c3 (1971-1973). Spre deosebire de virusul Y, pentru virusul
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Tabelul 4

Influenţa eliminării plantelor virozate din int.eriorul culturii asupra infecţiihH"

cu virusurile Y şi răsucirii frunzelor, în funcţie de condiţiile .anilor de cultură

(Effect of elimination of virus diseased plants from the inner side of tlle plot
on occurance of Y anel leafroll viruses, in dcpcndance on clima)

Factori Plante infectate (°,'0)

OJ33 100 1.85 100
(un 112 2,43 1;,"1 ***

J ,27
i

10'0 un 100
1,24, (iB 2,4<2 127 ***

l.B~3

I
100 2,'lD 100

l,D.3 105 3.60 145 ***

O,OEl 0,18
0,11 0.25

I

VRFC total viroze

Isemn. -il-,'n--I-re-I-at-~.--s-e-n1-n-.----O,'n----:--re-Ia-t-.--s-e-m-n-.-

le:)
230

100
]'1{

100
H)4

VYC

I reIat.O'il

0,61)
1,()7

1,02
1,50

DT. 5010 0.16
DL In/o 0.23
DL

c" I lJ'

-Cjl~

c, I e~ I
c, I i;~ I

il CI == clima anilor 1959-1971
e, =L clima anilor 1970-1972
c. clima anilor 1971-1973

2) b l cu eliminare (eli mina teci).
lJ, ~= far!:, eliminmoe (not eliminated).

r;'isucirii frunzelor, eliminarea plantelor bolnave scade foarte putin pro
centul de infecţie, de la 5-120/0 in c, şi C:l, iar pentru ciclul al doilea
(1970-1973) efectuarea acestei lucrări a dat diferenţe mici şi nesemni
ficative. Aceasta 'se poate explica tot prin faptul că yirusul este vehiculat
din afara culturii, şi in plus plantele infectate secundar rămin mai mult
in cultură datorită apariţiei mai tirzii a simpto111elor. Analizînd însă

efectul acestei interacţiuni asupra infecţiei totale (cu a111bele virusuri)
se constată că neeliminarea plantelor bolnave creşte constant şi foarte
semnificativ procentul de infecţie, şi anume, de la 270/0 în condiţiile

cicl ului al doilea, pînă la 450/ 0 in ciclul al treilea.
Din interacţiunea intre efectul cumulat al anilor de reinn1ulţire

(categoriile biologice), condiţiile clin1atice ale anilor în oare s-a experi
mentat şi eliminarea plantelor vi1'ozate (tabelul 5), se constată în anul al
doilea şi al treilea de reinn1ulţire o cOluportare diferită a răspîndirii

ce lor două virusuri.
Pentru virusul Y reiese că, în toţi anii, eliminarea a avut o influenţ<.l

sernnificativă şi foarte sen1nificativă asupra reducerii procentului de in
fecţie, care a variat între 37-60% in anul al doilea de reinmulţire şi

intre 81-927% in anul al treilea de reinmulţire. In cazul virusului răsucirii

frunzelor nu rezultă variaţii semnificative ale procentului de infecţie. Va
loarea procentuală a factorilor C şi D (clima şi anul de reîmnulţire)

deţine ponderea acestei interacţiuni. In primul caz, prin infecţiile fluc
tuante produse, datorită. condiţiilor diferite de climă ale anilor in care
S-'(1 experin1entat şi, in al doilea caz, acumulării infecţiilor de la un lan
la altul de reînmulţire, reflectat prin infecţia totală în oazul neeliminării
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Tabelul 5

Influenţa intera$cţiunH anilor de reinmulţire, anilor de cultură şi eliminării

plantelor infectate asupra variaţiei gradului de infecţie cu viroze.

(Effect of interadion between remuItipIication years, cropping years
aud elimination of virus diseased plants on variation of virotk

infcction degrec)

Factori Plante virozate (O/~)

I I
VYC

I
VRFC

I
total viroze

D 1) C 2) B3)

I Isemn. I Isemn. I Isemn.% reI. OI reI. o' reI.10 10

Cl I b1

I
0,88 I 100

I
- I 0,81

I
100

I
-

I
1,69

I
100

I
-

b? 1,2;:1 140 li< O,B,1 100 - 2,0·} 121 *

dJ c2
I

bl
I

0,76
I

1100 I -
I

0,44
I

100
I

-
I

1.20 I 100
I

-
b? 1.0't 137 '" 0,60 13-6 - l,G5 137 **

I I I I I I I
_._-

c3
I

bl I
0,92 I 100 - 2,40 100 - 3,31 100 -

b? 1,47 160 *** 2.50 104 - 3.97 120 ***

cl

I
b1 I

1.,36 I 1:00 I - I 1,11 I 100 I -
I

2,,4,8
I

100 I -
b~ 2,46 181 *** 1,43 129 ** 3.89 157 ***

d3 C2 I b1 I
0,39 I 100

I
-

I
3,03

I
100

I
-

I
::',42 I 100 I -

b2 1,72 441 *** 2,77 92 O 4.49 1~'1 ***

c3 I b1 I ,O,W I 100
I

- I 2.4-4 I 100 I -
I

2,14 I 100
I

-
b2 2,78 927 Ilo"'''' 2,64 10B - 5,42 198 ***

DL 5010
DL 10/0
DL 0.10/0

0,22
0,39
OAO

0,23
0,31
0,40

0,26
O.3:i
0,46

1) d2 = după doi ani de l'eînmulţire (after 2 remultiplication years)
d3 = după trei ani de reînmulţire (after 3 remultiplication years)

2) CI = 1970 3) b l = cu eliminare (eliminated)
c, = 1971 b2 = fără eliminare (not elimil1ated)
C3 = 1972

plantelor virozate, unde procentele de infecţie variază intre 3.8900 pIna
la 5,420/0' In general, se poate spune că in această interacţiune, determi
nantă în reducerea procentului de infecţie cu viroze este eliminarea plan
telul' virozate din interiorul culturii, datorită căreia infecţiile pot fi,
practic, unifonnizate între anii de reînmulţire, sau pot fi chiar reduse in
al treilea an de reînn1ulţire faţă de anul al doilea, în funcţie de evoluţ.ia

populaţiilor de afide din anul de reinmulţire.

CONCLUZII (1). Rata de infecţie cu virusurile transmise prin afide
creşte în culturile de cartof pentru .sălnînţă in condiţii de neizola1'e cu
83-84% în primii doi ani de reînmulţire şi se accentuează in al tI-eilea
an de reînmulţir:e. Ca urmare asanarea zonelor închise de culturi cu
peste 100/0 infecţie trebuie realiziată tot.al, iar înmulţirea eartofului pentru
sămînţă pe loturi selnincere proprii sau în unităţi judeţene specializate
reclamă izolarea acestopa. (2) Eliminarea plantelor infectate secundar din
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interiorul culturilor cu reinn1ulţire in masă are o influenţă foarte sen1ni
ficativă asupra reducerii ratei anuale de infecţ.ie, în special asupra viru
sului Y, la care în cazul neeliminării, infecţiile cresc cu 470/0 după doi
ani şi cu 241 % după trei ani de reînmulţire. (3) Pentru virusul răsucirii

frunzelor, eliminarea surselor inh:~rne de infecţie dă diferenţe IUUlt ll1ai
mici. In acest caz se constată că prin efectuarea de 3-5 tratan1ente cu
insecticide sistemice, procentul plantelor infectate se reduce semnificativ
cu 20-80%' (4) Interacţiunea intre efectul eliminării plantelor virozate
şictOndiţiile anuale de ,cl6.m,ă este foarte semnificativă pentru virusul Y
şi nUIuai în unii ani este seInnifioaltivă şi pentru virusul răsuciriii frunze
lor. (5) Din intena'cţiunea complexă între efeatuleumulat al ,anilor de re-
Înmulţire, condiţjile clinll8.itioe anuale şi elin1irnarea plallitelor virozate se
constată !că in conteXitul 3sanăTii zonelor închise de culturi cu peste 10;Q/o
infecţii cu virusuri transluÎsibile prin afide, elim,inării timpurii şi repe
tate a surselor de infecţie din interiorul cultUlrii şi aplii'cării in cOll1plex
a celorLalţi faatori tehnologici analizaţi (plantarea la epoca optimă, COffi

ba,tere-a tafidelor vectoa.re), există posibilitatea îlT'J\bunărt:ăţirii !mlaterialului
de plant;at la toate categoriile biologice produse în zonele închise,
inclusiv la categori1a biologică It, al Icărei procent de tuherculi infeCltaţ:

cu virroze grave se va putea redrUice de la 100/0 la 50/0. 'IAceasta pledează

în favoarea revizuirE standa.rdului de stare fitosani:tară al camofului pen
tru sămînţă.

Predată Comitetului de redacţie

la 14 octombrie 1976
Referent: ing. N. Cojocaru

STUDIES aN DECREASING THE SPREADING OF THE VIRUS Y
AND LEAFROLL IN paTATO FIELDS FOR SEED PRODUCTION

SUMMARY

Series of po:lifactorial experiments with the variety Desiree (resistant to Y vi
rus and very susceptible ta leafroll virus) weTe carried an in 1969-1974 in Braşov.

If in the neighbourhood the1'e is a crop 100/0 infectetd, the infection by the two
viruses i5 incr.easing by 83% aHer one year of seed multiplioation and 123010 after
three years of seed multiplication (table 1). II the field is well isolated by exter
nal sources of virus infection, the early and repeated rejecting of diseased plants
decreases the rate of infection especially of virus Y ; if the rejecting is not made
the occumnce of infections increases wHh 47% after two years and 241010 after
three years (table 2). In the case of leafroll virus occUl''!ance, if the internal sources
are not discarded the infection rate is not too high ; but if treatments by systemic
insecticides are a.pplied the effect of discarding increases, the rate of infections be
coming 20-81010 lower in function of the number of treatJ;hents (table 3). Judging
the complex intJCraction between the cumulated infections· in YOO1'8 of multiplica
tion, the climate of each year (expressed by the development of the aphid popu
1atio'11s) and discarding the infection sources (for virus Y aud leafroll), after three
ycars of multiplkation thc infeetions by both viruses are present 3.89-5.42010 if thc
infection sources are not rejected and· 2.48-3.42% if the infection 80urces are
absent.



74 S. MAN ŞI C. DRAICA

VERSUCHE HINSICHTLICH DER VERKLEINERUNG DER VERBREI
TUNG DER Y VIRUSE UND BLATTROLLEN BEI

PFLANZKARTOFFELN

ZUS:AMMENFASSUNG

Die Ergebnisse cIDlger polifaktoriellen Versuche mit der Kartoffelsorte De
siree (widerstandsfăhig gegen dem Y Virus und sehr anfăllig gegen dem Blattroll
virus) durchgefuhrt in der Zeitspannc 1969-1974 im Forschungsinstitut fUr Kartoffel
und Zuckerrubenbau Braşov, unterstreichen elass die 1nfektionen mit den beiden
Viren in nichtisolierten Bedingungen in elen Kartoffelschlăgen mit uber 10% 1nfo1-;:
tionen gcgenuber dem Durchschnitt mit 8:30/0 nach einem Vermehrllngsjahr llnd
mit 123% nach drci Vermehrungsjahren (Tabelle 1) aufwachsen.

Untcr Bedingungen eines von i.i.usseren 1nfektionsquellen gut isolierten Pf1anz
kartoffe1schlag mit fruhzeitigen und wiederholten Entfcrnung der Infektionsquel
len innerha1b des Sch1ages, hat einen grosseren Einf1uss Liber clie Senkung cler
jtihrlichcn 1nfektionsrate, vor allem Virus Y bei we1chem in Falle einer Michrent
fernung, die Infektionen im Durchschnitt 47% in zwei Jahren und 241% nach drei
Vermehrungsjahren zunehmen (Tab. 2).

Beim B1attrolIvirus gibt clie Ausscheidung der Infektionsquellen vieI kleinere
Differenzcn. In diesem Fall wi:ichst der Beseitigungsefekt elurch elic B1attlauscbc
kămpfu..;,J.,g mit systematischen 1nsektiziden, durch we1che' die 1nfektionen wesent-·
lich reduziert werden, durchschnittlich mit 20-81% in Abhi:ingigkeit mit der An
zah1 cler angewcndeten Behandlungen (Tab. 3).

Aus der komplexen Interaktion zwischen elen gesammelten 1nfektionen der
Vermehrungsjahre, jăhrlichc Klimabeelingungen (widerspiegclt clurch clie Entwik
klung der Lausepopulation) uncl Beseitigung der Infektiollsquellen (mit elen Vi
rus:'n Y und BlattroIl) wird festgestellt dass naeh cll'ei Vermehrungsjahren clie 1n
fektionen hervorgerufen werelen elurch die beiden Vi1'cn. in Funktion cler Jdima
tischen Bedingungen cler Jahre (Tab. 5) zwischen 3,89%-5,42% im Fall der
Nichtbescitigung cler Infektionsquellen uncl 2,48% unel :3,42% im FalI cler Bcsci
tigung, osziliert.

lICCJIEI{OBAHIIE IlF'OllECC,\ OCJIABJIEHHfI PACJTPOCTPAHElJIIH
BIIP:'l-COB ~,- II L (CP;:PJ'qHBAHIIE JIHCTbEB)B IIOCEBAX

CEIVIEHHOrO 1{l\PT()clJEJlH

P ]'J :3 la :J[ le:

Pegy,IThT:lThl ~e.Ioro pJ1;:J;a MHorofI)<tHTopHbIX OilbITOB C COpTOM Desiree (ycToittIn
BhIM I; BIlpyey y VI O'IeHb LlyBeTBHT8JThHhIM 1'; nnpycy CKpytIIIBaHUH mICTbe'B) npOBe
i(8HHhle B t969-1974 r. 1'. n J3panIOHCHO)f uay LfHo-IICCJle;(OHa'l'8JIhCI';OM llHcTIlTyTe

HapToe11eJr8Ho;:\cTBa Il CHel;,~[()HOi(eTHa,nOJ\a3hlHalO'I', TfTO n uemw.'mpOHaIUlbJX yc,"roHHHX,
nopameHHH HbI:lhlnaC'Vlhft3 'JTlL'\11l ;(nYMH rmpy('.a~1l1 BO:31WCTHlOT n epe;(HrYM H;:t 60.Tf88

q8M 10%; Ha 83%) uoc:re 1'0;(3. rroBTopuor'o pa:L\IHO;W311IlH It Ha J:2~)% -- IIOC:IG Tpex

.'TeT UOBTOpUOl'O pa'lMrfOfl,eHHH (TaOmU\a t).
13 yC:IOBHHX 1l0ecr3H XOpOIHO IL30:IllpOBcUIHOl'O 0'1' Hn8UlIlr'll'O [lCTO'UUJJ;a J1n(lJCl>nl~n,

paHHee II IIOBTOpHOO y;ea,;lellue OLfaron IlJHtlOJ;IeHH u:: rroeCBCI, JIMHWr O'Hlllh ;(OCTOBep

HO('\ B.ITIlHHnc. II a coUpaIJeClllle l'O;\OHOrO npOL(CHTa aapafl-;eUJIIT, OC06CHIIO ua Bupyca

Y HCy,1,aJleHHC uopaateHUH B Cpe;(lreiVl IIa ',7 % UOCJIe ;(Byx ,'[wr Il Ha :h,'l % lIOCJIe Tpex
,'leT nOB'ropnol'O pa:lMfIOm8lUIH (TaOmrl(a 2). B c.'ly'lae IHlpyca L (CHpy"HlmuluA .'llH;

ThAB) Y;Ca,'lt3[fUe O'r<1.I'OB HI[(peIU\HH ;(aeT >l!fa'[WrCJlhHO lII8!ThIIJI[e pa:}HHJ~hl. B aTOM

C,ily'Hle, oopaOOTi\!1 C CUCTeM HhIMIl HUCel;'['HnH;(aM Il Il(\l,OT 1; yneJIll'IeHllIO ;)(IHIHmTa

Y;l.am}HUH, :rapa;!,efUle CHumawrCH O'Ii)f[b ;eOCTonepllo, B epe;OIeM Ha 20-81 %, :B aaUUCH

MOC1'1f 01' 'IHCJIa npHMenHeMbIX o6pa6oTOl'; (Ta6JIlHţa 3).
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Ha EOMl1JI8f,CHOfO il3<UIl'dO,J;811cTBHI1 Mcaqy HUHOII.18IUlbL'1'l BupaiHeHI:I8M il fO~1;h[

IlOBTOpHOfO paaMHomOHUH, fOIIOBbI1\'lJI I,JIHMaTIPlCCK11MH YCJIOilHfDHI (oTpaa,eHHbI8 paa

8111'1181\1 IIOJIF1HJUrii: Tc-rCti) II YIJ"UIOlIIICM IICTOtIHHl\oB aapum8HlIH (BJ:lpycu~m Yn CI,py
tII1BaUI1fI JIUCTb8B), CJI 8;l,y 8'1', tITO nOC,ilO TpCX ,n8T IIOBTOpIIOfO pUaMHOiJ;OHIHI II D 3a

BHCH1I1OC1'H 01' I'.7IIIMaTIPTeCl'HX YCJIOBIili (TaOJIIIIl,a 5), uapafH8uluI Dbr:3UaIIJJ:hI8 aTIlMlI
;l,DVMH BIlPVCU:l\lH IlO.180JIHTCH 0'1' ~),89 % 1l,0 5,42 % il C,TIytW8 H8VI~UJI8JlHrr HC1'OtIlHIl\oIl

3apaa\8IIlUI~ Il 01' 2,'l8 % 1l,0 3,'12 % il CJlytIUC oCYlJV:CTIl~I81InH :)i'otl pa60TbI.
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Referent: ing. N. Cojocaru





77

Lucr. şt. LC.C.S. - CARTOFUL, 1977, vaL VIII

CERCETĂRI PRIVIND TEHNOLOGIA DE CULTIVARE
A CARTOFULUI TIMPURIU

GH. DINA *)

Cultivarea sub material plastic a cartofului extratimpuriu pe
nisipurile din sudul Olteniei a contribuit la realizarea unor pro
ducţii ridicate de tuberculi şi de calitate superioară.

Astfel prin mulcirea solului cu peliculă de polietilenă de cu
loare neagră s-a obţinut un spor de producţie cuprins între
3,4-3,6 tone/ha faţă de cultura martor-nemulcită (tabelul 2) şi un
spor de beneficiu de 7000-8 O{)O lei/ha (tabelul 4), cu toate chel
tuielile care se fac cu materialele şi manopera. Sub mulci se for
mează un număr mai mic de tuberculi, dar de dimensiuni mai
mari ceea ce :Dace să fie încadrnţi în categorii superioare de ca
litate.

Protejarea plantelor cu adăposturi joase din polietilenă per
fOliată pe întreaga suprafaţă şi mulcirea solului au deterrninat ob
ţinerea celor mai mari producţii de cartofi (17 tone la ha), în
acest caz beneficiul realizat avînd o valoare mai mică da'torită

cheltuielilor ma;ri care se fac.
Faptul că se obţin beneficii importante în cultiv:area forţată

a oartofului recomandă această metodă spre a fi extinsă la nive
lul unităţilor de producţie, în scopul aprovizionării populaţiei cu
produse proaspete primăvara foarte devreme.

Cercetările întreprinse la Staţiunea ExperilTIentală Tîmbureşti au
scos în evidenţă posibilitatea valorificării la un nivel superior a nisipu
rilor din Oltenia, prin cultivarea oartofului extratimpuriu şi timpuriu.
Realizarea unor producţii de 10 tone/ha tuberculi primăvara, începînd cu
a doua decadă a lunii mai, presupune folosirea 111aterialelor plastice pen
tru cultivarea forţată a cartofului şi aplicarea unei tehnologii corespun
zătoare.

Preocupări de a cultiva această specie sub plastic au avut o serie
de cercetători din Italia (B ASI LE, 1971), R.F.G. (M U L LE R, 1973),
Bulgaria (51 M O N O V, 1969), R.S.R. (D 1 N A şi BAL A SA, 1976), care
au arătat avant,ajele folosirii foliei de polietilenă pentru obţinerea unei
producţii tilTIpurii de tubeI'culi, fapt pentru care această n1etod<..1 s-a ex
tins la nivelul unităţilor de producţie, pe suprafeţe însemnate.

. *) Facultatea de horticultură, Universitatea Craiova.
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In&copul stabilirii tehnologiei de cultivare a cartofului protejat cu
folie de polietilenă în ţara noastră vom prezenta datele experimentale ob
ţinute în perioada 1972-1974 la Staţiunea didactică experimentală Tîn1
bureşti, privitoare la modul de protejare a plantelor şi efectul maselor
plastice asupra producţiei de cClrtofi.

OONDIŢII DE EXPERIMENTARE ŞI METODA DE LUCRU. Terenul pe care
a fost amplasată experienţa este specific nisipos, slab fertil, cu un conţinut redus
de azot, fosfor şi potasiu asimil:abil. In compoziţia meeranică, nisipul reprezint[l
90,68-96,97%, iar celelalte componente numai 3,03-9,32%.

Condiţiile de mediu în perioada experimentării au avut valori normale spe
cifice zonei, ceea ce a permis executare,a lucrărilor de plantare la timp. Variantele
luate în studiu au fost cele menţionate în tabelul 1.

Tabelul 1

Variantele experimentate (Experimental variants)

Nr.
var. Specificarea variantelor

1. Plantat la ad. de 6-8 cm, fchă mulcire şi protejare (mt.)

2. Plantat la ad. de 6-8 cm în teren ncmulcit şi neprotejat. erbicidat cu 2,3 kgjha
Prometrin.

3. - Mulcit cu peliculă neagră periorată.

- Tuberculi plantaţi pc sol jumătate sub peliculă neagră, jum.cîtate în dreptul
orificiilor.
Cultura protejată - adăpost tunel din peliculă de polietilenă tmnsparen t(l
perforată pe toată suprafaţa.

4. Tdem V:1 m.ulcit + plantat.
Cultura protejată - adăpost tip tunel din peliculă de p:;lictilenli tran.';
parentă pcrforat.cî numai la coama tunelului. respectiv pe treimea llli
superioară.

5. - Idem V:J mulcit + plantat.
Cultura protejată adăpost tip tunel din pclicu}[t de polietilen[l trmiS-
parentă superficială. .

6. - Mulcit cu pelicul;"t ncagrc'i perforat;'l.
Tuberculii planta i i la 2 cm ad. în sol în dreptul orificiilor.

- Cultura protejată cu adăpost tip tunel din pclicuU't de polietilcn[t trans
parentă pcrforată pe întreaga suprafaţă.

7. Idem Ve mulcit + plantat.
Cultura protejaEt cu adăpost tip tunel din pelicuEt de poliet.ilenă trans
pare'nUt perforată numai la coamfî.
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NI'.
var.

Tabelul 1 (continuare)
,--------------------------,

Specificarea variantelor

8. - Idem VG muIeit + plantat.
- Cultura protejată cu adăpost tip tunel din pc'licllli.l de polietilenă tnms-

parentă neperforată.

9. -- Idem V() mulcit + plantat. Neprotejat.

10. Idc~rn VtJ mu1cit,
- Tuberculii plantaţi la G--B Clll adîncime în sol. Neprotcjat.

11. - Plantat la 2 cm adîncime în sol.
- Protejat cu adăpost tip tunel din peliculă de pcli!:'tiJ('n~\ transparentă n('

periOl'ată.

12. - Plantat la 6-8 cm adincime în sol.
Protejat cu adăpost tip tunel din peliculă de poli,tilenă transparenti.l pe1'
forată pe întreaga suprafaţă.

13. Plantat la 6-8 cm adîncime în sol.
Erbicidnt cu 2,5 kg/ha Prometr'in.
Protejat cu adăpost tip tunel elin peliculă de polie'tilenă transpnrentă per
foratEl pc întreaga suprafaţă,

14. - Mulcit cu pelicul{( neagri.l perIorată. PerforărilC' obţinute cu un obiect
metalic ascuţit.

- Plantarea + protejarea idem VJ .

15. - MuIeit cu peliculă neagră.

- Plantat pe sol tuberculii la dist. de ;."0 mm. Deasupra tuberculului pelicula
neagră se crcstE,az{l cu un cuţit.

- Protejat cu adăpost tip tunel din peliculă de polietilcnlt transparentă per
forată pc întreaga suprafaţi.l.

Pentru plantare s-au folosit tuberculi de cartofi încolţiţi din soiul Ostara, iar
pregătima terenului a constiat în fertiliz,area cu îngrăşăminte chimice toamna (30CJ
kg/ha superfosfat, 200 kg/ha sare potasică) şi primăvara (200 kg/ha azotat de amo
nill) urmată de aratura adîncă şi modelarea terenului în brazde înălţate.

Datele tehnice privind tehnologi,a de cultivare a cartofului sub folie de poli
etilena sînt prezentate în tabelul 2. Menţionăm că rezultatele de producţie aparţin

celei de-a doua reco:ltări.

Odata cu plantarea tuberculilor s-a aplicat mulciul pe sol şi s-au confecţ.ionat

ac1ăposturile tip tunel, conform specificului variantelor. Pelicula de culoare neagră,

pentru mulcire, s-a perforat manual, C/J orificiilor 6 CITI, distanţate la 30/24 Cl11, co
respunzător schemei de plantar,e a tuberculilor în sol, iar pelicula de polietilenă

transparentă s-a perforat pe întreaga suprafaţă sau numai la coamă, 0 orificiilor
12 mm distanţate întJ.'e ele la. 10/10 cm.
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Tabelul 2

Date tehnice privind tehnologia aplicată culturii de cartof timpuriu
prot.ejată cu material plastic.

Technical data concerning technology of early potato cropping using
protection system with plastic ioBas. 1972-1974

Anii de experimentare
Specificare

1972 1973 1974

Data aşezării tubcreulilor la îneolţit
10.II 16.!1 13.II(exposure for sprouting)

Durata îneolţirii - zile (days for sprouting) 38 36 34

Data plantatului (planting) l&IIl 24.III 19.III

Data răsăritului (emergene€.') 3.IV 4.IV 2.IV

Temperatura la plan- în sol media 6,9 S,4 6,4
tare aC (planting în aer la su- znedia 7,4 9.3 8,6
tempera ture) praf. solului maxima 2.1.1 18,9 19,4

Data desfiinţării adăpostului 26.1V :::.J.1V 29,1V

Temperatura la des-
fiinţarea adăposturi- în sol media 17 ,~l 17,7 16,8
lor aC (temperature în aer la su- m,ectia 20,3 21.4 22.0
when folias were re- praf. solului maxima 37,8 39,1 4·0,1
jeeted)

Data primei reeoltări (harvest) 30.V 11.V1 7.VI

Numărul de zile de la plantare pînă la
prima recoltare (days sinee planting tiU 65 C8 7:',
first harvest)

Numărul de zile între reeoItari 8 11 7(days between harvest times)

Numărul de zile de la desf iinţarea adăpos-

tului pînă la prima recoltare (days sinee 30 31 83
folias reaetion tiU 1 harvest)

Cantitatea de tubereuli plantaţi la ha-kg
3GOO 35,00 4000(tubel' seed planted kg/ha)

Distanţa de plantare - cm
110/30/24 110/30124 110/30/24(planting distance)

Densitatea la ha (plants per ha) 59524 59524 59524

Numărul udărilor pe întreaga perioadă de
6 5 U

vegetaţie (spraying number)
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HEZULTATE OBŢINUTE. Condiţiile de mediu create prin amplasa
rea diferitelor tipuri de adăposturi confecţionate din peliculă de polieti
lenă transparentă peste plantele de cartof şi mulcirea solului cu peliculă

neagră, la oare se adaugă adîncin1ea de plantare a tuberculilor, influen
ţează în n10d diferit procesul de creştere a calţilor, răsărirea plantelor şi

creşterea lăstarilor.

Pe baza rezultatelor obţinute, se constată că în condiţiile nisipurilor
din sudul Olteniei, colţii tuberculilor plantaţi prin aşezarea lor pe sol, sub
falia neagră sau transparentă, pornesc foarte greu în vegetaţie sau nu
pornesc de loc, datorită umidităţii reduse, care determină uscarea nisi
pului la suprafaţă şi oscilaţiilor de ten1peratură generate de condiţiile

mediului exterior. Uneori se întîmplă să pornească în vegetaţie numai
acei colţi care sînt situaţi în zona de contact a tuberculilor cu solul, însă

ritmul de dezvoltare este redus, iar lăstarii rămîn subţiri şi firavi. Spre
exclnplificare prezentăm în tabelul 3 principalele elemente ale creşterii

Tabelul 3
Influenţa protejării cu material plastic asupra dinamicii de creştere a Iăstarilor,

0J0 de răsărire şi numărul tuberculilor de cartof timpuriu la cuib -;- 1974.
Effeet of protection with plastic folias on growth dynamics of shoots.

emergence percentaje and tuber number in a hili. Early IJotato crop in 1974.

Plante Nr. mediu Inălţimea me- Viteza Numărul mediu
răsărite de Iăstărire die a Iăstari- medie de tuberculi la

3.V la cuib lor (cm) la
zilnică cuib Greut.

Va- medie a
rianta

I I I

de creşt.

I
unui tub.

Ofo fată a lăst. % faţă g
nr. Ofo nr. de m·t. 3.V. 21.V. cm nr. de mt.

3-21.V

1 82 97 4,1 100 8,7 32,4 1,4 8,6 10·0 22,5

2 7,2 S5 3,7 90 8,9 35,9 1~6 7,3 85 34,5

3 46 54 3,7 90 B,,7 22,1 .o,8 4,4 51 85

4 58 69 3,5 85 13,4 31,2 1,1 6,2- 72 29

5 60 7l 3,6 ,87 17,1 28,9 0,7 6,'1 74 34,8

6 72 85 3,1 75 .20,5 32,4 0,7 5,2 60 53,2

7 74 88 3,5 85 15,7 37,3 1,2 6,7 77 ::~,9

8 76 90 tivO 97 30,2 37,1 '0,5 6,1 71 38,9

9 84 10i0 4,1 1010 16,1 41,5 1,5 6,2 72 37,9

10 ,810 95 3,8 92 14,9 37,4 1,3 5,8 67 31,0

11 76 90 4,,2 102 26,4 36,6 0,6 6,2 72 4,8.,7

12 78 92 3,6 87 28,7 45,5 '0,9 7,0 81 34,9

13 70 83 4,4 107 23,4 43,3 1,1 7,7 90 39,6

14 62 73 3,8 92 16,5 37,3 1~2 5,7 66 39,1

15 42 5-0 4,4 107 J..6,7 37,8 1,2 5,1 59 50,1

6 - e 12&1
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vegetative pe anul 1974, an în care numărul de goluri în cultură a fost
lnai mare ca urmare a unui procent de r[lsărire n1ai scăzut, cuprins între
50-1000/0, datorită condiţiilor climatice nefavorabile din primăvară. Se
constat[lastfel că la plantarea pe sol a tuberculilor, corelată cu mulcirea
şi adăpostirea culturii - V;l, VIj., Ve, V1;) - s-au înregistrat cele mai
multe goluri (procentul de r~isărire 50-71 0/ 0), datorită factorilor de me
diu care au acţionat defavorabil la nivelul solului (telllperatura a înre
gistrat valori scăzute, ceea ce a detern1inat distrugerea Iăstarilor tineri).
Pelicula de polietilenă întreagă folosită la confecţionarea adăpostului tip
tunel, faţă de adăpostul cu peliculă perforată pe întreaga suprafaţă, re
ţine o cantitate mai mare de căldură la începutul perioadei de vegetaţie,

se creează. astfel condiţii mai bune ele pornire În vegetaţie a colţilor, ca
dovadă că şi nUIllărul de cuiburi răsărite este mai mare. La a doua grupă

de variante (VG, V 7, Vs) cu dublă protejare dar plantare superficială în
sol a tuberculilor, procentul de răsărire (85-90%) este apropiat de cel
al variantei martor; de asen1enea .şi la variantele numai mulcite
(Vg-1000/ 0 ; Vio-950/ o) sau nun1ai protejate (Va -900/ o ; V12-920/o).

Viteza n1edie zilnică de creştere a lăstarilor în lungime calculată

pentru perioada 3-21 mai (tabelul 3) are valori 111ici la majoritatea va
riantelor protejate ,cu adăposturi joase tip tunel, în ultilna lună de vege
taţie, ea urmare a faptului că în etapele anterioare, avînd condiţii de n1e
diu mai bune, masa vegetativă s-a dezvoltat, iar în această perioadă cresc
şi se forn1ează tuberculii noi. Această afirmaţie este întărită şi mai n1ult
ele fraptul că în perioada în care s-au efectuat n1ăsurătorile, tOlcute plantele
din experienţă au fost puse în condiţii egale de lumină, adăposturile fiind
desfiinţate, iar mulciul acoperit de frunze şi lăstari.

Cel m'ai luare număr de tuberculi la cuib s-a determinat la variantra
martor (8, 6), dar greutatea medie pe tubercul nu depăşeşte 22,5 gralue,
faţă de 85 grame la V3 unde sînt numai 51°/0 tuberculi (faţă de Vi) sau
peste 50 grame la VG şi VJ;3. Deci în cazul cultivării forţ!Rte a oartofului
se obţin tuberculi n1ai puţini la ouib, dar de diluensiuni m'ai mari, deci
de o calitate comercială superioară, care se poate valorifica la preţuri

mai bune.

Producţiile realizate la cultura de cartof timpuriu protejat cu mate
rial plastic sînt în genel~al bune, scoţînd în evidenţă faptul că nisipurile
asigură condiţii corespunzătoare creşterii şi dezvoltării tuberculilor şi

prezintă diferenţe nu numai faţă de cultura neprotejată, dar şi între di
ferite tipuri de adăposturi folosite, condiţiile climatice ale fiecărui an din
perioada luată în studiu influenţînd în n1are măsură nu nUlllai producţia

la unitatea de suprafaţă, dar însăşi durata perioadei de recoltare.

Producţia de tuberculi redată în tabelul 4 este cuprinsă între 12,2 şi

17 tone/ha. Faţă de varianta n1artor, ee se înscrie cu 12,2 tone/ha, înre
gistrăm producţii sensibil n1ai 111ici la variantele 4, 5 şi 14, iar în cazul
celorlalte variante se obţine un spor cuprins între 0,2 şi 4,8 tone/ha în
funcţie de specificul acestora, spor ce se datoreşte cultivării forţate a
cartofului.
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Tabelul 4

Influenţa protejării cu material plastic asupra producţiei de cartof timpuriu.
Effect of protectiol1 H:ith plastic foBas on early potato yield (1972-1974).

Producţia de tu]).
DU. ~

Varianta
I tha Semnif.

tha OI sd
,Il

1 12,,2 100 - - -
2 15,8 129 3,6 2,6 **
;3 14,1 115 1.9 1,4 -
4 12,2 99 - -0,01 -
5 11.4 94 -0,8 -<J,5 -
6 17,0 139 4,8 ?.4 ***
7 16,7 137 4,5 3,2 **
8 14,5 118 2,3 l,G -
9 15,8 129 3,6 2,6 **

10 15,6 128 :'\,4 2,5 *
11 13,7 112 1,5 1,0 -
12 15,3 125 3,1 2,2 'it

13 15,4 1<26 3,2 2,3 *
14 12,0 98 -0,2 -0,15 -
15 12,4 1,01 0,2 0,15 -

DL 5% = 2,78
DL 1% = 3,71
DL 0,1%=4,77

C0111parînd rezultatele obţinute, înansan1blu, la variantele 3, 4, 5,
14 şi 15, la care s-a efectuat protejarea cu peliculă de polietilenă trans
parentă perforată pe toată suprafaţa, numai la coan1ă sau neperforată şi

mulcirea solului cu peliculă neagră, se constată că producţiile medii în
registrate sînt apropiate de martor (diferenţele fiind în limita erorilor).
Trebuie lTIenţionat faptul că, exceptînd anul 1972, în a cărui primăvară,

după plantarea cartofului, au survenit vînturi puternice ce au deterrni
nat spulberEiri de nisip şi a materialului plastic instalat pe culturi, colţii

tu berculilor plantaţi superficial fiind distruşi în marea lor majoritate din
această cauză producţiile fiind mult mai luici, în ceilalţi ani producţiile

la variantele respective au fost luai rl1ari decît la lTIUrtor, explicaţia

constînd în rolul protector al n1uselor plastice faţă de plantele de cartof.
O altă grupă de variante se refer[t la adîncimea de plantare a tuber·

culilor şi protejarea plantelor, unde sporul de producţie faţă de m:artor
este cuprins între 2,3 şi 4,8 tone/ha (V6, V7, Vs). Dacă se compară pro
ducţia variantelor 3 şi 6 la care diferrt numai adîncimea de plantare a
tuberculilor, se constată o diferenţă de producţie de la 17,0 t/ha la 14,1
t/ha, care se datoreşte condiţiilor 111ai bune de încolţire şi creştere a lăs

tarilor plantaţi în sol. Acest lucru este absolut normal deoarece la adîn
cimea de 2 C1l1 osc'ilaţiile de te111penatură sînt mai luici, uluiditatea solu
lui este de asemenea 111ai ridicată, încît înrădăcinarea plantelor se reali
zează 'Într-un luod corespunzEltor, iar noii tuberculi forn1aţ.i la adîncimea
de 2---3 C1U se recoltează luai uşor prin srnuJgere. procentul de exfoHere
fiind dilninuat.
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Stabilirea unor posibilităţi de folosire în n10dul cel mai eficient a fo
hei din material plastic de culoare neagră, pentru protejarea oulturilor
extratimpurii de cartofi, a determinat includerea în experienţă a două

variante, Vg şi VIO, la care tuberculii s-au îngropat în sol la suprafaţă,

atît ca să nu se vadă, sau la adîncimea de 6 CIU şi solul s-a mulcit cu
peliculă neagră. In primul caz (Vg) s-au obţinut producţii care au depăşit

martorul cu 3,6 tone/ha, iar în al doilea caz (V:lo) ou 3,4 tone/ha.
De remarcat faptul că nUluai mulcind solul cu peliculă neagră, însă

plantînd tuberculii la adîncimea de 2 em, s-au obţinut producţii n1ai n1ari
decît în cazul unei duble protejări, cu plantarea tuberculilor pe sol, făr,1

a fi îngropaţi.

S-a încercat şi folosirea numai a peliculei transparente perforate, sub
formă de tunel instalat peste cultura de cartof, eu scopul de a nu luai
efectua zilnic aerisirea, prin înlăturarea peliculei la începutul zilei şi

reaşezarea ei spre sfir~itul zilei. Rezultatele de producţie sînt foarte
apropiate de ale variantelor n1ulcite numai la varianta 12, efectul prote
jării fiind determinat de Un spor de producţie de 3,1 tone/ha. La varianta
11 sporul realiz,at se ridică la 1,4 tone/ha, datorită folosirii peliculei de
polietilenă întreagă unde nu s-a realizat o aerisire corespunzătoare. Din
analiza producţiilor se constată că cele mai n1ari cantităţi de tuberculi în
culturile extratimpurii s-au obţinut la variantele mulcite cu peliculă nea
gră şi adăpostite cu tunel jos din material plastic transparent (deci du
blă protejare) urmate la diferenţe destul de mici de variantele nun1ai
mulcite sau nUluai protejate, iar cele mai slabe producţii s-au obţinut la
martorul neprotejat.

Din analiza indicilor econon1ici în cultura protejată a cartofului tin1
puriu, Se desprinde faptul că valoarea producţiei, cheltuielile de produc
ţie şi beneficiul sînt determinate de specificul variantelor, cantitatea de
tuberculi livnată şi oalitatea acesteia.

Calitatea tuberculilor obţinuţi, încadraţi în categoria 1 şi II, a creat
posibilitatea realizării unor încasări substanţiale, diferenţiate pe variante,
în funcţie de producţie şi preţul de vînzare. Cele luai mari încasări (ta
belul 5) au fost înregistrate la variantele protejate dublu, precum şi în
cazul folosi!rii separate a muloiului sau a adăpostului tip tunel. In unele
cazuri (V.,., VH ) deşi producţia medie la ha este egală eu a martorului, va
loarea ei depăşeşte martorul, avînd un procent mai luare de tuberculi
calitatea 1 ce se valorifică la preţuri mai mari.

Valoarea cheltuielilor este mică la variantele neprotejate şi creşte la
variantele protejate datorită materialelor plastice folosite pentru prote
jarea culturilor.

Pentru a avea bine precizate elementele care participă la volumul
cheltuielilor, în funcţie de care se stabileşte costul, au fost calculate ele
luentele componente ale cheltuielilor de producţie, diferenţiat după cun1
unuează:

- la cultura neprotejată, s-au folosit în calcul datele din devizul
întocmit în eadrul acestei culturi pentru perioada ultimilor ani, adecvat
condiţiilor de pe nisipuri, a cărei valoare este de 12.000 lei/ha.
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Tabelul 5

Efidenţa economică la cultura cartofului timpuriu protejat cu material plastic.
Economica! efficiency of system of early potato cropping byprotecting

with lliastic folias (1972-1974). .

2 Beneficiu.:: Prod. Val. medie Chelt. de Preţ de Preteli mediu
.~ medie aprod. prod. cost mediu mediu realizat
al t/ha lei/ha lei/ha lei'kg de livrare leilha
~

1 12,2 25931 12 noa 0,981 2,12 13931
2 H5,8 34280 13250 0,,835 2,,16 21 030
3 14.1 31397 24188 1706 2.21 7209
4 1,2,2 26831 25846 2,118 2,20 1 {J05
5 11,4 250',95 27792 2.419 2,18 2696
6 17,0 3792:."1 24438 1,4;'13 2.22 13485
7 16,7 37 124 26096 1.058 2,21 11 028
8 14,5 31 520 28042 1,929 2,16 341'iS
9 15,8 ~() 859 14836 0.934 2,25 2,1 023

la 15.6 35462 14836 0,946 2,26 20626
11 13,7 30381 24598 1,794 2,21 5783
12 15,3 342.53 20994 1,370 2.2.3 13259
13

I

15.'1 34528 22241 1,4;:~9 2,23 122,84
14 12.0 26268 24188 2.014 2,18 ~~ 0'80
15 12,4 2-6951 24188 1,lH3 2.16 2763

- în cadrul culturilor protejate s-au calculat în plus cheltuielile re
prezentate de materialele necesare eonfecţionării adăposturilor, preCU111 şi

lucrările specifice CPl'ute de tehnologia culturii forţate a cartofului extra
timpuriu, care sînt cuprinse între 14.836 şi 28.042 lei/ha.

De notat că la toate variantele protejate se exclud lucrările de În
grijire care trebuie aplicate în 1110d nonnal pe parcursul perioadei de ve
getaţie, motiv pentru oare valoarea cheltuielilor de producţie la cultura
neprotejată (12.000 lei/ha) ce se adaugă în fieoare din ,aceste cazurL scade
prin excluderea valorii lucrărilor oare nu se luai execută. Prin cultivarea
forţată a cartofului, volu111ul cheltuielilor de producţie este mai rnare cu
3 44'4 lei pînă la 113.206 lei/ha, faţă de cultura neprot,ejată, fapt ere va avea
o implicaţie directă asupra costului.

Intre variantele luate în studiu există diferenţe destul de n1ari în
ceea ce priveşte beneficiul realizat, reţinînd atenţia cele mai rentabile.
Astfel faţă de varianta rTIartor ce reprezintă tehnologia cultivării carto
fului în zonă, al cărei beneficiu den10nstrează rentabilitatea acestor cul
turi, se obţin valori ale beneficiului mai mari la variantele 9 şi 10, care
au fost lTIulcite cu peliculă de culoare neagră. Beneficiul este apropiat
ca valoare, de lTIartor şi la variantele 6, 7, 12, 13, care reţin atenţia în
lTIod deosebit prin producţiile 111ari ce se obţin la unitatea de suprafaţă.

CONCLUZII. (1) SoIurile nisipoase din sudul Olteniei asigură con
diţii bune pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de cartofi, contribuind
prin aceasta la realizarea unor producţii extratin1purii de tuberculi in-
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cepînd CU luna mai, dacă se practică cultura protejată. (2) Avind drept
element de comparaţie varianta martor neprotejată, S2 constată că răsă-

rirea plantelor de cartofi la toate variantele cu plantarea tuh2rculilor pe
soL protejate sau 111ulcite, are loc destul de greu, fiind influenţate în lTIod
direct de condiţiile de mediu din această care sînt destul de vitrege
şi determină uscarea unui număr n1a1'e de lăstari, ca atare procentul de
r5sărire pe variante este lTIic. (3) O comportare bună în ceea ce priveşte

creşterea vegetativă şi producţia extratimpuric de tuberculi o au varian
tele unde t1Jberculii s-au plantat la 2 c111adincime, iar plantele au fost
puse în condiţii de creştere sub folie de polietilenă perforată sau pe so
Iuri 111ulcite cu peliculă neagră. O) Un beneficiu la hectar de peste
20.000 lei se realizează in cazul variantelor mulcite cu peliculă de cu
loare neagră, iar o valoare de peste 12.000 lei/ha a beneficiului obţinelTI

p-rin V'otejarea plantelor cu adăposturi joase tip tunel confecţionate din
peliculă de polietilenă transparentă.

TECHNOLOGY OF' CROPPING EA.RLY POTATO

SUlVIlVIARY

The protection of the potato plants by plastic folia covers on the sands the
South of Olten1a contributed to harvest very early high tuber yielc1s with a good
size of tubers. Using folias of black polyc1tylene applied directly on the soU may
be harvesteei 3.4-3.6 toncs/ha more (table 2) anei have an income of 7000-S0o.0 lei/h~l
higher (table 4) in spite of the. expenses for material anel hanclwork ; the plants are
getting a 1'athe1' few tubers but of a very gaod size. Using 10"w shelters (tunnels)
of polyetylene clipped folias in the same time with covers directly on the sail, the
highest yields were obtained but the income \vas noL similar because of the great
expenses.

UNTERSUCHUNGEN ZUH FRUHKAHTOFFELTEiCHNOLOGIE

ZUSAMMENFASSUNG

Der Frllhkartoffelbau auf elen Sanclboden im Sliden Oltenien unter Folien
filh,rte zu ho11e'11 Ertrăgen und gute QualWlt cler Knollen.

Durch clie Abdeckung cles gepflanzten Boclens mit sch\varzer Polyethylenfolie
\Vurele cine Ertragzunahme van 3,4-3,6 t/ha Knollcn crreicht (Tabelle 4). Gleich
zdtig stieg das Mcttoeinkommen mit 7--8000 lei/ha. Unter Folienbedeckung bilden
sich weniger Knollen, abel' vieI grosser, sa dass clie Qualităt der lVIarkt'Nare ver
bessert wird.

Die hochsten Ertrăge wurden dann crreicht als der gcpIlanzte Boden mit Folie
bec1eckt wurde, abel' gleichzeitig die ganze FIăche unter clurchlOcherten Polyethy
lenÎoIientunelle geschutzt wurde.

Der Mettoeinkommen ',var in c1icsem FalI kleiner. Die crstc Mcthodc kUntc
fur Clic Gl~ossbetriebe empfohlen werden, mit dem Zweck der Versicherung der
€irsten Fruhkartoffein fur clie Bevolkerung.
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H3YlJEHHE TEXHOJlOrliU1 BhIPAIJJ;HBAHI1H PAHHErO H'APTOeDEJIH

P E 3 la .iVI E

J3blpalIJ,llnaUlIe Eap'I'ocll ().'UI ][0;( YI\Inxrrl8M In ImaC'1'HtleCIWI'O MClTepnana Ha nec

4aHbIX nOtIBaX 101'0 OJITeIIl1II co;~eticTnOlJCt;!IO nO.'I.)"IenHIO HhIGOI"UX ypOÎI\aeB }{:IyGHeti:

BbIGlJlerO I;a'TeCTBa.
MyJI]:,1'HpOBallue nO'IBhI twpnon nO.JIII:Yl'lWellolloit n.::eIJIWii CllOCOOCTBOBaJIO no.ny~

'IeHU1O npaoaHlOl ypOrH;UI paBlloii ~~,/I- 3,G Tira no cpanneHJlIO c IleMyJlbrUpOBauHhlM

EOHTpOJICM. Ilo;( 1IlyJlhI'oH OOpct:lYO'l'CH MOHhUlee 'HICJIO },JlyoHeii, IlO OOJIhlUerO pa:]
Me pa II HUCO [wro Ea'IeCTlW.

:3aLl(llTa pacTelluit HO Bcoii nouOpXllOCTII Hll;ll'lIM UpIU,phI'I'UeM 11:1 uepcpopllpOBCI
[[Horo nO,TIHDTH.nena II ]\IY;~IhrllpOBaHHO UO'lHhl 06YCJIOBH.11O lIo,;Iylfenne llanOo.nee IlbI

COIUlX ypoawen, l;ap'1'O(IJe:IH (CBbfllli:J t7 Tira). B :)'1'O?ll CJly'rae, n:3-aa 60JlblJUrX pacxo

;(OB, nOJIY4eHuaH npl'IObI.TIh OJAJra neCI)O.'lhIW MOHhIfT8.

T o o OC'1'O fITeJIhCTBO, 'I'l'O np Il BhIl'O H O'IlI o it I\Y.TlbTYP e nOJlYlfaeTCH alla'BiTe.rn,naH

IIpHOhIJlh n0:3nOJIH0'1' peIWMeU;(OBaTh pacnpOC1~paHelnIe ;3'1'01'0 MeTO~\a ;~O ypOBHH npo
1I;)nO;~C'1'BeHHbIX e~HHIll\, C l(8JIhlO cHaCiH,eHIIH BeCHoii naCe;IeHIIH O'IeHh paHHIIMH,

cnemlIMH npo;:J;.Y1":TcUHI.
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CONTRIBUŢII LA STABILIREA TEHNOLOGIEI DE CULTURA
CARTOFULUI PE TERENURILE ÎN PANTĂ, ÎN CONDIŢII

DE lVIECANIZARE, CU JHINIl\I DE LUCRĂRI

1. SIMIONESCU *), L. SAPLACAN *),

T. STĂNILA *), D. HAGIANU *)

Pe soIurile care întrunesc condiţii favorabile pentru cartof,
cultura poate fi extinsă cu bune. rezultate pe versanţi cu înclinaţii

de pînă la 12-14°, cu condiţia ca toate lucrfirile să se execute
cu maşini adecvate, pe direcţia generală a curbelor de nivel.
Cultivarea cartofului pe terenuri cu înclinaţii mai mari de 14 0

,

chiar pe direcţia curbelor de nivel, favorizează declanşarea ero
ziunii datorHă capacităţii l'eduse de reţinere a biloanelor, pro
vocînd pierderi de sol şi scăderea producţiei. Prin adaptările

aduse maşinilor existente în dotarea unităţilor productive s-au
redus mult posibilităţile de tasare a solului precum şi lucrările

manuale, executînd, la o singură trecere a agregatului, conco
mitent 2-3 lucrări: (a) - plantare+fertilizare, (b) - praşilă+

bilonare+erbicidare sau tratamente fitosanitare şi (c) - praşilă+

bilonare+fertilizare suplimentară între rînduri. Lucrările manu
ale au constat în aIime:ntarea maşinii de plantat şi adunarea de
pe cîmp a cartofilor, recoltaţi cu maşina MSC-1. Lucrările efec
tuate în sensul curbelor de nivel au fost calitativ superioare ce··
lor executate pe direcţia deal-vale, ca urmare producţiile au fost
mai mari în primul caz, iar eroziunea solului, practic inexistentă,

la înclinaţii ale terenului de pînă la 12°.

F'e lîng<'i terenurile arabile cu suprafaţă plană, în ţara noastra exi
3tă şi terenuri arabile dispuse pe versanţi cu închnaţii ce depăşesc ade
sea limitele admise, fiind astfel pern1anent expuse pericolului eroziuniL

Este bIne cunoscut faptul ec'l declanşarea fenomenului de distrugere
a solului a început odată cu îndepărtarea învelişului protector al vege
tatiei (O B R U C E V, 1952). Hezultă de aki că, protejarea solului prin
culturi bine încheiiate ar fi calea cea l111ai sigură penb1u prevenirea şi stă

vilirea pro'cesului de degradare prin acţiunea erozivă a apei (ION E seu
ŞIŞ E ŞTI şi STA 1 C U, 1958). În condiţiile extinderii suprafeţelor

ocupate cu prăşitoare însă, acest deziderat nu poate fi atins.

*) Institutul Agronomic Cluj-Napoca.
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In vas1 a acţiune de prevenire şi COlT) batere a flagelului eroziunii.
sal cina principal[t revine agriculturii şi silviculturii, sectoare care tre
buie să ducă o luptă aprigă, permanentă şi fărcl con1promisuri. lVlenţi

nerea potenţialului de fertilitate a solului şi asigurarea produselor ali
n1entare necesare populaţiei in continuă creştere sînt posibile numai
prin asigur area unui raport optim intre culturile agricole, dispunerea
raţionaEj ~1 acestora pe versanţi după sistemul in fîşii ~i! aplicarea unor
tehnol()~;ii în1bunătăţite, îndeosebi la culturile prăşIL'Jdr,..\ Ullllf' procesul
eroziunii :-.'e desfăşoară cu intensitate maximă.

Lur:T:Jrea de faţă cuprinde primele rez1.lltate ale unor cFl.'cetări

efectuate în anii 1974 şi 1975, cu privire la posibilităţile de cultivare
a cartofului pe terenurile în pan tEl, pe direcţiei curbelor de niveI, avind
ca scop principal stabilirea limitei superioare de înclinaţie a versantului
pînă la care această cultură este posibilă, astfel ca să se asigure atit
conservarea solului cît şi producţii de tuberculi rentabile.

METODA DE LUCltU. Expcrilnentarea s-a fi''tcut pe versanţi ClI pante cu
prinse între 0-20 J C, în Transilvania, pe suprafeţe de circa 5 hectare.

Pentru a se evita la maximum tasarea solului s-au căutat solutii care să

permită gruparea a 2-3 lucrări la o singură trecere a agregatului în' care scop
lucrările s-au succedat astfel:

1. Plantarea cartofului s-a efectuat CU tractorul pc şenile SM-445 echipat
cu şenilă îngustă cu lăţimea de 250 lnm, în agregat cu o secţie :2 Sa BP-G:2,5 cIe
la maşina 4 Sa BP-G2,5. Atît la tractor cît şi la maşină s-au făcut unele adaptări

care au permis executarea pl,antării pe direcţia curbelor de nivel concomitent cu
aplicarea îngdlşămintelorpe rînd (S T Ă NIL Ă, 1974).

2. Praşilele combinate cu bilonarea s-au executlat cu tractorul SlVI-445 echi··
pat cu şenilă îngustă, ridicător de vreji şi cultivator CPC-3, completat fie cu
echipament pentru erbicidare sau tratamente fitosanitare după nevoie, fie cu
echipament pentru fertilizarea suplimentară între rînduri.

După formarea rigolelor, pentru lucrările ulterioare s-a utilizat şi tractorul
pe patru roţi motrice U-445 DT.

3. Recoltarea s-a efectuat în conditii bune cu masina de scos cartofi lVISC-l
acţionată de tractorul pe şenile SlVI-445' sau tractorul l;e patru roţi motrice U-445
DT (S Ă P L Ă CA N şi colab., 1976).

După fiecare lucrare, s-au executat numeroase cleterminări agrofitotehnice,
pentru a se putea aprecia pe de o parte comportarea în lucru a maşinilor adaptate
pentru efectuarea lucrărilor pe curba de nivel pe terenurile în pantă, iar pe de
alta, pentru a ne da seama de modul cum sînt asigurate condiţiile pentru creşte

rea şi integritatea plantelor.
Pentru a pune în evidentă influenţa înclinaţiei versantului asupra aspectelor

ftuc1iate, determinările s-au efectuat pe lindurile din aval şi din amonte ale ma
şinii de plantat, în diferite puncte ale versantului, situate între ele la o diferenţă

de 2°.

REZULTATE OBŢINUTE. Stabilirea distanţei dintre rînduri şi a
spaţiului opUn1 dirz,tre rrwşi.nile de plantat şi întreţinere la întoarceri.
Plantînd la distanţa de 62,5 C111 între rînduri, s-a constatat că, cu ocazia
bilonării, o uşoară deplasare laterală a cadrului pe care sînt fixate pie
sele active poate determina antrenarea parţială el solului, lăsînd dezgo
liţi unii tuberculi. Neajunsul se poate re111edia prin 111ajorarea distanţei

dintre rînduri la 70 C111.
Spaţiul optin1 dintre Inaşinile de plantat la întoarceri, trebuie să

fic cu cel puţin 10 C111 ITIai ITIare decît distanţa dintre rînduri, avînd
grijă să nu se depăşească prea rnult <;lceastă cifră. Asigurarea interva-
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lului de 80 eIn între lnaşinile de plantat va evita deranjarea biloanelor
cu ocazia lucrărilor de întreţinere. La lucrările ele bilonare, parcurgînd
terenul după metoda "în suveică", atunci cind plantele au crescut vi
guros, la dus ele sînt aplecate în sensul direcţiei de deplasare a agl'ega
tului, iar la întoarcere, vrejii lateraIi vor fi întorşi cu 180° în sens in
vers producînd ruperea şi strivirea acestora de către şenile.

Această situaţie se poate evita prin depldscu'ea în acelaşi sens a trac
torului pe un anumit număr de rînduri apropiate (10-20), perechi şi

întoarcerea pe acelaşi număr de rînduri, continuînd parcurgerea tere
nului alternativ (10-20 rînduri la dus (1), urmate de 10-20 rînduri la
intoarcere (III), continuînd cu intervalele II, respectiv IV etc.) (figura 1).
Astfel, plantele vor fi aplecate într-un singur sens, evitîndu-se total
distrugerea acestora. Tratamentele ele c01l1bateI'\e a bolilor şi dăunători

lor trebuie făcute în acelaşi 1110d, pentru acela~;i motiv.
2. Adîncil1wa de îngTopare a tubercuUloT la plantaTe. In cazul plan

tării pe direcţia curbelor de nivel, aelîncilnea de îngropare a tubercu
1ilo1' scade pe măsură ce înclinaţia versantului creşte. La rîndul din
amonte al nlaşinii, adîncirnea de îngropare a tuberculilor a fost n1ai mică

faţă de rîndul din aval, situaţie datorată greutăţii Inaşil1'ii care se re
simte mai puternic în partea din aval a acesteia.

Pînă la panta de 12° se realizează o bună îngropare a tuberculilor
(figura 2). Din aceeaşi figură se constată că începînd ele la panta de 1LP,
rămîn foarte mulţi tuberculi pc intlervalul elintTc rînduri sau insuficient
acoperiţi.

3. Distanţa dintre iuberculii plantaţi. Din Jigura :3 se constată că

fat;ă de distanţa dintre tuberculi stabilită de 22,5 C111, la plantarca pe
curba de nivel distanţele au oscilat între 24,5-31,0 cm pînă la înclina
ţiel de 12°, peste care aceste distanţe au tendinţa de creştere.

Distanţele medii realizate de 28 C111 în anul 197"1 şi 29 C111 în anul
1975 la panta între 0-14° între plante pe rînd, au asigurat o densitate
optimă de circa 50 000 plante la hectar.

Cînd s-a plantat din deal în vale, dist.anţele dintre tuberculi au în
registrat oscilaţii 111<:1ri, chiar la pante mai n1.ici, ,iar distanţa lnedie este
mai mare la aceleaşi categorii de pantă faţă de lucrarea in sensul curbe
lor de nivel.

L1. Adîncinz.ea iubcrculilor în cuib la 1·ccoltare. In anul 197~1, odată

cu lucrările de bilonare, datorită devierii agregatului spre aval sau
amonte, cantitatea de sol mobilizată şi eleplasată pe comna biloanelor a
fost cu atit ri1ai mare cu cît inclinaţia terenului a fost mai mare. Devie
rile spre aval sau amonte au determinat şi deplasarea vrejilor pe o parte
sau alta a coamei bilonului la pantele mai mari de 14°. Poziţia vrejilol'
la recoltare este reprezentată schematic in figura 4, din care se poate
observa şi scăderea capacităţ,ii de reţinere a apei de către biloane, pe
măsura creşterii inclinaţiei versantului. Executind corect lucrarea, în anul
1975 s-au evitat diferenţele de adincime a tuberculilor din cuib in fU11C"
ţie de inclinaţia versantului (figura 5) ca şi poziţia vrejilor faţă de coa111a
biloanelor.
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Fig. 1 - Direcţia de lucru a agregatului la lucrările de întreţinere.

(Wor1c direction of ag_regate during cultivation).
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Fig. 2 - Grosimea medie a stratului de sol de deasupra tuberculilor
după plantare, în funcţie de înclinaţia terenului la rîndul din aval
şi din amonte al maşinii şi cantitatea de tuberculi neacoperiţi

(Lucrare paralel cu curba de niveI).

(Avel'age of soil layer depth above the tubers after planting, in
dependance on slope and amount of uncovered tubers) (Wo?'k made

on contour line).

La lucrările efectuate din deal în vale, adîncin1ea tuberculilor este
cu mult mai mică, înregistrîndu-se oscilaţii ITIai n1ari în ce priveşte ni
velul tuberculului inferior din cuib. Adîncimea ITIai ITIică a tuberculilor
se datorează atît lucrărilor manuale cît şi eroziunii, prin care s-au înde
părtat cantităţi lTIari de sol de pe coama bilonului.

5. Producţia de tuberculi. In anii 1974 şi 1975 s-a înregistrat o creş

tere a producţiei de tuberculi faţă de terenul plan pînă la· panta de 8°,
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după care producţia scade, la pantele n1ai n1ari de 12° situîndu-se sub ni
velul celei înregistrate pe terenul plan (figura 6). Producţiile lTIai re
duse de pe terenul plan de la piciorul versantului sînt datorate excesu
lui de umiditate caracteristic formelor de relief joase din cîmpia Tran
silvaniei.

48
, 1
I ,
I ,
I 1·

Fig. 3 - Distanţa medie dintre tuberculii plantaţi pe rîndul din aval
şi din amonte al maşinii în funcţie de înclinaţi'a terenului (Lucrare

paralel cu curba de ni veI).

(D'istance between tubers planted upstream arul downhill bU the planter
in deperzdance On slope) (Work made on contour line).

Scăderea producţiei la pantele mai mari poate fi determinată de
un deficit de umiditate, de starea de eroziune mai pronunţată care con
diţionează nivelul de fertilitate, cît şi de indicii caJitativi inferiori ai lu
cr(lrilor agrofi totehnice.

In cazul lucrărilor din deal în vale, producţHle au urmat aceeaşi

creştere, respectiv sd'ldere, pe ll1ăsura creşterii pantei terenului, dar ele
au fost cu n1ult mai mici comparativ cu terenul plan, datorită densităţii

necorespunzătoarecît şi eroziunii puternice.
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6. Pierderile de sol prin eroziune. Ploile torentiale care au căzut în
anul 1975 au provocat ruperea biloanelor pe porţiunea de versant cu
prins[l intre 18-20°, unde şi capacitatea de reţinere a acestora a fost mi
nimă. Surplusul de material şi apă s-a deplasat pe intervalul dintre bi
Ioane la prima deviere a acestora de la curba de nivel, depunindu-se
treptat în zonele inferioare în care pantele erau cuprinse între 14 şi 18°.
In porţiunea de versant situată sub 14° fenomenul eroziunii a fost C0111-

Exagerarea p3r7tei :
2x

Fig: 4 - ~oZiţia tuberculilor în cuib la recoltare faţă de axul bilonului
ŞI capacItatea de reţinere a apei (c), în funcţie de pantă.

(Tuber position in a hill at harvest time in relation to ridge a.xle
and water keeping ability (c), in dependance on slope).
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plet atenuat, reduCÎndu-se la uşoare coln1atări în intervalul dintre bi
Ioane.

In cazul lucrărilor din deal în vale, pierderile de sol au fost consi
derabile, depclşind 200 m:1/ha.

0-------0 rÎl7d aval
0----0 rmd amol7te
0rn e media
-------- -- admcimea de p/antare realizată
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Nivelul infef'iof'
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Fig. 5 - Răspîndirea tuberculilor în sol pe verticală la recoltare în
funcţie de rîndurile maşinii de plantat şi înclinaţia terenului (Lucrare

paralel cu curba de nivel)

(Tuber vertical spreading in saH at harvest time in depenclance an
planting machine and slope) (Wark macle on contaur line).

Din figura 7 reiese că volulnul pierderilor nu concordă cu înclina
ţia maximă de 14 0

; pierderile de sol au fost numai de 58 m 3/ha deoarE:ce
lungimea liniei de scurgere este mai n1ică, iar concentrarea ll1aterialului
scurs este în stadiu incipient.
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Pe măsura depărtării de cumpăna apelor, cumularea scurgerilor a
determinat pierderi foarte mari de sol chiar la pantele uşoare din trei
mea inferioarCt a versantului.

CONCLUZII. (1) Cultura cartofului poate fi extinsă cu bune rezul
tate pe versanti cu pante de pînă la 12°, maximu111 14° pe soIuri cu ero
ziune neapreciabilă pînă la moderată, cu fertilitate ridicată, bine struc
turate, cu textur<:i uşoară pînă la mijlocie şi cu drenaj intern bun, cu
condiţia ca toate lucrCirile sc1 ~~e execute cu maşini adecvate, pe direcţia

generală a curbelor de nivel. (2) Cultivarea cartofului pe terenuri cu
pante mai mari de 14°, chiar pe direcţia curbelor de nivel, favorizează

declanşarea eroziunE datoritLi capacităţii reduse de reţinere a biloanelor,
provocînd pierderi de sol şi scăderea producţiei. (3) Gruparea lucrărilor

şi reducerea numărului de treceri ale tractorului protejează starea fizică

a solului şi reduce substanţial n1unca rnanuală care se rezull1ă la alimen
tarea maşinii de plantat şi adunarea tuberculilor recoltaţi cu maşina
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Producţia de tuberculi în funcţie de direcţia de lucru şi

înclinaţia versantului, în anii 1974 şi 1975.

(Tube1' yield in dependance on work direction and slope).
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Fig. 7 - Cantitatea de sol erodat într-o cultură de cartof, plantată şi

întreţinută pe direcţia din deal în vale.

(Eroded soil amount under a potato crop where the plant-ing and
the cultivation were made down the slope).

TO IMPROVE TECHNOLOGY OF POTATO CROPPING
ON FIELDS ON SLOPES BY MECHANIZATION BY A FEW PASSAGES

SUMMARY

On soils suitable to potato crops, ta grow potatoes is econ01nically only an
slopes till I2-HO inclination ii special machines are used and alI the works are
made along the contour lines; an slopes more inclinated than 14° the erosion is
favorised by the small ability of ditches between roWs ta retain the water. Adapting
some machines already tn normal farms, the saH is pressed only by a few passages;
by one passage 2-3 works are dane: (a) planting + fertilization, (b) ploughing
tharoughly + ridging + herbicidation ar phytosanitary controls, (c) ploughing
thoroughly + ridging + suplemrnentary iertilisation between rows. By hand are
dane only filling the planter and lifting up the tubers aHer their digging by
MSC-l.

BEITRĂGE ZUR FESTLEGUNG DER KARTOFFELBAUTECHNOLOGIE
AUF GENEIGTEN BODEN UNTER VOLLMECHANISIERTEN BEDIN

GUNGEN MIT WENIGEN ARBEITGĂNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

Aui den Băden welche gunstige Bedingungen fUr die Kartoffeln augweisen,
kann dor Anbau mit guten Ergebnissen aui geneigten Hăngen van 12-14° Meigun
gsgrad ausgedehnt werden, mit der Bedingung dass a11e Arbeiten mit entspre
chenden Maschinen und in der Schichtlinie orientiert, durchgefUhrt werden.
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Der Anbau cler Kartoiieln aui Hangen mit einem grăsseren Meigungsgrad
als 14° auch aui der Richtung der Schichtlinien begunstigt das Auftreten der
Bodenerrosion aund rurt Hoden - nnd Ertragsverluste hervor.

Durch die Anspassungen der in verschiedenen Betrieben vorhandenen
Maschinen, wurden die Bodenverdichtung und die Handarbeiten verringert und
bei einer einzigen Maschinenfahrt werden gleichzeitig 3-4 operationen durchge
fUhrt: (a) Pflanzen und Dlingen, (b) Hacken + Haufeln + Behandhmg mit
Herbiziden oder Phungizieden. (c) Hacken + Heufeln + zusătzliche Dungung). Die
Handarbeiten bestanden nul' aus der Flillung der PflanzenInaschine und RUS dem
Sammeln der mit cler Maschine M.s.C.-l gerodeten Kartoffeln. AUe Hoden - unct
Pflegearbeiten in der Richtung der Schichtlinien durchgefuhrt wurden, waren
von besserer QualJtăt als clie au! der Richtung der Hangneigungs'linie durchgefUhrt
worden. Als Folge deren, warcn die Ertrăge vieI grosser und dic Bodenerrosion
kieiner, obwohl der Meigungsgrad 12° betrug.

I{ BOilPOCV YCTAHOBJIEHHH TEXHOJIOfHH BbIPAIIVIBAHIHI

HAPTOcDE,nH HA CI-\JIOHAX, B YCJIOBHHX MEXAHH3Al~HH

P E 3 10 ni E

Ha CrUIOHtlX c 6.TarorrpHHT!lbIMH yCJTOUlIHMl-f ;PH IwpTo(IleJIH ero MOiKHO c ycrre
XOM BOa;~eJlbIBa1'bHa CI'.~IOHax ;1;0 12 -I'i~; nprr yC.'l:o mnr BI.JUO.TIIHHrIfH Bcex paGo'!'
cooTneTcTBy:ro II~,IM II J\EUIUlHai\Hr, HO 00u~eM.Y Han paniI8 aHIO ro pU30I-lTaJleiL l{Y':Ib'l'ypa
],apTOllleJIfI lIa y'fa'l'Cl,ax: C yiliTOIlOM oo:ree l'~.J, ;:r;a;He no IHUlpaB:TeHHIO rOrm30H'raJIeî1,
nW3hIBa8T apO:Huo 0.:Ial'o;~apH yIf)flblueti cnoeooHocTH qJeGHett l, eH: ::la;(epiHarUHo, TfTf)

13e;(8 l'll n01'epn IIOTIBbI 11 CHlII-I,8lIHlO ypOff\CtH. BmU'OJ(apH Hef\oTOpJ,IM yJly'IUIeHIlHM
y cyw:e,~TBY~Oll~lIX B npOHano;~cTBeaHhIx e.~n'HlL\ax: M~umIHax: yMeHhUlHJmCh Ha MHO['O
B03:vIOi-HHOCTII ymToTHeHHH nOTfBbI, Ta l;iHe 11 '-IHCJIO py'lHbrx pa60p, 0YCJI~eCTBJIHHCb

0;(IIOnpeM8HHo:2-3 pa60TbI ,'mmh npH O;(IIOM II.JOXO;O fU'pel'aTa: a - noca~v,a +
y;~06p8Inre ; 0 - MOTbIiH<3IW8 + rpe0rr8Bamw + rIfH1M8HeiW8 repoHqlI,J;OB, mTH iI,e
(pH'fOCarHI'f'apIIfUT 06pa60Tlla; B - ;(OnO.;TIIHT8:TbrIOe ilI:~H\;J;ypH;:J;lro8 M01'hIH\eI-IIle -t
rpeuneBaln-fLJ + Y;J;oopeHHI'I. pyL[[Ible paOO'l'bI B')Il10JTl-Il=r~mCh '['OJlbl\O ;~JTH sanpam';H
rroca)J;oTIHoil 1\I3.lIIHHhI H [pa y60pl-,1l C 110:m KTlyoHetI y6paHIlhIX: MflllHlHOil MCI-{ - 1.
PUOOThI) BhmOJmeHHhrG HO ropH3ClHT3.JIlI ObI.mr ;rylIUBro r:aTf-_JCT13:l '-IID! pa60ThI BhIITOJI
HeHHbIe 110 UUnpaBJTeHmO ropa '- ;r.OJIlllIa.

B pesyc1bTaTe, ypomilu ObLUI GO.JTSG BhICOlHIMH il rrepBoM c:lyTfa9) li Ha yqaCTHaX

C )'HJTOHOM ,J;o 12" 3P03IIH rrOTfBbf IIpal~Tlrqe':'l-i.H oTcYTc1'BOBa;Tt1.
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SINTEZA CERCE'rĂRILOR PRIVIND REGIMUL DE IRIGARE
I.A CAR1'OF PE ZONE PEDOCLIMATICE ŞI SCOPURI DE CULTURA

VL. IONESCU-ŞIŞEŞTI,F. CANŢAR, A. CRE'fU,
FL. MARĂ.CINEANU, 1. MAzAREANU, Z. NAGY,

C. NEGUŢI, D. SCURTU

Se prezintă sinteza rezultatelor pe 4 ani a experienţelor

cu regim de irigare executate în diferite zone de vegetaţie (p[l
duri de fag din nordul ţării, păduri de stejar din sud, silvostepa
din nord, stepa din sud) şi pentru diferi te scopuri de culturi"1.
Producţiile de cartof în condiţii de irigare variază între 200 '71
550 q/ha, în funcţie de zonă şi scop de cu:tură, cele mai mari
producţii obţinîndu-se în zona pădurile-r de fag la cartoful pen
tru consum de toamnă-iarnă. Mărimea sporurilor obţinute prin
irigare variază de asemenea cu zona şi scopul de cultură, de la
80 la 200 q/ha. M{lrimea plafonului minim de umiditate sub care
conţinutul de umiditate din sol nu trebuie să scadă depinde nu
numai de textura solului, ci şi de faza de vegetaţie a plantei de
cartof, precum şi de condiţiile climatice. Diferenţierea plafonu
lui minim de umiditate pe fazele de vegetaţie determină, aproape
în toate cazurile, sporirea producţiei de tuberculi în comparaţie

cu menţinerea aceluiaşi plafon minim de umiditate de la răs{i

rit pînă la recoltare, precmn şi reducerea consumului de apă

de irigaţie. Valorile Plafoane10r minime de umiditate care alter
nează în cursul perioadei de vegetaţie sînt: 500/0 şi 700/0 din.
intervalul umidităţii accesibile. Adîncimile mai mici de umezirc
cu apa de irigaţie (cea 0,4 m) sînt în general mai favorabile
decît adîncimile mai mari; în mod practic, adîncimile de ume
zire se stabilesc în funcţie de metoda de udare folosită şi anume
minimum 0,4 m pentru aspcrsiune şi lninimum 0,6-0,7 m pentru
irigarea prin brazde. Elementele regimului de irigare pe scopuri
de cultură, zone naturale şi conditii clirnatice anuale sînt redate
în tabelele 2. 3 şi 4.

Odat:.{ cu extinderea în ţară a agriculturii irigate, cultura cartofu
lui a ieşit din graniţele sale ecologice tradiţionale, devenind una dintre
cele mai rentabile culturi în zonele calde şi uscate. Apa de irigaţie

nu numai că înlătură deficitul de u111iditate din sol, dar contribuie sub
stan)~ial la atenuarea ten1peraturilor ridicate, defavorabile creşterii tuber
culiloL Aşa se explică faptul că nivelul recoltelor de cartof în zonele de
stepă şi silvostepă, obţinute în condiţiile unui regiln de irigare, se ridică
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sau depăşeşte chiar nivelul recoltelor din zona răcoroasă şi umeehl, tipică

ecologiei cartofului (ION E se u-ş 1 Ş E Ş T I~ 1971 ; ION E S C u-ş 1
Ş E ŞTI şi B ERI N DE 1 1972; B Î L T E A N U, 1974).

Deşi considerată foarte favorabilă pentru cartof, zona umedăde

munte prezintă totuşi destul de frecvent deficite temporare de umidi
tate în cursul lunilor august şi septembrie, în timpul fazei de creştere

intensă a tuberculilor. De aceea, suplimentări lnoderate cu apă de iri
gaţie constituie o măsură eficace şi în această zonă (N A G Y şi colab.,
1970 ; M A X 1 J\1:, 1972).

Din cele ariHate, rezultă o concepţie nouă după care cartoful apar
ţine î:1 exclusivitate sortimentului de culturi irigate pe întreg teritoriul
ţării.

Dirijarea regimului de mniditate din sol prin irigare este o proble~

mă mai dificilă ca la alte plante, deoarece cartoful pretinde umiditate
moderată în sol, dar continuă, fără ca prin ace,asta să se reducă accesul
aerului. Totodată, cifra plafonului minim de umiditate sub care nu este
îngClc1uit să scadă conţinutul de umiditate, depinde nu numai ele textura
s-olului, dar şi de destinaţia recoltei (scopul culturii), precum şi de tem
peratura aerului din timpul perioadei de vegetaţie.

In yederea stabilirii regirnului de irigare pe zone naturale şi scopuri
de culturi, Le.C.S. Braşov a întreprins cerceUiri sistematice în perioa
da 1971-1974.

1'vIETODA DE LUCRU. In vederea determinării mărimii elemente
lor regimului de irigare (nonna de udare, nmnărul de udări, momentul
aplicării udărilor, norma de irigaţie) pe zone naturale şi scopuri de cul
tură, s-au executat două experienţe diferite în 6 localităţi.

In experienţa nr. 1 s-a studiat influenţa asupra producţiei a 3 pla
[oan€:' minime de mniditate (30D/ O, 500/0 şi 700/0 din intervalul umidităţii

accesibile). In scopul verificării ipotezei după care diferenţierea plafo
nului lninim pe faze de vf~getaţie ar influenţa producţia de tuberculi şi

consumul de cipă de irigaţie în .comparaţie cu lnenţinerea aceluiaşi pla
fon minim de umiditate de la răsărit pînă la recoltare (în conformitate
cu metodica anterioară a cercetărilor), s-au stabilit 3 faze de vegetaţie

caracteristice. Momentele de diferenţiere a fazelor de vegetaţie au fost:
data răsăritului, data începutului tuberizării, data cînd greutatea tuber
cuiilor este egală cu greutatea tufei şi data recoltării.

Cele trei plafoane minime s-au experimentat în felul unnător:

- în faza I de vegetaţie "de la răsărit pînă la începutul tuberi
zElrii", toate cele trei plafoane ;

- in faza a II-a de vegetaţie "de la începutul tuberizării pînă în
momentul realizării raportului vreji/tubercuJi = 1", plafoanele minime
de 50 şi 700/0 IUA ;

- in faza a III-a de vegetaţie "din momentul realizării r~portului

vreji/tubercl1li= 1 pînă la uscarea yrejilor", plafoanele lninÎ1ne de 50~/0

şi 700/0 lUA.

Prin combinarea diferită a celor doi factori - faza de vegetaţie şi

plafonul minim de umiditate - au rezultat 12 variante de regin1 de
irigare la care s-a adăugat varianta rnartor neirigat.
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Pentru recoltările înainte de maturitate la cartoful extratim
puriu şi parţial la cartoful timpuriu, culturile experimentale de cartof
au parcurs numai, prin1ele două faze de vegetaţie rezultînd doar 6 variante
de regim de irigare plus varianta neirigat.

In experienţa nr. 2 s-a studiat influenţa asupra producţiei a trei
adîncimi de umezire a solului cu apa de irigaţie (0,4 m, 0,7 m şi 1,0 m),
în scopul verificării ipotezei după care adîncimile mai mici de (umec
tare) udare ar fi mai favorabile pentru cartof. Factorul "adîncime de
umezire" a fost urmărit în condiţiile diferenţierii plafonului minim pe
faze de vegetaţie şi anume la 4 variante caracteristice: 50-70-50;
50-70-70 ; 70-701--50 ; 70-70~70.

Prin combinarea graduărilor celor doi factori au rezultat 12 varian
te de regim de irigare la care s-a adăugat varianta martor neirigat.
Pentru recoltările înainte de maturitate au rezultat la fel ca şi la ex
perienţa nI'. 1, doar 6 variante de regim de irigare plus varianta neiri
gat.

Soiurile şi scopurile de cultură la fiecare cîmp experimental au
fost următoarele: la Moara-Suceava (judeţul Suceava), soiul Desiree,
consum detomună-iarnă; la Şapcă verde - Cluj (jud. Cluj), soiul
Desiree, consum de toamnă-iarnă; Aldeşti - Secuieni (jud. Nealuţ),

soiul Desiree, consum de toamnă-iarnă şi consum de vară; Pruteţ 
Iaşi (jud. Iaşi), soiul Desiree, consum de toamnă-iarnă; Slobozia 11:oară

(jud. Ilfov), soiul Ostara, consum de vară, ,conSUIU timpuriu şi consum
extratimpuriu ; şi ta Valu-lui-Tra.:ian (jud. Constanţa), soiul Ostaora, con
sum de vară, consum timpuriu şi extratimpuriu.

S-a utilizat metoda de udare prin scurgere la suprafaţă în brazde
scurte închise la capăt. La :Moara-Suceava s-a irigat prin aspersiune
cu o instalaţie adaptată pentru udarea pe suprafeţe reduse.

In vederea selectăr'ii celor mai bune variante dintre cele cu pro
ducţiile cele mai ridicate s-a calculat indicele de eficienţă a valorifică

rii apei de irigaţie (EVAI): EVAI (kg tub./m3 apă de. irigaţie)=
_ spor producţie prin irigare kg/ha

norma de irigaţie m 3/ha

In culturile eXcperimentale de oartof s-a folosit agrOitehnica re
comandată pentru condiţii de irigare pe baza datelor experimentale ale
Le.C.S. Braşov obţinute în fiecare punct experimental. La varianta
neirigat, s-a considerat oportun să se utilizeze aceeaşi agrotehnică ca
la variantele irigate.

CONDIŢII DE CLIMĂ ŞI SOL. Cele 6 cîmprn-iexperimentale se
află situate în urtuătoarele zone de vegetaţie: în zona pădurilor de fag
din nordul ţării, localităţile 1\1:oa1'a - Suceava şi Şapcă verde! Cluj;
în zona de silvostepă din nord-estul ţ.ării, localităţile Aldeşti-Secuieni

şi Pruteţ - Iaşi; în zona pădurilor de stejar din sudul ţării, localita
tea Slobo2'Jiia Moară; în zona ele stepă din sudul ţării, localitatea Valu
lui-Traian.

S-a experJmentat pe soIuri aluvi:ale Iuto-nisipoase la Sloboz~ia

l\1:oară, lutos la Pruteţ Iaşi şi luto-argilos la Şapcă verde Cluj) şi
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soIuri cernoziOlnice (cernoziomoid lutos la Moara-Suceava, cernoziom
puternic levigat nisipo-argilos la Aldeşti-Secuieni şi cernoziOln castaniu
lubos la Valu-Iui-TraiIal1).

Din punct de vedere al temperaturilor lnedii lunare, anii au fost
relativ nonnah cu excepţia anulUii 1974 la Şapcă verde - CLuj care a
avut ternperaturile medii lunare mai coborîte cu lnai mult de 2° în
perioada aprilie - iulie.

Ca precipitaţii, anii de experimentare pe ansamblul reţelei expe
riInentale au fost lTIai ploioşi decît normala, ceea ce are importanţă în
interpretarea rezultatelor obţinute.

VARIANTE EXPERIMENTALE REALIZATE. Cele 12 variante i1'i
gate, respectiv cele 6 variante pentru recoltările înainte de lnaturitate
de la cele două experienţe s-ar fi putut realiza în totalitate nun1ai în
condiţiile de secetă prelungită care ar fi permis ca ulniditatea din
sol, ca lnedie ponderată pe adîncimile de umezire stabilite, să scadă

pînă la toate cele 3 plafoane IninÎ1ne prevăzute. In realitate, datorită

rezervelor de apă din sol la desprimăvărare şi a preioipitaţiilor survenite
în cursul vegetaţiei, uD1iditatea nu a scăzut în nici un an la nici un
cîmp experiInental la plafonul lninim de 300/ 0 lUA pe adîncilnea de
0,6 m. Acest fapt constituie o importantă concluzie a studiului între
prins. Rezultă deci că în experienţa nI'. 1 (cu plafoane minÎlne de umi
ditate) s-au realizat nUlTIai plafoanele de 500/ 0 şi 700/ 0 lUA iar în peri
oadele n1ai ploioase u111iditatea nu a scăzut nici sub 70% lUA, reali
zînclu-se de fapt doar acest plafon lninim.

In experienţa nI'. 2 (adînciInea de ulnezire) s-au realizat în totali
tate variantele cu adîncimea cea Inai mică ele umezire, adică 0,4 m. In
schirTIb, adîncimile mai mari, 0,7 m şi n1ai ales 1,0 ITI nu s-au realizat
în toţi anii, datorită cantităţi10r n1ai mari de precipitaţii care au ali
lnentat rezerva de apă din sol pe adîncimi lnai lnari.

REZULTATE EXPERIMENTALE OBŢINUTE. In tabelul 1 se pre
zintă o sinteză a rezultatelor obţ,inute în experientele cu regim de iri
gare la cartof în perioada 1971-1974, în condiţiile unor ani, în general,
mai pl'Oioşi decît media.

Rezultate la cartoful pentru consum, de townnă-iarnă. In condiţii

de irigare, producţiile cele mai lnari înregistrate în culturile experimen
tale au fost de 450~557 q/ha, iar producţiile lnedii de 388-430 q/ha.
În varianta neirigat, producţiile au oscilat între limitele de 235 şi

502 q/ha, iar sporurile maxiIne obţinute prin irigare au variat între 80
şi 190 q/ha.

Cele n1ai ln'ari producţii s-au obţinut la Şapcă verde - Cluj atit in
irigat cît şi în neirigat, iar cele In3i mici la Pruteţ Iaşi unde însă

s-au înregistrat cele lnai mari sporuri prin irigare.
Numărul de udări a fost în general redus, cel 111Ult 4 udări, de

asemenea nonnele de irigaţie care ,au 'variat intre 250 şi 1 600 1113/11a.
Indicele de eficienţă a valoriîicării apei de irigaţie a variat între

7,3 kg/n1:J apă la Moara - Suceava şi 17,8 kgh113 la Pruteţ --- Iaşi, va
lorile crescînd de la zonele n1ai urnede şi răcoroase spre zonele rnai
uscate şi mai calde.



Tabelul 1
Sinteza rezultatelor obţinute in experienţele cu regim de irigare la cartof

(Results obtained in experiments of potato crop irigating)
1971-1974

Producţia de tuberculi
q/l1a

Număr
EVAI

Irigat Neirigat
Spor

Norma de (me-
Scopuri de cultură Zona de vegetaţie Localitatea

maximl medie I Imedie

irigaţie ele die)maxim m 3/ha udări

limite prin kg/m·1

irigare

Păduri de fag IMoara-Suceava 431 430 ~'34-401 396 80 410-1340 1-2 7.3
din nordul ţării Şapcă verde-Cluj 557 4122 257-5'02 438 lCQ 550- 90D 1-3 9,3

Consum - --- ---
toamn~l-iarnă

Silvostepa din A~ideşti-Secuicni 45D 4,210 288-432 334 lf.2 2.51(}-'1100 1-41 10,9
nordui ţării Pruteţ-Iaşi 461 388 235-289 253 190 400-1600 1-4 17,8

--- ---
Silvostepa din

!\.ldeşti-Secuieni 250 224 163-232 1H2 83 150- 550 1-2 10,6
nord nI ţării

---

Consum de vară
Păduri de stejar Slobozia Moară 430 274 125-241 217 104 400-14C'0 1-6 5,2
din sudul ţării

--- ---
Stepa din suduI Valu-lui-Traian 364 303 104-190 163 199 90'0-2440 2-7 8.,9
ţării

----------- ---
Păd.uri de stejar Slobozia 1.27 118 92 92 92 45,0- 900 1-3 4,4
din sudul ţării Moară **)

ConSUlTl timpuriu --- ---
Stepa din sudul Valu-Iui-Traian 340 2;J8 105-186 155 L69 960-2440 3-6 6~7
ţării

--- ---
Păduri de stejar Slobozia 2.25 211 174 174 51 35<0- 600 2--3 8,0din sudul ţării Moară *)

Consum ---
extratimp'Uriu Stepa din sudul 320- 90]0

ţării
Valu-lUi-Traian 328 167 67-158 10'5 72 1-3 7,9

.11) 1.973
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I Rezultatele pun în evidenţă, prin producţiile ridicate obţinute, con
diţiile favorabile de vegetaţie ale cartofului pentru consUlU de toamnă

iarnă in zonele· mai ră,coroase ale ţării. Datorită suitei de ani mai ploioşi

în care au avut loc experimentările, sporurile obţinute prin irigare au
fost relativ reduse, crescînd însă de la zonele luai reci şi luai umede
(Suceava) spre zonele mai calde şi luai secetoase (Iaşi).

Din punct de vedere al schemelor de plafoane minilue de uluiditate
şi a adîncimilor de umezire (tabelul 2) rezultatele experimentale au
pus în evidenţă ca favorabile următoarele variante experimentale: la
]\tIoara - Suceava, 70-70-500/ 0 lUA şi 0,4 m; la Şapcă verde 
Cluj, 70-7<0-500/ 0 lUA şi 0,7 IU; la Aldeşti-Secuieni, 70-70-70D/ O

lUA şi 0,4 IU ; şi la Pruteţ - Iaşi, 70-70-700/ 0 lUA.
Rezultate la cartof pentru consun"i de vară. Pentru această categorie

de cultură s-au obţinut date experimentale din zone naturale foarte di
ferite: silvostepă rece, forestieră caldă" stepă caldă.

In condiţii de irigare, producţiile cele n1aimari înregistrate au
fost de 250 q/ha la Aldeşti-Secuieni, 430 q/ha la Slobozia Moară şi

364 q/ha la Valu-lui-Traian. Producţiile medii în culturi idgate HU v,a
riat în cele trei zone între 224 q/ha (Aldeşti-Seouieni) şi 303 q/ha (Valu
lui-Traian).

in v,arianta neirigat, producţiile au oscilrat între 104 q/ha (Valu
lui-Traian) şi 241 q/ha (Slobozia Moară), iiar sporuni:lemaxime de in
83 q/ha (Aldeşti-Secuieni), la 199 q/ha (Valu-ln:i-Traian).

Cele mai mari produci;ii în irigat şi neirigat s-au obţinut la Slobo
zia Moară, localitate situat;~i în cuprinsul bazinului Răcari. Producţiile

miCii în neiI~igat S-iau obţ,inut atJît la Aldeşb-Secuieni cît şi la Valu-lui
Tralilan, în schin1b prin ,irigare, producţiiLe au areseut foarte 111ult la Valu
lui-Trai'an,în stepa dobrogeană, zonă care s-a dovedit propice cartofului
pentru conSUlU de vară.

Numărul de udări a fost mic la Aldeşti-Secuieni (1-2) şi luare la
Slobozia Moară (1-6) şi Valu-lui-Tr1aran (2-7). Normele de ir~~gaţie au
fost de 150-500 m 3/ha la Aldeşti-Seeuieni, de 400,-1 Li00 m:l/ha la Slo
bozia Moară şi de 900-2 440 1113/ha la Valu-Lud-Tra:i.!an.

Il).dicele de valorificare ,a apei de irigaţie a fost redus la Slobozia
Moară, datorită producţiilor ridicate ,care se obţin în condiţii de ncirigare.
ValorI ridicate ale indicelui s-au obţinut la Aldeşti-Secuieni, ca UrIuare
a utilizării· unor norme de irigaţie reduse datorită aportului freatic şi
la Valu-lui-Trai/an oa UrInare a sÎ)orur1il6r lnari obţinute prin !i.!r~ga:re.

Scheluele favorabile de plafoane minime şi adîncimile optime de
umezire care au rei eşit din datele experimentale au fost următoarele

(tabelul 3) : la Aldeşti-Secuieni, 70-700/0 lUA şi 0,4-0,7 IU; la Slobo
zia Moară, 5!OI-70-7'Oi% lUA şi 0~4 n1 sau 0',7 m; la Valu-lui-Tral:an ,
nu este acelaşi pllafonminim toată perioada de vegetaţie (50-50---5010/ 0

lUA, sau 70-70-700/ 0 lUA); în anii cu primăveri secetoase
70-70-500/ 0 lUA, iar în anii anormali, mai ploioşi, 50-70-70% lUA;
adîncimea de un1ezire 0,7 D1 în anii norn1aLi şi 0,4 n1 în anii ploioşi.



Tabelul 2

Scheme de regim de irigare la cartoful pentru consum de toamnă-iarnă.

Schemes of irigation at potato crop for consumpUon in autumn and wintcr.

Umidltatea din sol
Norma de udare

Adincime~ Scheme de
cînd s-a aplicat

(m3Iha) Schema Norme
de plafoane

irigatia (%)
Felul udărilor Nr. de de

Zona naturală umezire minime anului pe faze udări irigaţie

(% lUA) la p. min./.a p. mIn. la p. mm.11a p. mln. de (m3/ha)(m)
50 % lUA 70 % lUA 51) % lUA 70 % lUA vegetatie

1

Zona pădurilor de fag normal 0-0-1 1 4:00
din nordul ţării pe so-

0,4 70-70~50 17,8 20,9 400 30() secetos 0-1-1 2 700
luri. cernoziomoide lu- ploios O~O-{) - -toase

Zona pădurilor de fag nOrmal 0-0-1 1 600
din nordul ţării pe so- 0,7 70-70-5'0 20,3 22,8 6<lO 350 secetos 0-1-1 2 95D
Iuri aluviale luto-argi- ploios O-Q-{) - -
Ioase

1

I 1

Zona de silvostepă din
.,. normal 0,-1-1 2 500

nordul ţării pe cerno- 0,4 70-710-70 - 2<1,.7 - 25'0 secetos 1""-2-2 5 12:5:0
ziomuri puternic levi- ploios 0-0-1 1 250gate nisipo-argiloase

Zona de silvostepă din normal 0--2'-0 .2 800
nordul ţării pe soIuri *) 70--70-70 - 21,4 - 40:0 secetos 1-2-1 4 Itî()Q
aluviale lutoasc ploios 0-1-0 1 4DD

.) lipsesc date 'pentru adîncimi de umezIre
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Scheme de regim de irigare la cartoful pentru consum de vară.

Schemes of irigation at potato crop for consumtion in summer.

Tabelul 3 o1»

Umiditatea din sol Norma de udarecînd se aplica Schen1a
Adîncimea Scheme de irigaţia (')il')

(m3/ha)
udăriloI'

Norma

de plafoane Felul
pe faze

NI'. de de

Zona naturală umezire minime anului udări irigaţie

la p. min.I" p. mln. la p. min.l,a p. min. de (m3/ha)
(m) (% lUA)

50 % lUA 7ll Il/O lUA SU % lUA 70 % lUA I vegetaţie

Zona de silvostepă din normal 0-2 2 50:0

nordul ţării pe cerno- 0,4 7'0-70 - 21,7 - 230 secetos 1-2 5 750

ziomuri puternic levi- ploios 0-1 1 260

gate nisipo-argiloase

Zona pădurilor de stc- nOrll1al 1-2-1 4 100n

jar din sudul ţării pe 0,4 5,0-70-70 17,5 20.3 400 25-0 secetos 2-3-:2, 7 1750

soIuri aluviale luto- ploios 0-1-1 2 5.00

nisipoase

I normal 0-3-2 5 175,0
0,7 50-7<J.--7O I 16,9 2,0,2 60,0 350 secetos 1-3-3 7 uoa

Zona de stepă din su- I
dul ţării pe cernozio-
muri castanE lutoase

0,4 5.0-70-70 17,4 2,0.4 400 230 ploios 0-2-1 3 750
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Rezultate la cartoful pentru conSUTn tim,puriu. Pentru această ca
tegorie de cultură s-au obţinut rezultate experin1entale complete nu
111ai la Valu-luiÎ.-Trrairan.

Rezultatele de la Slobozia Moară nu sînt semnificative, fiind ob
ţinute numai într-un singur an (1973) şi care a fost defavorabil pro
ducţiei pentru consum timpuriu, datorită temperaturilor scăzute din
luna mai; ca urmare producţiile de la Slobozia lVIoară au fost mici,
sub posibilităţile zonei. Sporurile prin irigare au fost de asemenea re
duse, determinînd şi un indice slab al valorificării apei de irig!aţie.

La V<:11u-lui-Traian, producţi!a n13xin1ă înregisiraU't în eondiţii de
irigare a fost de 340 q/ha, iar producţia lnedie de 218 q/ha.

In condiţii fără irigare, producţia a oscilat între 105 şi 186 q/h:l,
iar sporul lnaxim obţinut prin irigare a fost de 169 qJha.

NUlnărul de udări a fost relativ mare, între 3 şi 6 udări, totalizînd
o normă de irigaţie de !asemenea mare, între 960 şi 2 440 m 3/ha.

Indicele de valorificare a apei de irigaţie a avut valori relativ re
duse. Acest fapt este legat de recoltarea lnai timpurie a cartofului,
în care caz provizia de apă din sol la desprimăvărare are o pondere
mai n1are în bilanţul apei decît în cazul recoltărilor mai tîrzii, pentru
consumul de vară şi cu atît lnai mult pentru recoltările destinate con
sumului de t03.lnnă-iarnă.

La fel ca la eartoful pentru consum de vară, la cartoful timpu
riu nu este favorabil menţinerea aceluiaşi plafon miniul de umidit:2l.te
tot cursul perioadei de vegetaţie. S-au pus în evidenţă ca favorabile
schemele 70-70-500/ 0 lUA şi 70f-50-500/ 0 lUA în anii normali şi

50-70-700/ 0 lUA în~nii mai ploioşi în primăvară. Adîncimea de
umezire favorabilă este de 0,7 In în anii norn1ali, secetoşi şi 0,4 n1 în
anii ploioşi (tabelul 4).

Pentru condiţiile de la Slobozia Moară, deşi rezultatele de produc
ţie nu sînt concludente, totuşi datele obţinute arată ca favorabile sche
Inele de plafoane: 50-700/0 lUA sau 50-500/0 lUA şi în nici un caz
plafonul de 700/0 în faza 1 de vegetaţie. Ca adîncime de un1ezire pare
mai indicat 0,7 m decît 0,4 m.

Rezultate la cartoful pentru conSU1n extrati1npuriu. Pentru aceaştă

categorie de cultură s-au obţinut rezultate experimentale la Slobozia
Moară şi la Valu-lui-Tl1aD.an.

Deşi rezultatele de la Slobozia Moară sînt numai pe un singur an
(1972), ele pot fi luate în considerare avînd în vedere că acest an a
fost apropiat de normală la temperaturi şi foarte favorabil culturii car
tofului extratimpuriu.

La variantele irigate, producţia maximă înregistrată a fost de
225 q/ha la Slobo:zniCl Moară şi de 328 q/ha la Valu-Iui-T,radan, iar pro
ducţiile medii de 211 q/ha şi respectiv 167 q/ha.

La variantele neirigate, producţiile au var1at între limitele de
67 q/ha la Valu"-luri-Tr3lian şi 174 q/ha la Slobozia Moară, înv~er#l

du-se din nou condiţiile mai favorabile în neirigat de la SloboZia
Moară 'În comparaţie ou Valu-luiÎ-Trailan. Sporurile maxime obţinute

prin irigare au fost de 51 q/ha la Sloooziia Moară şi de 72 q/ha la Valu
lui.:.TraliJan.



Scheme de regim de irigare la cartofii} pentru consum timpuriu
şi pentru/consum e;Xttatimpuriu~ .

Schemes of irigation of potato crop foreal'ly and very early consumption.

Tabelul 4. -Ci

Umiditatea din· sol
Norma de udare

Adincimea
cînd se aplică

(m3/ha) Schema Norma
de Scheme de irigaţia <%) Felul udărilor Nr. de deZona naturală umezire plafoane'

la p. m;n'lla p. mi".
' anului pe faze udâri irigaţie(% IUA) la p. m;n'lla p. m;n. de (m3/ha)(m)

50 % lUA. 70% IUA vegetaţie50 % lUA 70 % lUA

Laca.rtoful pentru consum timpuriu

Zona pădurilor de ste- 0,7 150-70 1a,,5 21.3 7010 000
normal '07-'2 2· ,800

jar din sudul ţării pe se'cetos ~/~2 3 1500

soIuri aluviale luto- --
nisipoase '0,7 5,0-,50 18.5 - 700 - ploios 0-1 1 7@O

I
I

Zona de stepă din su- ,0,7 50-7'0-70 16,9 IW,2 600 350 normal 0-.3-1 4 1400
secetoi 1-3-2 6 23'50

dul ţării pe cernozio-
muri castan ii lutoasc

I '0,4 5D-70~'70 1.7,4 2,0,4 4,OiO 2,50 ploios (}-2-0 2 500

La cartoful pentru consum extratimpuTiu

Zona pădurilor de ste- nOrmal 1-1 2 65;0jar din SUdul t.ării pe
0,4 50-70 17,5 2iO.3 4D0 250 secetos 1-2 3 900soIuri alu"iaJ'e luto- ploios 0-1 1 2.5-Dnisipoase

nonnal O-;:l 3 750,0,4 70-70 - 2l0,4 - 1'50 secetOAi 1-3 4 H}'OnZona de stepă .din su-
dul ţ.ării pe cernozio-
muri castanii lutoase

0,4 50---70 17,4 20,4 400 2!}O ploios O~2 2 5(YO

~

s
~
rIJ

2
;J'J
H

<{J}

toJ
o{f)

:j

~

n
o
t4
>
!:rJ



REGIM DE IRIGARE LA CARTOF 111

Numărul de udări a fost redus la ambele dmpuri, nedepăşind ci
fra 3, datorită perioadei scurte, de ,vegetaţie şi însemnătăţii deqsebite
pe care a avut...o provizia de apă din sol la desprinlăvărare în şatisfa

cerea nevoilor de apă ,ale culturii. Normele de irigaţie au fost qe ase
menea, reduse, de 350-600 Jn3jha l,a Slobozia Moară şi, de320~9DOm3/

ha la Valu-Iui-Traian.
Indicii de valorifioare a apei de irigaţie au avut valori mijlocii,

7,9-8 kg tuberculi/m3 apă de irigaţie.

Din datele experimentale obţinute a reieşit că' la Slobozia Moară

schema optimă de plafoane este de 50-700/0 lUA, îhregistrîndu-sescă

deri de recoltă în cazul schemelor de 50~50% lUA; 70-700/0 lUA şi

70-500/ 0 lUA (tabelul 4).
La Valu-lui~Traian a' rezultat clar că schen1a 50~500/0 lUA nu

este favorabilă' şi că schemele: 70-:--500/0 IVA, ,50---'-70n/ o luA' 'şi
70~700/0 IUA as.igură niveluri de producţie .apro~piate, în an,ii inaiplo:
ieşi evidenţiindu-seschen1a 50---700/0 lUA. .' . . .' '"

Ca adîncimi de umezire, atît la Slobozia Moară cît şi la ValU:~lui
Traian nu s-au înregistrat. diferenţe de producţie semnificative între
variantele cu 0,4 m şi cu 0,7 ·m.

CONCLUZII ŞI RECOMANDARI PENTRU PRODUCŢIE." (1) Oar
toful a devenit, odată cu extinderea. 'agriculturii irigate în România,
cultură irigată prin excelenţă în toate zonele irigabile. (2) Producţiile

în condiţii de irigare variază între 200 şi 559 q/ha în funcţie de zonă

şi seopuri de cultură,'cele !TIai mari producţii obţinîndu-se în zona pă-:

durilor de fag la cartoful ,pentru consum de toamnă-iarnă, iar cele mai
scăzute în zona pădurilor de stejar pentru consum extratimpuriu. (3)
MăriInea sporurilor obţinute prin irigare variază de asemenea. cu zona
şi scopul de cultură: cele mai mari (160-260 qjha) la cartoful pentru
consum de vară în stepă, la oartoful pentru consum de toamnă-iarnă în
silvostepă şi lacartof·ul pentru consum timpuriu în stepă; mijlocii
(80-100 qjha) la cartoful pentru consumul deto3Jmnă-iarnăîn zona pădu

rilor de fag, la cartoful pentrucofisurn de vară în zona pădurilor deste
jar; mici (sub 70 qjha) la cartoful extratiInpuriu .(4). Mărimea optimă a
plafonului 'minim de umiditate subc:are ulTIiditatea din sol nu trebuie să

scadă depinde nu numai de textura solului ci şi de faza de vegetaţie a
plantei de cartof, precum şi de condiţiile climatice (mniditatea din sol
şi temperatura aerului). (5) Diferenţierea plafonului minÎ1n de umidi
tate pe fazele de ,vegetaţie determină, aproape în toate cazurile, spo
rirea producţiei de tuberculi în comparaţie cu menţinerea aceluiaşi

plafon minim de umiditate de la răsărit pînă la recoltare, precum şi

reduceJ"ea oonsumului de apă de irigaţie. (6) Valorile plafoanelor mi
nime de umiditate care alternează în cursul perioadei de vegetaţie sînt:
50D/ O şi 700/0 din intervalul umidităţii accesibile. Plafonul de 500/0 lUA
înseamnă udări cu norme maiil11!arişi la intervale nTai distanţate, adică

un acces mai mare al aerului în sol, iar plafonul de 700/0 lUA înseamnă

udări cu norme mai mici şi la intervale mai apropiate, adică un acces
mai redus al aerului în sol. (7) Adîncimile. mai mici de umezire cu
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apa de irigaţie (cca 0,4 m) sînt în general mai favorabile decît adînci
mile mai mari (0,7-1 n1) cu excepţia zonelor mai calde cu evaporaţie

puternică la suprafaţa solului. Adîncil1îtle lnai mici asigură raporturi
mai favorabile între apă şi aer în sol. (8) In lnod practic, adîncirnile
de umezire se stabilesc în funcţie de metoda de udare folosită şi anu
me la lin1ita inferioară posibilă care să asigure distribuţia uniformă

a apei de irigaţie în sol; minirnm1î 0,4 m pentru aspersiune şi miniln
0,6-0,7 m pentru irigarea prin brazdă. (9) Elementele regirnului de
irigare pe scopuri de cultură, zone naturale şi condiţii dimatice anu
ale sînt redate în tabelele 2, 3 şi 4. Pornind de la adîncimile optime de
umezire şi schemele favorabile de plafoane minime s-a calculat con
ţinutul de umiditate din sol la care se aplică udările şi D1ărimea Dor·
melor de udare în funcţie de indicii hidrofizici ai solurilor pe care s-a
experimentat. In funcţie de felul anilor, s-au stabilit schemele udărilor

pe faze de vegetaţie, numărul total de udări şi mărimea normelor de
irigaţie. Cifrele prezentate sînt susceptibile de modificări, ele indicînd
în primul rînd ordinea de D1ărime a elementelor regirnului de irigare.

SYNTHESIS ON RESEARCH FOR POTATO IRRIGATION

SUMMARY

Experiments during 4 years in different zones of the country (zone of beech
woods in North, oak tree woods in South, forest-steppe in Nortll, steppe in South)
were carried. The potato yield undeI' irrigation increases with 200-550 gjha de
pending on the zone and crap, the biggest yield being harvested in the zone of
beech woods for the potato crop for human consumption in autumn and winter :
thus theaverage yield is higher with 80-200 qjha than the yield of the unirrigated
crop. The minimum humidity level necesary to keep in the soH depends an the
soil texture, the vegetation phase of the potato plant and the climate; ii this
level is difierentiated on each vegetation phase a higher efficacy of the iI'rigation
and on waste of water are obtained. The minimum moisture levels must be
50-700/0 of the interval of humidity easy of access. Generally 'it is better to moisten
ruther superficial (about 0.4 m deep) and not deeper ; the exact depth is determi
ned by the method of irrigation (0.4 ITI for sprinkler irrigation and minimum
0.6-0.7 m for furrow ,irrigation). The elements of the iI'rigation system are shown
in tables 2, 3, 4.

ZUSAMMENFASSENDE FORSCHUNGSERGEBNISSE DES
BEWASSERUNGSREGIMS DES KARTOFFELBAUS IN VERSCHIEDE

NEN BODEN-UND KLIMABEDINGUNGEN, UND
VERWENDUNGSZWECKE

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde din Synthese der Versuchsergebnissen von 4 Jahren, mit Bewăsse

rungsregim, die in verschiedenen Vegetationszonen durchgefUhrt worden, (Buchen
walder aus dem Horden des Lande-s, Eichenwalder aus dem Suden und Norden,
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Silvo-Steppen, Steppen aus dem S.) und fUr versehiedene Verwendungszwecke an
gebaute Kartoffeln vorgestellt. Die Kartoffelertrage unter Bewasserungsbedingungen
sehwanken zwischen 200 u. 550 qJha in Abhăngigkeit von Zone - und Anbauz
wecke in denen die grossten Ertrăge, in der zone der Buchen wbilder bei der
konsumkartoffel fUr Herbst - Winter erhalten wurden.

Die Grosse der dureh Bewăsserung erhaltenen Ertragzlmahme schwankte
ebenfalss mit der zone und dem Anbauzweck von 80-200 q/ha. Di:e Grosse der
minimalen Bodenfertigkeit (P. min.) unter vve1cher der Feuchtigkeitsgehalt des
Bodens nicgt sinken diirfte, hăngt nicht nul' von der Bodentextur sondern auch
von der Vegetationsphase der Kartoffelpf1anze wie aueh von den Klimatischen
Bedingungen ab. Die Differenzierung der minimalen Bodenfertigkeit nach den
Vegetationsphasen, hat zur Folge, fast in aUen F~Ulen, das Wachsen des knollener
trags, im Vergleich mit dem Beidehalten derselben minimalen Bodenfertigkeit vom
Wachstumbeginn bis zur Erate, wie aueh die Verkleinerung des Konsmlls des
Wassers bei der Bewăsserung.

Die Werte der minimalen Bodenfeuchtigkeit welche sich wăhrend der Vege
tationsperiode ~indern, Bind: 50010 und 70 % aus dem Interval der aktiven Boden
feuehtigkeit. Die kleineren Feuehtigkeitstiefen (cea. 0,4 m) sind im allgemeinen
giinstiger als die grossen Tiefen; Praktisch werden die Feuchtigkeitstifen festge
legt in Funktion der gebrauchten Bevvăsserungsmethodeu. ZW. minimum 0,4 fi fiiI'
Aspersion und minimum 0,6-0,7 m flir die Bewăsserung zwischen den Reihen. Die
Elemente des Bewăsserungsregim auf Anbauzweeke und jăhrliehe klimatische Be
dingungen, sind in den Tabellen 2, 3 u. 4 wiedergegeben.

CfIHTE3 Pg3~r.nbTATO B HCCJIE,IJ;OBAHHH, HACAIOill;I1XCH
PEIRHMA OPOHIEHHH B 3ABHCHMOCTVI OT nOQBEHHO-KJIVIMA

Tl'FIECKOf! 30HbI VI OT HA3HAqEHMH HYJIbTYPbI

PE3IOME

ITplmO)J;HTCfI CHHT83pG3yJIbTaTOB li-X JIel'HHX neCJI9;:t;oBarmi1: peiRHMa opomeHIUI

n SanHCH:MOCTIlf 01' pa3JIHLIHbIX paCTIIT8JIhHbIX SOH, (6yHoBbIe JIeca B cenepHotî: l:IaCTH

CTpaHbI, )J;y60BE9 JIeca Ha Iore, JIeCOCTeIIh Ha ceBepe, c'rem>, n IOFHHOII qaCTiI CTpaHbI)

II 01' pa3JIlIlIHOrO Ha:maLf8HIIH HyJIbTyp. H yCJIOBIIHX 0POIlI9HIlH ypomau H:apTO<peJIH
;a;OCTluawT ;:t;o 200-550 I~/ra, B 3aBHCHMOCTH 01' SOHbI II 01' Ha3HaqeHIlH KyJIbTyphI,
caMbIe nbICOI,U8 ypoman rr03,rJ;Hero rrpO,rJ;OBOJIhCTB 3HHoro HapTO<p::WfI rrOJIyqaWTCH B

SOHe OyHOBbIX JIeCOB. B8JIIflIHHa rrOJIyLfeHHhIx rrYT8M opOllleHIIfI rrpnpOCTOB KOJIeOJIe
TCH TaHiRe B 3aBHCHMOCl'lI 01' SOHhI H 01' Ha3HaqeHHH RyJIhTypbI (80 - 200 u;/ra).

BeJIWHIHa MIIHIIMa.rrbHoro rrpe,rJ;eJIa BJIalI\HOCTU HIIme IWToporo rrOLfBeHHaH nJIamHOCTh

He p;omHIla nOIUliRC\'I'bCH, sarrliICIlT He TOJIbIW 01' 'reRcTyphI lIOT-IBbI HO II 01' BereTaTU

BHOlI <pashI paCTeHIIJ'I HapTOlpeJIfI, TaKme II 01' HJIIIMaTUlfeClUiX YCJIOBui1. ,IJ,IIrpepepeH
I~IIpoBaIIIIe l\UlHIrMaJIbHOrO rrpe;:t;eJIa BJIaiRHOCTI1 B saBIICIIMocrII 0'1' BereTaTIlBHoîl epa3hI

06YCJIaBJIUBaeT, nOeITII BO BC8X crryTIaHX, npupocT ~TpomaH KJIyoHefI TIO cpaBlleHuw
c nO)J;,rJ;epmaHIIe:\-l 1'01'0 m:e MIIHIlMaJIbHOro npe;:t;eJIa BJIa,I";HOCTII B rrepIIop; OT Bcxop;a

;:t;o y60pIUr, a TaHiR3 II yMeHhUIeHH8 pacxo)J;a nOJIIIBHOll BO;:t;hI. BemrqUHbI MHHHMaJIh
HhIX rrpep;eJIOB BJIal-HHOCTU, qepep;ywru;uecH B TeqeHUe BereTaLiHOHHoro nepIlOp;a, paBHhI

50 %11 70 % rrHTepBaJIa p;ocTyrrHolI B0)J;hI. BOJIee MeJIHaH rJIy611Ha YBJIamH8HIIH OpOCHT8JIh
HOti BOŢ!;OH (0,11 M) HBJIHeTCH, B oGru;eM, OOJIee 6JIarOnpIIHTHOIÎ creM 60JIee rJIy601mH rJIy

6HHa; npaHTIPleCmrrJIyoHHLI yBJIamHeHUH yCTaHaBJIHBaWTCH B samICHMoCTH 01' rrpH

MeHHeMoro crroc06a opOIlI8rUIH, II IIMeHHO; l\nlmlMyM: 0/1 M P;JIH TIOJIHBa p;omp;enaHIleM
II l\mlIHM.YM 0,6 - 0,7 M )J;JIH nOJIHBa 6opoap;aMIi.

B Ta6JIIu~ax 2,3 H 4 TIpUBe;:t;eHhI 3JIeM8HTLI pemHl\Ia opollIeHHH B saBUCIIMOCTH 01'

HaSHaqeH1UI KyJIhTyphl, OT rrpnpop;HhIX 30H II 0'1' rO;a;OBhIX RJIIIMaTUqeCHHX yCJIOButî:.

s - C. 1281
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ASPECTE NOI PRIVIND SISTEMUL DE FE&TILIZARE
ŞI REACTIA CARTOFULUI LA PHYTOPHTHORA INFESTANS

(MONT.) DE BARY (MANA) ŞI ALTERNARIA SP.
(PATAREA BRUNA A FRUNZELOR)

L. REICHBUCH, 1. IGNATESCU, GH. IACOB

Intre anii 1973 şi 1975 la Staţiunea Suceava s-au făcut in ca
drul a trei experienţe observaţii privind sistemul de :l'ertilizare şi

reacţia cartofului la Phytophthora infestans (1'.1ont) de Bal'y (mana)
şi Alternaria sp. (pătarea brună a frunzeler). S-a constatat că

aplicarea azotului singur în doze crescînde de la 50~200 kg s.a./ha
este urmată de o creştere a atacului de mană pe frunze şi o scă

dere a atacului pe măsura creşterii cantităţii de fosfor aplicată.

ApLicarea azotului pe fond de fosfor a determinat o rezistenţă

sporită a pl,antelor la ptitarea brună. Potasiul aplicat Pe fond de
azot şi fosfor a contribuit la scăderea intensităţii atacului de
mană şi a pătării brune a frunzelor. O acţiune favorabilă în
acest s'ens o are şi gunoiul de grajd. Foloskea îngrăşămintelor în
doze mari impune luarea unOr măsuri de protecţie a aparatului
vegetativ prin combaterea eficientă a bolilor.

in cincinalul 1976-1980, cincinalul revoluţiei tehnico-ştiinţifice,

specialiştilor care lucrează în domeniul chimizării agriculturii le revine
ca sarcină a cunoaştere multilaterală a eficienţei acesteia, spre a putea
fonnula cele'lnai bune recomandări pentru producţie.

Se ştie că o fertilizare raţională are ca scop crearea unor plante
viguroase, capabile să dea ,n1aximun1 de producţie şi, în acelaşi timp, ÎJn
bunătăţirea calitativă a însuşirilor fizice şi chirnice ale solului, precum
şi îmbunătăţirea calitativă a produselor obţinute (B ERI N D E 1 şi colab.,
1968; CONSTANTINESCU şi calah., 1968; REICHBUCH şi

calab., 1975). In acelaşi timp, printr-o îngrăşare neraţianală, pe lîngă

că se folosesc neeconomic cantităţi mari de îngrăşăminte, aceasta poate
duce la unele dereglări în Imetabolisrnul plantei şi la sensibilizăl"i care
pennit organiSlITlului debilitat să fie mai uşor atacat de boli (E O R Y S,
1066 ; 1 G N A T E seu, 1973 ; REI C H B U C H şi colab., 1975).

Lucrarea de Îa\ă îşi propune să prezinte unele observaţii cu carac
ter preliminar legate de sistemuJ de îngrăşare şi rea~ţia cartofului la
atacul a două din cele mai importante boli la cartof, mana (Phytophthora
infestans) şi pătarea brună a frunzeI cir (Alternaria sp.) din anii 1973-1975.



L. REICHBUCH ŞI COLAB.

l\1enţionăln că scopul acestui referat nu este de a scoate legităţi

sau corelaţii între sisteluul de îngrăşare şi rezistenţa plantelor de cartof
la atacul de rllc:m{l şi pătarea brună, ci de a trage un sernnal, că aceste
clOU{l verigi ale tehnologiei (de fertilizare şi cOlnbatere) care fac parte
din chimizarea agriculturii trebuie S~l fie neapărat corelate, în sensul
că atunci cînd folosirll doze mari şi foarte rnari de îngrăşăminte, sînteru
datori să luăn1 toate 111ăsurile pentru o combatere perfectă.

Experienţele au fost executate pe un sol cernozioHlOid levigat,
avînd un caracter staţionar. Solul are o textură luto-argiloasă, cu un pH
în KCI de 4,9-5,0. HUl11usul (după Schălbenberger) are valori cuprinse
între 4,5-4,6, conţinutul de P 20ij este de 2 mg la 100 g sol iar de K 20
ele 1] ,5-12 111g la 100 g sol (în extract de acetat lactat de anlOniu).

Experienţele cercetate au fost următoarele:
1. Ingr{lşarea cu azot şi fosfor la care dozele de îngrăşare studiate

au fost: O ; 50; 100; 150 şi 200 kg N, ha şi O ; 50; 100 ; 150 şi 200 kg
P20.J la ha în anii 1973 şi 1974. In anul 1975 au fost studiate aceleaşi doze
de azot pe unnătoarele doze de fosfor: O; 40; 80; 120 şi 160 kgha.
Pe întreaga experienţă s...,a aplicat un fond egal de 100 kg K 20 la ha.

2. Ingrăşarea cu azot, fosfor şi potasiu la care factorii studiaţ.i au
fost.: a) doze de· azot şi fosfor şi b) doze de potasiu. Aceşti factori în
anii 1973 şi 1974 au fost: a) O; Nl00 P lOO ; NlOO P l00 ; şi b) O; K;"5o;
K100 şi Kl50. In anul 1975 factorii au fost: a) O; N100 ; Nl00PSO; N200PSO
şi b) O; Ktjo ; Kso ; şi KJ20.

3. Ingrăşarea cu îngrăşălninte organice odată la 6 ani şi aplicarea
îngrăşămintelor minerale anual. Factorii studiaţi au fost: a) doze de
gunoi: O ; 20 ; 40 şi 60 tlha şi b) doze de îngrăşărninte minerale: O; P 50 ;
N50P 50 şi Nl00P l00.

In anii 1973 şi 1974 variantele au beneficiat de efectul relnanent
al gunoiului de grajd. Pentru anul 1975 s-au aplicat dozele de gunoi
respective.

In fiecare an s-au efectuat analize chirnice la sol şi la plante în
vederea urmăririi transformărilor care au loc ca urmare a încorporării

diferitelor doze de îngrăşăminte.

S""'a notat frecvenţa şi intensitatea atacului de 111ană pe fiecare va
riantă de îngrăşare în parte, după care s-a calculat gradul de atac.
La pătarea brună a frunzelor s-a notat numai intensitatea atacului.
Notările au fost făcute după instrucţiunile de prognoză şi avertizare
(3 A V E S C D, 1969).

In ce priveşte con'lbaterea acestor boli, n'lenţionăm că pentru niană

s-au aplicat anu81 2-3 tratamente după C8Z, în timp ce pentru pătarea

bruDă a frunzelor nu s-a aplicat nici un tratarnent.
Subliniem faptul că experienţele la care s-au făcut notări sînt

începute din anul 1968, efectele observate atît în ceea ce priveşte inten
sitatea bolilor cît şi producţia, fiind datorate nu nUlnai îngrăşzU1'lintelor

aplicate anual cît şi acumulării în tirnp a acestora.
Soiul de cartof cu care s-a experimentat a fost Desiree.

REZULTATE OBŢINUTE. 1. Efectul îngrăşărnintelorcu azot şi fos
for: In anul 1973, an în care atacul de mană a fost relativ ruare, se
constată că pe măsura creşterii dozei de fosfor, gradul de atac tinde
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să scadă la toate nivelele de azot. Trebuie rernarcat că aplicarea fosfo
rului singur a determinat o rezistenţă 111ai 111are a plantelor la această

boală, realizîndu-se cele mai mici procente de atac, 9-170/0, în tiInp
ce la varianta neî11grăşată atacul a fost de 220/0 (fig. 1). Cel 111ai rna1'e
grad de atac s-a constatat la variantele îngră.şate nU111ai cu azot
(27-41 0/ 0) (fig. 1).

In ce priveşte pătarea brună a frunzelor se poate c011stata o creş-

tere a atacului pe 111ăsura dczei de fosfOr pînă la P 100 şi o
scădere a acestuia pe 111ăsura creşterii dozei de azot (fig. 1).

Fig. 1 - Influenţa îngrăşămintelor cu azot si fosfor asupra produc
ţiei şi atacului de mană şi pătarea brună a frunzelor la cartof 1973.

(Effect of N-fer-tilizers and P20;; fertilizers an tuber yield and at-
tack of Phytophthora and Alternaria, 1973).
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Urmărind rezultatele ele producJ~ie din acest an, se constată o spo
rire eficientă a producţiei pe măsura creşterii cantiUlt;ii de azot, pînă la
nivelul dozei de N:wo . Se poate de asemenea constata că în ceea ce priveşte

fosforul producţiile au cresout pînă la doza de FI 00· Analizele eX0cutate
la sol arată că prin aplicarea anuală a îngrăşămintelor cu fosfor, la
această doză (P1oo) s-a ajuns la un nivel lnediu de aprovizionare de
7-8 ,mg/P20;/100 gr sol.

Analizind producţiile realizate comparativ cu atacul de mană şi de
pătarea brună, se constată că la dozele de N 150 şi N zoo pe fond de P1oo,
intensitatea atacului a fost lnai scăzută iar producţia realizată a fost
de 331,6 Q/ha la N 1.'io şi 346,6 q/ha la Nzoo (fig. 1).

In anul 1974, din observaţiile efectuate a rezultat că atacul de
mană areaceca~i tendinţă de sc'.3rlere pe lnăsura creşterii dozelor de
fosfor, de la 500/0 la neîngrăşat la 8% la P:200 şi de creştere pe măsura

creşterii dozei de azO't, pe fond P;'Jo de la 160/0 la Njo la L12o/ 0 la N200 ilaI'
pe fonel de P 1;jO de la 180/0 la N 50 la 48% la Nzoo (iig. 2). In acelaşi timp,
în condiţ.iile acestui an, an specific de atac de pătarea brună, s-a cons
tatat o intensificare a atacului, pe măsura creşterii dozei de fosfor de
la g% la 800/0 şi o scădere a intensităţii atacului pe măsura creşterii

dozei de azot. Astfel pe fond de P200 atacul de pătare brună scade de
la BO% la P200NO la numai 340/0 la P2ooN200 (fig. 2).

1n ceea ce prive~te producţia roalizată în 1974 se constată 'O creştere

a producţiei pînă la doza de PlooN150, variantă la care procentul de atac
de pătare brună a frunzelor, care în această experienţă a apărut la
sfîrşitul lunii iulie (deci în plină vegetaţie) a fost de 240/0 realizînd o
producţie de 361,0 q/ha în timp ce la PlO0NO atacul a atins 62% reali
zîndu-se o producţie doar de 274,2 q/ha (fig. 2).

In anul 1975 dozele de fosfor au fost puţin micşorate la O; 40 ; 80 ;
120 şi 160 kglha. Se observă aceeaşi tendinţă de micşorare a gradului
de atac de mană pe măsura creşterii dozei de fosfor şi o intensifioare El

atacului pe n1ăsura creşterii dozei de azot (fig. 3).

Cel mai mare grad de atac de mană, de 570/0' a fost inregistrat la
doza de N 200 singur, in timp ce pe iond P 200 atacul El fost doar de
310/0 (fig. 3).

In ce priveşte atacul de pătarea brună, se constată o creştere a
acestuia, în special la variantele fără azot, care ajunge pînă la 780/0
1a P200. In acelaşi timp, pe lnflsura creşterii dozei de azot, se înregistrează

o intensitate din ce în ce lnai redusă a atacului, pe toate fondurile de
fosfor (fig. 3).

Analizînd producţiile obţinute în acest an (1975), se constată o core
iaţie între evoluţia bolii pătarea brun[t a frunzelor şi producţ.iile reali
zate. Astfel, se constată că pe mi~isura creşterii atacului acestei boli il

scăzut producţ.ia. Cea ilnaimare producţie realizată în acest an, ele
27U,O q/ha, il fost obţinută la varianta îngrăşată cu N 150PgO, variantă la
care procentul ele atac de ln8nă a fost de 330/0' iar la pătarea brună a
irunzelor doar de 170/0.
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Fig. 2 _ Influenţa îngrăşămintelor cu azot şi fosfor asupra produc
ţiei şi atacului de mană şi pătarea brună a frunzelor la cartof 1974.

(Effect of N-fertili,zers and P20j fertilizers on tuber yield and at-
tack of Phytophthâra and Alternaria 1974).
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Fig. 3 _ Influenţa îngrăşămintelor cu azot şi fosfor asupra produc
ţiei şi atacului de mană şi pătarea brună a frunzelor la cartoL - 1975.

(Effect of N-fertilizers and P20;j fertilizers on tuber yieLd and at
tack of Phytophthora and Alternaria, 1975).
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2. Efectul îngrăşămintelor cu azot, fosfor şi potasiu. Rezultatele no
tărilor făcute în anul 1973 scot în evidenţă că pe fond de fosfor sau
potasiu intensitatea atacului de lTIană a fost mai redusă. Trebuie subli
niat că prin aplicarea celor 3 elelTIente împreună, atacul de mană nu S~

intensifică (fig. 4).

16

Jl/DO 1'I(J{) NI(J(JPioo

Fig. 4 -~ Influenţa îngrăşămintelor cu azot, fosfor şi potasiu asupra
producţiei şi atacului de mană şi pătarea brună a frunzelor la

cartof 1973.

(Effect of N -fertilizers, P'205 fertilizers and K'jO fertilizers an tuber
yield and attack of Phytophthora and Alternaria, 1973).

La pătarea brună a frunzelor se constată că cele mai mici procente
de atac s-au realizat pe fond de azot (N sau NK 5-110/0). Atacul creşte

pe fond de fosfor fiind cuprins între 11-230/0 şi se n1enţine oarecum
constant, 15-230/0, pe fond de azot, fosfor şi potasiu. Pe măsura creş

terii dozei de potasiu se cDnstată o micşorare a intens.ităţii atacului.
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Productia realizată în anul 1973 evidentiază sporuri în special pE'

fond de azot şi fosfor, pe măsura creşterii dozei de potasiu, dovedind
un oarecare paralelism Între atacul de pătarea brună a frunzelor şi pro
ducţie, în sensul că pe 'măsura scăderii în intensitate a acestei boli, a
crescut producţia.

In anul 197tl intensitatea atacului, atît la m.ană cît şi la pătarea

brună a frunzelor, creşte. Fenomenul este acela,;;i în sensul di }a n1ană

procentul de atac este mai mic pe fond de fosfor (fig. 5).
La pătarea brună a frunzelor se observă foarte bine fenomenul

invers, în. sensul că la fosfor sau fosfor şi potasiu, spre deosebire de
mană unde atacul este mai redus, atacul creşte în special la fosfor singur
ajungînd pînă la 700/0. Prin creşterea dozei de potasiu pe fond de azot
şi fosfor se înregistrează o intensitate din ce în ce mai mică a atacului,
ajungînd de la 680/0 la Ko la 220/0 la K 150 (fig. 5).

Cît priveşte producţia realizată in 1974, se constată pentru prin1a
oară o superioritate a fosforului singur sau împreună numai cu potasiu
faţă de azot singur sau azot şi potasiu care ar putea fi pusă În legătură

cu inregistrarea unui atac mai lTIic de lTIană şi de pătarea brună a frun
zelor datorită intervenţiei potasiului. Cele mai mari producţii însă au fost
realizate prin aplicarea celor 3 elemente în raport egal, NI00Pl0oK100, la
care şi procentul de atac al acestor boli a fost TI1ai nuc.

Anul 1975, pe care l-am putea numi "anul potasiului" datorită efec
telor favorabile realizate prin aplicarea acestui element, scoate în evi
denţă în general o micşorare a atacului de rnană prin aplicarea pota
siului pe fond de azot şi fosfor, chiar şi la doze rnai mari de azot (fig. 6).
De asemenea, s'e c:l la piharea brună. (J frunzelor intensitatea
atacului este cu atît mai mică cu cît creşte doza de potasiu (fig. 6).

Producţiile realizate la aceste experienţe evidenţiază foarte clar o
creştere a producţiei pe rrlăsura diminuării atacului de mană şi pătarea

brună a frunzelor. Cea ,mai eficientă producţie a fost realizată la
NwoPsoK120 (355,2 q!ha). Dublarea dozei de azot nua fost eficientă în
condiţiile acestui an.

3. Efectul îngrăşărnintelor organice şi 'minerale. In anul 1973 nu
se observă diferenţe în intensitatea atacului nici la mană şi nici la pă

tarea brună a frunzelor, în funcţie de îngrăşămintele minerale folo
site (fig. 7). Este însă evidentă acţiunea remanentăa gunoiului de grajd,
de sensibilizare a plantelor la atacul manei pe măsura creşterii dozei
administrate.

In ce priveşte producţia, aceasta a, sporit pe rnăsura creşterii dozei
de gunoi (ca efect remanent) şi a creşterii dozelor de azot şi fosfor
aplicate. Cele mai l11ari producţii s-au realizat prin aplicarea a N100P 100 pe
fond de gunoi (fig. 7).

In anul 1974:, diferenţe n1ai mari în ce priveşte intensitatea atacu
lui s-au notat la pătarea brună a frunzelor. Cu toate acestea, chiar şi la
c}oze mai lTIari de azot şi fosfor intensitatea atacului ele pătarea brună

a frunzelor nu creşte, datorită probabil efectului remanent favorabil al
gunoiului de grajd. Cea mai mare producţie, de 332,6 q/ha, s-a realizat
prin 'aplicarea a NsoP;;o pe fond de tlO tone la ha gunoi, variantă la care
atît atacul de rnan:~ cît şi ele pătarea brună el frunzelor a fost lnai
lTIic (fig. 8).
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Fig. 5 - Influenţa îngră~ămintelor cu azot, fosfor şi potasiu asupra
producţiei şi atacului de mană şi pătarea brună a frunzelor la

cartof 1974.

(Effect of N-'fertilizers, P20S fertilizers and K 20 fertilizers on tuber
yield and attack of Phytophthoraand Alternaria, 1974).
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Fig. 6 - Influenţa îngrăşămintelor cu azot, fosfor şi potasiu asupra.
producţiei şi atacului de mană şi pătarea brună a Irunzelor la

cartof 1975.

(Eftect of N-fertiHzers, P205 fertilizers and K'l0 fertilizers on tuber
tlield and attack of Phlltophthora and Alternaria, 1975).
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Fig. 7 - Influenţa îngrăşămintelor organice şi minerale asupra
producţiei şi atacului de mană şi pătarea brună a frunzelor

la cartof 1973.

(Effect of· chemical fertUizers and farmyard manure on tube1' yield and
attack of Phytophthora and Alternaria, 1973).

In anul 1975, an în care au fost aplicate şi îngrăşăm-intele organice,
se constată o reducere a intensităţii atacului de pătarea brună a frun
zelor pe măsura creşterii cantităţii de gunoi, indiferent de dozele de în
grăşăminte rninerale folosite (fig. 9).
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Fig. 8 _ Influenţa ingrăşămintelor organice şi minerale asupra
producţiei, atacului ele mană şi pătarea brună a frunzelor

La cartof 1974.

(Etfect of chemical jertilizers and farmyard manure on tuber yield and
attack of Phytophthora and AlieTnaria, 1974);
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Fig. 9 - Influenţa îngrăşămintelor organice şi minerale asupra
producţiei şi atacului de pătarea brună a frunzelor

la cartof 1975.

(Effect of chemical fertilize1's and farmyard mam,f,re on tuber ana
attack o)' Phytophthora and AUernaria, 1975).
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Pe m~ăsură ce intensitatea atncului de pătarea brună a frunzelor
n fost 111ai mic, s-a înregistrat o creştere a producţiei la ha. Cea ITI ai
mare producţie, de 352,2 q.ha, a fost reCJliz8tă în acest 8n prin aplicarea
pe fond de 60 tone 18 ha gunoi şi a N 100P IOO. La această variantă, aşa

cum se poate constata, şi gradul de atac al bolti a fost rnult mai mic.

CONCLUZII. Pe baza datelor prezentate în cei 3 ani de experi
mentare se pot scoate următoarele concluzii pl'elinlinare: (1) Aplicarea
unor doze prea ll1ari de azot singur determină o sensibilizare a plante
lor la atacul de mană, în timp ce fosforul singur imprimă o sc[tdere a
intensităţ.ii acestei boli. (2) Pe m[isura creşterii dozelor de fosfor aplicate
şi a îmbunătăţirii stării de aprovizionare a solului cu acest eieinent,
plantele sînt mai sensibile la atacul de pătarea brună a frul1zelor care
se intensifică. (3) Creşterea dozelor de azot pe fond de fosfor conferă

o rezistenţă sporită a pl,antelor la pătarea brun~l a frunzelor, intensitatea
bolii s\::ăzînd cu mărirea ciozei de azot. (4) La nivelul aprovizio
nării solului cu 7-8 mg PzO:j la 100 g sol, în cazul aplic[u'ii îngrăşăIDin

telOI' anuale, nu este economic să se folosească o doză mai mare de P 10(),

corelată direct cu îngrăşămintele cu azot şi potasiu ce se aplică. (5) Apli
carea dozelor crescînde de potasiu pe fond de ,azot şi fosfor a detern1inat
o scădere în intensitate a atacului de mană şi a pătării brune a frun
zelor, contribuind la creşterea producţiei. (6) Atacul patării brune 8
frunzelor a scăzut cu creşterea dozei de gunoi de grajd, în anul apli
carii lui. (7) Folosirea dozelor mai n1ari de îngrăşăminte la cartof, în
vederea obţinerii unor producţii sporite, impune luarea unor n1ăsuri

severe de combaterea bolilor. Apreciem că prin aplicarea unor măsuri

eficiente de combatere a principalelor boli la cartof, se realizează utili
zarea mai eficientă a îngrăşămintelor.

NEW DETALLS CONCERNING TIIE RELATION BETvVEEN
FERTILIZATION AND POTATO BEI-IAVIOUR TO PHYTOPHTHORA

INFESTANS (l\tl0NT.) DE BARY AND ALTERN/~RIASP.

SUMMARY

In 1973-1975 years in Suceava three experiments were carried ono A ferti
lization with Nitrogen only, by rate of 50--200 kg active substancelhectare is
followed by a higher incidence of Phytophthora on leaves; the attack is lower
as hig·her 1s the rate of Phosphorus added. A fertilization NP increases the
resistance to Alternaria. Kalium applied in the presence of NP contributes to
diminution of the intensity of the attack of Phytophthora and Alternaria; a good
effect has the fertilization with farmyard manure. A high fertilizatidn involves the
necesş.ity of a better control of diseases.
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NEUE FORSCHUNGSERGEBNISSE ZUR REAGIERUNG
Dl~R KARTOFFEL BEI PHYTHOPHTHORA INFESTANS. (MONT),

DE BARY (BRAUNFEULE) UND ALTERNARIA SP.
IN ABHANGIGKEIT VON DElVI DUNGUNGSSYSTEM

ZUSAMMENFASSUNG

Zwiscbcn clen Jab'rcn 1973-1975 wurc1en in der vcrsuchstation Suceava 1n'1
nahmen von :3 Versuchen, vorsehiedenc Beobachtungen hinsichtlich dern Di..i.n··
gungssystem unei der Kartoffelreaktion, bei Phytophtora Infestans und i\.lterna·
1'ia sp durchgefUhrt.

Es wura'e fcstgcstellt dass clic Anwenclung des stidcstoffs a110ine im 2uno11
menden Gabc VOn 50-200 kg W.S.jha, cine Zunahme der Phythophthoraanfăllig

keit der Bliitter zur Folge hal.
Mit der Zunahmc der Phosgorgabc nahme dic lUisistenz gcgen diesen Krank

hciten ZU. Dac; Anwe'ncien des Stickstoffs zusammen mit Phoslor, hat cine grosscre
widcrstandsLihigkeit der Pilanzen gegcn Altcrnariaanfallchervorgcrufen.

Dic Verwcndung dcr K-Dungung auf cinem Stickstoff und PhosforgcdUnstc·n
Boden, hat zu cineI' scnkung der Ph.ythophthora und Altcrnariabcfall beigetragen.
Eine g(instlge Vlirkung in dieser Beziehung hat auch der Stnlldtinger. Die Anwen
ciung der Dl'll1gemittel im grosscn Mengen fărdert Schutzmassnahmen des Blatt
systems durch Bekămpfung der krankheiten.

TIOUI)I E JLATIHhIE, ]{ACAIOIT~~fECH CHCTEi\ilbI ~~J(OBPEHIiIH

H PEAIUJ)HI I{APTOeDE.ITH K PHYTOPHTHORA INFESTANS MONT.
DE BARY (c1JHToeDTOPA) 11 K ALTERNARIA Sp. (l3YPAH

IUITHHCTOCTb JIHCTbEB)

P B 3 Ia iVI B

13 1973 ~ 1975 r. 1'. na CyTfaBclwii OITbITIIOii CTalII~IIH rrpoBe.JnI :3 OITbITa ITO IISy
lfGHHIO CIICTeMbI y)l;o6pelnur II peaHqru1 HapTOtiJerrrl [\ Phytophthora infestans (Mon 1.)
de Bary II 1, Altcrnaria sp. (oypafl IIflTHHCToeTI) .TICTb~;B).YcraHOrl.Tft3:IO, tITO BHer~e

uITe Oi~IIoro JIIIILIh USOTa B HO:JpaCTafOJJJ;HX :~o3ax 0'1' .50 AO 200 r;rjra i:l.r;T'IBfIoro 133
lliGC'rBa nG;~(~T T; nOBLlmeJIHI0 nopameHHfI JIlICThGB tllII'l'oq,Topoti II H ClllImefHUO l1opa
;lumHH 110 MGpe ynG.J1JiPT8fUIH I\OJH1'leeTOa HHOCHMOI'O tlJOccIlopa. BfL~ceHHe aso'l'U fUJ.
tllonc q,octpopa BhI3Ba.JIO BhlcoHyro yC'l'Ot'I'-IHBOCTh paCTGHHÎÎ II: 6ypoii 11f1THHCTOCTH.
lrpIllVIGHeHIIe HaJIIIIT Ha q.JOHe aaOTa II (pOcrpopa COJJ;~3itcTBo13a;;IO1101IIIjfH~HI110 HHTGnCHB
ITOCTvr nOpaiI\GHIIIT qmTO<p'l'OpHofi II 6ypon HWrrIvrCTOCTI)I0 JIHCTb8B. B :YI'OlVI OTfIorrre
HUlI 6J1arOnplIHTIIOe )1;OiiCTBHe O!l:aSbTBaeT Il nan03. BHeC8HI1e OO.'IhllIiI J~O:J y,];o6pe
HlI il II plIMeHG fHIH M8.1 oxpaIIbl pacTerurfi rrYT2M aq,tP8 !iTI111 dOn 60 ph6bI C

GOJresHH:\IU.
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mană. CONSTANTINESCU ECATERINA şi colah., 1968; CartoLul Ee!. Agrosilvică

Bucureşti. IGNĂTESCU, 1., 1973: Cercetări asupra prevenirii şi combaterii manei
cartofului produsă de ciuperca Phythophthora infestans (Mont.) de Bary (teză de
doctorat). REICHBUCH, L., şi colab., 1975 Corelaţia dintre sistemul ele iertilizare
şi rezistenţa cartofului la mana şi alternaria. VoI. omagial a XXX-a aniversare
a S.C.A. Suceava.

Predat Comitetului de redacţie

la 20 aprilie 1976
Referent: ing. 1. Cupşa
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CERCETARI PRELIIHINAHE PRIVIND COl\IBATEREA IVIANEI
CARTOFULUI-PHYTOPHTHORA INFESTANS (l\1:0NT.) DE BY

CU NOI FUNGICIDE DE TIP VOLUIVI REDUS

T. BAJCU *), NI. NADEJDE *), IULIA ENE **)

Se prezinUi rezultatele cercet~lrj:or efectuate în labor::ltor,
ser{i şi cimp privind combaterea manei ca~>lofului ClI noi
ele tip volum redus (tabelul 2). Prod~l~;e]e Nacuvor
1. 3. :::9 şi 45 sint SOluţii stabile în organici, omog(~llC"

au vîscozitate mică, conţinut ridicat în activă (20-;S5 0/ u)
.şi se aplic[i în doze de 6-15 l/11a.

Celelalte produse româneşti au fj(' un componcnt sub form{l
c1e soluţie (Naftenatul de cupru) şi al cloi:ea component sub fOl'lll::\

de suspensie (zineb sau maneb) fie ambii compollcnţi sub formi\
de suspensie (Oxic1orură de cupru ---1- zincb). Produsele încercate
nu sînt fitotoxice pe majoritatea culturilor (tabelul 2).

Cercetările de laborator cu cillpcrcile Sc1erotinia fuckeLan3
şi Alternaria tcnuis evidenţiază sinergismul substanţelor: ma
neb + naftenat de cupru, ditianonă + naftcnat ele cupru, dico
fluanidă + naftenat de cupru, naftenat de cupru + propineb şi

naftcnat de cupru + faUran (figurile 1, 2).
Eficacitatea fungicidelor de tip volum redus faţă de ciuperca

Phytophthora infest.ans (Mont.) de By determinată în labomtor
prin inoculare artificială (cu o suspensie de 50000 conidii/rn1)
a plantelor tratate şi netratate în prealabil, evic1enţiaz,\ superiori
tatea produselor tip volum redus faţă ele variantele IIJartor tratat
cu Oxiclorl1r{:l de cupru PM 50 şi Cuivre bleu PM 50 (tnbelnl 4).

Testarea noilor fungicicle de tip VOltlJn redus în cîrnp, pe culturi
de cartof din jlleieţlll Braşov şi jucl'c·ţul Satu-Mare, a dovedit
eficacitatea sllperioar[\ a acestora faţă de martoI'l'l tratat cu Dit
hane M-45 aplicat în volum de 1200 l/ha (tabelele 5 şi 6).

Avantajele fungicidelor de tip volu111 redus in1pun extinderea tot
mai mare a cercetărilor privind condiţionarea şi utilizarea ln practicCi
a acestora. Acoperirea superioară a organelor aeriene ale plantelor tra
tate, reducerea volumului de lichid la nu.mai 6-15 l/ha, reducerea dozei
de substanţă activă/hectar la unele produse, renunţarea la apă, creşterea

productivitEtţii muncii ş.a. sînt criterii care pledeazc'i în favoarea noii
metode. Rezultate bune în combaterea rnanei cartofului cu de
tip V0l1.1111 redus s-au obţinut în Franţ:l (F OU ReA U 1970 ;

*) Institutul de cercetări pentru protecţia plantelor - Bucureşti.

**) Staţiunea de cercetări agrozootehnice - Livada, jud. Satu-Mare.
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NI A S S O N nEG N il D L T, 1968), Anglia (E V A N S şi colab., 1965)
0i .i\. (P O T T E Il şi H O O K E E, 19/'0).

Homfmia, elaborarea de fungicide de t:ip volum redus şi chiar ultra
l'ecl1.r; pentru con1baterea bolilor fitop2.togene a constituit o preocupare
permanent5 în ultimii cinci ani a unor cercetători din cadrul LC.P.P. care
au antrenat în 8ceastcl direcţie colegi din cadrul I.C.M.l\1. "P. Poni" Iaşi

si 1Jnele uzine chimice.
Mana cartofului constituie un test foarte bun de aplicare a trata

rnentelor cu volurn redus întrucît particularităţile bolii şi ale foliaju
lui, suprafaţa mare cultivată cu cartof la noi în ţară pre,cum şi con-
diţiile climatice favorabile atacului agentului patogen impun aplicarea
tratamentelor în timp scurt pentru încadrarea acestuia în epoca optim[t,
cu produse de calitate superioară şi rezistente la ploaie.

Date parţiale privind c01nbaterea m.anei cartofului (PhytophthorCL
infestans (NIont.) de By cu fungicide de tip VOh1l11 redus prin tratan1ente
aviatice şi terestre s-au prezentat de noi într-o lucrare anterioară (BArCD
şi colah., 1975). Prezenta lucrare cuprinde fitotoxicitatea şi eficacitatea
unor noi fungiC'ide în condiţ.ii de laborator, seră şi cÎ1np, cercetate în
combaterea manei cartofului.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE. Alegerea substanţei active
pentru condiţionare specială, sub formă de lichide care nu se mai diluează cu apa,
s-a f{tcut pornind de la ideea necesităţii ca substanţele să fie solubile în sto:venţi

orgcmici. Din această cauză s-a ales naftenatul de cupru eare posedă propriet<:lţi

fungl<::we bune (H A HAM şi colab., 1971) şi este solubil în unele uleiuri şi sub
stante tE'nsioactive. Majoritatea fungicidelor destinate tratamentelor foHare sînt
ilJsolubile ŞI tentativele de a găsi sisteme de solvenţi nu au reuşit decît în cadrul
c1icolluanidei. Pentru alte produse s-a recurs la obţinerea de suspensli stabile ş;

omogenE: cu măr:ilne redusă a particulelOl'.
Aceste cercetări prealabile s-au făcut în cadrul Institutului de cercetări

macromoleculare "P. Poni" Iaşi, sectorul Coloizi Bucureşti. Pe baza a numeroase
analize fizica-chimice asupra formulelor elaborate s-au selectat un număr de 30
formule care au fost testate în continuare în seră pentru stabilirea fitotoxicităţii.

Pentru ameliorarea acţiunii Naftenatului de cupru s-a recurs la amestecarea
lui cu diferite fungicide. Test<area acţiunii comune s-a fă·cut în laJmrator folosind
metoda benzilor (K O V A S C, 1958) şi ca ciuperci test Sclerotinia fuckeliana şi

AlternariCl. tenuis. Fenomenele de sinergism constatate au fost după aceea verificate
determinînd DL-50 prin germinarea sporilor pe lame cu excavaţii (S HAR V E L L E,
1960).

Formulările de fungicide VR realizate au fost supuse testelor de llaborator, seră

şi cîmp. Un mare număr de flormule corespunzătoare din punct de vedere fizic şi

chimic au fost cercetate privind fitotoxicitatea la principalele culturi agricole: grîu
de toar:nnă, porumb, floarea-soarelui, cartof, fasole, tomate ceapă şi viţă de vie.
Acest,ea au fost cultivate în seră la ghivece sau în vase de vegetaţie. Experienţele

au fost repetate de 3 ori. Notările s-au efectuat în scara: O (zero) = lipsă de
fitotoxicitate; 0- + fitotoxicitate foarte slabă manifestată prin mici puncte
de îngălbenil'e la locurile de impact ale picăturilor mai mari (0,1 -10/0 din nu
mărul total) cu ţesutul vegetal, care dispar după 3-5 zile; + = fitotoxicitate
slabă; ++ = fitotoxicitate medie şi +++ = fitotoxicitate foarte puternică.

Formulele nefitotoxice sau puţin fitotoxice au fost testate din punct de ve
dere al eficacităţii în laborator. Metoda constă în inocularea unei suspensii de
50000 conidiijrnl pe plantele tratate în plealabil cu fungicide VR şi netratate
(martor). Testele au fost efectuate într-o cameră specială de iDioculare, unde au
fost menţinute la temperatura de 18°C, umiditate atmosferică de 1000/0 şi lumin{t
artificială 12 ore/zi timp de 3 săptămîni cu excepţia primelor 24 ore cînd 8'""a
mfnţinut o totală lipsă de lmniriă.
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. După cîteva zile s-au efectuat observaţE zilnice privind frecvenţa şi inten-
sItatea atacului pe frunze şi foliole şi s-a calculat gradul de atac. Şi aici experien
ţele s-au repetat de 3 ori şi chiar de 4 ori.

Produsele cu eficacitate bună au fost promovate în faza experienţelor de
cîmp pentru test,area eficacităţii în combatere.a a 6 boli ale cultmilor agricole. în
condiţii de cîmp experienţele pentru combaterea manei cartofului cu fungicid'e de
tip volum redus au fost efectuate la Staţiunea de cercetări agrozootehnice - Li
vada, judeţul Satu-Mare pe cartof, soiul Desin§e şi la C.A.P. Făgăraş, judeţul

Braşov cu soiul Eba.
Fieoare produs a constituit o variantă cu trei repetiţii dispuse în blocuri

nandomizate. Tratamentele s-au aplicat la lavertizare cu aparate de tip cu
purtat (pneumatice) Arimitsu şi cu atomizor rotativ Micron ULVA. Pentru
Desiree s-au alplicat 3 trabamente la datele de 5 iunie, 25 iunie şi 23 iulie 1975,
iar pentru soiul Eba, 2 tratamente la 8 şi 2'5 iulie 1975.

Tratamentele s-au aplicat în condiţii meteorologice f,avorabile. DUf)ă trata
mentau căzut precipitaţii de multe ori ilaI' temperatura aerului a favOlizat atacul
puternic. al agentului fitopatogen. S-au efectuat observaţii privind fitotoxicitatea
în condiţii de cîmp timp de cîteva zile după tratament şi eficacitatea prin nota
rea frecvenţei şi intensităţii atacului înainte de primul tratament şi după fiecare
aplicaTe, ,apoi s-a calculat gradul de atac (G. A. 0/0).

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Rezultatele obţinute în laborator pentru
dctermiJ1.area acţiunii sinergice a amestecurilor de produse sînt redate în
figura J pentru ciuperca Sclerotinia iuckeliana şi în figura 2 pentru
ciuperca Alterngria tenuis

Fig. 1 - Zonele de inhibare şi fenomenele de sinergism si antagonism
ce se observă în testul cu Botrytis cinerea pe mediu ele c~rtof aerarizat
cu următoarele amestecuri: 1. maneb 1% ; 2. Ditianonă 5%; 3~ dico
fluanidă 0,05%; 4. naftenat de cupru 1,5%; 5. propineb 1% ;

6. faHan 0,10/0'
(Inhibition zones and synergism'LLs and antagonism'LLs phenornena
observed at Botrytis cineTea on potato + agar medi'LLm, after following
treatments .:(1) maneb lOJa; (2) ditianone 5% ; (3) dicofluanide 0,05%;

(4) copper-naftenate 1,5% ; (5) propineb 1%; (6) faltane 0,1%).
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Fig. 2 - Zonele de şi fenomeMcle de sinergism şi antagonism
ce se observă în testul tcnuis pc mediu de cartof agarizat.

Aceleaşi amestecuri ca în fig. 1.

(In?7ibition zones ancl synergismus and antagonismus phenomena
obscl'ved at Arternaria tcnlLis on potato + agar medi1tm, afteT fol

Zowing trcatm.en!:; : the same fungicdes as in :fiaura 1).

l\Ietoda se bazeaz~l pe 'identificarea ionuelor zonale de inhibiţie

de pc ln[~diul de cclrtof agarizat. Zonele ele inhibiţie cu unghiuri largi
demonstrează aditivă sau sinergică în funcţie de n1ărimea lor.
Exarninarea fii interpretarea lor este redată în tabelul 1.

Pentru etapă de lucru de condiţionare au fost alese aITIeste-
curile de Naltenat de cupru cu dicofluanidă şi ditiocarbmnaţi. Celelalte
arnestecuri vor fi studiate în conbinuare.

Fungicidele VR testate înCOlTIbaterea n1anei cartofului (Phytoph
tlwra infestans lVIont. de By) sînt menţionate în tabelul 2. Produsele

2, Nacuc1h'or 1, 3, 39 şi L15 sînt solul,ii stabile în solvenţi 01'

ganlcl, au vîscozitate mică şi conţinut ridicat în substanţă activă,

(20-550/0)' Se aplică foarte uşor, în doze de 6-15 l/ha, fiind omogene.
Celelalte produse româneşti au, fie un component sub formă de soluţie

(naHcnatul de cupru) şi al doilea component sub formă de suspensie
(Zineb SeclU Maneb), fie ambii componenţi sub fOl'l11ă de suspensie (oxi
c10rură de cupru zineb). Conţinutul acestora în substanţă activă va
riaza. între 2,1 şi 320/ 0. PL.ul.tifog CZ şi Plantifog 160 IvI au substanţa

activă (O~'dc:lorură ele cupru + Zineb sau nurnai I'vIcmeb) sub fonTIă de
pudră care se introduce în buncărul aparatului de stropit peste solven
tul lichid (introdus în prealabil) şi se amestecă prin agitare.
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Tabelul 1

Acţiunea sÎnergică a amcstccurilor de fungicide asupra a duuă micozc.

(Sillcrgical aetion of fungieides mixtures on two fungi)

Acţiunea

Amestecul

~Ianeb + ditianonă

Maneb + dicofluaniclă

Maneb + naftenat de cupru

rvlancb + propineb

Maneb + faltan

Ditianonă + dicofluanid{l.

Ditianonă + naftenat de cupru

Ditianonă + propincb

Dltianonă + faHan

Dico.fluanidCl + naHenat
de cupru

Dicofluanidă+ propineb

Dicofluanidă+ faHan

Naftenat de cupru + pl'opineb

Naftenat de cupru + faltan

Propineb + faHan

Sclerotinia
fuc1;:cliana

adiLvă

antagonism

sinC'rgism

indiferent

ind:fercnt

aditiv{l

sinergism

indiferent

aditiv,I

sincrgisnl

antagonism

indiferent

sinergism

sinergism

indiferent

~\lternaria

tenuis

aditivă

an tagonis111

sinergism

indiferent

indiferent

sinergism

aditivă

aditiv{l

sincrgisll1.

antagonism

indiferent

sinergism

aditivă

indifercn t

Tiozin ulei prezintă două substanţe active (Oxiclorura de cupru +
Zineb) sub forn1ă de suspensie care se separă iar depozitul se întăreşte

în timp, ceea ce necesită mult timp pentru readucerea în suspensie,
fapt pentru care a fost cercetat de noi dar nu l-am recomandat pentru
omologare.

Produsele codificate: 101 IvI, 201 U, :301 :MA, 302 1V1A ~i 401 VA
sint suspensii uleioase ale Oxiclorul'ii de cupru provenită din V.R.S.S. şi

care se va produce în viitorul foarte apropiat în instalaţie industrială

(importată) la Le. Turda.
Datele privind fitotoxicitatea fungicidclor VH în seră sînt redate în

tabelul 3.
Cîteva formulări de Nacudivor au fost încercate şi la doze duble.

Datele din tabel subliniază lipsa de fitotoxicitate a lnajorităţii produse
lor. Plantele de cartof tratate cu Nacuzinovor 14, Nacumavor 8 şi 9
au manifest.at o uşoară fitotoxicitatc în seră şi Jitotron, fenomen care
nu s-a manifestat în condiţii de cimp. Formulele cod 301 ]VIA şi .::101 UA
au produs o fitotoxicitJate slabă pe cultura cartoIului atît in seră dt
şi în cîn1p.
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Tabelul 2

Fungicide de tip volum redus cercetate în combaterea manei cartofului

Phytophthora infcstans (Mont) de By.

(Fungicides of law volume typc in. Phytophthora controHing)

Substanţa activ;'\

Nr.
en. Produsele

denumire conccnlraţic

Pri)venicnţa

1. Oxivar 1 Ox icl~îITlră de. cupru 25 1. C. Turda _.- R.S.R·

20 l.e.p.p. l.C.M.M.
,.P .Pani·' Iaşi RS.H.

1') G.3 Z.urka Sclbac -- Iugo·-
slavia

~w l.CP.P. l.C.M.lVI.
.,P Poni" Iaşi RS.Il.

24 l.C.P.P. l.C.IvLM.
"P Puni" Iaşi rU-)Jl.

Procicla Fi'anţa

Procicla - Franţa

j .C.P.P. I.C.l\T.M.
"P Poni" Iaşi ILS.IL

I
I.CP.1'>. l.C.M.J\1.

"I> Poni" Iaşi H.S.n.

16

12,5 8

oxicloru:-:'1.

Naftc:,,:at de Cu
el icofluanic1i.l

Naftenat de Cu +
dicofluaniclă

Naftenat de Cu
dicofluanidă

Naftenat de ClI
clicofbanidă

Naltcnat de cupru

2. Plantifog C.Z.

4. Tiazin lllci

6. Nacudivar 3

5. Nacudivor

8. Nacudivar 43

3. Plantifog
160 ]'vI

7. Nacudivar 39

9. Nacuvar

LC.P.P. I.C.M.M.
,.I' Ponj" Iaşi H.S.R

r.CP.P. IC.M:.M
:,1' Poni" Iaşi n.S.H.

Le F'.P. I.C.M.M.
"P. Poni" Iaşi 1. C.
Tmda - R.S.R:

I.C.M.M.
Iaşi RS.H.

I.C.P.P.
"P

Lep.r'. 1.C.:VLM.
"P Poni" Iaşi RS.R

I.CP:P. I.C.lvU\/1.
"PPoni" laşi It.S.E.

I LC.P.l'. + I.C.J'vl.I\1.
..F' Poni" Iaşi H.S.H.

21

32

30

25

]\faftcnat de Cu+Zincb

Naftenat ele Cu
Mancb

Naftenat de Cu
Mancb

Oxiclorur{l el" Cu
Zincb

Oxi,~LJ1'urtl el,:, Cll

Zineb

Oxic:orură de Cu

10. Nacuzinovor 14

11. Nacumavc:r 8

12,. Nacumavor a

H" Oxizinovor lG

13. CJxizlnovor 9

15. Cod. 101 NI.
2,01 U
3,01 Mi\..
302 MA,
401 tL\

Rezultatele eficacităţii unor fungicide VR faţă de Phyto1Jhthora
infestans (J\1ont.) de By în condiţii de 'laborator prin inocularea artificiaEl.
a plantelor tratate şi netratate se prezintă în tabelul 4. Pentru com'paraţie



Tabelul 3

}'itetoxidtatea ]principalelor fungidde de tip volum r.edus la citeva culturi agricole
(teste în sera l.C.P.P.).

Phytotoxicity of main fungicidcs of low volume type on some crops.

Culturile t est
Nr. Produsele I Doza
crt. l'l1a POl'Llmb IFI. soare- Tornate I Ceapă I \'iHr de

{Maize ) lui (Sun- (Tomato) (Onion) vie '(Vine)
flO\'/cr

Oxivor 1 10 O O ,O O O O
') Plantifog CZ 1::; {) ~) O O O O ()~

L'

3 Nacudivor 1 15 1) () O

I
O O O +

4 Nacuclivor J 13--3J O 0-+ O O O - O

5 Nacudivor 39 1:2,5-::!5 {) O O O + O - +
6 Nacudivor 45 1:2.,3-25 () O O O 0--+ ;;

7 Nacuvor 2 6 O O O O O O

8 Nacuzinovor 14 12,5 0-+ + 0-+ +++ + O

I

+
9 Nacumavor 8 10 O 0-+ + D I I O 0-+T T

10 Nacumavor 9 10 O

I
++ O O 0-- -1-

11 OxizinovoI' 9 12 I O O O O O O 0-+ O
12 Oxizinovor 16 10 O O O - O O O
13 Cod 101 M 10 O O {) O O O I O

14 Cod 102 Iv! 10 I O O O O O O I O
]5 Cod 2:01 U 10 .+- + O + O

I
O

16 Cod 301 MA lO O -f- + + -+- O O O

17 Cod 302 MA 10 O O

I
O O O O

I
O

18 Cod 401 VA 10 O + O -r- + O ()

*) Soiul (variety) Bintje.

()
O
~
tJj
;r..

~
:xl
M
>
~
;r..
Z
M
H

()
c::
z
8
nj

c::z
O
O
8
M

VJ
--J



Tabel'uZ 4

Eficacitatea fungicidelor VR faţă d.e ciuperca Phytophthora infestans (Mont) de By (inoculat în laborator).
Efficacy of VR fungicides in Phytophthora infestans controlling (inoculations in laboratory)

VJ
00

Intensit. atacului (1 n/Il)
trat. după inocul. la : "*)

6 zile

Nr.
crt. VarIanta

Doza
lIha

Frecvenţ:a atacului (F 0/,,)
tratam. şi inocul. la: *)

6 'i1e I 10 "le I "zile G zile 10 zile I "zile

Gradul de atac (GA%) tra
tam. şi după inocul. la : ***)

10 zile I "zile

*) Frequency of attack days aHer tt'eatment and inoculatiOl).
;co) Intensity of attack' days after treatment tlnd inoculattnn.

"-'*-) D-egrc'e oi attack dayg atler treatment and inoculation.

Oxivor 1

2 Plant ifog CZ

3 Plantifog 160 M

4 Nacudivor 1

5 I Nacudivor 3

6 1 Nacudivor 39

7 I Nacudivor 45

8 I Oxizinover 9

9 I Tiozin ulei

10 Cuivre bleu
50PM 0,50/()

11 I Oxiclorur;'i de
Cu PlVI O,6f1/t)

12 IMt. netratat
inoculat

13 I Mt. netratat
neinoculaL

10

10

10

15

15

12.5

12.5

12

12

1000

800

4G.4

4.3

26.3

G.6

14.1

5,8

12.7

15,3

1:3,2

15.07

24,1

82,2

o

47

9.7

32,7

29,6

25.7

11.43

13,4

21,3

13.7

32,77

33,3

89.43

o

47,4

17

46.1

38,8

37,8

13.25

23.4-

24.6

13,2

42.• ~':3

57,3

94,73

o

10

3

3

3

23,9

;)

5.5

8,1

3

5,33

1G.5

5i8,33

{)

10

3

3

17.5

17.9

12.3

D,l

8)

3

21

30

75

o

10

,- "
J"J

15

21,6

26,6

10,23

8,9

8.4

10

53,33

:JU,7

83,33

o

4,640

0.130

0.700

0,193

6,242

O,~HO

0,737

1.23~)

0,3%

0,900

2.:517

52,300

Q

4.700

O,:?,~)O

O.Deo

5,180

8.0.20

1.433

0.775

1,747

0.'1:11

8,G20

D.432

70,810

o

4.740

1,010

7.020

8xn
14,4GO

1,972

2,OBO

2,OGG

1.520

27.330

3!,260

8D,350

{)

~

o:t
)-

nq

(l
O
ti
>
ţii
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s-au folos,it fungicide condiţionate ca pulbere muiabilă Cuivre bleu şi

Oxiclorun'\. de cupru, aplicate în volUlne de apă de 1000 şi respectiv
aoo l/h0.. Martorul netratat s-a introdus în 2 yariante şi anume: nelratat
dar inuculat şi netratat neinoculat. Observaţiile s-au efectuat în dinamică

zilnic, dar prezentăn1 numai 3 perioade ele timp diferite. Gradul de atac
al ciupercii după 1'1 zile ele la data. tratamentului şi a inoculului care
s-a efectuat la citeva ore după tratament aratCl o diferenţă mare a efica
ci tăţii diverselor produse. O protecţie foarte bună a plantelor şi deci
gradul de atac cel mai mic se constată la variantele: Plantifog CZ
,1,040 0/ 0), Tiozin ulei (1,5200/0), Nacudivor 39 (1,9720/0), Oxizinovor D
(2,0660/0), Nacudivor 45. Oxivor 1. ş.a·

C0111parativ cu produsele de referinţă Cuivre bleu 50 PNI ~ji Oxi-
dorură ele cupru Fivi, toate fungicidele VI{ au o eficacitate mult supe
rioară.

In condiţii ele cîmp la C.A.P. Făgăraş în vara anului 1975 s-au
încercat 5 fonnule noi de condit;ionare VI{ El Oxidorurii de cupru ele
provenienţă sovietică (tabelul 5). Experienţa a fost influenţatEi într-o oarc
cnre Inzlsurfl ele ploile abundente şi inundaţiile din zonă. A.cestea au
de.tern-:.inat un grad de atac al bolii foarte puternic. In aceste conditii
credem că se impunea aplicarea unui nU111{u' n1ai mare de tratamente:
dUp[l c10U{1 tratamente eficacitatea produselor este aproape egală, cu o
rnică diferenţă în favoarea formulei 201 Ţj şi 101 NI. Experienţa nu El.

Ut'l11c:'trit combaterea 111anei cartofului pe întreaga perioadă de vegetaţie ci
testarea noilor formule ele conc1ii)onare şi în acest scop două tratamente
au fost suficiente. Intrucît în momentul cînd s--a aplicat tratamentul 1

Tabelul 5

Eficacitatea şi fitotoxicitatea unor noi formulări tiI> volum redus ale oxiclorurii
de cupru (din V.R.S.S.) utilizate în com bak~rea munci (P.infestans) la cultura

cartofului de toamnă, la C.A.P. Făgăraş, judeţul Braşov in 1975.
Eficacy and phytotoxicity of new formulas of law volume type of Copper
oxychloride (from Sovict Union) in Phytopbthora controlling in Făgăraş.

Observaţii privind eficacitatea in combatere : .. )
Doza Fito-

Varianta lll1a toxici-
tatea F o' I o' G.A. OI,o ,o iO

1{)1 M 10 O 2,3 18.26 3,30

201 U 10 O 2:0,75 13,23 2,,6'1

301 MA 10 + 17,75 25,87 4,35

~102 MA 10 O 22,75 27,:37 5,96

;,101 UA 18 + 28.25 26.72 7,98

J\1:artor
nctratat O 5'0,5 41,7 21,06

') Datele sint luate la sfir-şitul lunii iulie după două tratamente la soiul tardiv Eba
(The data are regarding tl1e situation at tl1e and of July at the late variety Eba, afler two
treatments).
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atacul era deja declanşat, frecvenţa şi gradul de atac sînt destul ele
ridicate.

La Staţiunea Livada condiţiile lneteorologice ale anului 1975 au fa
vorizat producerea unui atac puternic al agentului fitopatogen. Ina.inte
de aplicarea primului tIlatament observă un grad de atac de 3,74 la va
rianta 4 (Nacudivor 3) şi de 2,080/0 la vm'ianta 3 (Nacudivor 1) (tabe
lul 6). După aplicarea prin1ului tratament toate variantele au prezentat
un grad de atac mai mic comparativ cu lTIartorul tratat cu Dithane M-':l:5
clplicat în ,'ohuTI mare de ap[l (7,41 0/ 0), şi cu martorul tratat (11,61 % ).

Observaţiile efectuate după al doilea trak'1ment evidenţiază o eficacitate
superioadl la variantele cu fungieide VR : Nacudivor 3 (13,120/0) şi Na
cudivor 45 (18,17 0/ 11 ) urmate de varianta Dithane 1\1-45 +Triton C8-7
aplicat în volu111 de 20 l/ha (18,780/0)'

Tabelul 6
1

Eficacitatea diverselor fUl1gicide de tip volum redus cercetate în combaterea manci
cartofului Phytophthora infcstans (Mont) de By la SCAZ Livada.

Efficacy of some fungicidcs of volume 1ype in Phytophthora controlling in Livada.

GraDul de atac (GAHH) *) al ciupercii pe
frunze de cartof la intervale de :

Flto-NI'. Doza
eI't. Varianta 1/11 a toxici-

Inainte I Dup' Dupu După tate
tratam. 1 tratam. II tratam. II tratam. III

Oxivor 3 10 0,73 3,85 2:',80 38,75 O

2 Plantifog CZ 12 O.U li.35 2.1,00 ·13,58 O

3 Nacuclivor 15 2.03 "1,2'1 30,83 37,50 O

4 Nacudivor ') 15 3.74 .~\ 25 1:3,12 32042 O.J

Nacuclivor 39 12,5 o,no G,82 23,33 iW,42 O

6 Nacudivor 45 12,5 0,4!) 3,32 18.17 47,50 O

7 Nacuvor 2 6 0,3'1 4,60 22.53 37,73 O

8 Nacuzinovor 14 12,5 0.21 -l,GO 26.2:1 '1{,33 O

9 Nacumavor 8 W 1.20· 6,42 25,53 4{) 58 O

10 Nacumavor 9 10 0,24 3,28 23,7 7 '16,17 O

11 OxizintJ v'or ::J ]2 0,75 -1,25 ;z:2,Ga ;)3,92 O

12 Oxizinovor 16 10 1.40 :3,5;2 22.88 ·10.17 O

13 Dithnnc NI 45 +
Triton CS 7 20 0,21 5.83 18}8 36,42 O

14 Dithane NI 45 0,2% 1200 0,76 7,41 1\),28 510,58 O

15 Martor netratat 1,19 11.61 40,30 70,00 O

.) Dateletratamentel{ir sint 5.Vr., 25.Vr., 23.VIt 1975 la soiul semttirziu Des.i.rce.. ' '. . ..
(The dates of the treatments are 5.VI. 25.VI anei 23.VII.1975 at tl1e meclium varlcty Deslree).



COMBATEREA MANEI CU NOI FUNGIcmE

După tratan1entul III produsele fungicide VR testate prezintă ur
lnătoarea ordine de eficacitate: Nacudivor 3, Nacudivor 1, Nacuvor 2,
Oxivor 1, Oxizinovor 9 etc. Rezultate bune a prezentat şi varianta Dit
hane M-45 + Triton CS-7.

Toate fungicidele VR au o eficacitate superioară n1artorului tratat
(1200 l/ha Dithane 1\1-45 +apă). Comparativ cu produsul francez Plan
tifogCZ un număr de 7 fungicide VR ron1âneşti au o eficacitate supe
rioară şi prezintă avantajul că unele sînt sub forn1ă de lichide n10nofa
zice, stabile (Nacudivor 1, 39, L15 şi Nacuvor 2). Condiţionarea VR a fun
gicidelor rOInâneşti s-a efectuat nUlllai cu solvenţi şi ingredienţi pro
duşi la noi în ţară. Unele fungicide VR proprii, ca Oxivor 1 şi Nacu
vor 1, utilizează produse tehnice rOInâneşti. Altele au substanţa activă

compusă dintr-un component românesc (naftenatul de cupru) şi unul
stn}in (dicofluanida) dar care intră în proporţie mică (0/0 redus). Exis·
tenţa unei baze de materii prime (solve-nţi, produse tehnice, ingredienţi)

în cadrul industriei chimice din ţara noastră, precum şi avantajele eco
nomice ale tratamentelor cu volum redus ar accelera introducerea lor în
practica protecţiei plantelor.

Aplicarea în practică a tratamentelor cu volum redus şi eficacitatea
superioară a fungicidelorcondiţionate în acest scop este strîns legată de
utilizarea unei aparatur'i corespunzătoare. Aoeasta trebuie să asigure
divizarea produselor în picături de 50-70 microni şi un nUlnăr de
200-1000picături/cm2 , condiţie ce poate fi îndeplinită numai de o dis
trîbuţie pneumatică sau pe bază de atomizoare rotative, fie că acestea
sînt aparate purtate de om, maşini acţionate de tractor sau instalaţii

1110ntate pe avioane şi elicoptere.

PRELIMINAHY RESULTS ON CONTROLLING PHYTOPHTHORA
INFESTANS (J\iONT.) DE BARY BY NE\V FUNGICIDES OF SMALL

VOLUIVIE TYPE

SUMlVIARY

Results of research made in labomtory rooms, greenhause aneI fields are pre
sented in tabel 2. Nacuvor 2, Nacudivor 1, 3, 39 and 45 are solutions st.able in or
ganic SiOlvents, homogeneaus, not viscous, \vith a high content in active substance
(20-559/0) ; they are sprayed 6-15 1 solution an a ha.

Other romanilan products contain either a component as solution (Copper
naphtenate) and another component as suspension (Zineb 01' Maneb) 01' both the
comp0nents as suspension (Copper oxichlaride and Zineb). The substances are not
phytotoxic for almost the craps (Table 2). The anaJ.yses made in laboratory on
Sclerotinia fuckeliana and AHernaria tenuis have pointed on the synergism of the
substances : Maneb, Dithianone 01' Do,cophluanide with Copper naphtenate; there
is a Synergism also in the .&'olutions : Copper naphtenats with Propineb ar Faltran
(figures 1, 2).

The eficacy of the fungicides of smalI volume type, measured in laboratory
aHer ,ar artificial inoculation (50.000 conidies/ml, in suspension) on plants abeady
treate-d OI' soiI treated, was evident in comparison with the check variant (Copper
oxichloride PM-50 and Cuivre bleu PM-50) - table 4.

Preliminary tests in fields in Braşov and Satu-Mare districts, have shown
some difierenees irom the cheek variant spranyed with Dithane M-45, 1200 1 solu
Uon/ha (tables 5, 6).
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VORLAUFIGE ERGEBNISSE ZUR BEKAMPFUNG DER BLATTFĂULE

(PHYTOPHTORA INFESTANS MONT, DE BARY) lVIIT NEUEN
FUNGIZIDEN IN VERRINGERTEM VOLUMEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die Ergebnisse der Anwendung von Fungiziden in verringertem Volumendie
auf dem Feld, in Glashaus und im LaboI' getestet \\Turden, sind in Tab. 2 enthalten.
Die Schutzmittel Nacuvor 2, Nacudivor 1, 3, ;397 45 sind homogene llnd stabile
Stoffe, mit 110hem gehalt an aktiver Substanz (20-550/0) und man verwendet sie
in 6-15 l/ha.

Die untersuchten S'toffe enthalten 2 Komponenten von denen eine entwec1er
cine entweder eine Lăsung (KupfernQ.phtenat) und die andere cine Suspcnsion
(Zineb ader Maneb) ist odeI' beide Suspensionen (Natriumoxichloryde und Zineb)
sind. Dic untersuchten Fungizide zeigen keine Fitotoxi:uităt ftlr die meisten der'
Kulturpflanzen (Tab. 2).

Die Versuche clie im Labor durchgefuhrt wurden bei de:1' Bekămpfung der
Pilzkrankheiten Sclerotinia fuckeliana und Alternaria tenuis zeigen eine syne
rische Wirkung der folgenden Paare: Maneb + Kupfernaphtenate; Dithianon +
-+- Kupfernaphtenate ; Dikofluanid + Kupfernaphtenate ; Kupfernaphtenate + Pro
pineb ; Kupfernaphtenat.e + Faltane (Fig. 1 und 2). Die hăchste Wirtsamkeit in der
Beki:impfung von Phytophthora unter Laborbedingungen (Inokulation mit einer
Suspension von 50.000 Koniclien pro mI) hatten clie Fungizide mit verringertem
Volumen Kupfer!Oxychloride PM 50, und Cuivre bleu PM 50 (Tab. 4).

Die Feldversuchc, die in FElgăraş nnd Satu-Mare durchgoflihrt wurden, haben
clie Wirksamkeit der Fungizide mit verringerten Volumen im Vergleich mit dem
Fungizicl Dithane M 45 1200 l/ha hervorgehoben (Tab. 5 unei 6). .

IlPEIJ; SAPHTEJIbHbIEHCC.TIEf(OBAHHH llPOL( ECCA E)OPhBbI
C (DM:rocIyr,)POH RAP rO:DEJIfI (PHYfO?HfH):ZA INFE;TAN; (NI)T.)

DE BY) H)BSI:VLI MAJIO)BbE\fHblvf[;r CDYH[,Ho;I1t(AMH

PE3IOME

H3JIaralOTCH pe3yJIhTaTbI IICC:1e;J;OBaIHIll: ocyrIJ;eCTB::IJHHLIX: B JIa60paTopuH, TeIL'HI
Iţe li Ha rro.;-r~, r{aca[OW;~UWH GOpbObI C (lHIrorIlTopOil Hapro.pd:IA: HonbBUl MaJIoo6be
MHbI'tHI (llyHl'HLţllJ;a:vn1 ('r.lo;HI(ţ':l 2). np~lnpa,[\b1 Nacuvar 2, NacLlvidar I, 3,39 II 4:)
TIpe.ţc'raBJIfIfOT COJCl It ro ',10 ['eH fI bB cra JlLl h II bIC~ pac r no p 1>1 il o pra fUPIeCIUI x: paC'l'BO pn
'!'emrx:, oa:Ia~~aIOW;'iIe M1'rot:'I BCI31{)CTbIO fI IlJilbIlU~l{lIbI\I co;~ep;-KaHae.\1: ;ţenCTBYIOil~ero

BeW;:larBa (20-55%), II nplHleluflorcfI .B ;J;03ax: 01' () AO 15 JI/pa •

OCTaJIbHbI3 PYMbIfICIHi:l uperrapaTbI .OUf01' IlO AB1. IWMllOI{eHTa, Ha Ko'ropux OAHH
il BIlA'} paCTBopl (Harp reHa'!' Me,VI), a Tl;pyroi1: B lHI;J;!} cycn8H'HHI (oRHe6 Il Mllne6),
IVUIooa 1'\O,\WOlIerHa uax:o;VJ:l'CH :B lHII;8 CYCl1HI.HUI (olic:rX:JIOplq Me;:J;u + aURea).
HCIIhIraHHbB rrperIapa'rb1 lIe HR;JfIIO'rCH (f!lrrOTOI{C~flfHbIMH ;:J;JIA: OOJIhTIHIHCTBa J;yJIbTyp

('l'a6mIIJ;a 2).
JIaoopaTopHh1e H:cc.rra;:ţ0Bamur rpu60B Sclcrotinia fuckeliana 11 Alternaria tenuis

rrOHa:H.IBaIOT rUHepl'naM Bern;eCTn: Maueo + Ha4lTeHa'r Me;:J;H, AfiTuunoH + Ha4lTeHaT
Me;J;H:, AUKolIJJIyafuq + Ha(pTeHaT Me;~H, HatpT8HaT MeAH + Ilpomu1e6 II HaWTeHaT

Me,J;Jl + cpaJITaH (puc. 1 II 2).
84llpeK'rIIBIIocTb MaJlOOO'heMHb1X (pyIIrI1IJ;HAOB TIa OTHomeHIllO H Phytophthara

infestans (Mant). de By, yCl'aHOBJIeHHaH B JIa60paTopHH rry'reM IlCI{yccTBeHHoi1: HHO
KYJ.!HIJ;l1ei1: (cycrr m:m~il B 50.0JO HOIHI;:J;Un/MJI npe;J;BaplITeJIbHO 06pa6oTaHHhIx 11: Heo
6pa6oTaHHhIX: pacTiHHIll, rrOHa3bIBuer rrpeHMyrn;ecTBo MaJIOOO'b8MHhIX rrperrapaToB IlO
OTHorneHlilO fi H.OHrpOJIbHoMy BapnaHTy o6paooTaHHoMy OHeIIXJIOpnp;OM Me;!];l! P.M 50
H Cuivre bleu PM 50 (TaOJIHIJ;a 4).
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nO~lenoe l'ICllbITUJlHe UOllLIX ~IUROo61Je!\UfLIX (PYHrUI~n;J;OB Ha rrOCGnux IW,p'l'Ocre:lfI
E BpaIIlOBCHOM yea;:J;'~ li CaTy-.\lape ilOHa3UHO npeBOCXO;:1;(CTBO 3TlIX npenapaTOB no
OTHomemno H HOHTpO;lUO o6puGOTaHl-IOrO npenapaWiM Dithane 1Il·!t.5 11 ;(oae 1201 J1/1'a
(TaO.'IIuţhl 5 H 6).
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UN NEMATOD I:}AHAZIT (HEXAMERMIS SP.) AL G1NDACULUI DIN
COLORADO (LEPTINOTARSA DECEIV'[LINEATA Si\.Y)

în zona de cultură a cartofului din judeţul Bmşov (Făgăraş),
in vara anului 1975 (luna iunie') s~au găsit numeroase exemplare
adulte de Leptinotarsa clecemlineataparazitate de larvc~ ale ne
matodului Hexamcrmis sp. (l'vlermithiclae). Heprezentanţii acestui
grup de nematozi - ,alături de alţi para.ziţi sau prădători natu-
raIi - contribuie în I:1are măsură la diminuarea PQPulaţiilor gîn
dacului din Colorado (L. decemlineata) constituind o veriga im
portantă în combaterea dăunătorului prin mijloace biologice.

un rol Însemnat îl deţin nClnatozii din fml1Hia
care de parazi tisrn pro-

insectei A LA C H O VI 3 K Y,

Populaţiile gîndacului din Coloraelo (Leptinotarsa decelnlineata Say)
ca şi în cazul altor specii de insecte cu importanţă economică pentru

C1gricultură, înregistrează în perioada vieţii epigee o reducere naturaJJi
însemnată sub influenţa diverselor elen1ente componente [Ile biocenozei
culturii cartofului. Dintre acestea, prădătorii şi partlziJ~ii naturali repre
:'~lntă un factor lilTlitcltiv al efectului de larve şi de adulţi

ai diJ.un<.Horului.
Din grupa paraziţilor,

Merrnithidac (Enoplida,
voacd. moartea sau sterilitatea

C's te:

mai
două

1969) ;

naturali ai gîndacului
în conditiile din Polonia si H. D. German2

de vară cît şi cele de kll'n~L ~jungîndu-se la o
(3 A N D l\T E R şi T U ZEl DG'? ;

COUTURIER RITTER
.M.ermithic1ac genul
a diverselor grupe

50%de

1963, K 1 R lAN O V A şi K R A L L 1,
SA N D NER (1975), se întîlnesc
lvIermis HexamerrnÎs Ste:ner.

In ultinlii
din Colorado (L.
parazitează atît
infestare în
SA N DNE R. ]
TIIEODORIDES,
cel ma'l şi

de insecte dăunăto:1re

*) Institutul de
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iar după G LEI S S (citat de BAL A C II O W S K Y, 1963) se lTIenţio

nează specia H. cornuta ca principalul parazit al larvelor de L. dece1Y~

lineata din prilTIa generaţie într-o proporţie de 1,:3 nel11atozi per larvă.

STA N V S Z E K (1967), pe baza observaţiilor efectuate l11enţio

nează dependenţa obligatorie, în cazul parazitis111ului, a reprezentanţilor

genului Hexanwrmis de insecta gazdă, respectiv L. dece1nlineata, iar
SA N D NER (1975) citează prezenţa în Polonia a speciei H. albicans.

Primele exemplare de HexaTnennis sp. s-au colectat în anul 1975,
luna iunie; ele provin din cîteva culturi de cartof ale zonei Făgăraşului

şi reprezintă stadiul de larvă a nenlatodului. In nlajoritatea cazurilor,
adulţii de L. decernlineata se găseau într-o stare de activitate biologică

relativă, evident afectate de prezenţa larvelor de Hexwnennis sp. ; fap
tul că o bună parte din corpul acestora din urmă era în contact cu me
diul exterior, reprezintă o dovadă că parazitul se găsea în curs de pără·~

sire a gazdei (fig. 1).

Fig. 1 - Adulţi de Leptinotarsa decemlineata Say
(vedere ventrală şi dorsală) parazitaţi de nematodul

Hexamermis în stadiul larvar.

(G1'own-up individuals of Leptinotarsa decemlineata
L. pamsited by nematode la1'vas of Hexamermis

(ventral and dorsal sight).

Corpul larvelor nematodului este de culoare alb-lăptoasă şi cu
8spect viern1iforl11, avînd lungÎ111ea lnedie de 53,6 mm (valori minime:
38 111111 iar cele maxime 79 111m) ; coada larvelor de Hexwnennis sp. este
ascuţită şi insuficient dezvoltată (P O L O J E N Ţ E V şi AR TI V
E O V SKI, 1959).

Adulţii au extremitatea anterioară a corpului rotunjită, iar în jurul
gurii (st0111a) se găsesc în majoritatea cazurilor papile (tuberculi) cefa
lice (fig. 2 a, b) ; vestibulul şi esofagul au dimensiuni reduse comparativ
cu alţi reprezentanţi ai familiei lVlennithidae. Intre cele două sexe există

un din1orfis111 accentuat, ll1asculul depăşind în general de 2-3 ori lun
gimea telnelei.
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Organele copulatoare, la genul Hexanwrmis se caracterizează - în
cazul temelei - printr-un vagin în fOrI1'1a literei "V" şi vulvă dreaptă;

spiculii la mascul sînt de asenlcnea drepţi sau uşor curbaţi, iar papilele

a b
Fig. 2 a, b Extremitatea anterioad a cnrpului (capul) la
speciile de H. albicans (a) şi H. brevis (b) (dupL'l Artinhivrskii
IZ.A. 1(69) : v = vestibul; tc = tubercul cefalic ; tb = trompă

bucală; sm = sac muscular).

(F1'ontal side of body (head) of I-I. albicans (a) and H. b1'evis
(b): v ext1'ance space, te = cephalic tubers, tu mal

proboscis, sm = musclLZ,ar bag).

copulatoare de pe extremitatea posterioară sînt dispuse pe 3-4 rînduri;
POL O J E N T E V şi A R TIU H O V SKI, 1959 ~ C O M A N,
1961; ARTIUHOVSKI, 1969.

In condiţii naturale, MeT1nithidele ca şi alte grupe de nenlatozi pa
raziţi ai insectelor (Steinernernatidae, Diplogasteridae) formează focare,
iar în interiorul gazdei parazite se pot găs'i una sau l1'1ni l1'1ulte larve ale
nematodului, de obicei cu corpul strîns înghenluit.

Relaţiile nematod insectă gazele} sInt respectiv convie-
ţuirea este obligatorie pentru nenlato::l ; în ceea ce rnodul de ac-
ţiune a nematozilor paraziţi 8supra insectelor, acesta este diferit de la
un grup la altul. Astfel, în timp ce reprezentantii familiei Steinernenw
tic1ae se dezvoltă în corpul insectei numai după ce provoacă lTIOartea
acesteia, în cazul nen1atozilor din fan1ilia 1\Ierrnithidac, moartea gazdei
survine în momentul părăsirii corpului de către larva parazitară.

Mennithidele fac parte din grupa nelnatozilor paraziţi obligaţi lotali
şi trăiesc în cavitatea general;} a corpului insectei unde ciclul lor de dez
voltare se desfăşoară complet sau parţial. Nematozii epuizează rezervele
nutritive ale gazdei, provocîndu-i vătă111ări grave în procesul de creştere

şi de dezvoltare, iar în moinentul părăsirii acesteia survine 11'10artea.
Ciclul de dezvoltare al reprezentanţilordin familia Me7'Tnithidae este

de un an şi cuprinde unnătoarele 5 stadii: a) ernbrionară, b) anteparazi
tară, c) parazitară, d) postparazitară şi e) imago. In cazul reprezentanţilor

genului Hexa17wnnis, larvele de invazie care trăiesc liber în mediul umed
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pătrund în interiorul corpului insectei (cavitatea generală), iar maturi
zarea sexuală, fecundarea şi pontci se produc în afara gazdei parazitate;
femelele nematodului depun ouăle în sol sau plante.

Din punct de vedel1e practic, interesul crescînd lnanifestat în ulti
mul timp pentru reprezentanţii familiei Mennithidae rezultă atît din
faptul că acest grup oferă noi posibilităN în diversificarea mijloacelor
biologice utilizate în protecţia plantelor, cit şi din varietatea şi numărul

lnare de gazele pe care le parazitează. Astfel, în afară de Moluşte, fvli
riapode etc., prezenţa Mennithidelor este cunoscută pe un număr din ce
în ce mai mare de insecte (Orthoptera, HOluoptera, Hynlenopt:era, Co
leoptera, Lepidopter1a, Diptera etc.). în majoritatea cazurilor dăunători

importanţi ai culturilor agricole.

A NEMATODE (HEXAMERMIS SP.) PARASITE ON COLORADO
BEETLE (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY)

SUMMARY

In the fields with potato crops in the zone F~găraş (district Braşov) in June
1975 many grown-ups of Leptinotars.a deceml.ineata have been parasited by larva
of the nematode Hexamermis sp. (Mermithidae).

EIN PARASITISCHER NEMATODE (HEXAMERMIS SP.) DES
KARTOFFELKĂFERS(LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY)

ZUSAMMENFASSUNG

In der Kartoffelbauzone des kreiser Braşov (Făgăraş) wurden in Sommer
1975 (Juni) eine grosse Anzahl von reifen, Leptinota1'sa Decemlineaia gefunden,
welche von Larven des Nematodes Hexamermis Sp. (Mermithidae) schmarotzt
waren.

Vertreter diesev Hematodengruppe, neben ancleren Patasitten, iragen im
grossen Masse zur Verkleinerung der Kartoffelkăfcrpopulationen (1.,. Decemlineata)
bei. welche ein wichtiger Faktor, in der Bekămpfung der Schlicf1inge durch bio
logischen Mitteln darstellen.

HEMATO,IJ;A-ITAPA3HT (HEXAMERMIS SP.)
HOJIOPAJ(CI-tOrO iRYRA (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY)

P E 3 10 M E

B 30He BhlpaIIl,HBaHUll HapToljleJll1 B EpaIllOBCI{OM ye3;:(e (<Dar;ilpam), JIe'FOM 1975 r.
(H.IOHe MecHI\e) 6hIJlH o6napymeHhI MHOrOtIMCJleHHhIe aKSel\m,JlJ1phI 8SpOCJIIllX Leptino
tarsa decemlineata Ilapa3HTJipyoMwe J11oPHIHI'a.MH. U8MaTop;a Hexamermis sp.( Mermi
thidae). HapflAY C ;n:pyrKMiI napaHHTaMH III :w::x: C lwreCTB8HHLIMH BparaMH, npe)J;cTa
BHTeJUI aTofi rpymIbI ReMaTOA crroco6cTByIOT B OOJIbUIOM CTemeHH COKpaIIJ;eHHIO no
nymn~ldt HOJIopaACHoro iKyHa (L. decemlineata), llBJIflH,:lh BaiKHhIM 3BeUOM B 6oph6e
c BpeAHTeITe~1 6HOJIOrUtIeCHHMH cpeACTBaMlof.



UN NEMATOD PARAZIT PE LEPTINOTARSA

BIBLIOGRAFIE

149

ARTIUHOVSKII, K. A., 19-6,9; Novîe rodî semeistva Mermithidae (Enoplida,
Nematoda), Zoo1. Jurn., Tom. XLVIII, vî-p. 9, 1309-1~\19. BALACHOWSKY, S. B.,
19'63: Entomologie appliquee a l'agriculture, Tom. I (second volume), Paris, 723.
COMAN, D., 1961; Mermithidae (Nematoda), Fauna Republicii Populare Române,
voI. II, iasc, 3, 6-20, 24-4,1. KIRIANOVA, S. E., KRALLI. 1... E., 196<9: Parazi
tic.eskie nematodî rastenii i merî borbî s nimi, voI. I, Izd. "Nauka" - Leningrad,
1.09. POLOJENTEV, A. P., ARTIUHOVSKI, K. A., 1959; K sistematike semeistva
Mermithidae Braun, 1883 (Dorylaimata, Enoplida) Zoo1. Journ., Tom. XXXVIII,
vip. 6, 816-828. RITTER M. THEODOHIDES, J., 1965 ; Utilisation des ncmatodes
dans la lutte biologique contre les insec1.es, 90e Congres des SOCiietes Savantes, Tom.
II, Nice, 526-527. SANDNER, H., 1975; Folosirea nematozilor în combaterea in
sectelor dăunătoare, Metode biologice în protecţia plantelor, Edit. "CERES" 
Bucureşti, 84-85. SANDNER, H., STANUSZEK, S., 1967; Les nematodes parasi
tes du Leptinotaf'sa decemlineata Siay, IX th International Nematology Symposium,
Warszawa, 81-82. STANUSZEK, S., 1967; Le parasitisme des nematodes du genre
Hcxamermis (1924) sur le Leptinotarsa decemlineata (Say), IX th International
Nematology Symposium, Warszawa, 86.

Predat Comitetului ele redacţie

la 14 octombrie
Referent: cIr. bioI. V. Ciochia





151----------------------------------
Lucr. şi. LC.C.S. - CARTOFUL, 1977, voI. VIII

OHGANIZAREA pnoDuCl~IEIDE CARTOF PENTRU CONSUIH

1. CEAUŞESCU *), GH. TUŞA *), M. BEI'UNDEI

Pe baza studiilor efectuate, se propune organizarea produc
ţ.lei de cartof pentru consum pe ferme şi brigăzi permanente spe
cializate. In zonele unde cartoful are pondere mare, se propun
ferme specializate. In zonele unde cartoful se cultivă pe supra
feţe mai mici, se propun brigăzi permanente specializate.

In fermele specializate, cartoful se cultivă în rotaţii de 3--4
ani. Pentru ca ferma să fie specializată în cultura cartofului, este
necesar ca ponderea economică să revină cartofului. Pentru
Cleeastase propun urm,\toarc1e suprafeţe cu cartof într-o ferm,l
specializată, pe scopuri de producţie: 100 ha cartof pentru con·
sum timpuriu; 120-150 ha cartof sămîn~EI: 150-200 ha cartof
pentru consum de toamnă-iarnă şi 200-250 ha cartof industrial.

Sporirea producţiei de cartof solicită cheltuieli mari. Cheltuielile
curente de producţie, pentru introducerea progresului tehnic şi cuceri
rile ştiinţei, cresc. Pentru păstrarea şi valorificarea superioară a produc
ţ.iei de cartof, sînt necesare investiţii mari. Aceste cheltuieli nu pot fi
făcute la întîmplare, ci în' unităţi definitiv profilate pentru cartof, în
urma specializării şi concentrării producţiei de cartof.

Concentrarea şi specializarea producţiei de cartof, pe baza zonării şj

microzonc.lrii culturii, se realizează prin organizarea în marile unităti

agricole de ferme specializate pentru cultura cartofului. Din rezultatele
de producţie obţinute în ultimii ani se constată că în unităţile unde
cartoful a reprezentat ponderea economică. s-au obţinut cele mai mari
producţii. Din contră, unde cartoful s-a cultivat pe suprafeţe mici, s-au
obţinut şi producţii mici. Deci dispersarea culturii cartofului pe supra
feţe mici într-o unitate este o irînbl în creşterea producţiei de cartof.
De aceea, pe plan lTIondial se apreciază că principala pirghi e care trebuie
folosită în etapa actuală pentru creşterea producţiei de cartof este or
ganizarea ei în unităţi specializate.

Propunerile de organizare care se prezintă constituie o sinteză a
documentărilor efectuate în mai multe ţări cultivatoare de cartof, a re··

') Mi,nisterul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
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în ultin1ÎÎ ani de către fernlele organizate deja înce-
la condiţiile şi social··-econoTI1ice elin

zultatelor ob1irute
pînd CU anul 1973,
ţara noastr{l.

Organizarea producţiei de cartof nu fi concepută fără rcs·-
pectarea cîtorva principii de bază, din care menţionăm: concentrarea
producţiei în bazinele pedoclimatice cele mai favorabile, stabilite dejc1
prin lucrările ele 20nare ~d microzonare ; specializarea producţiei pe desti-
naţii, pentru consun1ul extratimpuriu şi timpuriu, pentru consu111ul de
vară, pentru toamnă-iarnă, pentru industrie şi prelucrare. Lucrările de
zonare efectuate de Le.C.S. Brasov au condus la delimitarea bazinelor
specializate pentru cultura cartoiului. Pe baza acestor lucrăI~i, s-a ajuns
la concluzia de cartol consumul de toamnă-iarnă.

se poate organiza în inclusiv in cele din sudul la iri-
gat, astfel ca întreg de consum al fiecărui judeţ să se asigure
din producţia localiî.

Concentrarea de cartof, la nivelul fiecărui judeţ, se face
pe consilii intercooppratiste. TvIai ales în în care cartafuI ocuP~l

suprafeţe lnai 111ici , dispersarea culturii în mai multe consilii intercoope
ratiste, chiar dacă se organizează ferme nu duce la creşterea

producţiei de cartof. Aceasta din cauză că nu ~e poate face specializarea
mecanizatorilor, a centrelor de protecţia plantelor, iar investiţiile pentru
modernizarea lucrărilor de preluare şi valorificare superioară a produc
ţiei de cartof nu sînt economice.

Este un fopt unaniln adnJis că unitatea orgonizatorică de bază este
ferma, respectiv ferma specializată. Cu cît ponderea economică a unei
culturi in ferma respectivEi este mai mare, cu atit şi atenţia acorclat~

cJturii va fi mai mare, ceea ce se reflectă favorabil in producţie.

Declarînd ferma ca unitate organizatorică de bază pentru aplicarea
corespunzătoare a tehnologiilor de cultivare şi valorificare, se cer clari
ficate următoarele aspecte: 1) mărimea fermei specializate în producerea
cartofului pentru consum; 2) factorul care imprimă caracterul de spe
cializare al fermei; şi 3) asolamentul în care trebuie cultivat cartolul
şi rotaţia culturilor în cadrul asolamentului.

Decretul nI'. 145/1974 stabileşte suprafaţa pentru o fennă de cul
tură \regetală în regim neirigat la 900-1 500 ha în zona de cîmpie şi

500-900 ha în zona de deal şi submontan[L Pentru condiţii de irigare,
suprafaţa este de 600-1 000 ha. Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, la propunerea Direcţiei judeţene agr:icul·-
t.ură şi indusrtrie alin1entară, poate aproba ferme Clar2 depăşească li-
mita superioară. In ce priveşte lin1ita inferioară, pentru cazurile bine
justificate se poate reduce cu maxim 250/0) de asemenea cu aprobarea
M.A.LA.

Acelaşi decret stabileşte ca fern1ă specializată pentru cartof, ferma
în care suprafaţa cultivată cu cartof este de 300-500 ha. Acest fel de
organizare a producţiei de cartof prezintă avantajul specializării în co
operativele agricole de producţie unde forţa de muncă este asigurată ele
membrii cooperatori aparţinînd unui singur sat, iar terenurile bune pen
tru cartof totalizează o suprafaţă minimă de 900-1 500 ha pentru a se
asigura o rotaţie de n1inimun1 3 ani. Aselnenea situaţii se întîlnesc foarte
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rar în condiţiile din ţara noastră. In această situatie, trebuie considerat
drept criteriu care imprimă caracterul de specializare al fermei, ponde
rea economică ceq mai mare pe care o reprezintă una din plantele cul
tivate în ferma respectivă. Astfel, de exemplu, într-o fermă de 800
in care cartoful se cultiv,\ pe 200 ha, iar restul de suprafaţă c:ote ocu
pată de grîu, orzoaică sau trifoi, ponderea cea mai mare 1:evine culturii
cartofului, deoarece întrunc.',;te 800 ele coefi (200 ha X 4 = 800) şi

o valoare a producţiei de cea. 4 milioane Ici. In acest caz, ferma respec
tivă trebuie considerată ,,~pecia1izată în cartof", deoarece grîul, orzoaica
şi trifoiul, cultivate în rotaţie, sînt subordonate cartofului, pentru a-i
crea condiţii optiIne de producţie. Important este ca ferma pe total ro-
tatie să realizeze de echivalare stabiliti prin DecretulnI': 145/1974. '

In prezent, cultura cartofului, in toate cooperativele agricole de
producţie, este amplasată in cadrul fermelor vegetclle mixte. In aceste
ferme, aproape in toate judeţ.ele, cu excepţia celor cu concentrare n1arc
a suprafeţelor de cartof, ponderea economiCe} a producţiei de cartof este
foarte mică, din cauza dispersării suprafeţei. Drept urmare, cultura car·
tofului este neglijată, iar p~'oducţia obţinuUi este mică şi neeconOITlică.

Ţinînd seama de considerentele de mai sus, organizarea producţiei

de cartof în fern1c şi dimensiunea melrirnii fermelor trebuie să fie c1ife
rite, în funcţie de zona şi unitatea in care se CUltivtl cartoful, de scopul
producţiei, de posibilităţile de aplicare a tehnologiilor n10derne etc. Ţi

nînd seama ele aceste considerente, ~:e fac următoarele propuneri privind
miirimea fermelor specializate în producerea cartofului pentru consum:

1. In bazinele pentru cultura cartofului extratimpuriu şi timpuriu,
cartoful pentru consum extratimpuriu şi timpuriu urmeaz[l să fie arI1·-
plasat în ferrnele intrînd in rotaţie cu sp2ciile de legume elirl
ferma respectivă. fermei în acest caz este de 100-150 ha, in
care cartoful ocup:t cea. 50 ha. In aceleaşi bazine, in cadrul sistemelor
mari de irigaţii, producerea de cartof pentru consum timpuriu se poate
organiza şi în asolamente de cimp, în ferrile în care cartoful singur OCU}xî.

cca. 100 ha.
2. In bazinele cu cartof pentru consun1 de toamnă-iarnă se organi-·

:·~ează ferme ~'pecicl1izate in care cartoful in rotaţie de 3-··-4 ani cu
alte culturi - ocup6. 150--200 ha.

3. Pentru producerea materiei prime destinate industriei de spirt--
amidon şi prelucrare, suprafaţa cultiva.tă cu cartof este de 200--250 ha,
in rotaţie de 2-4 ani, in cadrul fermelor specializate.

4. Suprafata cultivatel cu cartof în fermele specializate pentru pro-·
ducerea şi înmulţirea cartofului de sămînţă este de 120-150 ha, in ro
taţie de 3-4 ani.

Dimensionarea fermelor se face de lta caz la caz, funcţie de aso-
lamentul adoptat pentru fiecare fermă specializată, cu respectarea pn>
vederilor Decretului nI'. 145/1974.

In uniUiţilc cu suprafaţa de teren arabil mai redusă, nu se pot 01'-

ganiza ferme specializate. In acest caz toată unitatea este specializată

pentru cultura cartofului, dacă suprafaţa cultivată cu cartof este de di
111ensiunile arătate mai sus şi reprezintă ponderea economică.
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Modul de organizare a producţiei de cartof arătat este valabil pen
tru judeţele cu Sllprafeţe n1ari cu cartof şi în cele. din zona de cîmpie
in condiţii de irigare. În judeţele din zona colinară, din cauza supra
feţelor limitate ele terenuri corespunzătoare pentru cartof, conform ace
luiaşi decret producţia de cartof se organizează pe brigăzi pern1anente
de producţie, specializate, conduse de un tehnician agronon1. Suprafaţa

minimă de cartof afectată unei brigăzi permanente de producţie este
de 40-50 ha, iar pentru cartoful timpuriu 20 ha, pentru a se putea lu
Cl~a în condiţii bune cu un sert de m3JŞini din sistemJa pentru meoani
zarea culturii cartofului. Tipul de asolament, ca şi culturile din rotaţie,

trebuie astfel alese încit cartoful să revinel în aceeaşi tarIa după 3-4
ani. În aceste bazine, cartoful pentru consun1 de vară se încadrează, din
acest punct de vedere, la cel de toamnă. Şi în zona de dealuri, consiliul
intercooperatist trebuie să constituie elementul de bază pentru acţiunea

de concentrare şi specializare a producţ.iei de cartof. In judeţele în care,
din cauza condiţiilor locale, se face organizarea producţiei de cartof pe
brigăzi permanente specializate, se obţin rezultate şi mai bune dacă, la
nivel de judeţ, se organizează producţia de cartof într-o asociaţie inter
cooperatistă de indrun1are. Acest lucru este reglen1entat de Statutul
consiliului intercooperatist, aprobat prin Decretul Consiliului de Stat
nI'. 112/197/±.

Organizarea producţiei de cartof în ferme specializate, unităţi spe·
cializate sau brigăzi permanente de producţie trebuie făcută pe bază de
proiecte de organizare a teritoriului şi a fermelor, ţinînd seama de lu
crările de microzonare şi de bonitare a solului.

a) ORGANIZAREA PRODUCTIEI DE CARTOF
PENTRU CONSUlVI TJ]VIPURIU

Statistic se consideră cartof pentru consum timpuriu acela care se
recoltează pînă la 1 iulie, iar cartof pentru consum de vară acela care se
recoltează in lunile iulie şi august.

Fluxul tehnologic al producerii şi valorificării cartofului timpuriu
se prezintă schematic in fig. l.

Cartofii de săn1înţă se aduc din zona închisă în toamnă şi se de
pozitează în depozite speciale de păstrare, cu posibilităţi de încolţire.

In primăvară, cartoful gata încolţit se livrează cooperativelor producă

toare direct la locul de plantare. În cazul recoltării manuale, cartofii se
~;ortează, se calibrează şi se ambalează la locul de productie şi se trans
portă la beneficiar (magazinele de desfacere). Cind recoltatul se face
lnecanizat cartofii se transportă inapoi la depozitul de păstrare, unde
se face sortarea, calibrarea şi ambalarea în vederea livrării către bene
ficiar.

Din schema prezentată rezultă in primul rînd că depozitul de păs

trare preconizat are funcţii duble: pentru păstrarea şi încolţirea carto
Iilor de sămînţă din toamnă pînă in primăvară şi pentru preluarea, con
diţionarea şi livrarea cartofilor produşi.
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Fig. 1 Fluxul tehnologic al producerii şi valorificării cartofului
pentru consum timpuriu.

(Technological pTocesses of cropping and capitaLizati.on potatoes 1'01'

early conswnption).
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Pentru cea de a doua funcţie, în vederea evitării vătămării carto
filor pe timpul transportului, este necesar ca acest depozit să fie ampla
sat cit n1ai aproape de fermele de producţie pe care le deserveşte. Deci,
paralel cu organizarea fermelor, se face ~i amplasarea depozitului de
păstrare ~i încolţ.ire. La amplasare se ţine seamă de faptul că fermele
specializate pentru producerea cartofului timpuriu cultivă şi legume
Drept urmare depozitele pot fi folosite în timpul verii şi pentru tranz i 
tarea şi condiţionarea legul1je] Jr înainte de livrare către beneficiar.

b) OHGANIZAHEA PHODUCrrIEI DE CAHTOF
PENTRU CONSUlVIUL DE VAHA

In zona de cimpie, cartofii de sămînţă adu~i din zonele închise se
păstrează in aceleaşi depozite ca şi cei pentru producerea cartofului tim
puriu, clar nu se incolţesc. Deci tipul de depozite pentru păstrarea ca1'
tofilor de sEiminţli este altul.

Tehnologia aplicată este asemănătoare cu cea pentru cartoiul des
tinat consumului de toamnă, cu deosebirea că se recolteazfl in lunile iu
lie şi august. În consecinţ[l, se va cultiva un soi ~:emitimpuriu pentru
rccoltare in iulie şi altul semitirziu pentru recoltare in luna august.

Organizarea producţiei trebuie făcută în ferme specializate în ~are

intră şi cartoful pentru consum de toan1l1ă-iarnă : circa o treime cartof
pentru consum de vară şi restul cu cartof pentru consum de toamnă

iarnă.

Cartofii pentru sămînţă se transportcl dela depozitul de păstrare,

direct la maşina de plantat. în cimp.
În ce priveşte ·valorificarea cartofilor pentru consum de vară, pre

luarea lor în fondul ele stat se face de către centrele permanente ale com
plexelor de legume-fructe amplasate de regulă in vecinătatea unei gări.

De la fermele specializate, direct de la combină, cartofii sînt tran
SlJortaţi cu mijloace basculante la centrele de preluare unde se fac sorta-o
rea-calibrarea şi ambalarea în vederea transportului. Pentru a evita
vătămarea tuberculilor, transportul pe distanţe mari este bine să se facă

în containere pînă la depozitele de tranzit din marile oraşe unde se face
ambalarea în vederea desfacerii.

c) OHGANIZAHEA PRODUCrrIEI DE CAHTOF
PENTHU CONSUIVI DE TOAl\1NA-IARNA

Cartoful pentru consun1ul de toamnă-iarnă se cultivă în toate ju
deţele din ţară. De aceea organizarea producţiei variază în funcţie de
zona de cultură, astfel:

In zona ?L17'Zcdă şi subwuedă ele lHunte. In această zonă cartoiul se
cultivă. pe suprafeţe n1ari, fiind posibilă organizarea de ferme speciali
zate pentru cartof. Cartofii de sămînţă se asigură din unităţile speciali
zate organizate în cadrul consiliilor intercooperatiste.
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Centrele de preluare a producţiei de oar:tof, organizate de comple
xele pentru legume şi fructe, constituie elementul detenTlinant în orga
nizarea producerii de cartofi în această zonă. Deoarece din aceste zone
se fac şi transporturi de cartofi în diferite locuri de consum, centrele res
p2ctive de preluare trebuie amplasate linga sta~iile de cale feraUl..

Schema fluxului tehnologic în centrele de preluare-livrare se pre
zintă în fig. 2, iar fluxul tehnologic al proQucerii şi valorificării carto
Eului pentru conSUl11 de toamnă-iarnă în judeţele cu o concentraţie puter
nică a culturii cartofului se prezintă în fig. 3. Aşa cum se observă din
aceast:l schemă, în dru111ul parcurs de la recoltare şi pînă la valorificare,
cartoful are puţine opriri, ceea ce este în favoarea calităţii. De la uni
tăţile producătoare, cartoful se transportă direct de la combină cu re
morca la centrul de preluare. Aici i se face o finisare grosieră şi se ex
pedia7.i:'l la depozitele de păstrare şi valorificare.

In zona de dealuri, în consiliile intercoope~'atiste unde se pot 01'

~faniza ferme speciali7.ate, se procedează ca şi în zona un1ed';1 de munte
şi se foloseşte schema de organizare din fig. 2 şi 3. Acolo unde, din cauza
suprafeţelor reduse cu cartof, se face organizarea de brigăzi permanente
specializate, centrul de preluare se organizează pe Consilii intercoopera
tiste. După recoltare, cartoful se presortează la unitatea producătoare.

Drept urmare, producţia de cartof livrată la fondul de stat se transportă

la centrul de preluare în stare semifinisată.

Cartofii pentru sămînţă se asigură fiecărei unităţi cultivatoare de
la unităţile specializate în înlTlulţirea acestora, prin grija complexului
de valorificarea seminţelor de legume şi cartof.

In zona de cÎ1npie. Deoarece în această zonă sînt condiţii bune de
cultivare a cartofului la irigat, organizarea producţiei de cartof trebuie
făcută de la început în ferme specializate pe consilii intercooperatiste,
iar în cadrul acestora pe centre de preluare.

Fluxul tehnologic este identic cu cel arătat în zona umed;.'i de
munte. cu deosebirea că materialul de sămînţă nu se asigură din pI'O-'

ducţialocală ci se aduce în fiecare an din zonele închise.
Intrucit cartoful pentru consum de toamnă-iarnă reprezintă cel mai

mare volum de vehiculat (fondul de stat anual depăşeşte 1000 mii tone),
organizarea producţiei de cartof trebuie făcută în ferme specializate, si
tuate la distanţă mică faţă de centrul de preluare. În prezent, pentru a
putea face faţă vehiculării unui volum mare de cartof într-un timp re
lativ scurt (1 septen1brie - 1 noiembrie), pe lîngă centrele pern1anente
de preluare a cartofului funcţionează şi centre sezoniere. Acestea ur
mează să dispară treptat, pe măsură ce se constituie depozite moderne
de preluare şi păstrare a cartofilor şi se vor lYlOderniza centrele de pre
luare situate în statiile de cale ferată. In acest fel se preconizează sin1-
pUficarea operaţiun'ilor de manipulare a cartofilor la centrele de pre
luare, în sensul eliminării lucrării de calibrare, cartofii fiind expediaţi

la locul de consun1 (depozit de păstrare), în amestec de clase, ceea ce
l1şurea7ă foarte mult recepţia cantitativă şi calitativă.
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Fig. 2 - Schema fluxului tehnologic în centrele de preluare livrare
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pentru consum în judeţele cu o putermca concentrare a cultUl 11.

(TechnoLogicaL processes of. crop~ing. and . c~pitalization po~ato~;] for
consumption in regions wlth lHgh mtenstvlty of potata c10ppmg).



r. CEAUŞESCU şI COi..,AB.

d) ORGANIZAREA PRODUCEHII CARTOF'ULUI
CA ,MATERIE PRIl\1A PF~NTRU INDUSTHIE

Potrivit zonării culturii cartofului în vecinătatea fabricilor de spirt
amidon şi de fulgi din cartof au fost conturate bazine specializate şi au
fost sta.bilite unităţile care vor produce în perspectivă Inateria prill1ă ne
cesară acestor fabrici. In aceste unităţi trebuie să se cultive soiuri cu
conţinut ridicat în amidon, iar pentru ca fabricile să înceapă procesul
de fabricaţie încă de la începutul lunii august, trebuie să se cultive 2
soiuri din care unul semitimpuriu sau semitîrziu.

Producţia de cartof industrial se organizează pe ferme specializate,
cu suprafeţe mari. De la locul de producţie, direct de la combină, car
tofii se transportă la fabrică cu mijloace basculante, iar după efectuarea
recepţiei cantitative şi calitative se presortează (elimină păn1întul de pe
tuberculi şi se îndepărtează cartofii subdimensionaţi).

De aici cartoful - materie prilnă -- urmează două căi:

- cei apreciaţi că nu se pot păstra peste iarnă ca urrnare a văt~i

mărilor grave şi eventual infecţii cu boli de putrezire se trec direct în
procesul de fabricaţie;

- cei ce se pot păstra peste iarnă se trec în celulele de păstrare

sau, aşa cum se procedează în prezent, în silozurile de păstrare.

POTATO PRODUCTION FOR HUMAN CONSUMPTION

SUMMARY

Basedon the research made, an organization system for specialised farms
el' brigades producting potatoes for human consumption, is proposed. Where the
potato crap is a main crop the best are the specialized fal'ms, in the other zones
the most economical are the speci.aUzed brigades :as smaller units.

In the specializcd farms, the pata,to crop comcs an thc sarnc plct cvory
three 01' four years. The size of the areas covered by the potato crop in a spe
cialized farm must be 100 ha for early consumption, 120-150 ha for seeel pro
duCtiOD, 150-200 ha for consumption in autumn and wintcr, 200--250 ha for
st:J.rch factories.

DIE OHGANISATION DER SPEISEKARTOFFELPRODUKTION

ZUSAMMENFASSUNG

Auf Grund der durchgeflihrten Studien wurde die Organisierung der Speisc
kartiOffelproduktion in s,tăndigen und spezialisierten Farmen und Brigaden vor·
geschlagen. In den Zonen mit grossen Kartaffelanbauflăchen wu,rde die
sierung van spezialisierten speisekartoffel1armen vorgeschlagen und in den
mit kleinen Karioffelanbauflăchen die argand.sierung van spezialisierten speisekar··
toffelbrig,adoo.

In den spezialisierten 8peisekC1'rtoffelfarmen, werden dic Kartoffelns in
Rahmen ciner 3-4 j~:ihrigen Fruhtfolgen ~:me;phallt.
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In einer spezialisierten speisekartoffelfarm muss das grăsste ăkonomische

Gewicht der Kartoffel Zugeschrieben sein. Datul' werden nach verschiedenen
Gebrauchswerten, folgende kartoffelanbauflăchen vorgeschlagen:

- fiir Friihkartoffel - 100 ha
- fLir Pflanzkartoffel 120-150 ha.

oprAHM3A~MH rrpOM3BO~CTBA rrpO~OBOnhCTBEHHOrO

RAPTO<DEJIH

PE3IOME

Ha OCHOBaHHH nponeJ];eIIHhIx HCCJIeJ];oBaHJIli npeJ];JIaraeTCH opramISalVl:H npOU3

BO;~CTBa npOJ];OBOJrhCTBeHHoro l;:apTO(peJlH no cneU;UaJIIlSHpOBaHHLIMH .pepMaM M no

C1'OHHHhIM 6pHra;a;aM. B SOHax rJ];e HapTo.peJIh BOSJ];eJIhIBaeTCII Ha MeIIhilietI nJlor.u;UJ];H

npe;'];JIaraIOTCII cneu;nam13HpOBaIIHhIe rrOCTOIIHHhIJ 6pnra;'];hI.
Ha oneI~IIaJInSlIpOBaHHhlx .pepMax HapTO(peJIh BOS;'];8.'IhIBaeTCH B Tpex-IleThIpex·

nOJIbHhIX ceBo060poTax. gmI cneU;IIaJIIISaI~IIH <jlepM D I;:apTO(peJIeno;'];cTBe He06xo;'];HMO
lfTOObI I;:apTO(peJIh IIMeJI OhI 8HOHOMHlfeCHoe nOCTOHHHhIe BHalfeHHfl.

gJIfI aToro, B saBIICIIMOCTH OT Ha3HalfeHI1II HyJIbTyphI, npe;'];JIaraIOTCH CJIe;'];yIOr.u;IIe

OTDOJ];HMbIe no;']; HapToepe.TIb TIJIOlu;a;a;rr: 100 l'a ;'];JIH palulero HapTo.peJIH; 120-150 l'a
AJIH CeMel-IHOrO HapTo.peJIII; 150-120 l'a P;JIH n03J];Hero HupToepeJIH II 200-250 l'a J];JIII

npOMhIlmremroro HapTOepeJIH.

Predat Comitetului de redacţie

la 20 aprilie 1976
Referent: dr. ing. II'. Socol





Lucr. şt. LC.C.S. CARTOFUL, 1977, voI. VIII

163

ORGANIZAREA INMULŢIRII CARTOFULUI PENTRU SAMINŢA,

.. IN AFARA ZONELOR îNCIIISE

1. CEAUŞESCU *), L MANOIU **), M. BERINDEI

Pe baza studiilor efectuate, se propune organizarea de ferme
specializate in înmulţirea cal'tofilor penLru Sfullî'nţă, pe consilii
intercooperatiste. In funcţie de suprafaţa cultivată cu cartof, se
specializează cîte 1-2 ferme. Cartofii pentru sămînţă înmulţirea

2 şi 3 se păstrează în depozite construi.te prin 0oQPer:are între
cooperativele din Consiliul intercooperalist, sau între acceste;";, ~?i

stat. Primăvara, materialul de plantare se transpmtă direct de In
dopozitul de păstrare la maşinile de pla~1tat.

în lucrare se prezintă mai multe variante organizatorice, ca
model pentru condiţiile fie.cărui consiliu intercooperatist din ţară.

Valoarea biologică a cartofilor pentru sămînţă \are cel puţin aceea'li
importanţtl în obţinerea producţiilor mari de oarbof, ca şi soiuL Despre
acest lucru, au comunicat numeroşi ceroetători. Menţionăm doar pe:
B ERI N D E 1 (1966, 1969, 1970, 1970, 1972), CAT EL L Y (1972, 1974,
1975), C O JOC A Il U şi col,ab. (19'13), C O JOC AR U (1975). MA N
şi colab. (1969), IVI AN (1975), 1\1 A NOI U şi colab. (1972) etc. De
aceea, paralel cu organizarea producerii cartofului pentru sămînţă în
~onele închise, o preocupare principală a LC.C.S. Braşov a constituit-o
modul de organizare a reînnoirii n1aterialului de plantare. La început,
s-a propus sistemul loturilor &emincere de 6-240/0 din suprafaţa cul
tivată cu cartof, în toate unităţile din zona favorabilă de cultură

(C A TEL L Y, 1966). Acest sisten1, bun pentru etapa aceea, luai ales
din punct de vedere economic, nu a dat rezultatele scontate, din ur
mătoarele n1otive: nu se a~igură o izolare bună ,a loturilor semincere
faţă de Dulturile. pentru consun1; este greu de prevenit amestecul tu
berculilor din diversele categorii biologice la recoltare, ca urmare a
existenţei într-o unitate cultivatoare a 4-6 cîmpuri cu material de
plantare diferit ; practica. lucrurilor aarE\tat C8 unităţile cultivatoare
nu au acordat' importanţa cuvenită acestor loturi şi drept urmare C31'-

*) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
~~) D.G.A.I.A.·Braşov.
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tofii pentru sămînţă s-au depreciat din punct de vedere al capatcităţii

de producţie, în foarte scurt tilTIp. Cauza principală este însă aceea că

sisten1ul loturilor semincere in fiecare unitate cultivatoare nu respectă

principiul specializării prodl!cţiei.

Drept urmare, LC.C.S. Braşov a preconizat trecerea la organiza
rea de ferme specializate pentru îmTIulţ.irea cartofului de sămînţ.ă

(Catelly, 1972).

Aceasta reprezint[t o etapă superioară în organizarea înmulţirii

cartofului pentru sămînţă în afara zonelor închise. Este etapa solicitată

de principiul specializării şi integrării producţiei de cartof. Acest sistelTI
organizatoric de înmulţire elimină toate dezavantajele loturilor semin
cere arătate anterior. In plus, apare posibilitatea construirii de depozite
moderne, prin cooperarea mai multor unităţi cultivatoare, sau între
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Fig. 1 - Organizarea înmulţirii cartofului pentru sămînţă înafara
zonelor închise.

(System of potato seed multiplication outside of sIJecialized closed
areas).
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aceste unităţi şi complexul judeţean pentru valorificarea seminţelor

de legvn1e şi material s[lditor pomieol. Construirea acestor depozite de
către fiecare unitate este greu de realizat, din cauza costurilor ridi
cate şi din cauza greutăţilor de exploatare în cazul depozitelor mici·
Sistemul propus permite realizarea unei r;erfecte integrări între coo
l::ferativele agricole de producţie şi c0111plexele pentru valorificarea se
minţelor de legume, din care decurge o altă serie de avc-m taje tehnice
şi econOll1ice. Principiul general de organizare a inmulţirii cartofului
p~ntru săn1înţă. în sistem integrat, se prezintă în figura l.

Pe baza celor arătate mai sus. în judeţul Braşov s-a elaborat un
studiu privind înmulţirea cartofului pentru sămînţă, in afara zonelor
închise. care poate fi dat ca l110del de organizare şi pentru celelalte
judeţe.

OHGANIZAHEA INMUL~-rIRII CAR10FULUI PENTRU SA:MINTA
IN ZONA INTII DE REINNOIRE

In judeţul Braşov, in această zonă de reinnoire sint cuprinse două

1111ri unitclţi geomorfo~ogice : depresiunea Birsa şi depresiunea F{lgăraş.

In depresiunea Bîrsa sînt delimitate cele două zone închise pentru pro
eh cerea cartofului de sămînţ~l. de care n~ ne ocupăm. Limitrofe cu zonele
îrJ~:hise sînt 3 unită ti : Bod. lVIăierus si Crizbav. cu cîte 100 hectare cartof
fiecare. Pentru ace~tea, se propun~ 'organizarea din figura 2. Deci cele
3 C.A.P. primesc 12 din zona inchisă şi produc 1:1 pentru ele. Pentru
populaţia din propriile localităţi şi cele învecinate in care C.A.P. nu cul
tivă cartof. se asigură înmulţirea a patra in fiecare an.

Limitrof cu depresiunea Bîrsa, luai există 5 comune necooperativi
zate. în care se cultivă 1570 ha cartof. Asigurarea reinnoirii cartofilor
de săn1înţă, în acestea~ se propune să se efectueze ca în figura 3. Pe
bază de contract pe termen lung. între consiliile populare respective
şi complexul pentru valorificarea sen1inţelor de legume şi luaterial să

ditor pomicol se realizează vinzarea-cumpărarea unui sfert din necesa-
rul de cartof dl: sămînţă Il pentru suprafaţa din zonă. Deci fiecare
producător îşi reînnoieşte cartofii de sămînţă la 4 ani. Producătorii care
primesc cartofi de sămînţă prin grija Consiliului popular c0111unal vînd
aceeaşi cantitate de cartof pentru consum la Intreprinderea pentru le-·
gume şi fructe.

ORGANIZAREA IN1VIULŢ1RII CAI1T'OFULU1 PENTRU SAMÎNŢA

IN DEPRESIUNEA FAeARAş

Suprafaţ.a ce se cultivă cu cartof în acest bazin este de 4 175 hec
tare pentru sectorul cooperatist. organizată in. 19 fenne specializate, cu
o suprafaţă medie de 142 hectare. o fermă ~mixtă legu111e-cartof (Be
clean) şi 16 brigăzi specializate perm.anente revenind în medie 87 hec
tare p:C fiecare brigadă. La gospodăriile populaţiei se culthr{l o supra
faţă de 1975 hectare.
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Fig. 2 - Organizarea înmulţirii cartofului pentru sămînţă în C.A.P.·.
Urni trofe zonelor închise.

(System of potato seed multiplication in farms neighbour to speciaUzed.
dosed aries).

Inn1ulţirea cartofului pentru săn1în)~[i în acest bazin specializat în

producerea oartofului pentru industria de fulgi de cartof şi pentru con
sumul de toarnnă-iarnăal populaţiei din LJonă se organizează pe cele
5 consilii intercooperatiste existente in zonă.

Metoda de înn1ul1,i1'e este aceeaşi în toate unităţ.ile, diferenţiin

du-se l1lll11ai condiţiile de depoZJitare şi păstrare, relatiile econo111ke ·şi

medul de organizare. Se prezintă trei variante de organizare a înmul
ţirii oartofului pentnJ ~;ănlînţă în trei consilii intercooperatiste.

Consili?1.l intcrcoopcratist Recea. Cuprinde patru cooperative agri
cole de producţie cu o suprafaţă de 1600 ha cultivată cu cartof: Recea-
500 ha, Berevoi - 400 ha, Lisa - 500 ha şi Hîrseni - 200 ha, iar în 6€C

torul gospodc'iriilO'r populatiei 500 ha ; în total 2 100 ha.

Pentru asigurarea luateria1ului de plantare se specializează coo
perativa agricolă de producţie Recea, cu o suprafaţă de 500 hEl' cartof.
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Fig. 3 - Asigurarea reînnoirii cartofului pentru sămînţă din zona
necooperativizată.

(Sllltem of potato sud renewal in private sector).
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Totalul suprafeţei iarabile la această unitate este de 2 205 ha din care
flavoriabilă pentru cultura cartofului, pe ba~.a bonitării solului, supra
faţa de 2 100 ha. Se preconizează o rotaţie corespunzătoare cartofului,
într-un asolament de 3 ani şi anume: cereale păioase (toamnă, primă

vară) + trifoi, trifoi (borceag), cartof. Ca stnuctură de soiuri, pe consi
liul intercooperatist se stabileşte: Desiree, lVIăgura ca soiuri sen1itîrzii ;
Eba şi Ora - soiuri tirzii pentru industria de fulgi.

OrganiZ4î.rea înmulţirii cartofului se face .qonform figurei 4.
Pe lQO hectare se cultivă material din categoria b1ologică Il ce

se primeşte din zona închisă prin Complexul de valorificarea seminţelor

de legulne. Pe laceastă suprafaţă va realiza 2 01010 /tone ppoiducţie totală din
care pentru sălnînţă 1 500 tone din categori'a biologică 12. Cu acest m'3
terial se vor planta 400 hectare în anul al II-lea, de pe care suprafaţă se
Via realiza o producţie totală de 8 000 tone, din care sălnînţă 4 800 tone
13; Cele 4 800 tOne de I3 asigură plrantarea celor 1 100 ha din cele 3
C.A.P., iar 1 50.0 tone asigură în totalitate plantarea celor 500 ha ce se
cultivă la populaţie, material ce se Va da prin C.A.P. pe schimb cartof
cohsum şi se Va vinele la LL.F. pentru fabrica de fulgi. Suprafaţa de
500 ha oartof sălnînţă la C.A.P. Recea se va organiza în două f€?rme
speeializate.

In con1una Hecea se va construi un depozit ou o capacitate de pre
luar€' de 1000t() tone şi păstrare 5 000 tone; investiţia va fi făcută de
dltre C0111plexul judeţean pentru valorificarea seminţelor de legume şi

ulaterialului săditor pdn1icol. Ace,astă oapadtate este acoperită de pro-
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Fig. 4 -- Organizarea îmnulţ.irii carbfului pentru s{lmîntă în consiliul
intercooperatist Recea. '

(System, of potato seed multiplication in interco-operative organization
Recea).
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ducţia totală ce se realizează în cooperativa Recea. Cantitatea în plus,
de 1 300 tone, se ridică din toamnă de populaţie, avînd asigurate con
diţii de păstrare. În acest fel. pentru cooperative~e agricole de producţie

cartofii de SălTIînţă se dau prirnăvara şi se transportă direct la maşinile

de plantat. Distanţa rnaxin1ă de la depozit la cel mai îndepărtat loc de
plantare nu depăşeşte 10 klTI, toate şoselele fiind asfaltate. De menţionat

că. î!1trc.'prinderea de valorificarea selTIinţelor de legume şi materialului
săditor pomi col. prin depozitul respectiv, lJr~ia toată. producţia de cartof
de la unitatea specializată. urmînd ca lnaterialul de plantare să fie de
pozitat şi parte vîndut la populaţie din toamnă; cartoful de consun1 se
valorifică 1<:1 fabrica de fulgi, iar cartoful ce cade la sortare se va da
cooperativei pentru furajarea animalelor, unde se vor asigura instalaţii

mobile pentru fiert. l\1enţionăn1 că în comuna Recea, în afară de S.M.A.,
se mai organizează un centru pentru îngrclşciminte chimice şi un sub
c'='litru pentru protecţiaplantelor.

Consiliul intercooperatist Făgăraş. Pe teritoriul consiliului funcţio

nează 8 C.A... P. pe raza a 3 comune şi oraşul Făgăraş. Suprafaţa ce se
cultivă cu cartof este de 1 200 ha din care 750 ha la patru C.A.P. şi

anume: C.A.P. Ileni - 225 ha, l\!Iîndra - 200 ha, Beclean - 225 ha.
F'ăgăraş - 100 ha. C.A.P. Ca lboI', Bă.rcuţ, Felmer, Soareş nu cuHivă

cartof. La populaţie se cultivă 450 hectare.
Pe!1tru înmulţirea 111aterialului de plantare se specializează C.A.P.

Beclean cu o suprafaţă de 225 hectare cartof. Unitatea are o suprafaţă

ele 1 507 hectare din care fa,"orabilă pentru cartof o suprafaţă de
690 h'1.Deci se poate face o rotaţie de :3 ani în condiţiuni bune. In
fig. 5 se prezintă organizarea propusă.

Se organizează un lot semincer de 50 ha la C.A.P. Beclean cu
material din categoria biologică Il ce se prin1eşte din zona înehisel. Pe
cele 5,0 ha se. va realiza o producţie totală de 1 100 tone, din care 600 tone
s~m1înţă 12. Din această cantitate, 525 tone se plantează pe lotul semincer
ele 175 hectare unde se va obţine 13 în cantitate totală de 3 500 tone, din
care 2 475 tone cartof sămînţă, ceea ce va asigura în totalitate necesarul
ele plantare la C.A.P. şi la populaţie.

Diferenţa de 75 tone 12 se va vinde cooperativei agricole de produc·
t;ie Făgăraş pentru o suprafat,ă de 25 hectare, elin cele 100 hectare total,
pentru a-şi crea lot semincer de 1:) pe care se va realiza 375 tone ce va
satisface în totalitate necesarul pentru suprafaţa de 75 hectare la C.A.P.
\;i 50 hectare ele la gospodăriile populat;iei.

Din punct de vedere organizatoric, la C.A.P. Făgăraş va fi o fern1ă

cu 100 ha cartof la C.A.P. Beclean o fermă cu 175 ha care vor produce
'1 2 şi 1:1, La C.A.P. Bec1ean se nlCli organizează o fermă mixtă legul11.e --
cartofi ce V.:l produce 13 pe 50 hectare.

Toate unităţile C.A.P. au spaţ.ii de păstrare asigurate. Deci livrarea
eartofului pentru sămînţă se va face elin toamnă atît la cooperative cît
şi la populaţie. Vînzarea materialului pentru plantat către populaţie se
va face prin consiliile populare acolo unele cooperativele nu cultivă car·
tof şi 'prin cooperativele agricole ele producţie care cultivă cartof. Pen-·
tru cantitatea vîndută la populaţie - se predă o cantitate egală la I.L.F.
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Fig. 5 - Organizarea înmulţirii carto.fului pentru sămînţă în consiliul
intercooperatist Făgăraş.

(System of potato seed multiplicatian in interea-operative organization
Făgăraş).

Ca elernent nou la acest consiliu intercooperatist este acela că C.A.P.

Făgăraş are lot semincer de un an pe 250/0 din suprafaţa cultivată şi asi

gură 13 pentru ea şi populaţie.

Consiliul intercooperatist Voila. Se cultivă cu cartof o suprafaţă de

900 ha din care la cooperativele agricole de producţie 600 ha (Voila 250 ha;

Sîmbăta 200 ha ; Voivodeni 150 ha), iar la populaţie se cultivă 300 ha.

Unitatea specializată pentru înmulţirea cartofului s-a stabilit C.A.P.

Voila cu 1 701 hectare teren arabil din care 865 hectare faVOl'l(1bile pentru

cariof, astfel că unitatea poate să realizeze un asolament de 3 ani ase

mănător cu cel de la C.A.P. Recea.
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In figulla 6 se dă schematic organâ.zarea. Un lot sen1Jinoer pe 50 hec

"tare cu ll1aterial' din oategoriabiologică 11 - pe care se va obţine o

. 'pro1ducţie totală de 1100 tone, din care pentru' sămînţă 600 tone 12,

necesară pentru cele 200 he:ctare lot semincer 'unde se va produce ma

, terial de categoria biDlogică 13 în cantitiate de 4 000 tone, din oare să

mînţă 2000 tone. Din aceasta, se va ,asigura necesarul pentru C.A.P.
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Fig. 6 ~. Organizarea înmulţirii cartofului pentru sămînţ~l în consiliul
intercooperatist VoUa.

(System of potato seed 7nltltipHcation in interco-opemtive organization
... ' . . Vo:ţla).
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Voivodeni 450 tone ŞI C.A.P. Sitnbăta 600 tone, iar pentru populaţie

900 tone. Se vor organiza 2 ferme cu cîte 125 hectare fieoare. Deoarece
cooperativele Voila şi Voivodeni nu au spaţii de depozitare, s-a pre
văzut construirea unui depozit prin cooperare, cu o capacitate de
5 000 tone preluare şi 1 500 tone pastra,re; pentru C.A.P. VoHa 750 tone,
C.A.P. Voivodeni 450 tone şi populaţie 300 tone; C.A.P. Simbăta are
spaţii de depozitarea intregii cantităţi de sămînţă iar populaţia va ri
dica din toamnă 600 tone. Distanţ.a de la locul de înmulţire a carto
fului - C.A.P. Voila - pinE't la cea mai îndep~irtată cOlnună nu depă

şeşte 8 kn1.
Ca element nou apare depozitul de condiţionare şi păstrare ce se

construieşte prin cooperarea a două unităţi - C.A.P. Voila şi Voivodeni.

ORGANIZAREA INlVIULTIRII CARTOFULUI PENTRU SAMIN'fA
IN ZONA A DOUA DE RE!NNOIRE

In această zonă de reinnoire intră partea colinară a judeţului, din
aşa-numita zonă Rupea. Aici se cultivă, in. total, numai 1 025 ha, din
care in sectorul cooperatist 500 hectare şi la populaţie 525 hectare. Date
fiind condiţiile mai puţin prielnice, reinnoirea cartofului este necesar să

se facă la 2 ani, cu un singur lot semincer la o unitate specializată, care
să producă material de plantare pentru intreaga suprafaţă ce se plan
tează in cooperativele agricole de producţie din zonă. Populaţia din
aceste cooperative va primi cartof pentru retribuirea muncii şi din
această cantitate işi va asigura materialul de plantare. Pentru populaţia

din cooperativele ce nu cultivă cartof, prin grija consiliilor populare, pe
bază de .contract cu C.A.P. cultivatoare de cartof vecine. se va asigura
materialul de plantare, bineinţ.eles cu obligaţia de a vinde la stat aceeaşi

cantitate luată de la cooperativa vecină.

Ca unitate ce se va specializa in inmulţirea cartofului de sămînţă,

indeplinind toate condiţiile tehnico-economice şi organizatorice, s-a sta
bilit C.A.P. Hoghiz (figura 7). Această unitate are 1 090 hectare teren
arabil din care favorabil pentru cartof are suprafaţa de 310 hectare, deci
poate foarte bine să facă o rotaţ.ie de 3 ani.

Se va organiza o fermă specializată, in care cartoful pentru să

mînţă are 100 ha. Cooperativa Hoghiz primeşte în fiecare an 300 tone
cartof pentru sămînţă din categoria biologică 1, de la Con1plexul de se
minţ.e Ghimbav. Unitatea 'va produce pe cele 100 hectare teren cultivat
cu It o cantitate de 2 500 tone cartofi din care pentru sămînţă 1 200 tone
Iz. Deoarece majoritatea unităţilor din zona Rupea nu au spaţiu de de
pozitare s-a prevăzut să se construiască un depozit de 2 500 tone con
clit,ionare şi cca. 1 500 tone păstrare, investiţia făcîndu-se prin coopera
rea tuturor cooperativelor ce primesc săminţă.

CONCLUZII: (1) Acest lnod de organizarea înmulţirii cartofului
pentru săminţă în afara zonelor închise corespunde şi satisface în tota
litate nevoile de producţie ale unităţilor. Prin această formă de organi-
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Fig. 7 - Organizarea înmulţirii cartofului pentru sămînţă in zona
Rupea.

(SlJ·stem of potato seed multiplication in Rupea zone).

zare se rez.olvă asigurarea cooperativelor agricole de producţie cu car

tof de săn1înţă de cea mai bună calitate, asigurarea populaţiei cu car

tof pentru sămînţă corespunzător, se rezolvă în condiţiuni optime ma

terialul de plantare pentru zona carantinată pentru rîia neagră şi pentru
zona n,~cooperativizată. (2) Organizarea fermelor şi brigăzilor perma
nente din unităţile specializate în înmulţirea cartofului de săluînţă se
face prin delin1itarea suprafeţelor de teren arabil necesar cultivării su-
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prafeţelor de cartof pentru sămînţă, res.pectîndu-se asolamentul propus.
(3) De activitatea tehnico-economică şi organizatorică răspunde specia
listul şef de fermă, respectiv brigadierul, iar coordonator tehnic este in
ginerul şef al C.A.P., ajutat în toate aceste probleme de . specialistul
Complexului judeţean pentru valori.ficarea seminţelor de legume. (4)
Răspunderea pentru calitatea şi cantitate·a materialului de plantare din
aceste unităţi o poartă Complexul judeţean pentru valorificarea sen1in
ţelor şi materialului săditor pomicol. (5) Toate unităţile şi subunităţile

specializate în înmulţirea cartofului pentru sămînţă vor elabora proiecte
de organizare teritorială în care vor fi cuprinse toate aspectele tehnice,
economice şi organizatorice privind culturacartofului. (6) Este necesar
să se introducă în sistemul de recunoaşterea culturilor de cartof pentru
sămînţă şi suprafeţele cultivate în aceste unităţi specializate~

SEED POTATOMULTIPLICATION IN FIELDS OUTSIDE
CLOSED ZONES

SUMMARY

Bascd on the research made, an organization system for specialised farms
in seed potato multiplication, concentrated on Interfarm Associations, is proposed.
DC'pending on the size of the sudace covered by potato crops, onc OI' two farms
may be specialized. The seed potatocs represcnting 2nd and 3rd multipEcation arc
stored in storage rOoms built by co:"operation eith6i; between co-operation farms in
the frame of a Interfarm Association 01' between co-operation iarms anei state. In
spring ilie seed potatoes are carried direetly irom the stor:age ro0111s to the planter
machines of each farm.

Some variants of organisation, as a model for every own conditions of 1n
terfarm Association, are discussed.

ORGANISIERUNG DER PFLANZKARTOFFELVERMEHl:::'UNG
AUSSEHHALB DER GESCHLOSSENEN ZONEN

ZUSAMMENFASSUNG

Aui Grund der unternommenen Untersuchungcn wird vorgeschlagen dic 01'
ganisierung der spezialisierten Farmen fUr Pflanzkartoffelvcrmehrungim Rahmen
der Cooperationsverbande.

In Abhagigkeit der Kartoffelbauflăche werden 1 odeI' 2 Farmen auf Pf1anz
kartoffelvermehrung spezialisiert.

Die Pilanzkartoffel V2 und Va werden in Lagerhausern die von den coope
rirenden L. P. Gs. der cooperationsgemeinschaft mit der Beteiligung der benachbar...
ten Staatsglite angebaut werden.

Im Frlihling wird das Pflanzmaterial VOlTI Lagerhausdirekt 2U deri Pflanz-'
maschinen transportiert. Wahrend der Arbeit kommen mehrere organisa.tOllische
Varianten hervor als Mod'cll fUr die Bedingungen jedes Cooperationsgemeinschaft
aus -dem Land. . .
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CONTRIBUŢIILA ÎIUBUNATĂŢIREAMETODEI
PENTRU DETERMINAREA SUPRAFEŢEI FOLIARE LA CARTOF

GH. OLTEANU, GH. PAMFIL

In lucrare se prezintă încercările de a se găsi o ecuaţie cu
8jutorul cEJ-reia S{l se poată calcula suprafaţa frunzei, simplu, ba
zat pc măsurători biometrice. S-au testclt mai multe tipuri de ecua
ţii care au luat in calcul lungimea frunzelor (elementul care a
prezentat cea mai bună corelaţie cu suprafaţa frunzei). Cele mai
bune rezultate s-au obţinut cu ecuaţiile logaritmice (coeficient de
corelaţie peste 0,9) de tipul InY = -a + blnx (Y = suprafaţa

frunzei; x = lungimea frunzei).
Valorile individuale de suprafaţă foliară se însumează apoi

pentru a obţine suprafaţa fali ară totală a plantei.
Pe linia simplificării şi mai mari a metodei de calcul a supra

feţei foliare a intregii plante, in lucrare se prezintă o ecuaţie cu
ajutorul căreia, pc baza cîtorva clate biometrice ale plantei (n u
mărul de frunze şi suprafeţele a 2-3 frunze din etajul mijlociu),
se poate deterl11inacu suficientă exactitate suprafaţa întregii
plante. Ecuaţia găsită este de tipul ,y =-a+ bXI + cXi -+ dX:l +
+ eX/, .... (unele Y = suprafaţa foliară a întregii plante, Xl = nu-
mărul de frunze; XL' X3 '" = suprafeţele fiecărei frunze din etajul
mij lociu).

Este ştiut faptul că o agricultură modernă nu poate fi concepută

fără aportul tinor soiuri de mal"e capacitate de producţie, capabile să va
lorifice cu rriare randament condiţiile intensivede cultură. Este de ase
menea ştiut că acest caracter interesează din punct de vedere practic
ameliorarea (prin prisma posibilităţilor de selecţionare a formelor celor
ruai productive) şi agrotehnioa, ce are n1(enirea de a exploata la l11JaxÎlnum
p·otenţialul de producţie existent. Studiul teoretic al caracterului folo
seşte pentru conceperea unor modele ideale de plante (ideotipuri) cu
ajutorul cărora S[l se explice unele fenomene biologice şi care să con
stHuie totodată l110dele de lucru pentru amelioratori (E N GEL şi colab.,
1963). Şi într-un caz şi în altul este necesară cunoaşterea componentelor
care alcătuiesc capacitatea de producţie a plantelor, .precum şi stabilirea
metodelor sigure prin oare aceste componente pot fi analizate (N E C A S,
1974).

12 = ('!. 12R1
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Intr-o primă aproximaţie capacitatea de producţie poate fi apre
ciată prin urmărirea acumulării de substanţă uscată. Viteza de acumu
lare este determinată însă de următorii factori: (1) intensitatea radiaţiei

solare, (2) viteza de asimilare a organelor capabile de fotosihteză, (3) di
mensiunea sistemului fotosintetic (suprafaţa foliară) şi (4) pierderi de
glucide prin respiraţie (M O N TEl T H, 1976).

NI CIP O R O VIe 1 şi colab., (1961) apreciază că 90-950/0 din
suprafaţa uscată se acumulează în procesul de fotosinteză din masa fo
liară a plantelor, ceea ce explică lnarea inîportanţă a acesteia. Cunoaş,

terea şi urmărirea creşteriii masei folliare la unele culturi agricole de....·a
lungul perioadei de vegetaţie are mare însemnătate atît pentru practică,

cît şi pentrumunoa de eercetare (L A ZAR O V, 19(7).
Metodele pentru determinarea suprafeţei foliare sînt n1ultiple şi,

în funcţie de exactitatea şi pretabilitatea la determinările de serie, pre
zintă avantaje sau dezavantaje.

In studiile care se fac în cîmp, ideală ar fi găsirea unor metode care
să întrunească maximum de exactitate şi să se preteze la determinări

de serie.

MATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE. S-a lucrat cu două soiuri de
cartof, Bintje şi Măgura, cultivate în s~ră. Determinările de suprafaţă foliară s-au
făcut la înflorire, moment în care se consideră că frunza şi-a încheiat creşterea.

Pe un număr mare de plante s-au făcut o serie de măsurători biometrice privind
inălţimea plantei, numărul de frunze, numărul de internodii, lungimea frunzelor
etc.

In pPezenta lucrare cu caracter metodologie, vom insista asupra modului
în care au fost luate unele date biometrice pentru a putea uniformiza luarea pro
belor în experienţele cu cartof.

Inăilţimoo plantei s-a considerat de la p-rimele rădăcini pînă la meristemul
de creştere din vîrful tulpinii principale, în cazul cînd măsurătorile se fac în mo
mentul înflor,itului. Dacă se depăşeşte această fază, se consideră drept punct supe
rior inserţia pedunculului floral pe tulpină.

Lungimea frunzei s-a luat de la 'inserţia frunzei pe tulpină pînă la vîrful
foliolei terminalle a respectivei frunze.

Penrtl"ll determinarea suprafeţei frunzei, s-au desenat contururile foliolelor
pe o hîrtie de calc, după care acestea s-au decupat şi s-au cîntărit la o balanţă

analitică. Prin cîntărirea unei suprafeţe cunoscute din acelaşi sort de hîrtie s-a de
terminat g·reutatea specifică a hîrtiei, corespunzător unităţii de suprafaţă. Prin
calcul s-a putut deltermina ulterior suprafaţa fiecărei frunze în parte.

S-au cal'culat corelaţii atît între suprafaţa frunzei şi lungimea sa cît şi cu
cele1alte date biometrice în vederea găsirii unei ecuaţii prin care, bazaţi pe cîteva
date biom~trice, să putem calcula suprafaţa frunzelor sau a întregii plante.

REZULTATE OBŢINUTE. in figura 1 este redată dispunerea punc
telor reprezentînd suprafaţa frunzelor funcţie de lungimea lor. După

cum se poate observa, punctele se dispun grupate în jurul unei curbe
care dovedeşte existenţa unei corelaţii foarte strînse între aceste două

mărimi. In vederea găsirii unui tip de ecuaţie care să descrie cît mai
fidel această curbă s-au testat mai multe forme de ecuaţii (modele) care
descriu relaţia între cele două mărimi. Aceste ecuaţii sînt redate în ta....
belul 1 unde se indică şi coeficientul de corelaţie obţinut, cît şi deter
minaţia.
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Fig. 1 - Helaţia între lungimea şi suprafaţa frunzei de cartof.

(Relation between potata leaf length and arca)

După cum se poate vedea, s-au obţinut rezultate destul de bune cu
ecuaţiile de gradul 2 şi 3 dar în special cu ecuaţiile logaritmice, la care
coeficienţii de corelaţie sînt de peste 0,9 la ambele soiuri. Trebuie spe
cificat că pentru determiniiri mai puţin exacte se poate folosi aceeaşi

formulă pentru toate soiurile, aşa cum se indică şi în literatura de spe
cialitate {EP:STEIN şi HOBINSON, 1965). Dar după cum se poate vedea
din tabelul 1, există diferenţe între soiuri în ceea ce priveşte coeficienţii

ecuaţiei ce descrie corelaţia dintre lungirnea frunzei şi suprafaţa sa. Din
această cauză se poate afirma că modelul cel luai riguros de lucru este
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cel cu modele pe soiuri, adică în cazul determinărilor n1ai exacte este
necesară folosirea pentru fiecare soi a unei ecuaţii caracteristice acelui
soi.

Tabelul 1

Tipul de ecuaţie testată

(Type of testecl equation)

Nr.
m't. D

1 y 76

2 y 80

3 y 117 0,222 49

a lnY -1.41 + 1,96 In x 264 0,947 90

4 b lnY -1,19 + 1,88 In x 243 0,955 91

c lnY -0,98 + 1,76 In x 117 0,915 82

el lnY -0,98 + 1,79 In y 256 0,927 86

Medie B:' lnY -1,15 + 1,86 In x 880 0,943 89

a lnY -0,89 + 1,71 In x 698 0,892 80

b lnY -0,76 + 1,70 In x 703 0,884 78

c lnY -1,06 + 1,82 In x 650 0,905 81

el lnY -0,99 + 1,84 In x 637 0,966 93

M* lnY -0,86 + 1,73 In x 2688 0,916 84

* B = soiul (variety) Bintje_; M = soiul (varicty) Măgura.

Pe linia simplificării şi mai ll.1ari a determinărilor s-a căutat gasI-·
rea unei corelaţii intre suprafaţa intregii plante şi unele dintre elemen
tele biometrice ale plantei. În acest sens s-au făcut corelaţii multiple
intre suprafaţa totală a plantei şi elementele biometrice ale plantei in
dicate în tabelul 2. Tot în acest tabel este redată ordinea în care factorii
studiaţi au influenţat asupra coeficientului de corelaţie.

După cum se poate vedea pentru cele patru cazuri analizate, facto
rul cu ponderea cea mai mare, respectiv cel care se corelează cel n1ai
strîns cu suprafaţa totală a plantei, este suprafaţa frunzei a şaptea, cai'e
reprezintă frunza de n1ijloc a plantelor studiate (media 6,6). Au urmat
în ordine factorii: numărul de frunze pe plantă şi suprafeţele altor frunze
din etajul mijlociu. Se poate vedea din tabelul 2 că pentru determinări
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Tabelul 2

Elementele biometrice luate în studiu şi ordinea importanţei lor la obţinerea

determinaţiei maxime În corelarea cu suprafaţa foliară maximă

(Biometric elcments, coefficients of correlation with ihc total foIiage arca and
thcir importance in agreement with determil1ation)

Repetiţia 1 Repetiţia 2 Repetiţia 3 Hepetiţia '1

Semnificaţia variabilelor X")

I
X X X r X

Xl Inălţimea plantei 9 0,B4~) 9 O,8(JD 8 0,838 9 0,84G

X~ Num{ulll de frunze 2 0,918 " O,DO(i 2 0,904 2 0,913'"
X;: Numărul de internoclii 5 O,D4-l 5 0,945 9 0,941 5 0,944

X" Zile ele vegetaţie 8 O,95D B O,U5:3 5 0,975 8 0,959

X j Suprafaţa frunzei a 3-a :3 O 9Gl 7 0,958 4 0,978 3 0,961

XG Suprafaţa frunzei a 4-<} 1 0,D()3 O,95D 3 0,97(3 0,962

X7 Supraiaţ'a frunzei a 5-a. 4 0,9Ci:3 4 0,95D 7 0,970 4 0,962

Xs Suprafaţa frunzei a 6-<} () 0,9G:3 6 0,959 Ci 0,D7B 6 0,D62

XI] Suprafaţa fnmzei a 7-a '1 0,96:3 3 O,f:)59 1 O,DiB 7 0,902

X:2 nurnber of leavcs, X;: -- nurnber of inlernodia, XI days of
X;, arca of 3rd leal.

mai
tale

Dacă se in
in calcul şi suprafeţ,ele altor două frunze din etajul mijlociu se

poate ridica valoarea coeficientului de corelaţie la peste 0,95, ceea ce
asigudt o determinaţie suficientă pentru determinările de acest gen. In
figurile 2 şi ;3 sint redate variaţiile suprafeţelor plantelor în funcţie

de supra.faţa frunzei de mijloc şi ele numărul de frunze pentru cazurile
cind a doua frunză din etajul mijlociu are o suprafaţă de 50 şi respec
Liv 150 cm:2, iar frunza a treia din etajul IDijlociu are o suprafaţă de
50 cm2 (fig. 2) şi 150 cm2 (fig. :3). Aceste grafice pot fi folosite ca dia
grame de calcul al suprafeţei foliare a plantei, cunoscîndu-se numărul

de frunze şi suprafeţele a trei frunze din etajul mijlociu.

Pentru a verifica modelul matematic propus pentru calculul supra
feţei foliare a plantei de cartof, s-au calculat prin acest procedeu supra
feţ.ele la mai D1ulte plante ci. căror suprafaţă totală s-a obţinut experi
mental prin însumarea suprafeţelor tuturor frunzelor de pe plantă. In
fjgura 4 se poate vedea concordanţa bună între suprafeţele obţinute ex
perimental şi cele calculate.
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Fig. 2 - Variaţia suprafeţei foliare totale (Y) În funcţie de numărul

de frunze (X2) şi suprafeţele frunzelor (xa. X5' xs) din etajul mijlociu
(a treia frunză are suprafaţa = 50 cm2).

(Variati.on of tota,[ lea,f area in function of Xl nwnber of Leaves ancl
Xg, X5, Xs Le. arcas of Leaves in nLiddLe plirt of plant; arca of 3rd Leaf

is 50 cm2).

CONCLUZII. Pe baza datelor obţinute, în ceea ce priveşte posibili
tăţile de determinare a suprafeţei fiecărei frunze sau a suprafeţei foliare
totale a plantei, se pot trage următoarele concluzii: {l) Dintre ecuaţiile

testate rezultatele cele mai bune s-au obţinut cu ecuaţiile de gradul 2
şi 3 (coeficienţi de corelaţie aproape de 0,9), dar mai ales cu ecuaţiile 10-
garitInice (coeficienţi de corelaţie de peste 0,9). (2) Există diferenţe între
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Fig. 3 - Variaţia suprafeţei foliare totale (Y) în funcţie de numărul

de frunze (X2) şi suprafeţele frunzelor (x!), Xii, xs) din etajul mijlociu
(a treia frunză are suprafaţa = 150 cm2).

(Variation of total leat area in function of X2 i.e. number of leaves and
Xg, xs, Xa i.e. areas of leaves in micldle purt of plant; area of 3rd leaf

is 150 cm2).

soiuri în ceea ce priveşte coeficienţii ecuaţiilor ce descriu corelaţii între
lungimea frunzelor şi suprafeţele lor. Din această cauză, în cazul deter
n1inărilor mai exacte este necesară folosirea unor ecuaţii caracteristice
soiurilor respective. (3) Pentru detenl1inări expeditive, suprafeţele plan
telor pot fi calculate cu suficientă exactitate folosind o ecuaţie de tipul
Y = -a + bXl + cX2 + dX3'" în care Y = suprafaţa foliară a întregii
plante; Xl = numărul de frunze; x2x3'" = suprafeţele fiecărei frunze din
etajul mijlociu.
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Fig. 4 - Comparaţie între suprafata foliar~l calculat<\ şi cea obţinut[l

experimental.

(Comparison bctwecn computcd and real leaf arca).

FOR IMPROVING THE METFIOD OF IvIEASUFJNG FOLIAGE
OF POTATO PLANTS

SUMMARY

Types of equations taking iri account the leal length (this element was t11c
best correlated with the leaf arca) were analysed. The best results \'\Tere ob
tained by logaritmic cquations (corrclation coeHicicnts highcr than 0.9) likc
In Y = - a + blnx. where Y is the leai arca anei x is the leat length. The
individual vaIues of each leaf arca are cumulated to get the total foliage
of the plant.

In the aim of simplifing the metho::1 of measuring basecl on a few data
(number of leaves, area of 2-3 leaves at the middle level an a plant) a new
equation i5 proposed. The type of equation is Y = -a + bXI + CX:! + dx;:) +
+ exr. + .. , (whel'e Y i5 the foliage area of the whole plant; XI is the number
of leaves; X2' X3 ". are the area of each leaf ât the middle level of the plant).



DETERMINAREA SUPRAFEŢEI FOLIARE

BEITRAG ZUR VERBESSERUNG DER METHODE FUR DIE
BESTIMMUNG DER BLATTFLĂCHEBEI KARTOFFELN

ZUSAMMENFASSUNG

In der Arbeit ,yurde versucht eine mathematische Gleichung zufinden mit
Hilfe derer man clie BlattfW.che messen kann, auf Grund cler biometrischen Mes
sungen. Es wurden meh1'ere Typc;n von Gleichun~"l getestet aui Gnmd derer man
die Lănge der Blătter gernessen hat (dic L~inge kOl'diert sich am Besten mit der
Blattflăche). Die besten Ergebnisse wurden clurch clie Ansendungen cler log. Glei
chungen (IZorelationskoeffizicnt iiber 0,9) vom Typ lny = -a + blnx erzielt
(y = Blattflăche ; x = Die ,Alerte der einzelnen Bl~lttchen werden adiert
und es crgibt clic gcsamte der Pflanzc.

In cler Richtung der Vereinfachung der Berechungsmethode cler Blatt
flăche cler ganzen Pflanzc wird eine Gleichung vorgestellt, mit Hilfe derer aUI
Grund einiger biom.etrischen Daten der Pflanze (Anzahl der Blătter und Flăche

von 3 BHitter aus dem mittleren stand man mit genUgencler Genauigkeit dic
Blattflăche eler Pflanze bestimmen kann. Die gefunelene Gleichung ent-

dem Typ y = -a bXl + (wobei y elie Blatt-
cler ganzen Pflanze XI ; X2, x3 ... OlJe1'-

năche jeclcs Blătter aus elem mittleren stand).

H. BOIIPOCV ;'yrJl~TiLLIEIIIIH lVIETOr~bI OlIPE)lE:JlEHHH
JIHCTOBOll UOBEPXHOCTH HAPTOeDEJIH

PE:310~IE

llOJTLITI\II ltallTH ypanlHJIUle, e IIOi\lOllLhlO HUToporo

IlOBepX1l0CTh :IHCTa, npOCTO, Ha OC11O]3G GnC>l\JGTpIItleCHIIX lWll1e

Il plI:VlUHeH 101 Il eClioa bflO Tl1IIOB Ypa.HII(Jli nil C ytIWl'flNI iVIIlH 11 :UICTben

l;OTOPbljf upe;l,CTalm;'1 CCl.IIloe xoporuee COOTHomeHue c nOBopXHOCTblO

XOIIOlfllIe IH.nY.TbTaTbl C ypaBlleHl1-

COOTHOliJUIII1H HhIH1G TIIna 111)' (y = nOBepXHOCTf.>

.;mcTa, x ;~JIIIHa Ilnll;l,Y C:OJIhlJl,OrO ynpOll(GHIIH lIIeTO;thl paClfeTCl. JIIICTOIJoii

IIOBOpXIIOCTH ll,8JIOI'O pacnHIIIH, Il pafioTe llpnB(~;L()lIO .ypaHlloIlHo, C nOMOlJLhIO 1\01'0

[101'0 Uil. OCHOBe HOCJ\O,;lbl;IIX 0110IVleTpH'leChltX ;(al.IHhIX paCTEJIJlIH ('{]Jcno ,;UlCTbeB II

nOB 'pXHOCTII ~ -:l .'lHCThen cpfqnero MomHO onpe;l,enllTb C ;(OCTa1'OlIIIoti

TO'lIlOCTblO HOIJenXHOCTb nrnoro pC1CTOJIIIH. YpaBIJCIIIIC fIH.TIHeTCH THrIO:'vI

y - a hXI 1C:\2 clX3 cX.j ... (r,(I< y _._- ,'IUCTOBCUI llUBepXHOCTh ne:IOI'O paCT8-

Imn; Xl 'IUC,,]O .JIHCTbUI3; X2, X3 Jl013epXHOCTl1 ];CUH;(OrO ,;mCTa cp8;01Oro 8TafI.;a).
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ECONOMIE, ORGANIZARE (ECONOMY, ORGANISATION)

EDU, T. - Cercetări privind folosirea făinii din vreji de cartof în alimen
taţia puilor de carne. (Use of potato stalk meal in the feeding of meat pullets).
Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful. val. II.

SOCOL, 1. - Optimizarea lucr{lrilor de sortare şi calibrare a cartofilor de să

mînţă în zonele închise. (Optimation of sorting and grad'ing operations jor seed
potatoes in closed zanes). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, vo1. II.

SOCOL, 1. - Cercetări privind corelarea preţurilor la cartof în funcţie de
calitate (Correlation between potato prices acc01'ding to quulity). Anale LC.C.S.
Braşov, seria Cartoful, voI. II.

METODE DE CALCUL (STATISTICAL METHODS)

BERINDEI, M., BREDT, H., TANASESCU, R, DRAGOMIR, L. - Influenţa

mărimii parcelelor şi a numărului de repetiţii asupra principalilor indici statistici
în experIenţele de cîmp cu cartof (Efieet of plat size ancl 1'eplication 71u-rnbe1'
an fflain statistical indices in potato field trials). Anale Le.C.S. Braşov, selia Car
toful, voI. II.
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ANUL 1912

FIZIOLOGIE, BIOCIHMIE (PHYSIOLOGY, BIOCHEIV.lJSTRY)

COPONY, W., SCHĂCHTER, D.-:
funcţie de soi, mărimea tuberculilorşi

in ce1'tain quaLity inaexes in as a
number peT hiIl). Anale

OLTEANU, GIT. - Indici
în gel de poliacrilamidă şi al
de cartof (Determination of certat1i
by polyacrylamide gel electrophores1s
Braşov, seria CartoLul, val. III.

hibric1e
I.G.C.S.

CîmDia some
Banat Plain). Anale Le.C.S. Braşov,

PAMFIL, C., MARIN, E. - Dublarea
la haploizii de cartof Solanum
number at patato SoIanum t1Lberosum
agronomie Cluj, Seria val. XXVIII, 1972-1974.

AMELIORARE, GENETICA, SOHJRI (BREEDING,

CATELLY T.,
mării producţiei

formation aynamics
val. III.

CUPŞA, 1. - Stabilirea
ciupercii Phytophthora infestans
bIishing the relative resistance
'Lmaer tiela and laboratoTY
val. III.

FODOR, 1.
de cartof (Starch
Braşov, seria

GOREA T.
(PossibiIities 0.1
CartoLul.

PRODUCERE DE

BERINDEI, M.,
la stabilirea influentei manmii
tare asupra producţi'ei de cartof.
ana yida of potatoes). Anale

BACTERIOZE, MICOZE, DĂUNĂTOI{,I (BACTERIi\. ANn FUNGUS 'DI8EASES,
PESTS)

BERINDEI, M., CUPŞA, 1., COSTACHE, N. - Eficacitatea
cartofului prin stropiri cu volum redus de
control by spraying with Iow solution leveLs). Anale
toful, vaL III.

CUPŞA, 1. - Sporularea ciupercii
berculii de cartof, în cursul creşterii în sol.
tubers auring their deveLopment in saU}. Anale
voI. III.
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IGNĂTESCU, 1. - Dinamica dezvoltării ciupercii Phytoiphtiltora infestcllis de
By la cîteva soiuri de cartof plantate în diferite epoCi (Development of Phll-'
tophthora infestans de Sy on certain potato varieties planted at different perio.),
Anale I.C;C$, Braşov, seria Cartoful, voI.III.'
, PLAMĂDţ;ALĂ, B. - Atac al ciupercii AlternaFia tenuis Ness la cartof.
(Alternaria tenuis Ness infection an potato). Anale I.C.C.S. Braşov, seria Car-toiul,
voI. III. ' ,

PLAM.ĂDEALA, B. - Efectul unor erbicide asupra ciupercilor Rhizo.ctonia
solani Ktihn, ,Alternaria sp. şi Fusarium sp. (Effect of certain herbicides an
the fungi Rhizoctonia solani Kiihn, AlternaHa sp. and Fusarium sp.). Anale I.e.c.s. '
Braşov, seria Cartoful, val. III. " , ",

ŞANDRU,I., MANOLACHE, C., SĂPUNARU, T., BRUDEA; V., 'STAICU, N.-
Aspecte privind combaterea gîndacului din Colorado cu produse pe bază de DDT
şi Lindari(Control of Colorado beetle with DDT and Linq,an productsJ. Anale.
I.C.C.s. Braşov, seria Cartoful, voI. ILI.

TEHNOLOGIA CULTURII, MECANIZARE (CROPPING TECHNOLOGY,
MECHANISATION~

BERINDEI, M., CANARl\CHE, A., BREDT, H., MUREŞAN, S., COPONY, W.
Inf1uenţagradulqide compactare â so,lului asupra unor indici de producţie şi cali
tate la cartof (Influence of saH compaction 011, certain yield and quaUty inde.-res
in potato). Anale I.C.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. III. '

BEţlINDEI, M., ZAHAN, P., BREDT, H., TAMAS, L., MĂzAREANU, I..,
TANASESCU, E., POPESCU A. ~ Contribuţii cu privire la tehnologia ~ulturii
cartofUlui, în condiţii de mecanizare. (Contributions to the study of potato croppin(J
technologll underlnechanization). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful; voI. III.

\ BRETAN, r., GLIGOR, S., SIMIONESCU, 1. - Observaţii cu pl'ivire la com
portatea unor soiuri de cartof, comparativ cu alte plante de cultură, în condiţiile

an.ului 1970, caracterizat prin exces' de umiditate (Remarks an the behaviour of
some potato va'rietîes as compared ta other crops, in theexcesive moisture con
dîtions of the vear 1970). Anale ,l.C.C.S. Bra$ov, seria Cartoful~ voI. III.

BREDT; H., POPESCU, A. - Influenţa compactarii solului în cultura me'ca
nizatăa" cartofului asupra producţiei de tuberculi (Eftect of soiI" compaction an
tuber yield, unde1' mechanization conditions of cropping) .Anale I.C.C.S. Braşov,

seria Cartoful, voI. III. .
BRETAN, 1., SIMIONESCU, 1.- Influenţa spaţiului denutriţie şia mărimii

tuberctililor plantaţi asupra producţiei cartofulUi (Influence of spo:ce avaiZable, for.
plant nutrition and of tuber sizeonpotato 'YieldJ. Ana,le LC.C.S. Btaşov, seria
Cartoful, voI. III.

BtRSAN, M. - Efectul ingrăşămintelor aplicate la cartof pe nisipurile din
sud-estUl Transilvaniei (Effect of fertilizers applied to potato an the South-Easter_
Transylvantâ sands). Anale l.C.C.S. Braşov, seria Cartoful, val. III.

BREDT, H" BERINDEI, M., COPONY, W., BUZOIANU, V., MUREŞAN, S.,
REICHBUCH, L. - Rezultate preliminare priVind aplicarea diferenţială. CI. in'
grăşă~intelorla cartof, pe bazine ,specializate (Preliminary results conţerning dit
!erenti,fţl fe1'tilization of potato in specialized zones). Anale LC.C.S. BraşOV,5erla

Cartoful" voI. III.
BUZ'OlANU, V. - Posibilităţi de reducere-- a vătămărilor mecanice. la . re

coltarea" carţofului extratimpuriu (Reduction of meehanical damagein 'h'arbest of
extra-early potatoes). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. III. .. . ;;

DAVIDES,CU, D., REICHBUCH, L.- Efectul îngrăşămintelor asupra pro:"
ducţiei şi. calităţiii cartofului din Podişul Suceve~ (Fertilizer effect on yie~d a:nd
Q.uality of potato in Suceava higland). Anale r.C:C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. III.

l)RAGOMIR, L., BERINDEI, M., T ĂNASESCU, E., BREDT, H.,MAZĂ
REANU, 1., SEGARCEANU, O. ~ Influenţa.îngrăşămintelorcomplexe asupr~,pra-.
ducţiei de cartof: (Effect .of complex fertilizer experiment by yield fU1~gt;i6ns
method). Anale I.C:C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. III. ........ <..

, RElCHBUCH,h, MOGA"E., NIŢU; S.~.Eficienţaîngrăşămintelo~,·"apliţ~te
la cartof în cadrul unei rotaţii de patrU ani (Efficiencyo,J' fer.tilizers fl.pplite$' .~~.

f . < • • ":.:,;:,::.,t<:':
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p'Qţata- ~n. Q, te;tWI:· Y~M.s- rotation). Anale Le.C.S. Braşov, seriq Cartptul; voI. III.
." SCURTU, D. - Influenţa ingrăşămintelor asupra sistemului. radicular şJ
fotqşinte~ei 1~ cartof (Injluence. or fertiLizerson ropt system and· photosrynţhesis. itI.,
potato)." Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. III.

SIM~Q.Nţ;SCU, L, BRETAN,I. - Comportarea principalelor- plante d~ cul
ttlră;. $ncondlţH ecologice specifice versal"lţilor şi tere.nurilor plane (Behaviour,' o.t- i

tlie" main crops in the specific ecoLogical condittons existing 011, slopes and flat
aŢe"lf~),' ~naJe Le.C.ş. Braşov, seri;;l Cartoful, voI. III.

. S'I;$,l'ANE~CU,,~. - In(luenţa adincimiişi a modului de incorporare a gu.,.
n9iJxlţli dta grajd, a ingrăşămintelor chimice şia liantului Aracet S.F. asupra, .pra.,.
ducţiei de cartof (Influenceof depth and method of incorporatinfJc in to. the soH
the 1J1:~. ~,chemical fertilizers ami., Aracet S.F. binder, an potato yie"Id). Anale
I.C.C.S; şov; seria Cartoful, voI. III. . . .

.. ş, E, N., BIţEDT, R., VLĂDl.!ŢIU, 1., ZAIiAN, P., TAMAS, L;, TANĂ-
SESCU, E., MAZĂREANU, 1., RAşCĂNESCU, M., GUŢĂ, M. - Efectul erqicide,lor
pe bază de triazine combinate şi derivaţi ai ureei in combaterea buruiEmilor din
cultura cartofului (Effect of combined triazins and urea derivatives 011, weed
control in' pata-to ·crops). Anale LC.C.S: Br<'l.şcv; seria Cartoful, voI. III.

TAM.AS; L. -' Reducerea lucrărilor'de.' intreţinere in cultura cartofului. (Re
duction of cultival practices applied in potato cropping). Anale I.C.C.S. Braşov,

s~r:ia Ca-rtqf,lţl, voI. III. . .
'. VLAPUŢIU, 1., BREDT, R., SCURTU, E., GU'fA, M., <E~A,ŞCAN~SCU, M~.

MAzAREANU, 1. - Cerc.etări privind stabilirea factorului d~ se,l~ctivita,te. a car",
toruluI' 'fată de erbicide in funcţie,de sol şi condiţiile, pedoclimatice. (Rf!,searc1:l:es
{}~ e$ţabli~1:l,ilJ,g the he1'bicide selectivity factor of potatoa-s a f·unction of: v:ariety
anq"p'edocHmatic.. conditions) .. Anale, I.C.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. III.

B;JJ;RIND,EI, M., CATELLY, T., SOCOL, 1., FODOR, 1., lVIAN, S., MURE:..
ŞA:N;. s.. - Bqzine specializate pentru cultura, cartofului in Eomânia. (,A1'eas spe
cîq,Jfz.ţ!d; in. potato croppi11,g in Romania). Anale LC.C.S. Brqşov, s,e1'ia, Cartoful,
v,6t III. . ,

SOCOL, 1., VEREŞ, L. Concentrarea şispecia,lizarea în <;:ultqra cartofului
q... C99P~J;'.qţiv,~lor agric0!e de productie din. jllde.tul Cova,şna. (C011cW12:tration and spe,
cialization of Covasnq c;list,rict agricuLtltral co-operative,ş. in, potato croppi,ng)..· Anale
tC.C.Ş~ 13:raş,Qv, seria Cartof1,ll, voI. III.

METODE -DE' CALCUL (STA'I'ISTICAL METHODS>.

BERI!'fPEI; M., COPONY, W., TOF:AN, M. - Jntei'pretarea unei experienţe

c~ îng.r.;\şăminte la cartoJ prin metoda funcţiilor de produc.ţie (III1:te.1:p.retatio.n oF a
f~.lt:i.li.i~r:. experiment by yield function method) Anale. 1.C.C.S. Braşov,,' seria Gar-
toful, v·oI. III. .,

ANUL 1-9~l3

OOR:EA, T,. -:- C€!r.c~tă,ri privind- păstra,refl;- pplenului de, ca;rtQt-· (Sţu,c:li,e.s on
the S.tolClfl.~ oi: pataJo. poUenjo Anale. I.C.C.S·. Braşov, seria Cart0ful, vol; IV,

CATE;J:.-LY, T.., .GROzA,' R. -. Vadabilitate~r~istenţcila, vit;oi~; .g,r.a,ve în
pOPt11~ţii hibride efe cartof (The ~)a1'iabţtiţy of. res1sta~ce', t.o",s~~ve1:e« vi:ru$~ <Odişe<a~4l;~
df PQt~to hybri(j populqţiQns). A:p.a~e, 1.C:<;.8. Brqş9V, seria Gar,tofut .v:ql.IV, .

'rODoit; 1., ..:-. Va~'iabilitatea r.ez,isţepţl:)i la n;ană în POpula.ţii ·hib.i~4ela, ca,J,"tof'
CV,at:j~,~iFt~i of.. lCf.t.e.1b.lifJl,"l,t!,r.~3i~ţp,11Cr;ţ; in hybrid: P9Jaţp'P9PJ1·lp,,ti0its). AnaJE;' l.C.C.S..
Ştlişoy, s,er.ţa <;a}::,t.qtuJ, vol IV···;··



GOREA,T. -, Eficacitatea unor procedee de selecţie pentru diagnoza tim
purie a fOJ;'melor dihaploide de" cartof. (Effectiveness of some screening, techniques
101' the early diagnDses 0f ,potato, diha,p10tdw). Anale LC.C.S. Braşov, ser:ia Cartoful,
voI. IV.' '.

GOREA, T., GOLOGAN, M. - Studii asupra principalelor componente ale
producţiei în populaţiile hibride dintre forme de cartor cu grad diferit de ploidie
(Studies on main components of yield in hybrid populations frpm plol,dieally

.diffe1·ent" potato forms). Buletinul' Univetsităţ]j din, Braşov, Seria e, voI. XV.
GROZA, H. - Mutaţii la cartof. (Mutations in potatoes). Probleme de ge~

netică teoretică şi aplicată, I.C.C.P.T. Fundulea, 5.
MUREŞAN, S. -. Comportarea unor soiuri de cartof dih import în condi~

ţine de la Braşov (The behaviour of several imp01·ted potato varietiesunderthe en
vironmental conditions of Braşov). Anale Le.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. IV.

lVIUREŞAN; S.,FODOR, 1. - Caracterizarea agro-productivă a soim'Uor de
cartof admise în cultură în R. S. România (Characterization of potato varieties
included in the official list of Romania). Horticultura şi Viticultura, 12.

MUREŞAN, S. - Influenţa condiţiilor pedoclimatice asupra caracterului de
înnegrire, la tuberculii de cartof. (The effectof climate and soH conditions on
the Blackening chamcter of potatoes). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, vol. IV.

PRODUCERE DE SAMt~ŢA (SEED PRODUCTION)

COJOCARU, N., MAN, S., IGNATESCU, 1., BEDO, E. - Zborul de atac al
afidelor în"culturile de cartof din zonele închise destinate producerii materialului.
pentru sămînţă. (The attack fZight of aphids in closed areas used for seed material
ptoduction), Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, vol. IV.

BACTERIOZE, MICOZE; DAUNATORI (BACTERIA AND FUNGUS
DISEASES, PESTS)

PLAMĂDEALA, B., OLTEANU, GH. - Influenţa îngrăşămintelor chimice
asupra rezistenţei tuberculilor de cartof la atacul putregaiului umed (The effect
of chemicaZ fe1·tilizers on potato tubers resistance to soft rot attacks). Anale LC.C.S.
Braşov, seria Cartoful, voI: IV..

TEHNOLOGIA CULTIVARII, MECANIZARE (CROPPING TECHNOLOGY,
MECHANISATION)

BALAŞA, M., NEGUŢI, 1., BUZOJANU, V., DINA, GH. - îmbunătăţirea

tehnologiei de cultivare a earto.fului extratimpuriu protejat cu folii din material
plastic (Imp'rovement of the cultivation technology of extta-early potata CTOpS
protected with plastic foils). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. IV.

BERINDEI, M., 'COPONY, W. - Interpretarea unor experienţe de cîmp cu
îngrăşăminte la cartof prin metoda funcţiilor de producţie (Interpreting some field
experiments with fe1'tiZize1's applied to potato crops by the production function
m~thod)~Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. IV.

BUZOIANU, V. - Contribuţii la stabilirea metodei de pregătire a carto.fHor
de sămînţă în vederea plantării pentru culturile extratimpurii (Contributions ta
the deveZopment .of a method of preparing seed potata for extra-early crop
pZanting). Anale LC.C.S. Braşov, seria CaI"toful, val. IV.

MAzAREANU, 1. - Contribuţii cu privire' la influ"enţa dozelor de îngră
şăminte minerale şi organice aplica.te l,a cartof. (Studies on the effects of mineral
and organic fertiZizer rates applied in potato fields). Anale LC.C.S. Braşov, seria
~artoful, vol. IV.

OLARU, v:, DRAGOMIR; L. Contribuţii la îmbunătăţirea sistemului de
îngrăşare la cartof pentru bazinele din nordul Olteniei şi nord-vestul Munteniei.
(Contributions to the impro'Uement of the; IerJilization system applied in the potato
fJTowing '.. areas of northern Oltenia and nortn,-western Muntenia). Anale LC.C.S.,
Braşov, seria Cartoful. voL rv.



- REICHBUCH, L., BREDT, H., COPONY, W., DRAGOMIR, L., MATHE, ST.,
TĂNASESCU, E. .o..- Contribuţii la stabilirea sistemului de îngrăşare la cartof în
funcţie de soi şi scopul culturii (Contributions to the determination, of the" fef
tiliza,tion system applied in potatoes in relation to variety and crop destination).
Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. IV.

SCURTU, D: - Reacţia unor soiuri de cartof la îngrăşarea organo-minerală
(Reaction of some potato varieties to orgcmo-mineral fertilization). Anale LC.C.S.
Braşov, seria Cartoful, vol. IV.

ŞARPE, N., BREDT, H., DRAGOMIR, L., GUŢĂ, M., MĂZAREANU, 1.,
VLADUŢIU, 1., _ZAHAN, P., DRAICA, C. - Efectul unor erbicide asociate în cul
tU,ra cartofului (The effect of some associated herbicides applied in potato C1·OpS).

Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. IV.
. TAMAS, L., BREDT, H., DR,.AGOMIR,- L., PRAICA, C. - Tehnologia aplicării

erbi,cidelol' la, cultura 'cartofului (Technology of weed control in potato crops). Anale
I.C:C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. IV.

TAMAS, L. - Reducerea lucrărilor de întreţinere la cultura cartofului. (Re
duction of cultivation practices applied 'in potato production). Anale 1.C.C.S. Braşov,

seria Cartoful, voI. IV.

ECONOMIE, ORGANIZARE (ECONOMY, ORGANISATION)

BERINDEI, M., MUREŞAN,., S., MĂZĂREANU, 1., NEGUŢI, 1., BUZO
lANU, V., DRAGOMIR, L.', DUMITRESCU, A., CIOROIANU, F., CROITORU,. M.,
GUŢA, M., MATHE, ST., STEPĂNESCU, E., ANGELESCU, M. L Rezultatelecer
cetărilor privind posibilitatea extinderii culturii cartofului Pentru consum de
toamnă: în silvostepă şi stepă. (Results of studies on the possibility of extending
the cultivation of potatoes for autumn-winter consumption in sylvo-steppe areas).
Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. IV.

SOCOL, 1. - Optimizarea structurii culturilor în fermele specializate înpro
ducerea cartofului pentru sămînţă (Optimizing crop structure in farms. speC'iidized
in seed potato production). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. IV.

METODE DE CALCUL (STATISTICAL METHODS)

-BREDT, H., PAICU, M. - Rezultate privind utilizarea metodei de c'ercetare
"fără intervenţie" pentru analiza factorilor care determină producţia de cârtof.
(Comunicarea 1). (Results On the use of the "i'htervention-free" research method
f91' the analysis of, fac tors determining potato production). (Ist Report). Anale
LC.C.S~Braşov, seria Cartoful, voI. IV.

PAMFIL, GH., TOFAN, M. - Reprezentarea grafică pe calculator a răs,:pun

sului de ordinul II al experienţelor cu carto.f (Computer-plotting oj2nd order
response in experiments .w.ith potatoes). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful,
voI. IV;

TOFAN, M., PAMFIL, GH. - Proiectarea unei experienţe ortogonale pentru
studiul răspunsului de ordinul doi (Planning an ortogonal experiment for the study
oJ the 2nd orderresponse). Anale Le.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. IV.

ANUL 1974

AMELIORARE, GENETICA, SOIURI (BREEDING, GENETICS, VARIETIES)

MUREŞAN, S., GROZA, H., FODOR, 1., GOREA,T. - Calitatea cartofului
pentru consuIIl-bbiectivde ameliorare la cartof (Ware potato quality as an aim
jn potato breeding). Probleme de genetică teoretică şi aplicată,_ 6,
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PRODUCERE DE SAMINŢA (SEED PRODUCTION)

CATELLY, T. - Reînnoirea materialului pentru .sămînţă, o necesitate a
culturii c~rtofului (Renewal of seed material, -a necessity in potato croppingj.
Horticultura şi Viticultura, 11.

ANUL 1975

FIZIOLOGIE, BIOCHIMIE (PHYSIOLOGY, BIOCHEMISTRY)

pALTINEANU, R, SIPOS, GH.- Evapotranspiraţia la cartof în condiţiile
de la Fundulea (Cont1'ibutions to the study of evapot1'cLnspimtion in potatoes. on
the' FunClJllea medium leachedchernozem). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoiul,
voI. V, .

AMELIORARE, GENETICA, SOIURI (BREEDING, GENETICS, VARIETIES)

COJOCARU, N. - Testarea rezistenţei la virozele grave a sbiurilor de
cartof cultivate în România (Testing of potato .resistance to the major virus
diseases infecting the potato varieties cultivated in Romania). Anale Le.C.S.
Braşov, s~ria Cartoful voI. V.

COJOCARU. N., GOREA, T. - Comportarea unor specii tuberifere ale ge
nului Solanum L. subsecţia Hyperbasarthrum Bitt. la infecţia cu virusul M.
(Behaviour of certain tubiferous species of Solanum L. genus, Hyperbasarthrum
Bitt subsection, against the infection with potato virus M). Anale LC.C.S. Braşov,

seria Cartoful, voL V.
G;IlPZA, H. --:' Comportarea la mană a unor soiuri din colecţia de soiuri

de. la n::.c.s. Braşov (Behaviour of a'potato variety. afsortment against potato late
blight i'!tfection in Braşov zone). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. V.

GQREA, T., GOLOGAN, M. - Rezistenţa treptei tetraploide a formelor di
haploide .obţinute (Resistance of tetraploid stage of dihaploid potato form
created bll stimulated haploparthenogenesis). Anale LC.C.S. Braşov, seria Car
toful, voI. V.

GHIMBAŞAN, R. - Compararea metodelor de determinare în condiţii de·
laborator a r~zistenţei la vătămări mecanice a tuberculilor de cartof. (Comparative
evaluation of methods for establlshing the· resistance of potato tubers to me
chanicaldamage under laboratory conditions).· Anale LC.C.S. Braşov, seria Car
toful, yol. V.

FOnOR, 1. - Selecţia în populaţii hibride la cartofi pentru crearea, de
forme bqgate în. amidon (Selection conducted in hybrid potato populationş for
creation of starch-rich forms). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, val. V.

MUREŞAN, S. -Comportarea la vătămare mecanică a tuberculilor din 'so
iurile de cartof admise pentru înmulţire (Reaction ta mechanical damaO€. of potato
tubers belonging to varieties .aproved to be cropped in multiplications fields).
Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. V.

BACTERIOZE, MICOZE, DAUNATORI (BACTERIA AND FUNGUS DISEASES,
PE8TS)

PLĂMADEALA, B. - Efectul ·secţionării tuberculilor de cartof pentru să
mînţă asupra transmiterii putregaiului umed. (Effect of cutting the 'seed potato
tubers onthe transmisions of tuber Tot induced by Pectobacterium ca'rotQVQTUm
vaT~ atrosepticum). Anale LC.C.S. Braşov,- seria CartOfl,lll voI. V.



198

TEHNOLOGIA CULTIVARII, MECANIZARE (CROPPING TECHNOLOGY,
MECHANISATION)

BERINDE,I, M., CANARACHE, A., COPONY, W. ~ Influenţa texturii solului
asupra producţiei şi calităţii cartofului (Influence of saH texture an yield and
quality of potatoes). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. V.

BREDT, H., BERINDEI, M., POPESCU, A., MORAR, G.~ Contribuţii pri
vind tehnologia de pregătire a terenului pentru plantarea cartofului. (Contributions
ta the study of land preparation technology for potato planting). ,Anale LC.C.S.
Braşov, seria Cartoful, voI. V.

CIOROIANU, F. ~ Rezultate preliminare cu privire la metoda de udare
pentru cultura cartofului (Preliminary results concerning the jnfluence of crap
rotation on differently dressed soils on potato croppi1tg).· Anale LC:C.S. Braşov,

seria Cartoful, voI. V.
MAZAREANU, 1., BREDT, ·H., ZAHAN, P., DAMIAN, L. ~ Rezultate pre

liminare privind influenţa rotaţiilor la' diferite nivele de îngrăşare. la .'cultura car
tofului (Prelimina1'y results concerning the influence of crap rotation on differently
fertilised soils for potato cl'opping).' Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. V.

NEGUŢI, 1. ~ Unele rezultate experimentale cu privire la cultura irigată

a cartofului în stepa Dobrogei. (Certain experimental results on potato cropping
undei irri.ga.t'ion in Dobrogea steppe). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful,vol. V.

POLIZU, Ah, CARAMETE, A., RUCHTINIS, D., BREDT, H., BALTAC, M. ~
Reziduuri de erbicide în tuberculii de cartof (Herbicide residues in potato tubers),
Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. V.

REICHBUCH, L., COPONY, W., HERA, CR. - Cercetări· privind efectul
îngrăşămintelor cu potasiu la cartof într-o rotaţie grîu-cartof., (Researchescon
cerning the effect of .K-fertilizer levels an potatoes in a wheat-potato crop rotation).
Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. V. .

REICHBUCH, b., COPONY, W., HERA, CR. - Cercetări privind efectul în
grăşămintelor chimice şi organice la cartof într-o rotaţie grîu-cartof. (Cumulative
effeet of organic and mineral fertilizers applied to potatoes in a wheat-potato
croprotaUon). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. V.

SCHĂCHTER, D' i COPONY, W., PAMFIL, GH., BREDT, H. - Influenţa
microelementelor asupra calităţii şi producţiei de cartof (Infl:uence of micro
elements on potato yield. and quality). Anale LC.C.S. Braşo.v, seria Cartoful, voI. V.

ŞARPE,N., BREDT, H., GUŢA, M., ZAHAN, P., VLADUŢIU, 1., SCURTU, D.,
MAZAREANU, 1., MORAR, G., SAGIAN, L - Cercetări privind eficacitatea erbi
cidului Sencor comparativ cu alte erbicide' în combaterea buruienilor din cultura
cartofului. (Researches concerning efficiency of Sencor as compared to other weed
kitlers for the control of weeds in potato crops). Anale LC.C.S. Braşov, seria' Car
toful, voI. V.

TAMAS,. L., BREDT, H., DRAGOMIR, L. - Contribuţii la îmbunătăţirea

tehnologiei' pentru întreţinerea culturii cartofului (Contributions to ·the i'mprove
ment· Of .cultural practices applied to potato tubers). Anale LC.C.S. Braşov, seria
Cartoful, voI. V.

VELICAN, V., BRETAN, 1., SIMIONESCU, 1. -Cercetări privind posibili
tatea stabilirii dozelor de îngrăşăminte chimice pentru un aJ:'1umit, nivel de recoltă

În funcţie de rezervele de NPK din sol (Researches on the possibiLityto establish
the fertilizer levels necesary for a certain yield levelas a function of NPK supply
ot thesoil); Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. V. " . '

ZAHAN, .' P., BREDT, H., POPESCU, A., TANJ\SESCU, E.,. MORAR, G. 
Ten.nologia aplicării localizate a îngrăşămintelor chimice .concomitent cu plantarea
cartofului şi cu executarea lucrărilor de întreţinere:'(Technology of spot treatment
with feTtHi~er applied at potato planting concurrently with the cultural practices).
Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, vo1. V.

ECONOMIE, ORGANIZARE (ECONOMY, ORGANISATION)

MAXIM, N.- Bonitarea cOhdiţiHdr naturale pentru cultura cartofului des
tinat consumului de toamnă-iarnă în R. S.Ro'ffiânia. (Tating' of natural factors
influencing the c1'opping of potatoesjor autumn-winter consumption in Romani.a).
Anale Le.C.S. Bra~ov, seria Cartoful, vol.V.
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·PA..LTINE:A.NU, 1: - Pl"ogi-a.rrlUl prognozei il'igării culturilor agricole pe baza
datelor de climă, cultură şi sol folosit 'de Departamentul agriculturii SUA şi posi
bilităţile ele adaptare în România. (Irrigation of different C1'OpS on the basis of date,
concer1}ing the climate, crop and soil included in the p1'ognosis progmm of the

'USA department of. agriculture and the possibilities of adaptation existing in
,Romania). AnaleI.C.C.S. Braşov, seria Cartof1.11, voI. V.

METODE DE CALCUL (STATISTICAL METHODS)

BREDT, H., PAICU, M. - Rezultate privind utilizarea metodei de cercetare
"fără intervenţie" pentru analiza factorilor care determină producţia de cartof.
(R'esearches an the application of "no intervention" method in the analysis of
factors determiningtuber yield in potato. 'IInd Report). Anale LC.C.S. Braşov,

seria Cartoful, voI. V.
COPONY, W., PAMFIL, GFI. - Cercetări privind obţinerea de producţii ri

dieatede cartof cu indici de calitate prestabiliţi printr-o îngrăşare dirijată (Re
s.earches concerning the possibility of obtaining high potato yields with pre
established quality indexes, byapplicahon of a controlled fe1·tilization). Anale
Le.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. V.

COPONY, W., TOFAN, M. - Interpretarea unei experienţe cu îngrăşăminte

la cartof prin metoda suprafeţelor de răspuns (Inte1'pretation of a fertilizer ex
pe1'iment conducted on 'potatoes by the reaction areamethod). Anale I.C.C,S.
Braşov, seria Cartoful, voI. V.

ANUL 1976

FIZIOLOGIE,' BIOCHIMIE (PHYSIOLOGY. BIOCHEMISTRY)

SCURTU, D. - Date privind dependenţa producţiei de cartof de unele ele
mente biologice de productivitate (Data concerning the potato production de
pendence on certain productiviJY biological elements) Anale LC.C.S. Braşov, seria
Cartoful, voI. VI.

.,AMELIORARE, GENETICA, SOIURI (BREEDING, G ENETICS, VARIETIES)

GOREA, T., PLĂMĂDEALA, A. - Varîabilitatea şi ereditatea rezistentei de
cîmp la mană în popuJaţii hibride Fi dintre Solanum tuberosum L. şi Solanum

,demissum Lindl. ,(Variability.and heredity of field 1'esistance to late blight in FI
. h,y,brid popula'tions between Solanum tuberosum L. and Solanum demissum Lindl.).
Anale ·I.C.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. VI:

.GROZA, H. - Elemente de dinamica formării producţiei de carto.f. (Elements
.of potata yield. formation dynamics). Anale LC.C.S. Braşov seria Cartoful, voI. VI.
,', GHIMBĂŞAN, R.,<:;ATELLY; T. - Dinamica indicilor rezistenţei la vătă

.mă.rimeca.nice la cîteva soiuri de cartof (J)ynamicsof resistance indexes 'ta me
chanical injur-ies in somepotato varieties). Anale I.C.C.S. Braşov, seria Cartoful,
voI. VI..

"SCURTlŢ, ,D., TAMAS, L. - Comportarea unor soiuri de cartof în condiţii
'de irigareşi îngrăşare (Certain potato varieties behaviour under irrigation and
fertilizing conditions). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. VI.

PRODUCERE DE SAMîNŢA (SEED PRODUCTION)

'CATţ;LLY, 'T. ,- Soiul şi calitatea materialului pentru sămînţă, factori de
bază. în sporirea .producţiei la cartof. (Varietyandseed qualitll, main factoTs in
increasing potato yield). HorticlJltura şi viticultura /,2,
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BACTERIOZE, MICOZE, DAUNATORI (BACTERIA AND FUNGUS DISEASES.
PESTS)

ALEXANDRESCU, S., PETEANU, S., SANDRU, 1., STAICU, N. - Rezistenţa

~ faţă de DDT' şi Lindan a diferitelor populaţii ale gîndacului din Colorado (Leptino
tarsa decemlineata Say) şi combaterea acestuia. (Resistance against D.D. T. and
Lindan of various populations of Colorado beetles (Leptinotarsa decemlineata Say)
and the way to control it). Anale I.C.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. "VI.

MANOLACHE, C., PAŞOL, P., NICOLAESCU, N., SCHMIDT, E., NAUM, A.,
BIRNAURE, V. - Contribuţii la studiul entomofaunei culturilor de car-tof timpuriu
(Contributions to the entomofaune study in the early potato crops). Anale I.C.C.S:
Braşov, seria Cartoful, voI. VI.

PLĂMĂDEALj\, B. - Acţiunea clorurii de sodiu (NaCI) asupra ciupercii
Rhizoctonia solani Kuhn de pe tuberculii de ,cartof. (Natrium chloride (NaCI)
effect on R,hizoctonia solani Kuhn fungus 011, the potato tubers). Anale LC.C.S.
Braşov,'seria Cartoful, voL VI.

PLĂMĂDEALA, B. - Metode de testare a fungicidelor pentru combaterea
rizoţtoniozei cartofului (Rhizoctonia solani Kuhn) în condiţii de labora:tor (Fungi
cides testing method in controlling Rhizoctonia solarz,i Kiihn in laborat01'y con
ditions). Anale I.C.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. VI.

'l'EHNOLOGIA CULTIVARII, MECANIZARE (CROPPING TECH~OLOGY,

MECHANISATION)

BERINDEI, M., SCURTU, D., BREDT, H., NEGUŢI, 1., DRAGOMIR, L.,
SPIRIDON, G., CATELLY, T., SIMIONESCU, 1., VLADUŢIU, 1., SCURTU, E.,
REICHBUCH, L., TANASESCU, E., TAMAS, L., MAzAREANU, 1., MATHE, ST. 
Aplicarea diferenţială a îngrăşămintelor în funcţie de soiul de cartof cultivat
(Fertilizers differentiated applications function of the potato variety). Anale LC.C.S.
Braşov, seria Cartoful, voI. VI.

BERINDEI, M., NEGUŢI, 1., ŢIRU, 1., MAzA.REANU, 1., DRAGOMIR, L. 
Consideraţii cu privire la plantarea de vară a cartofului (Considerationl concerning
the potato tubers planting' in SU1Ylimer). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful,
voI. VI.

BREDT, H., BERINDEI, M., TANĂSESCU, E., COPONY, W., BRETAN, 1.,
REICHBUCH, L., GLIGOR, S., MAZĂREANU, 1. - Diferenţierea sistemului
de fertilizare la cartoful destinat consumului de toamnă-iarnă, în cultura neirigată

(Fertilizing system differentiations in non inigated potato crop for autumn-winter
consumption). Anale I.C.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. VI. .

CINDEA, L, POPESCU, A., MITREA, G., BUZATU, L, .TAMAS, L. ~ Stupiu
privind stabilirea tehnologiei diferenţiate de pregătire a patului g.ermiriativ in
culturacartofului, în funcţie de condiţiile pedoclimatice (Studies conc€rning the
differentiated technology of germinative layer preparation in potato cropping
function of the pedoclimatic conditions). Anale LC.C.S.. Braşov, seriaCartoful,
voI. VI.

DINA, GH., BALAŞA, M. - Contribuţii' privind îmbunătăţirea tehnologiei
de cultivare a cartofului. pentru consum timpuriu, fără lucrări de întretinere
(Contri'butions conce1'ning the improvement of early consumption potato cropping
technology without cultivation works). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. VI.

DRAGOMIR, L., NEGUŢI, L., SCURTU, D., MARINICA, A., RENEA, ST.,
BUDAN, GH. - Inf.luenţa epocii optime de aplicarea ingrăşămintelor organice şi

minerale astlpra producţiei de cartof la irigat în diferite condiţii pedoclimatic€
(Organic and mineral fe1'tilizers application optimal time effect on potata lIield
under irrigation and various pedoclimatic conditions). Anale I.C.C.S. Braşov, seria
Cartoful, voI. VI.

MORARESCU, E., BRIA, N., CUCIUREANU, A., ULCENCU, D., POPESCU, A.,
CINDEA, 1., LUCA, E., GAL, T., PANKRATIUS. M., SCHUSTER, G. - Cerce
tări privind mecanizarea lucrărilor de distrugere a vrejilor de. cartof pe cale me
canică (Researches concerning the mechanization ofpotato haulms mec.hallicaJ
kiHing) , Anale T,C.C.S. Braşov? seri;;l, CartQ,ful, voI. VI,



NEGUŢI, 1., SCURTU, D. - Cercetări privind eficacitatea îngrăşămintelor
organo-minerale la c~rtof destinat consumului de toamnă-iarnă cultivat în con
diţii de irigare (Rese}Lrches concerning the 01'ganic and mineml fe1·tilizers ejfi
.ciency in the irrigated potato crop). Anale LC.C.S. Braşov seria Ca,rtoful, voI. VI.

RE~HBUCH, L., BERINDEI,M., BREDT, H., DORNEANU, 4., ZAHAN, P ..
POPESCU, A., TANASESCU, E., DRAGOMIR, L., MORAR, G., MAZAREANU, 1.,
SEGARCEANU, O., CRACIUN, C., MARKUS, ST., BURLACU, GH. - Ingrăşăminte
noi şi tehnologia folosirii lor la cultura cartofului (New fertilizers and their use
technology in potato cropping). Anale 1.C.C.S... Braşov, seria. Cartoful, val. VI.

sAVULESCU, A. - Influenţa ingr~şămintelor minerale şi a irigaţiei asupra
unor procese fiziologice la cartoful timpuriu cultivat pe nisipurile din sudul Ol
teniei (Irrigation and mineral fertilizers effect on ce1·tain physiological processes
in the early potato crop, on the South Oltenia sands). Anale LC.C.S. Braşov, seria
Cartoful, val.. VI.

SCURTU, D., NEGUŢI, 1., DRAGOMIR, L., REICHBUCH,L., TANĂ

SESCU, E., RENEA, ST., BUDAN, GH., GUŢĂ, M.,. MARINICA, A., MARKUS. ST.,
MAZAREA,NU, 1. - Epoca de administrare a îngrăşămintelor organice şi mine
rale la cultura cartofului (The time of organic and mineral fertilizers admini
,tration in the potato cropping). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voL VL

SCURTU, D., NEGUŢI, 1., DRAGOMIR, L. - Rezultate experimentale pri
vind influ~nţa unor raporturi dintre azot şi fosfor şi potasiu asupra producţiei

cartofului irigat. (Experimental results concerning the influence of certain
Potassium in irrigated potato crap). Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, val. VI.

SCURTU, E. - Rezultatele experimentale privind tehnologia aplicării erbi
cidelor la .cartofi în vederea pr:elungirii eficacităţii acestora pînă la recoltare
(Experimental results concerning the herbicides application technology in potato
cropping in the aim of extending their efficiency tiU harvesting). Anale LC.C.S.
Braşov, şeria Cartoful, voI. VI.

SIPOS, GH., pALTINEANU, R. - Irigarea cartofului în condiţiile cîmpiei
din sud(lh ţării (Potato crop irrigation in south conditions of the country). Anale
1.C.C.S. Şr~şov, seria Cartoful, voI. VI.

TA,MAS, L., BREDT, H., BERINDEI,' M., VLADUŢIU, 1., BRETAN, 1., SI
MION~CU, 1., GUŢA, M., SCURTU, D., ZAHAN, P., MĂzAREANU.. 1., CANŢAR,
F., NAF,ORNIŢĂ, M., NEGUŢI, 1., POPA, 1., ŢIRU, 1., DRAGOMIR, L., MORAR,
G., CALINOIU, I. - Cercetări privind tehnologia aplicării erbicidului "Argetrin"
(Researcnes concerning the Argetrin herbicide application technology). Anale
I.C.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. VI.

VLADUŢIU, 1., ŞARPE, N., BREDT, H., GUŢĂ, M., MAZAREANU, 1.,
MORAR, G. - Cercetări privind eficacitatea noilor erbicide în combaterea buru
ieniloranuale din cultura cartofului neirigat. (Researches conce7'ning the new
herbicides efficiency in controlling the annual weeds in non irrigated potato crops).
Anale LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, vol. VI.

PRODUCERE DE SAM!NŢA (SEED PRODUCTION)

BUDUŞAN, V. - Cercetări privind desimea optimă de plantare în funcţie

de mărimea tuberculilor la cultura cartofilor de sămînţă (Researches concermng
the optimum plants density, function of the tubers size in seed potato c7'opping).
Anale Le.C.S. Braşov, seria, Cartoful, voI. VI.

CA'I'.ELLY, T., COJOCARU, N. - Influenţa temperaturilor asupra mărimii
populaţiilor de afide aripate în culturile de cartof (Effect of temperature on size
of populations of winged aphids sampled in potato field). Anale LC.C.S. Braşov,
seria Cartoful, voI. VI.

IGNATESCU, 1. - Prevenirea infecţiilor cu mană a tuberculilor la cartoful
de sămînţă, prin metode agrotehnice şi chimice (Prevention of seed potato tubers
infection .. with late blight by technology and chemical control). Anale 1.C.C.S.
Braşov,'serîa Cartoful, voI. VI.

TANA8ESCU, E. "-- Unele rezultate cu privire la influenţa substratului nu
tritiv ;3:Şupra creşterii plantelor de cartof în seră şi apariţia simptomelor virotice
(Certa.iii resuZtsconcerning the nutritive underlayer influence on the potato
cropping in glltsshouse and the viTotic symptoms appearance). Anale 1.C.C.S.
Braşov, seria Cartoful. voI. VI.



VIROZE .(VIRUS DISEASES)

COJOCARU, N. - Influenţa vîrstei plantelor, îngheţării probelor de frunze
şi tratamentelor cu insectofungicide asupra iestărilor serologice la cartof. (The i1J,
fluence of plant age, leat sample f7'eezing, and fungicide' treatments· upon se7'oLogical
testing of potatoes). Anale I.C.C.S. Braşov, seria Cartoful1 voI. VI..

PĂSTRARE (8TORAGE)

MUREŞAN, S. - Repausur'gel;minal şi capacitatea de păstrare ~ soiurilor
noi de cartof. (Germinal 7'est period and piJtato new vClrrieties storage c.apacity) ..
Anale I.C.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. VI. " ,

ECONOMIE, ORGANIZARE (ECONOMY, ORGANISATION)

BERINDEI, M." MANOrv, I.,CATELLY, T., NICOLAU, 1., MUREŞAN, S.,
PETRUTA, M. - Organizarea ppoducţiei de cartof în R. S. România. (Potato,
production organization in R,omania). Anale I.C.C.S. Braşo,v, seria Cartoful, voI. VI.'

GILCA, EL., IONIŢĂ, M., ION, A. - Cheltuielile de producţie la cartoful
pentru consp.m timpurilţ în funcţie de tehnologia aplicată (P7'Oduction .expenses
in the early consumption potato, function of the used technology). Anale I.C.C.S.
Braşov, seria Cartoful, voI. VI. . ',

. SOCOL, 1. - Interpretarea ciberneticăa tehnologiilor de producere a car
tofului (Cibernetic inte7'pr,etations of potato production technQLogy). Anale I.e.c.s..
Braşov, seria Cart~ful, voI. VI"

METODE DE CALCUL (STATISTICAL METHODS)

BREDT, H.,. PAICU, M. - Rezultate privind utilizarea metodei de ,cercetare
"fără intervenţie".pentru analiza factoriior care determină producţia de cartof
(Comunicarea III). (Reşults concerning the utilization of the "without interve:rition"
research method in, analysing the factors ,dete7'mining tlie potato production. (IIIrd
comunication). Anale' LC.C.S. Braşov, seria Cartoful, voI. VI.

CqPONY, W. - Cercetarea multidimensională la experienţele cu 'îngra
şăminte la cartof (Multi-dimmensional 7'esearch in potato experiments with
fertilizers). AnaleI.C.CS.Braşovseria Cartoful, voI. VI. .

COPONY, W., REICHBUCH, L. - Experienţe factoriale cu şi. fără repetiţii

(Factorial experiments with and without 7'eplications). Anale LC.C.S. Braşov, seria
Ca.rtoful, voI. VI. ,

PAICU, M. - Cuantificarea inf1uenţelo.r directe între factori aleatori inter'
dependenţi (Quantification of the direct influences between the inte7'dependent
aleatory facto7's). Anale I.C;C.S~ Braşov, seriaCartoful, voI. VI.
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RECENzn

. STElGE·MANN. H., LOESCHCKE V. : Index Europăischer Kartoff~~sorten.'
Bestimmung durch elektrophoretische Spektren. Zulassungs.listen, Bonitietung,' gene
tische Daten (Indexul soiurilor europene de cartof, Identificarea pe baza spectrelor
electroforetice" Reg·istrele naţionale; Aprecierea caracter-elor, Date genetice~. Mit
teilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fUr Land- unu ForstwirţsGhaft BeFlin
Dahlem, Heft 168, 1976, 214 p., 73 planşe cu microfotografii ale electroforeograrnelor.

. Cnimiotaxonomia a dev;enit,.. mai ales în ultimii ani, un. mijlo;c de investi
gaţie" toart~ "a,loros .la dispoziţia biologilor şia. agronomilor. Autorii lu..crăr.ii pre
zintă,.l;l11 fndex al soim;ilor europene de cartof baz;;tt pecaracterJ.zClJ7~a: C\Gestora
prin spe9trele electr.oforetice ale. proteine~or şi izoesterazelor din·(i}xtracte de.
tubercuJL. . .

Lucrarea prezintă un il}teres deosebit atît pentru, <;lmeliorato,ri, care g,ăs:esc
aici ·date foarte' valoroase morfologice, fiziologice, biochimice, fLtopatol.ogice şi

genetice despre soiurile europene de cartofi,. cît şi pentru cei care, luc,1"!2az.~i, în
practica culturii caJ"tofului, metoda prezentată de autori fiind.. un lnijJcWJrap~ţi: ~i

sigur de identificare a soiurilor în. cazul apariţiei unor litigii. . ,r~;i'·;,':"·'
. Luc;rarea este accesibilă unui larg audHoriu fiind editată 1:)ilingy::,>(eJ:l.gl,e:~ci:~;,

germCln,ă), D,e asemenea lucrarea este foar:te,valaroas,ădin punct ,d,e. V~de.F~;:i~.~"

metQdolog·i,ei. de' lucru prezentln<;i un ~apitol cu; descrierea metod<ei de s~.p:/:lFa:t'e!:
a fracţiilor proteice şi izoenzimatice prin electroforeză în gel, d~~. pol.ieac'v',ilamidă::

Organizarea judicioasă a materialului prezentat face ca lucrarea să fie un
instrument practic de lucru pentru cei care lucrează în cultura cartofului. Prima
parte prezintă date generale asupra metodelor de lucru folosite şi instrucţiunile

de folosire a tabelelor şi a planşelor prezentate. In primul tabel este redată lista
alfabetică a tuturor soiurilor înregistrate în Europa pînă în anul 1975 cu indi
carea ţării unde este înregistrat şi tipul de bază electroforetic în care se înca
drează soiul respectiv. Tabelul nr. 2 reprezintă caracteristicile morfologice. fizio
logice şi fitopatologice ale soiurilor notate în sistemul 1-9 folosit în R. F. Ger
mania şi Olanda. In tabelul nr. ~, sînt redate datele genetice ale soiurilor privind
locul de orig,ine, părinţii, dacă au în componenţă specii sălbatice, precum şi

genotipul rezistenţei la mană pe frunze (unde a fost cazul). Tabelul 4 conţine un
index al centrelor de ameliorarea cartofului din Europa. Lucrarea se încheie cu
prezentarea foreogramelor celor peste 1000 de soiuri de cartofi grupate pe ţări

şi pe tipuri de bază electroforetică în care se încadrează soiurile respective. Fie
care grupă de foreogramă este încadrată de soiul Maritta care a fost folosit ca
standard universal. Foreogramele sînt prezentate la aceeaşi scară, ceea ce face
foarte uşoară compararea dintre soiuri şi identificarea tipului în care să se în
cadreze eventualele soiuri noi care se studiază.

Gheorghe Olteanu
LC.P.C. Braşov

CEAUŞESCU, 1., BE.RINDEI, M. : Organizarea p1'oducţiei qe· cartof. Ed. Ceres.
Bucureşti, 1976, 160 pag,., 14 fig~, 15 tabele <

In condiţiile intensivizării agriculturii noastFe GÎnd în, culturile de cartof
trebuie să se obţină,proGucţii mari şi· de' calitate' corespunzătoare numeroaselor
destinaţii stricte ale produsului, pr,clblema, aplicării unor'tehnolog,ii'de vîrf devine
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tot mai stringentă. Trecerea la etapa cultivării cartofului după metode industriale
urmează etapei deja încheiate a pregătirii bazei materiale şi a specialiştilor co
respunzători. LUcrarea se ocupă îndeaproape de probleme de concentrare, spe
cializare şi integrare a producţiei de cartof şi, după prezentarea zonări,i culturii.
tratează problernele specifice de organizare a fiecărei productii (pentru sămînţă.

pentru consum timpuriu şi de vară, pentru consum de toamnă-iarnă. pentru
industrie). Organizarea producerii cartofului în flux industrial ţinînd cont de
mijloacele materiale şi operaţiile implicate de procesul tehnologic al culturii
precum şi organizarea şi retribuirea muncii în acord global la cultura cartofului
constituieca;âitole speciale ale lucrării. Sînt indicate măsuri organizato'tIce pentru
sporirea prdJ'ucţiei în zona necooperativizată şi pe loturile în folosin.ţa coopera
torilor. Decarantinarea zonel,or infesta tE;' cu rîie neagră ridică probleine de mare
responsabilitate. Lucrarea este un auxiliar preţios în actîvitaJea conducerii agri
cole din fiecare judeţ, inginerilor şefi şi şefilor de fer1I1ă din unitătÎ1e agricole
precum şi cercetătorilor angajaţi în introducerea rezultatelor de cercetare in
marea producţie. . ,

BERINDEI, M.: Zona1'ea p1'oducţiei de cartof, Ed. Ceres, Bucureşti, Hi77,
135 pag.,58 figuri, 13 tabele.

Foarte 'actuală prin răspunsul da,t în direcţia creării unui cadru organiza
toric adecvat intensivizării producţiei de cartof în condiţii de mecanizare totală"
lucrarea porneşte de la elementele deja realizate (sortini.ent de soiuri valoroase,
sistem "'riguros de producere de sămînţă de mare valoare biologică, tehnologie de
obţinere 3 a peste 30 tlha sub mecaniZ'arc avansată) şi dezbate problernele ampla
sării culturii fiind o sinteză a cercetărilor întreprinse de Institutul de cercetare
şi producţie a cartofului - Braşov. Prezentîndu-se cerinţele pedoclimatice' ale
plantei" de cartof, discutîndu-se posibilităţile de extindere a culturii cartofului,
pentru consum în toamnă-ia,rnă în zonele de silvostepă şi stepă. se trece la am
plasarea culturii şi după criterii de mecanizare şi protecţie împotriva bolilor şi

dăunătorilor, încheindu-se cu propunerea în cadrul fiecăvui, judeţ a bazinelor spe
cializate pe scopuri de cultură. Lucrarea pune la îndemîna specialiştilor în cultura
carrofului şi inskumentul bonitării terenurilor pentru cultura cartofului de con
sum în toamnă-iarnă.
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