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PORTRET

In acest an ing. VASILE COMAR~

NESCU ar fi împlinit 82 de ani, o vîrstă

ce' l~ar fi desemnat în 'generatia primilor
cercetători specializaţi în cultura carto
fului. Cei care trudesc astăzi pe acest
tărîm ii dedică acum o pagină de oma
giu postum.

După ce a absolvit Academia de
Îna He Ştiinţe Agronomice din Cluj 
Napoca, unde a audiat printre altele
cursurile de Pedologie ale lui Chiriţescu

si de Botanică ale lui Iuliu Pro
dan, ing. V. COMARNESCU a activat
cu multă energie şi pasiune pentru VASILE COMARNESCU
introducerea în producţie a metodelor
celor mai noi şi eficace de tehnică a culturii. Fire deosebit de întreprinzătoare,

spirit practic, dotat cu un bogat şi mereu proaspăt bagaj de cunoştinţe,

ing. V. COMARNESCU a fost interesat de comportamentul plantei în fiecare
fenofază, urmărind realizarea unor condiţii strict diferenţiate de mediu pentru
un optim de vegetaţie. A încercat să îmbogăţească sortimentul de plante
utile pentru ţara noastră, acIi ma tizînd cu succes culturi ca şofrănelul, susanul,
coc-sacîzul, cicoarca. Pasiunea lui de o viaţă a rămas însă cultura cartofului.

În 1949 a fost numit seful la boratorului de tuberculifcre si rădăcinoase

din cadrul Secţiei de fitot~hnie a Institutului de cercetări a'gronomice al
României. Organizînd şi controlînd o reţea experi menta lă republicană, a
abordat subiecte variate şi interesante privind tehnologia cultivării carto
fului (epoca şi adîncimea de plantare, încolţirea materialului de plantat,
înmui tirea prin răsad, ferti li zarea , irigarea, plantarea de vară) precum şi

calitatea culinară a cartofului. Primul an după prima Conferinţă naţională

a cadofului (1954) a constituit un prilej de mari succese pe tărîmul pro~

ducţici, unde prin eforturi intense ing. V. COMARNESCU a organizat
acţiuni ample în ţară, a iniţiat experienţe în condiţii de producţie, loturi
record, demonstrative etc. A fost răsplătit cu Ordinul Muncii cI. 1 şi felicitat
perso~al de conducerea partidului şi statului.

In anul 1961 a decedat, lăsînd în urmă o serie do "ucenici" meritorii
afirmaţi apoi ca deosebite cadre agricole în producţie şi cercetare. Numole
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lui a rămas înscris cu slove de aur în putina carte a cercetării la cartof, atît
prin roadele ştiintifice şi practice ale activităţii sale, cît şi prin exemplul
său de conduită umană.

Ing. V. COMARNESCU was born in 1896. AHer finishing the Agriculture University
in Cluj-Napoca where he 'vas the student of the well-known professors Chiriţescu-Arva ami
Iuliu Prodan, he has worked very intensively in the area of the scientific research and of agri
cultural advice. Ee has introduced in Romania several exotica! crops, has improved tech
nologies of cropping judging in a severe ecological system. Nevertheless his mail1 subjeet
was the potato crop: beginning with 1949 year he has lead the laboratory for Tuberous Craps
in the frame of the Institute for AgricuIture Research in Romania. Planting, methods of seed
tuber multiplication, irrigation,summer planting (in the aim of avoiding tlle climatic dege
neration) and other subjects were studied by him very successfully. For his whole aetivity in
the. potato yield (including extension of research results) he was decorated and personally
congratulated by the State Leaders. He died in 1961 but he is stiIl living among us, by his
scientifical works, his very well-known pupils and his example of Iife.
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DESPRE STABILITATEA fORMELOR MUTANTE HETEROHISTONTE
DE CULOARE A COJIi TUBERCULULUI DE CARTOf

H. GROZA

13

Este analizată structura mutantei de culoare Urgenta G.R. cu
tubercllligalbeni pătaţi roşu din soiul originar Urgenta cu tuberculi
roşii. h'l urma analizei de segregare vegetativă şi exciziei ochilor s-a
constatat natura periclinal himerică de tipul L1M1L2M2L3 şi M1L2M2L3.
Himera este relativ stabilită, puţinele forme cu· pigment roşu pe mai
mult din 50% din suprafaţa tuberculului dispărînd prin segregare somatică

în de3cendenţa a patra vegetativă.

În efortul continuu al amelioratorilor de a crea soiuri noi, de mare capa
citate de producţie, de calitate superioară şi cu rezistenţă sporită la boli,
un loc însemnat îl ocupă şi aspectul tuberculilor - considerent foarte impor
tant economic. Culoarea şi rugozitatea cojii, adîncimea ochilor, forma tuber
cuii lor sînt caractere ce intră în atenţie încă din pri mele verigi de ameliorare.
Multe soiuri noi au cîştigat pondere în cultură prin faptul că, repetind carac
terele agrobiologice de bază a le unui soi de mare valoare, au posedat un element
morfologic în plus. Este cazul, de pildă , al soiurilor cu tuberculi
roşii, provenite cel mai frecvent prin mutaţii spontane dinsoiuri cu tuberculi
galbeni (Red Erstling din Erstling, Red Pontiac din Pontiac etc.) sau al
SoiUl-ilor cu tuberculi cu coajă reticulată, rezistentă la vătămări mecanice,
din soiuri cu tuberculi netezi (Russet Sebago din Sebago, Russet Burbank
din Burbank etc.). Peste 35% din soiurile aflate în cultură în S.U.A. sînt
de origine mutaţională (HEIKEN, 1961), iar în Marea Britanie soiurile mutante
Wonder şi Red Craigs Royal se cultivă po tna.ri suprafeţe (GROZA, 1973).
Soiul românesc Bucur este o mutantă din soiul Viola.

Este interesant de cunoscut, pentru practica amelioratorilor, constanta
formelor mutante morfologice, spontane sau artificia le, dat fiind că structura
lor himerică, proprie plantei de cartof (plantă propagată vegetativ), poate
prezenta segrcgări somatice.

MATERIAL ŞI METODĂ. Mutanta de culoare a tuberculilor Urgenta G.R. a fost
identificată într-un cîmp de producere de sămînţă Ia LC.P.C. Braşov pentru soiul roşu Urgenta;
denumirea ei significă prin iniţiale culoarea galben-roşie pe care o au tuberculii. Această

formă nu este cunoscută în literatură, lipsind din sintezele lui WHITEHEAD şi colab. (1953)
şi HEIKEN (1960). Mutaţia, mai probabil recesivă (RE~rE în nomenclatura autoarelor
ASSEEVA şi NICOLAEVA, precum şi ARNAUTOV, cit. CONSTANTINESCU, 1969; ED~Ed
în nomenclatura lui LUNDEN, cit. ASSEEVA, şi IASINA, 1968; RpdE-'?epdE în nomen
clatura lui ASSEEVA şi IASINA, 1968) decît dominantă (mED ~MED în nomenclatura lui
HOWARD, 1970 a) datorită marii frecvenţe de formare (2X 10-3 ), a survenit intraapical,
rezultînd o structură heterohistontă supusă selecţiei diplontice. Tuberculii celor cinci cuiburi
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identificate ca mutaţii spontane au fost înmulţiţi ca atare, dar şi prin butăşirea colţiIor aces
tora. S-a notat drept clonă cu tuberculi roşii (R) - clona care a avut 75% din totalul unui
cuib tuberculi cu 50% zone roşii, clonă cu tuberculi galben-roşii (GR) - clona cu 75% tuber
cuIi cu zone roşii între 10 şi 50% şi clonă cu tuberculi galbeni (G) - clona cu 75% tuberculi
cu zone roşii sub 10% din suprafaţa tuberculului. Excizia ochilor s-a făcut după metoda
ASSEEVA (HOWARD, 1970 b).

REZULTATE ŞI DISCUŢII. Diversitatea repartizării pigmentului roşu

pe coaja galbenă a tuberculului este destul de mare (fig. 1). Analizînd segregarea
vegetativă în populaţii în cursul aceleiaşi perioade de vegetaţie, se observă

tendinţa generală de grupare a formelor spre galoen-roşii şi galbene, care par

......._---y,------
Mt Urgenta G. R.

~roşu D galben

Fig. 1 - Exemple schematice de tipuri ale mutantei
Urgenta G.R. (Examples of types of c:himaerical

mutant Urgenta GR)

mai stabile (tabelul 1). Clona originară 1 a segregat în mai multe forme
roşii în D2 ; familia de forme rezultate este mai inconstantă, limitele de variaţie

de la tipul mediu GR fiind împinse mai mult spre extremele R şi G. La clo
nele iniţiale 2 şi 3, formele roşii au scăzut mult în pondere, la fel dar mai

Tabelul 1

Segregarea-vegetativă în populatii de himere periclinale a tuberculilor primei mutante Urgenta
GR (urmărită în cursul aceleiaşi perioade de vegetaţie). Vegetative segregation in peridinal

chimaera populations (data got in the same growth period)

La plantare (at planting) La recoltare (at harvest)
Clona (tubercuIi din descend. D 2 ) (tubercuIi din descend. Da)
mamă

(Dt)
nr. R : GR : G R : GR : G

roşu galben roşu galben

1 0,30 1 : 0,25 0,40 : 1 : 1,12
2 1,90 : 1 : 0,30 0,04 : 1 : 0,10
3 0,15 : 1 : 1,25 O : 1 : 1,10
4 0,75 : 1 : 1,20 0,27 : 1 : 1,30
5 O : 1 6,00 O : 1 : 4,00

medie 0,62 : 1 :1,80 0,15 : 1 : 1,50

R R red tUbers. GR = yellow red reddish tubers. G = yellow tuhers.
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moderat s-a întîmplat şi cu formele O, gama de variaţie restrîngîndu-se în
domeniul mediu galben roşu OR. La familia 4 a crescut uşor ponderea formelor
galbene, sensul fiind deplasat deci spre domeniul median şi extrema G.

Evoluţia segregării somatice privite din unghiul de divergenţă a fiecă

~ui tip de clone demonstrează aceeaşi deplasare a gamei de variqţie (tabelul 2).
In general, din clonele roşii s-au obţinut în special clone GR cu puţine

extreme dispersionale egal repartizate; colora tia predominant roşu s-a menţinut

doar în Da la familia 1 şi în D4 la familiile 2 şi 3, în celelalte cinci cazuri pier
zîndu-se considerabil; saltul.spre roşu din generaţia vegetativă Da în D4 în
cadrul acestor două ultime familii sugerează totuşi şansa devierii spre colorare
cînd s-a pornit de la clone predominant roşii.

Tabelul 2'

Segregarea vegetativă În populaţiile de himere periclinale a tuberculilor formei mutante Urgenta
GR. (în descendenta fiecărui tip de clone). Vegetation segregation in periclinal chimaera popula

tion (data got on each colour type of clones)

Clona Clone roşii R Clone galbene roşii GR Clone galbene G
mamă Dese.

D1 D n
nr.

R GR G R GR G R GR G

1 Da 1 :1 : l 1,2 :1 :4,4 ° :0 :1
D4 ° :1 :0 ° :1 :2 ° :1 :0,7

2 Da 0,2 :1 :0,05 0,05 :1 :0,1 ° :1 :0
D4 1 :1 :0 ° :1 :0,4 ° :1 :0,5

3 Da ° :1 :0 ° :1 :0 ° :1 :2
D4 1 :1 :1 ° :1 :1 J :1 :0

4 Da 0,02 :1 :0 1 :1 :1,8 ° :1 :1,5
D4 ° :1 :0,7 ° :1 :0,8 ° :1 :3

5 Da - ° :1 :2 ° :1 :1,7
D4 ° :1 :0,7 ° :1 :3

Medie Da 0,3 :1 :0,3 0,4 :1 :1,6 0,2 :1 :1,2
D4 0,2 :1 :0,4 ° :1 :0,9 ° :1 :1,4

Foarte puţine forme roşii apar din segregarea clonelor galben-roşii

(cazurile de repartizare inegală a distribuţiei în Da din familiile 1 şi 4) dar în
schimb pot apare forme galbene mai numeroase. Din clone galbene rezultă rar
forme roşii (familia 4 în Ds), cel mai frecvent rezultînd cel mult forme galben
roşii în loc de galbene.

Deci sensul general al segregării fiecărui tip de clone este R~R si
R~G dar mai ales R~GR, GR~OR si GR~O sau mai rar OR~R, precum
şi O~GR sau O-:,.G (tabelul 2). '
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Semnificaţiile distribuţiilor analizate sînt prezentate în tabelul 3. Se
observă că datele pot fi utilizate pentru constatări de tendinţe (valorile
probabilităţii de asemănare a varia ţiilor sînt destul de mari) . Testul
hi-pătrat nu are suficientă flexibilitate în analiza acestui fenomen, el indi
cînd şi distribuţii inverse, dar de acelaşi tip, ca asemănătoare (cazul
comparaţiilor 2 X 3 sau 2 X 4 din tabelul 1).

Tabelul 3

Probabilitatea de transgresiune determinată prin testul hi-pătrat pentru distrilJuţiile de frecvente
studiate (Transgression probability according to chi-squar)~)

Termeni ai I a% IT"men; 'i I <X% I
Termeni ai

I 0:% I
Termeni ai

I a%comparaţiei comparaţiei comparaţiei comparaţiei

tabelul 1 tabelul 1 (cont.) tabelul 2 tabelul 2 (contin.)

1 tubX but 70-90 2X4 tub 50-70 1 tubx but (R) 50-70 1 tub >< but (G) 5"0-70

2 tubXbut 50-70 2X5 tub 2,5-5 2 tubX but (R) 70-90 2 tubX but (G) 70-90

3tubXbut 97-99 3X4 tub 30-50 3 tubx but (R) 50-70 3 tubX but (G) 50-70

4 tubX but 97-99 3X5 tub 50-70 4 tubx but (R) 95-97 4 tub X but (G) 30-50

5 tubxbut 90-95 4X 5 tub 10-30 4 tub X but (R) - 5 tubX but (G) 95-97

1X 2 tub 70-90 figura 2 1 tub X but(GR) 50-70 medii (tab. 2)

1X 3 tub 70-90 R tubXbut 10-30 2 tubX but(GR) 90-95 tubX but (R) 99

1X 4 tub 70-90 G tubXbut 90:....-.95 3 tubX but(GR) 50-70 tubX but (GR) 70-90

1X 5 tub 10-30 R X G tub 10-30 4 tubx but(GR) 50-70 tubX but (G) 90-95

2X3tub 30-50 R X G but 50-70 5 tub X but(GR) 50-70

Pentru a cunoaşte evoluţia practică a popula ţii lor de forme observate
de a moliorator de-a lungul descendenţelor vegetative, s-a întocmit grafic spec
trul populaţiilor provenite din înmulţirea clonelor mamă D1 prin tuberculi
sau butaşi, existent în fiecare descendenţă vegetativă (fig. 2). Se observă

că proporţia formelor roşii tinde spre zero, în timp ce proporţia formelor
galbene creşte considerabil. Un fenomen deocamdată neexplicat, dar foarte
evident, este diferenţierea marcantă dintre populaţile provenite din tuber
cuii şi respectiv din butaşi, la ultimele părînd că selecţia diplonticăfavorizează

celulele normale întîrziind mult evoluţia spre starea de homohistonţie mu
tantă. Unghiurile făcute de cele două drepte corespunzînd celor două feluri
de populaţii (întotdeauna dreapta populaţiei din butaşi fiind latura inferioară),

aparţinînd grupului de forme roşii şi respectiv, celui de forme galbene, sînt
si metric opuse.

Se pare că natura formei mutanteUrgenta O.R. a fost iniţial la iden
tificare periclinal himerică instabilă (de tipul LI MI L2 M2 L3 , în care stra
turile histogene primare normale sînt notate cu L iar cele mutante cu M),
devenind ulterior periclina1 hi merică practic sta bilă (de tipul MI L2 M2 La
cînd pigmentul stăruie peri şi intraocular sau numai intraocular, sau de tipul
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Fig. 2 ~ Segregarea vegetativă în populaţiile de himere periclinale a formei
mutante Urgenta G.R '. de-a lungul a cinci descendeţe (Vegetative segregation
in populations of peric1inal chimaeras belonging to Urgenta GR, along five
descendences). R% (tub., but) = percentage of cIones with rather red tubers
originating from tubers or sprout cuttings, respectively; GR % = percentage
of yeIlow red splashed clones, G % = percentage of rather yeIlow clones) .

.1\\1 M2 L3 cînd pigmentul a dispărut integral). Continua selecţie celulară,

mecanismul de protecţie al plantei de cartof la mutaţii, este supusă acţiunii

mediului (acţiune uşl1rată de viteza mai lentă de dezvoltare a ţesutului mu
tant, demonstrată de faptul că tuberculii mici sînt mult mai pigmentaţi

decît cei mari) şi produce astfel variabil evoluţii mai mult sau mai puţin

reversibile R:;!GR:;G. O explicaţie biochimică a relativei instabilităţi din
primele descendente poate fi o posibilă reversibilitate enzimatică sub influ
enţa mediului. Genetic nu este exclusă funcţionarea urtei gene labile aflate
sub controlul unei gene muta tor. De asemenea, dacă rămîne valabilă ideea
unei gene M restrictivă pentru culoare, a cărei activitate devine expresivă

cînd a survenit mutaţia R~r (HOWARD, 1970 a, descrie himere origi
nare din soiul King Edward VII), variaţia distribuţiei cantitative apigmen-
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tului devine în bună parte explicabilă pentru supresarea celorlalte gene de
culoare (se admite atunci ipoteza dublei mutaţii RPdEm~rPdE.M).

HOWARD (1960, 1970 a, 1971) şi KLOPFER (1965) prezintă o familie
de mutante a soiului galben pătat roşu King Edward VII: integral galbene
(King Edward White), galbene cu ochi roşii (King Edward red eyed) sau
integral roşii (Red King, Diekto Red King şi King Edward pink). Deşi de
origine necunoscută (MOLLER, 1961), soiul King Edward VII pare a fi o
mutantă de la galben la galben roşu, adică inversul fenomenului de la Ur
genta G.R., mutaţia dominantă ducînd la King Edward la o mezohimeră

de tipul LI M2 La·
Amplasarea pigmcnta ţiei roşii la forma Urgenta G.R. se face de obicei

pe sprîncene şi în partea ombilicală a tuberculilor. Deoarece varia tia depig
mentării survine în special în zonele extraoculare, se poate presupune că în
competi tia tisulară cîştigă celulele aberante în stratul mixt LI MI în ti mp
ce celulele normale cîştigă în stratul mixt L2 M2 • Ca urmare, eventualele
cazuri de aparent contradictorii evoluţii din G şi R (familia 4, în descendenţa

Da, tabelul 2) pot constitui simple efecte de perforare a straturi lor externe
peridermale galbene (generate de MI) de către celule normale din straturile
f'nterne (gEnerate de L2 M2 sau chiar La], după principiul teoretic descris de
BERGANN (1967).

Excizia ochilor prin metoda ASSEEVA, efectuată la tu~berculii galbeni
a evidenţiat structura internă galben-roşie,adică MI L2 M2 La. Deşi HOWARD
(1970 b) susţine că metoda exciziei nu provoacă decît dezvoltarea colţilor

adventivi din La, autori ca SIMMONDS (cit. HOWARD, 1970 b), KLOPFER
(1965) şi ASSEEVA şi IASINA (1968) demonstrează că regenerarea se reali
zează atît din L2 cît şi din La. Ca atare, rezultatele noastre certifică prczum
ţiile menţionate iniţial în text.

În procesul de ameliorare prin mutaţii, din mutanta Urgenta G.R.
s-au izolat 13 clone constante şi deosebit de productive, diferite prin forma
tubercuIilor, adîncimea ochilor şi culoarea florii, dintre care patru prezintă

rezistenţă sporită la degenerare virotică.

Importanţa studiului de faţă, cu completări ulterioare prin analiza
hibridologică a naturii mutaţiei (precizarea nivelului alelic) şi a naturii hi
meriei (precizarea structurii stratului histogen L2 generator al fazei game
tofite), reiese din necesitatea cunoaşterii structurii şi stabilităţii mutantelor
periclinal himerice induse natural sau artificial şi promovate de amelioratori
ca noi soiuri. Astfel prin iradiere, se pot obţine mutaţii integrale de culoare
extrem de utile, plecînd de la soiuri foarte valoroase dar mai puţin acceptate
ca aspect al tubercuIilor.

CONCLUZII. (1) Mutaţiile de culoare a cojii tuberculilor duc în gene
ral la constituţii himerice pericIinale, implicînd fie numai stratul histogen
LI' fie şi stratul histogen L2 • (2) Himerele periclinale prezintă o pronunţată

stabilitate, segregăriIevegetative practic atenuîndu-se în descendenta a patra,
cînd pot fi promovate de amelioratori în sistemul de producere de sămînţă.
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ABOUT STABILITY OF HETEROHISTONT MUTANTS FOR
SKIN COLOUR OF POTATO TUBERS

Summary

19

Strueture of colour mutant Urgenta G.R. with yellow red-splashed tubers from tIle
original variety Urgenta with red tubers is analyzed. According to the results of analysizes
of thevegetative segregation and.of the eye-excission a periclinal chimaera of LIMIL2M2L3
ana MIL~2L3 type was foud. The chimaera is rather stable; the few forms red coloured on
more than 50% of the tuber area disappear by somatical segregation in the fourth vegetative
descendance.

OBER DIE STABILITĂT DER HETEROHISTONTE -MUTANTE
FORMEN DER FARBE DER SCHALE BEI DEN KARTOFFELKNOLLEN

Zusammenfassung

Es wird die Struktur der Farbmutante Urgenta G.R. mit gelben, rotgefIeckten Knollen
aus der urspri.inglichen Sorte Urgenta mit roten Knollen analysiert. Durch dic vegetative
Segregations-Analyse und die Exzision der Augen wurde die periklinal-hymerische Natur vom
Typ LIMIL~2L3 und M1L2M2L3 festgesteIIt. Die Hymere ist relativ stabilisiert, die wenigen
roten Pygment-Formen von mehr aIs 50% von der Oberflache der Knollen verschwanden durch
somatische Segregation in der vierten vegetativen Deszendenz.

OE YCTOfI4l1BOCTl1 fETEPOXI1CTAHbIX MYTAHTHbIX <I:>OPM
UBETA KO)KVIUbI KAPTO<PEJIbHbIX KJ1YEHEI1

Pe 3fOA,ze

DhlJla aHBJIH3HpOBaHa cTpyKTypa MyTaHTbI ll,BeTa y copTa YpP;2KeHTa r. P. C )KeJITbIMH
KpacHo aamITHaHHbIMH KJIy6H5IMH H3 OpHrHHaJIbHOrO copTa YpP;2KeHTa CKpacHbIMH KJIy6H5IMH.
B rrOCJIeJ];CTBHH BereTaTHBHoH cerperall,HH H BblpeaI<H rJIa3KOB, 6blJIa OCTaHOBJIeHa XHMepHq·
HO rrepHKJIHHaJIbHa51 OCHOBa nma JII MI JI2 M2 JI3 HMI JI2 M2 JI3 • XHMepa OTHOCHTeJIbHO yCToH
tIHBa li pep;I<He q>OPMbl C KpaCHbIM nHrMeHTOM HaXOp;51Ill,HXC5I Ha 50% H3 rroBepxHocTH KJIy6Hetr,
HCtIe3aIDT B rrOCJIep;CTBHH COMMaTHtIeCKOH cerperall,HH B qeTBepTOM BereTaTHBHOM nOTOMCTBe.
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INFLUENTA EPOCII DE PLANTARE ASUPRA PRODUCTIEI
ŞI INFECŢIEI CU' VIRUSURILE TRANSMISE PRIN AFIDE ÎN CULTURILE

DE CARTOF PENTRU SĂMÎNŢĂ

S. MAN şi e. DRAICA

În perioada 1969-1974 s-au executat la Le.P.e. Braşov o serie
de experienţe polifactoriale în trei cicluri trienale, în vederea îmbunătă

ţirii tehnologiei de producere şi înmulţire a cartofului pentru sămînţă

în zonele închise. .
Se prezintă rezultatele privind influenţa epocii de plantare asupra

limitării infecţiei cu virusurile grave ale cartofului la soiul Desiree.
In condiţii de izolare a culturilor de cartof, întîrzierea plantării cu 15 zile
faţă de epoca optimă (10-20 aprilie) determină creşterea infecţiei cu
25% pentru virusul Y şi 58% pentru virusul răsucirii frunzelor. Neeli
minarea plantelor virozate din cultură şi neefectuarea tratamentelor cu
insecticide pentru combaterea afidelor reduc foarte semnificativ (25
52%) efectul epocii optime de plantare asupra infecţiilor cu virusul
răsucirii frunzelor.

Obţinerea producţiei de 19,6 tlha sămînţă STAS (30~55 mm 0),
ceea ce reprezintă 65% din producţia totală şi o infecţie virotică minimă

(2,37% în Il) se pot realiza numai prin aplicarea în optim a tuturor
factorilor de prevenire a răspîndirii bolilor virotice şi anume: izolarea
corespunzătoarea categoriilor biologice, plantarea ·la epoca optimă, efec
tuarea tratamentelor pentru combaterea afidelor. eliminarea plantelor
virozate şi întreruperea timpurie a vegetaţiei. In acest context, prin
plantarea la epoca optimă se poate amîna întreruperea vegetaţiei cu
20..:..-30 zile de la zborul maxim al afidelbr la Il şi cu 10-20 zile la super
elită şi elită (în funcţie de grupa de rezistenţă a soiurilor la viroze), rea-
lizîndu-se un spor de producţie de 15-83%. .

În zonele cu degenerare virotică, producţia de cartof se reduce simţitor
datorită infecţiilor cu virusurile grave ale cartofului tnlnsmise prin afide
(virusul Y şi virusul răsucirii frunzelor). Pierderile de producţie datorită infec
tiei cu aceste două viroze au fost de peste 75% în Marea Britanie (COTTON,
1921) şi peste 82% în Canada (MURPHY, 1921). BONDE (1953) constată,

la unele soiuri (Irish Coobbler şi Chippewa), că o infecţie de 30% nu influen
ţează producţia, pe cînd la alte soiuri se manifestă reducerea producţiei la o
infecţie de 12%.

În condiţiile de la Braşov, COJOCARU (1964) a constatat că, după 3 ani
de cultură, soiul Ersteling s-a infectat 100%, Bintje cu 56%, iar Ora cu 37%.
Ca urmare, producţia s-a red.us CU 66% la soiul Ersteling, cu 40% la Bintje şi

respectiv 22 % la Ora.
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În prezent este acceptată ideea că o infecţie virotică sub 10% nu afec
tează semnificativ producţia, deoarece pierderile de producţie cauzate de plan
tele bolnave pot fi compensa te de plantele sănătoase vecine (R EESTMAN,
1970):.. La concluzii asemănătoare au ajuns BERINDEI şi colab. (1969).

In vederea obţinerii unui material de plantat cu o infecţie virotică sub
10% (1 3 - ultima categoric biologică folosită în culturile de cartof pentru
consum), producerea cartofului pentu sămînţă în România se realizează după

o schemă de 7-8 ani, avînd la bază materialul clona1 liber de viroze, cu
aplicarea unui complex de măsuri speciale de prevenire a răspîndirii bolilor
virotice în culturile de cartof pentru sămînţă. Printre aceste măsuri, epoca
de plantare prezintăo importanţă deosebită, atît în limitarea infecţiei cu viroze
grave, cît şi asupra producţiei de cartof.

Numeroşi cercetători au constatat că multiplicarea şi migrarea virusu
rilor se realizează lent în plantele mai în vîrstă datorită apariţiei rezistenţei

la infecti i.
În experienţe de seră s-a constatat că rezistenţa de vîrstă apare la cea.

2-3 săptămîni de la începutul tuberizării, sau mai concret în faza încetării

creşterii tulpinilor şi a sistemului radicular (WARTEMBERG, 1954; BEEMS
TER, 1955, 1957, 1961, 1969, 1972; ARENTZsi HUNNIUS, 1964; VODACOVA
1970). În condiţii de cîmp, obţinerea unor plante într-un stadiu avansat
de creştere şi dezvoltare, înainte de zborul maxim al afidelor (cînd se produc
cele mai multe. infecţii din afara culturii), se poate realiza numai prin plan
tarea timpurie sau devansarea acesteia prin folosirea la plantare a tuberculi
lor încolţiţi.

BRANDT (1949) arată că întîrzierea plantării cu 10 zile faţă de epoca
optimă duce la creşterea infecţiilor cu viroze cu 13%, iar la o întîrziere de
25 zile infecţiile cresc pînă la 55%.

În condiţiile de la Braşov, COJOCARU (1970) a constatat creşterea
infecţiilor cu 28-56% la soiul Urgenta şi cu 39-110% la soiul Ora în cazul
plantării în prima decadă a lunii mai faţă de plantarea la epoca optimă (a
doua decadă a lunii aprilie).

In ceea ce priveşte producţia de tuberculi, BURTON (1966) arată că
există o strînsă legătură între lungimea perioadei de vegetaţie (răsărit

întreruperea vegeta ţiei) şi producţia de cartof. Prin plantarea timpurie se
poate prelungi perioada de vegetaţie a cartofului şi, prin urmare, producţia

creşte. MADEC şi PERENNEC (1955) consideră că plantarea timpurie influen
ţează pozitiv perioada de incubaţie (începutul încolţirii - formarea tuber
culilor) şi fenomenul de tuberizare, determinînd ca atare creşterea producţiei.

METODA DE LUCRU ŞI MATERIALUL FOLOSIT. În perioada 1969---'1974 s-au
executat la 1.C.P .C. Braşov-o serie de experienţe polifactoriale în trei cicluri trienale în scopul
îmbunătăţirii tehnologiei de producere şi înmulţire a cartofului pentru . sămînţă în
zonele închise.

Experienţele de tipul 2X2X3X3X2x4 au fost amplasate în cîmp după metoda par
celelorsubdivizate în patru repetiţii, experimentîndu-se următorii factori: factorul A- izola
rea în spaţiu faţă de sursele de infecţie: al - în condiţii de izolare faţă de sursele de infecţie

dinafara culturii; a2 - în condiţii de neizolare. Factorul B - Eliminarea surselor de infecţie

din interiorul culturii: b1 - CU eliminarea plantelor virotate; b 2 ---' fără eliminarea ,plantelor
virozate. Factorul C - Condiţiile climatice ale anilor de cultură (cicluri de cercetare): Ci -
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ciclul 1 (1969-1970); C2 - ciclul 2 (1970-1971); ca - ciclul 3 (1971-1973). Factorul
D - Gradul de infecţie virotică (ani de reînmulţire); d1 - anul I de reînmulţire; d2 - anul II
de reînmulţire; da - anul III de reînmulţire. Factorul E - Epoca de plantare; el - plantat
timpuriu (decada a III-a a lunii aprilie); e2 - plantat cu 15 zile întîrziere. Factorul F - com
baterea afidelor vectoare cu insecticide sistemice: f1 - cinci tratamente; f2 - 3 tratamente;
fa - fără tratamente. Factorul G - epoca de întrerupere a vegetaţiei în funcţie de zborul
maxim al afidelor: gl - după 10 zile; g2 - după 20 zile; ga - după 30 zile; g4 - fără între
ruperea vegetaţiei (la maturitate).

Ca tester s-a folosit soiul semitîrziu Desiree.
Efectul complex al tuturor factorilor a fost cercetat şi interpretat pentru următoarele

aspecte : gradul de infecţie pentru virusul Y al cartofului (VYC); gradul de infecţie

pentru virusul răsucirii frunzelor cartofului (VRFC); gradul de infecţie pentru total
viroze grave; producţia totală de tuberculi; producţia de tuberculi pentru sămînţă.

în prezenta lucrare se prezintă numai rezultatele privind influenţa epocii de plantare
în condiţii de izolare a culturilor de cartof pentru sămînţă.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢii. Din datele tabelului 1 reiese
clar că întîrzierea plantării cu 15 zile faţă de epoca optimă determină diferenţe

de infecţie foarte semnificative şi anume de 25% pentru virusul Y,.~8% pentru
virusul răsucirii frunzelor şi o infecţie medie de 42% pentru cele două virusuri.

Tabelul 1

Influenţa epocii de plantare asupra infecţiei cu viroze la cartof - media pe trei
cicluri trienale (Effect of planting time on potato viruses infection - average

of thriennial cycles)

Epooa de pl'nt", I VYC

,emn.1 %

VRFC

"mnl %

Total viroze

(Planting time) %
reI. reI. reI. semn.

Epoca I 0,99 100 - 1,04 100 - 2,03 100 -
Epoca a II-a 1,24 125 *** 1,64 158 *** 2,88 142 ***

DL 5% 0,09 0,12 0,14

Aceasta se datoreşte pe de o parte faptului că plantele se află într-un stadiu
de vegetaţie mai avansat atunci cînd plantarea s-a făcut la epoca optimă

şi prin urmare prezintă' o rezistenţă mai mare la infecţii, iar pe de altă parte
culturile de cartof de Ia prima epocă de plantare sînt încheiate la începutul
zborului maxim al afidelor, îngreunînd circulaţia acestora în cultură şi, ca
atare, limitînd răspîndireavirusilor, comparativ cu epoca de plantare întîrziată.

Din interacţiunea între epoca de plantare şi condiţiile anilor de cultură

(tabelul 2) se constată că infecţiile cu virusul Y nu diferă prea mult de la un
ciclu la altul, acestea variind între 0,8-1,20% la epoca 1 de plantare şi 1,02
1,36% la epoca a II~a de plantare; în schimb întîrzierea plantării cu 15 zile
determină creşterea infecţiilor cu 9-42 %. În cazul virusului răsucirii frunzelor ,
amplitudinea infecţiilor este mai mare de la un ciclu de experimentare la
altul: 0,59-1,54% la epoca 1 de plantare şi 1,1,8-2,23% la epoca a II-a
de plantare. De aici se poate conclude că atît condiţiile anilor de cultură,

cît şi epoca de plantare·au un rol însemnat în prevenirea infecţiilor cu virusu
rile transmise prin afide, în special cu virusul răsucirii frunze lor. Astfel se
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Tabelul 2

Influenţa epocii de plantare asupra infecţiei cu viroze În funcţie de condiţiile anilor de cultură

la soiul DESI RE E
(Effeet of planting time on potato viruses infection in funetion of cropping year)

Cicluri de cercetare IEpocaI VYC(PVY) I VRFC (PLRV) I Total viroze

(ani de cultură)1) de plan-
% \ reI. I semn. % I reI. I semn. \ \ semn.tare2 ) % reI.

Cl (1969-1971) El 1,20 100 - 0,59 100 - 1,79 100 -
E2 1,31 109 * 1,18 200 *** 2,49 139 ***

------------------
C2 (1970-1972) El 0,80 100 - 0,98 100 - 1,78 100 -

E2 1,02 127 *** 1,53 156 *** 2,25 143 ***
------------------

C3 (1971-1973) El 0,96 100 - 1,54 100 - 2,50 100 -

E2 1,36 142 *** 2,23 145 *** 3,59 144 ***

DL 5% 0,09 0,12 0,14
DL 1% 0,12 0,16 0,18
DL 0,1% 0,15 0,21 0,23

1) Years of cropping
2) Planting tirne

constată că, prin întîrzierea plantatului cu 15 zile de la epoca optimă, infecţia

cu virusul răsucirii frunzelor creşte, în funcţie de condi ţii le de climă a le ciclu
rilor experimentale, cu 45-100%. Infecţiile totale cu cele două virusuri sînt
destul de uniforme în primele două cicluri experi menta le (l,78-1,79) şi

cresc la 2,50% în al treilea ciclu (la prima epocă de plantare) practic la
nivelul epocii a II-a de plantare al primelor două cicluri. Cumularea maximă

a infecţii lor în ciclul al III-lea (2,50, respectiv 3,59%) se datoreşte popu
laţiei mari de afide din 1972 (2100 exemplare faţă de 636 În <1971 şi 663 în
1970) şi a unei vehiculări masive a virusului răsucirii frunze lor din afara
culturii. Se constată o creştere uniformă, foarte semnificativă a infecţiilor

totale, de 39-44% în cele trei cicluri de experimentare, în cazul în care
plantarea se întîrzie cu cca 15 zile de la epoca optimă de plantare.

Din analiza interacţiunii între epoca de plantare şi eliminarea surselor
de infecţie din interiorul culturii (tabelul 3), se constată că pentru virusul Y
al cartofului, epoca de plantare arc un rol însemnat în prevenirea infecţiilor
cu acest virus. Infecţiile cresc cu 39% la epoca a II-a de plantare, chiar în
cazul eliminării surselor de infecţie. Cu toate acestea, epoca de plantare nu
poate compensa în totalitate efectul mare al eliminării asupra prevenirii
infecţiilor cu virusul Y. Atunci cînd nu se face elimin~rea plantelor virozate,
efectul epocii optime de plantare este mult diminuat. In cazul virusului răsu

cirii frunzelor, epoca de plantare are un rol capital în prevenirea răspîndirii

infecţiilor , atît în cazul eliminării,cît şi al neeliminării plantelor infectate din
cultură, infecţiile crescînd cu 77-86% (tabelul 4). Aceasta demonstrează

încă o dată că virusul răsucirii frunzelor, fiind persistent, este vehiculat mai
mult din afara culturii.

Din interacţiunea epocii de plantare cu numărul tratamentelor cu insec
ticide sistemice se constată că epoca de plantare are un rol important asupra
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Tabelul 3

Influenţa epocii de plantare asupra infecţiei cu viroze În funcţie de eliminarea surselor _de
infecţie din interiorul culturii (după doi ani de reînmulţire, 1970-1972), soiul DESIREE
(EHeet of planting time on viruses infeetion in function of infection source discarding, aHer

two years of multipiication)

Epoca VYC (PVY) VRFC (PLRV) Total viroze
Tratament de plan-

I I semn. I \ semn. 1 \ semn.tare % reI. % reI. % reI.

Cu eliminare El 0,71 100 - 0,85 100 I - 1,56 100 -
(Discarding) E2 0,99 139 ** 1,58 186 *** 2,57 165 ***

---- ----
Fără eliminare El 1,18 100 - 0,94 100 - 2,12 100 -
(Not dis:::arding) E2 1,31 111 ** 1,67 177 *** 2,98 141 ***

DL 5% 0,07 0,15 0,24

limitării infecţiei cu virusul Y, mai a les în cazul neefeetuării ha ta mentc lor,
cînd infecţia creşte de la 0,80% la epoca 1 de plantare la 1,37% la epoca a II -a.

Asupra virusului răsucirii frunzelor epoca de plantare arc, de asemenea,
un rol important în limitarea infecţiilor, mai ales în cazul efectuării a 5 trata
mente, cînd infecţiile cresc de la 0,67% la prima epocă do plantare la 1,.31 %
la epoca a doua de plantare. Cu toate acestea, efectul epocii optime de plantare
se reduce la jumătate în cazul neaplicării tratamentelor cu insecticide sÎste
mice (1,53% la epoca optimă, fără tratamente, şi 1,31 % la epoca întîrziată,

cu 5 tratamente, sau 1,42% cu 3 tratamente).
În interacţiunea între epoca de plantare şi epoca întreruperii vegeta tiei.

epoca de plantare a avut o pondere mai mare asupra infecţiei cu virusul Y
(13,8%) şi mai redusă în toate celelalte cazuri (tabelul 5).

Tabelul 4

Influenţa epocii de plantare asupra infecţiei cu viroze În funcţie de numărul tratamen
telor pentru combaterea afidelor (media a 3 cicluri trienale, 1969-1973), soiul DESIREE
(Effeet of planting time on viruses infection .in function of number of treatment for aphid con-

trolling, 3 thriennial cyeles)

IEpoca I VYC (PVY) j VRFC (PLRV) I Total viroze
Nr. tratamentelor1) de plan-

% \ reI. \ semn. % I reI. \ semn. \ \ semn.tare2 ) % reI.

5 1 1,14 100 - 0,67 100 - 1,82 100 -
2 1,18 104 - 1,31 196 *** 2,49 137 ***---- -- ----

3 1 1,01 100 - 0,91 100 - 1,92 100 -
2 ~ 114 ** 1,42 156 *** 2,57 134 *:;:*---- -- --

° 1 0,80 100 - 1,53 100 - 2,33 100 -
2 1,37 171 *** 2,19 143 *** 3,57 153 ***

DL 5% 0,09 0,10 0,12
DL 1% 0,11 0,13 0,15
DL 0,1% 0,14 0,16 0,20

1) Factorul F (Nurnber of treatments)
ll) (Planting tirne)



Tabelul 5

Influenta epocii de p1antare asupra infectiei cu viroze ŞI producţiei de tuberculi În functie de epoca de întrerupere a
vcgetatiei (media a trei cicluri trienale) 1':169-1973

(Effeet of planting Urne on viruses infection an tuber yield in funetion of time of growth interruption)

Epoca de întreru-
aJ VYC (PVY) VRFC (PLRV) Total viroze Producţia de tuberculi

"1:laJb.il
.... 1::pere a vegetaţiei cQ cQ.-

, ,,' I,.mn I ,,1 I,emn I 'el I,.mn Tot,,, (To"') I Sămînţă (Seed)u--Time of growth OI:: 1:: aJ

interruption p,.cQ"'E % % %
t!ha I reI. \ semn. t!ha I reI. \ semn.~AO::;::

Gl El 0,47 100 - 0,63 100 - 1,10 100 - 22,2 100 - 17,0 100 -
E2 0,69 147 *** 1,08 171 *** 1,77 161 *** 16,9 76 000 12,9 76 000

------------------------------
G2 El 0,87 100 - 0,85 100 - 1,72 100 - 26,8 100 - 17,6 100 -

E2 1,13 130 *** 1,35 159 *** 2,48 144 *** 22,3 83 000 15,7 89 000

------------------------------
G3 El 1,18 100 - 1,19 100 - 2,37 100 - 31,0 100 - 19,6 100 -

E2 1,40 119 *** 1,94 163 *** 3,34 141 *** 27,1 87 000 17,4 89 000

--------------------------------
G4 El 1,43 100 - 1,49 100 - 2,92 100 - 34,5 100 - 17,5 100 -

Ea 1,70 121 *** 2,20 148 *** 3,90 134 *** 31,3 91 000 16,6 95 00

--------------------------'------
DL 5% 0,09 0,10 0,12 0,50 0,32
DL 1% 0,12 0,14 0,16 0,66 0,42
DL 0,1% 0,16 0,17 0,21 0,85 0,54

---- ------------------------------
Ponderea fado- E 13,8 4,0 8,4 3,8 9,1

rilor l ) G 7,0 9,9 13,1 40,9 30,0

------ ------------------------
Rest Jadori2 ) % 79,2 86,1 78,5 55,3 60,9

1) Percentage of conttibution of factors to virus infect ion on tuber yielcl (factors E - planting tirne, anei G - time of growth interruption)
2) Percentage of contribution of factors to virus infection on tuber yield (the other factors)
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Cu toate acestea, cele mai mici infecţii (0,47% pentru virusul Y şi respec
tiv 0,63% pentru virusul răsucirii frunze lor) s-au obţinut la plantarea timpurie
şi la prima epocă de întrerupere a vegetaţiei, faţă de 0,69% infecţie pentru
virusul Y şi 1,08 % pentru virusul răsucirii frunze lor la aceeaşi epocă de între
rupere a vegetaţiei, cînd plantarea s-a făcut cu 15 zile întîrziere.

Infecţiile se dublează la fiecare 10 zile întîrziere cu virusul Y şi numai
după 20 zile în cazul virusului răsucirii frunzelor.

Infecţiile totale cu cele două virusuri, produse la epoca a II-a de plantare
şi epoca 1 de întrerupere a vegeta ţiei (l, 77%), se situează pe acelaşi loc cu
infecţiilede la epoca a II-a de întrerupere a vegetaţiei (1,72%) şi prima epocă

do plantare. Rezultă că, atunci cînd plantarea se face la epoca optimă, între
ruperea v<;getaţiei se poate amîna cu circa 10 zile pentru a obţine acelaşi grad
de infecţieca la epoca II-a de plantare şi prima epocă de întrerupere a vegetaţiei,

în schimb producţia totală creşte de la 16,9 t/ha la 26,8 Uha, respectiv de la
12,9 Uha la 17,6 t/ha sămînţă.

Indiferent de epoca de întrerupere a vegeta tiei, se constată că plantarea
la epoca optimă aduce sporuri foarte asigurate, atît pentru producţia tota Iă

(9-24%) cît şi pentru producţia de sămînţă (5-24%).
Cea mai mare producţie de sămînţă se obţine la epoca 1 de plantare şi

opoca a III-a de întrerupere a vegetaţiei (19,6 Uha), iar procentul de infecţie

este practic egal cu cel de la epoca a II-a de plantare şi epoca II de întrerupere
a vegetaţiei (2,37-2,48%), dar în această situaţie producţia totală scade
de la 31,0 Uha la 22,3 t/ha, iar producţia de sămînţă scade de la 19,6 t/ha la
15,7 t/ha.

Prin respectarea epocii optime de plantare în condiţiile aplicării în
optim a tuturor factorilor (figura 1), după 3 ani de reînmulţire s-a ob-ţinut în
medie o infecţie minimă (1,02%) faţă de 5,14% în cazul neaplicării principa
lelor măsuri de prevenire a infecţiilor cu viroze, oferind posibilitatea reînmulţi

fii încă un an la aceeaşr categorie biologică, pînă la limita de infecţie a
normelor de certificare (5%).

Se constată că, prin întîrzierea epocii de plantare cu 15 zile, în condi
tiile nea plicării trata mentelor, chiar dacă se face întreruperea vegeta ţiei la
prima epocă, se realizează o infecţie de 2,39% (figura 1), practic egală cu
aceea de la epoca optimă de plantare dar .întîrzierea întreruperii vegeta ţiei
cu 20 zile, cînd se aplică 5 tratamente (2,70%). În schimb, producţia totală

cfGşte de la 16,9 Uha la 31,0 Uha cu un spor de 83% (figura 2), cînd se obţine

cea mai mare cantitate de tuberculi pentru sămînţă (19,6 t/ha).
CONCLUZII. (1) Prin întîrzierea plantării cu cca 15 zile faţă de epoca

optimă se realizează o rată de infecţie foarte semnificativă de 25% pentru
virusul Y, 58% pentru vitusul răsucirii frunze lor şi 42 % pentru infecţiile

totale, care nu pot fi reduse în totalitate chiar prin aplicarea în optim a
tuturor celorlalte măsuri de prevenire a răspîndirii virusurilor transmise
prin afide. _(2) Epoca optimă de plantare are un efect mai pronunţat asupra
reducerii infecţiilor cu virusul răsucirii frunzelor (45-100%) în funcţie de
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.condiţiile climatice anuale şi un efect mai redus asupra virusului Y. (3) Ne
eliminarea plantelor virozate din cultură şi neefectuarea tratamentelor pentru
combaterea afidelor vectoare reduc foarte semnificativ (25-52%) efectul
epocii optime de plantare asupra infecţiilor cu virusul răsucirii frunzelor.
(4) Obţinerea producţilor maxime de sămînţă cu infecţie virotică minimă
se poate realiza numai în contextul aplicării în optim a tuturor factorilor
de prevenire a răspîndirii bolilor virotice. Prin plantarea la epoca optimă

este posibilă amînarea întreruperii vegetaţiei cu 20-30 zile de la zborul
maxim al afidelor la categoria biologică înmulţirea 1, în funcţie de grupa
de rezistenţă a soiurilor la viroze (grupele II-III) şi cu cca 10-20 zile pentru
categoriile biologice suparelită şi elită la soiurile din grupele II-III de re
zistenţă, realizînd un spor foarte semnificativ al producţiei totale (15-83%).
(5) În cazul anilor cu populaţii mari de afide, în special a afidai Myzus persi
cae, amînarea întreruperii vegetaţiei se poate face cu maximum 15-20 zile de

CJ ljJoCti /a deplan/are

~ Epoca !i-~ deplan/are
Ol5%=0,58

Epoca
intr. v el.

Nr. Irc9f,gm.

I 1/ III III I II 1/1 IV I II 1/1 IV

o
k):fn rondilli" de irolaie cu eliminarea surselor de

Ii'/ftc;lte <:wi? eulturti le soiul oesllltE (Ori/ŞDv 1972-1974)
Fig. 1 - Variaţia infecţiilor cu vi roze grave (Y + răsuci rea frumelor) după
trei ani de reînmulţire, în funcţie de epoca de plantare, numărul tratamentelor
şi epoca de întrerupere a vegetaţiei, la soiul Desiree (Variation of infeetions by
severe viruses after 3 years of multip!ying in funetion of planting time, treat-

ments and growth interruption)
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Fig. 2 - Influenţa epocii de plantare şi de întrerupere a vegetaţiei asupra
producţiei totale şi sămînţă STAS la soiul Desiree (media a 3 cicluri trienale,
Braşov, 1969~ 1973); to/ha (Effeet of planting time and growthinterruption on

total yield and standard seed)

la zborul maxim al afidelor vectoare, în fU!:.1cţie de rezistenţa soiurlor la in
fecţielşi numai la categoria hiologică Il' In acest context, la planificarea
producţiilor de cartof pentru sămînţă trebuie să se aibă în vedere avertizarea
întreruperii vegetaţiei, care diferă de la un an la altul şi rezistenţa soiu
rHor la infecţii eu virusurile transmisibile prin afide. (6) Plantarea la epoca
optimă, cu aplicarea celorlalte măsuri pentru prevenirea infecţiilor cu viru
surile iransmis.ibile prin afide, determinăobţinerea unor infecţii minime, ceea
ce permite ca, în funcţie de necesarul de sămînţă pentru un anumIt soi, să

se poată face o reinnoire la aceeaşi categorie biologică.
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EFFECT OF PLANTING TIME ON POTATO YIELD AND INFECTION
VIRUSES CARRIED BY APHIDES IN SEED POTATO CROPS

Summary

To improve the technology of the seed potato cropping in the closed zones, three triennal
cycles of polifaetorial experiments were carried out in 1969-1974 at Le.P.e. Braşov. The
results regarding the effeet of the planting on limiting the severe virus diseases on variety
Desiree are discussed. If the fields are isolated, the delay of planting by 15 days aHer the
optimum time (Apri! 10-20) increases the infeetion by PVY with 25% and by PLRV with
58%. If the virus diseased plants are not discarded and the treatments by aphicides are not
used, the favorable effeet of the .optimum planting time on the infeetions by PLR.V decreases
very significantly (25-52%).

An yield of 13.6 Uha seed-potato (of 30-55 mm) representing 65% from the total iuber
yield and aminimum virotical infeetion (2.37% in 11) can be realized only by using on optimum
leve the folIowing faetors preventing the spread of the virus diseases: the isolation between
biological categories, the planting time, the virus diseased plant discarding and the early
killing of the haulms. By planting in good time the growth interruption can be postponed
aHer the date of the maximum flight of the aphids 20-30 days for Il and 10-20 days for
superelite and elite (in dependance on the class of resistance of the varieties); fhe yield
increases by 15-83%. in that case.

EINFLUSS DER PFLANZEPOCHE AUF DEN ERTRAG UND AUF
DIEINFEKTION MIT VON BLATTLÂUSEN DBERTRAGENEN
VIREN IN DEN KARTOFFELKULTUREN FOR PFLANZGUT

Zusammen{assung

In der Periode 1969-1974 wurden bei Le.c.S. Braşov eine Serie polifaktorieJler Ver
suche, in drei dreijăhrigen Zyklen, durchgefiihrt, hinsichtlich der Verbesserung cler Techno
logie zur Erzeugung und Vermehrung der Pflanzgutkartoffel in geschlossenen Zonen.

Es werden die Ergebnisse gezeigt, betreffend den Einfluss der Pflanzepocheauf die
Einschrănkung der Infektion mit schădlichen Viren bei der Kartoffelsorte Desiree. Unter
Bedingungen der Isolierung der Kartoffelkulturen bewirkt die Verspătung des PfJanzens
mit 15 Tagen gegeniiber der giinstigsten Epoche (10.-20. Apri!) die Steigerung der Infektion
um 25% fiir den Virus Y und um 58% fiir den BlattrolIvirus. Das Nichtentfernen cler von
Viren befallenen Pflanzen aus derKultur und die Nichtausfiihrung der BehandJungen mit
Insektenbekampfungsmittel fiir die Bekămpfung der B1att1ăuse, verringern den Effekt cler
giinstigsten Pflanzepoche auf die Infektionen mit dem Blattrollvirus.

Den Ertrag von 19,6 tlha STAS-Pflanzgut (30-55 mm), was 65% der Gesamtproduk
Hon darstellt und eine minimale Infektion (2,37% in Il), kann nul' dadurcherzielt werden,
dass alle Faktoren zur V~)fbeugung der Verbreitung der Viruskrankheiten unter den gfinstig
sten Bedingungen angewandt werden; und zwar: die entspreshende Isolierung der biologischen
Kathegorien, das Pflanzen in der gunstigsten Epoche, die AusfUhrung der Behandlungen zur
Bekămpfungder BlattIăuse, das Entfernen der von Viren befallenen Pflanzen und die zeitliche
Unterbrechung der Vegetation. In dieser Hinsicht kann man durch das Pflanzen in der gun
stigsten Epoche die Unterbrechung der Vegetation verschieben, und zwar um 20-30 rage
vom H6hepunkt des Fluges derBlattlăuse bei Il und um 10-20 Tage bei der Superelite und
Elite (je nach der Widerstandsgruppe der Sorten gegeniiber den Viren), wodurch ein Mehrertrag
von 15-83% erzielt wird.



EPOCA DE PLANTARE ŞI INFECTIA CU "VIRUSURI 31

BJU151HHE 3nOXH nOCA)KEHH51 HA YPO)KYlHOCTb H 3APA)KEHHE
C BI1PYCAMH nEPE,llABAEMbIE TJlEYI B KYJlbTYPAX CEMEH

Horo KAPTO<PEJl51

Pe31O.Me

B 1969-1974 rr. 6bIJI npoH3BelJ;eH B BpawoBcKoM HaytIHO-HCCJIelJ;OBaTeJIbCKOM HHCTH
TyTe KapTo<PeJIeBolJ;CTBa HCBeKJIOBOlJ;CTBa P5IlJ; nOJIHepaKTOpHaJIhHbIX onbITOB, BTpex TpHro;rJ;Hblx
UHKJIaX, )l;JI5I yJIytIWeHH5I TeXHOJIOrHH npoH3Bo;rJ;cTBa H pa3MHO:iKelUI5I ceMeHHoro KapToepeJI5I
B 3aKpHTwx 30Hax.

no )l;OCTHrHyTbIM pe3yJIbTaTaM npelJ;cTaBJI5IlOT lJ;aHHble o BJIH5IHHH 3nOXH nOca:iKeHI:I5I
Ha npe;rJ;eJI onaCHbIM BHpyCHbIM 3a60JIeBaHHeM y copTa .llecHpee. B yCJIOBH5IX H30JI5IUHH KyJIbTyp
KapToepeJI5I, on03;rJ;aHH5I nOCa:iKeHH5I Ha 15 )l;HeH:, OT ODTHMaJIbHOH: 3DOXH (OT 10 lJ;O 20 anpeJIH)
BW3bIBaJIO pOCT ImepeKUHH Ha 25% ;rJ;JI5I BHpyca y H Ha 58% ;rJ;JIH BHpyca cKpytIHBaHHH JIHCTheB.
He OTlJ;aJIeHHe 3a60JIeBWHX pacTeHHI1 H3 KyJIbTypbI H He BbInOJIHelme DpHeMoB CHHceKTHllHlJ;aMH
lJ;JI5I yHHtITO)KeHH5I TJIei'r, yMeHblllaeT Ha 25- 52% 3ep<ţJeKT ODTHMaJIbHOH: 3DOXH nOCa:iKeHH5I
Ha ypoBeHb HH<ţJeKllHH CKpytIHBaHH5I JIHCTbeB.

nOJIytIeHHe YP0:iKaH:HOCTH B 19,6 Tira ceMeHHoro KapTo<ţJeJI5I rOCT (B npe;rJ;eJIax OT 30 lJ;O
55 MM <ţJ), tITO 03HatIaeT, tITO H3 BaJIOBOH npo;U;YKllHH H C MaKCHIVlaJIbHbIM ypoBHeMBHpyclwH
Im<ţJeKUHH (2,37% B Il) MO)KHO ;rJ;OCTHrHyTh TOJIhKO npH BbInOJIHefIHH cooTBeTcTBylOIUHx npHe
l\iOB lJ;JIH YHHtITO:iKeHHH TJIeH, OT;u;aJIeHHH 3a6oJIeBWHMH paCTeHH5IMH H paHHee npepbIBaHHe
BereTaUHH. B 3TOH CMbICJIe, nocaTeHHe KapTo<ţJeJI5I B ODTHMaJIbHOH 3nOXH n03BOJIHT OTJIO:iKHTb
rrpeBbIBaHHe BereTaUHH Ha 20- 30 )J.HeH OT Ma5ICHMaJIbHoro JleTa TJIeH y Il H Ha 10-20 BBeH y
cynep3JlyTbI Il 3.JlHTbl (HMe5I BBH)J.y rpynny yCTO:HtIHBOTH COpTOB K BHpyCHbIM 3aoo.n€BaHH5IM),
tITO n03BOJlHT pOCT ypO)Ka5I Ea 13-83%.
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INFLUENŢA CONDIŢIILOR PEDOCLIMATICE ASUPRA ACUMULĂRII

CONŢINUTULUI DE AMIDON IN TUBERCULII DE CARTOF

S. MUREŞAN,I. NEGUŢI*), I. BRATU*), MARIA SIRBU"'),
ELENA SCURTU*), VASILICA PLETEA*), LUCIA

DRAGOMIR *), I. MODORAN*), L. TAMAŞ*), I. MĂZĂ

REANU*) şi ANGELA BOTEZ**)

Pe baza rezultatelor obţinute în 23 localităţi şi 10 ani la soiurile
Bintje, Măgura, Merkur şi Ora s-a condus că variaţia conţinutului în
amidon al tuberculilor de cartof este în funcţie de soi în primul rînd
(33,17%) şi de factorii climatici în al doilea rînd (suma gradelor de tem
peratură, suma precipitaţiiIor şi numărul de ore de strălucire a soarelui,
cu o determinaţie de 20,73%; 17,50% şi respectiv 14,74%), influenţa

solului fiind foarte redusă (potasiul şi fosforul din sol, nisip, argilă,

humus, pH). Amplasarea culturilor de cartof pentru amidon industrial
se poate efectua cu succes în zonele premontane cu terenuri drenate.

Conţinutul de a midon în tuberculii de cartof este un caracter de soi
şi variază de la 10,1 la 27,2%, cu abateri de 1-3% în funcţie de an şi loca
lităţi (VARIS, 1970; MUREŞAN, 1973). ALBURTH şi SMITH (1967) con
stantă diferenţe de amidon în cadrul aceluiaşi soi cultivat în localităţi dife
rite, pe care o atribuie în mare măsură solului, iar EROHIN (1967) scoate
în evidenţă importanţa factorilor c1imatici, în special a temperaturii asupra
acumulării cantităţilor de amidon în tuberculii de cartof.

Cercetări cu privire la influenţa factorilor c1imatici şi de sol asupra
acumulării conţinutului de amidon în tuberculii de cartof sînt puţine în
România, practic insuficiente pentru variaţia mare de relief care există.

Aria de răspîndire a culturii cartofului în ultimii ani este condiţionată mai
mult de factorul sol, în vederea mecanizării complete a lucrărilor, decît de
factorii climatici, iar modul de întrebuinţare pe grupe de folosinţă se face
tot mai mult simţit. Din această cauză considerăm oportună prezentarea
unor rezultate care să elucideze parţial unele probleme de acest fel.

MATERIAL ŞI METODĂ. Experienţa a fost executată între anii 1968-1977 în 23
localităţi. Soiurile pe care s-au efectuat experienţele au fost diferite atît în ceea ce priveşte

*) s. C. Valu lui Traian, Lovrin, podu I1oaie, Suceava, Perieni, Ştefăneşti-Argeş, Bistriţa'
Tg. Mureş, Secuieni.

**) C.S.I.O.S. Bucureşti.
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structura, cît şi modul de aprovizionare în elemente nutritive: de la soIuri uşoare, cu 92%
nisip şi 5,7% argilă, cu 0,82% humus, 0,20% N, 6,6% PZ0 5, 15,0% KzO la Bechet (jud. Dolj),
pînă la soIuri mijlocii spre grele, cu 40,8% nisip, 33,5% argilă, cu 1,9% humus, 4,6% P:P5
şi 18,5% KzO, cum sînt cele de la Suceava. Pentru caracterizarea condiţiilor c1imatice s-au
urmărit temperatura, precipitaţiile, orele de strălucire a soarelui şi altitudinea, care au fost
foarte variate de la o localitate la alta.

Soiurile de cartof experimentate au fost: Bintje, Măgura, Merkur şi Ora, plantate după

metoda patratului latin şi recoltate la maturitate. Probele medii de tuberculi au fost anali
z6lte asupra conţinutului în amidon prin metoda fizică, pe baza greutăţii specifice, cu ajutorul
balanţei. Prelucrarea datelor s-a făcut prin metoda corelaţiilor multiple luînd în calcul un
set de 420 elemente.

REZULTATE OBŢINUTE. Rezultatele medii pc anii 1968-'-1970 scot
în evidenţă contribuţia factorilor studiaţi asupra acumulării amidonului În
tuberculii de cartof (tabelul 1). Datele obţinute demonstrează importanţa

soiului în acumularea amidonului. Faţă de determinaţia totală a factorilor
studiaţi, soiul participă cu 33,17%. Se poate conchide că soiul, indiferent

Tabelul 1

Factorii determinanţi ai conţinutul de amidon la cartof
(Factors determining the starch content of potato tubers)

Determinaţia totală = 0,250

Factorii*) IDoto'min'tia I D-D1 I
OI leooL do cO'O<-
/0 ţie multiplă

Soi 0,178 0,072 33,17 0,423

Suma gradelor de temperatură 0,205 0,045 20,73 0,453

Suma precipitaţiilor 0,212 0,038 17,50 0,461

Ore de strălucire a soarelui 0,218 0,032 14,74 0,478

Altitudine 0,236 0,014 6,45 0,486

K20 din sol 0,240 0,010 4,60 0,490

Nisip 0,246 0,004 1,84 0,496

Argilă 0,249 0,001 0,46 0,499

Humus 0,249 0,001 0,46 0,499

pH 0,250 0,000 0,00 0,500

PZ0 5 din sol 0,250 0,000 0,00 0,500

Total X 0,217 100,00 X

*) Factors: Variety, sum of temperature degrees, sum of rainfalls, hours of sun shining, altitude,
potassium oxide in soi!, sand, cIay, humus, pH, phosphor oxide in soi!.

de condiţiile de climă şi sol în care este cultivat, constituie factorul hotă

rîtor în realizarea conţinutului de amidon. Pe planul al doilea se situează

factorii clima tiei, între care căldura contribuie cu 20,73% ,preeipita ţiile

cu 17,50% şi strălucirea soarelui cu 14,74%. Dintre factorii fizico-chi mici
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ai solului, potasiul are contribuţia cea mai mare, de 4,60%. Fosforul şi pH-ul
solului în condiţiile studiate de noi nu-şi manifestă influenţa asupra acestui
caracter.

În zona de vest a ţării (fig. 1), în condiţii asemănătoare cu cele de
la Staţiunea Lovrin, la o creştere a temperaturii cu 459°C, procentul de ami
don în tuberculii de cartof sporeşte cu 0,77%. Aportul precipita ţiilor s-a
materializat printr-o acumulare a conţinutului în amidon de 0,31 %. La o
creşterea duratei de strălucire a soarelui de la 1481 ore la 1569 ore, procen
tul de amidon creşte aproximativ cu 0,2%. Faţă de cele constatate, se poate
conchide că în zona de vest a ţării, cea mai mare contribuţie în acumularea
a midonului o are temperatura, urmată de precipita ţii şi durata strălucirii

soarelui.
În zona premontană din Transilvania, cU condiţii asemănătoare celor

de la Braşov (fig. 2), cea mai mare contribuţie în acumularea amidonului,
de 0,89%, o are cantitatea de precipitaţii căzută în perioada de vegetaţie

a cartofului. În ordine descrescîndă urmează durata strălucirii soarelui (cu
0,42%) şi temperatura (cu 0,30%).

În partea de nord-est a ţării, în localitatea Podu Iloaie (fig. 3), la o
creştere a temperaturii cu 302°C se realizează un procent de amidon de 0,41 %.
Precipitaţiile îşi aduc un aport de 0,64% în acumularea amidonului, iar
durata strălucirii soarelui de 0,44 %.

În: zona de sud-est a ţării, în localitatea Valu lui Traian (fig. 4), la o
creştere a sumei gradelor de temperatură a aerului cu 219°C, se înregistrează

o sporire a conţinutului de amidon de 0,31 %. PrecipitaţiiIe au şi în această

zonă o contribuţie evidentă, de 0,51 %. Spre deosebire de temperatură şi pre
cipitaţii, durata strălucirii soarelui în condiţiile de la Valu lui Traian nu
are o contribuţie însemnată (0,08%). Acest lucru permite concluzia că, în
condiţiile unor insolaţii puternice, cum sînt cele din sudul ţării, durata strălu

cirii soarelui nu influenţează pozitiv acumularea conţinutului de amidon în
tuberculii de cartof.

Din cele prezentate rezultă că factorii climatici studiaţi (temperatura>
precipitaţiile şi durata strălucirii soarelui) influenţează diferit acumularea
conţinutului de amidon, în funcţie de zona de cultură. În zona din centrul
şi nord-estul ţării, principalii factori în acumularea conţinutului de amidon
au fost cantitatea de apă căzută în perioada de vegetaţie a cartofului şi durata
strălucirii soarelui. În zonele din sud şi cîmpia de vest a ţării, factorii limita
tivi în acumularea amidonului au fost apa şi temperatura. Durata strălucirii

soarelui în aceste zone contribuie în mică măsură la acumularea amidonului.
Multitudinea de soIuri existente în ţara noastră, ca şi factorii climatici

diferiţi de la o localitate la alta şi diferenţa, în cadrul aceleiaşi localităţi,

de la un an la altul t fac ca valorile cantitative privind conţinutul total de
amidon În tuberculii de cartof să fie foarte deosebite în cadrul aceluiaşisoi. Rezul-



Fig. 1 - Contribuţia factorilor c1imatici în acumularea amidonului în localitatea Lovrin. (Clima contribution to starch
accumulation at Lovrin )
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Fig. 3 - Contribuţia factorilor c1imatici î.n acumularea amidonului în localitatea Padu lloaie (Clima contribution to starch
accumulation at Podul IIoaie)
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tatele experimentale prezentate în tabelul 2 sînt edificatoare în această direcţie.

A~tfel, în anul 1968, conţinutul în amidon din tuberculii de cartof ai soiului
Ora variază în limite de la 12,6% în localitatea ·Oradea, pe un sol silvestru,
pînă la 19,.2% la Tg. Secuiesc, pe un sol cernoziomic levigat, cu textura luto
nisipoasă. Condiţiile pedoc1imatice ale anului 1969 au defavorizat în majorita-

Tabelul 2

Variaţia conţinutului de amidon la soiul Ora În anii 1968-1970
(Variation of starch content of variety Ora in years 1968-1970)

Continutul în amidon %
Localitatea (Starch content %) Media Val. reI. faţă
(LocaIity) pe 3 ani de Braşov

1968 I 1969 I 1970
(Average)

Lovrin 15,5 18,0 13,4 15,6 80,4
Periam 16,6 16,2 15,4 16,0 82,4
Oradea 12,6 18,1 14,4 15,0 77,3
Livada 15,0 16,7 17,4 16,3 84,0
Bistriţa 16,8 18,9 17,2 17,6 90,7
Cluj-Napoca 15,7 19,1 13,5 16,1 82,9
Tg. Mureş 15,9 18,3 17,9 17,3 89,1
Geoagiu 16,5 20,0 20,9 19,1 98,4
Sibiu 18,8 20,0 20,9 19,1 98,4
Şercaia 14,0 19,0 17,7 16,9 87,1
Braşov 18,6 21.8 17,9 19,4 100,0
Tg. Secuiesc 19,2 20,9 18,9 19,6 101,0
Lăzarea 14,8 13,2 17,6 15,2 78,3
Suceava 16,4 17,3 19,4 17,7 91,2
Podu Iloaie 17,9 19,4 20,2 19,1 98,4
Secuieni 18,7 18,1 19,7 18,8 96,9
Perieni 13,0 22,1 15,8 16,9 87,1
Ştefăneşti 15,2 19,2 17,3 17,2 88,6
Bechet 16,2 18,3 16,6 17,0 87,6
Valul lui Traian 17,3 19,1 17,6 18,0 92,7

tea localităţiloracumularea conţinutului de amidon în tuberculi, cu diferenţe

cuprinse între 0,9% (Suceava) şi 9,1 % (Perieni). Anul 1970 s-a dovedit puţin

favorabil acumulării conţinutului de amidon, valorile înregistrate fiind în
majoritatea 10calităţilor mai mici decît în anul precedent. Continuînd cerce
tările în această direcţie pe parcursul a şapte ani,)n patru localităţi, afirma
ţiile făcute sînt pe deplin confirmate (tabelul 3). In limite mai mari sau mai
mici, se constată o variaţie a conţinutului de amidon, atît între ani, cît şi

între localităţi.

CONCLUZII (1) Conţinutul în amidon al tuberculilor de cartof
este un caracter de soi care variază, în funcţie de climă şi sol,
în limite mari, cuprinse între 0,9 şi 9,1~%. (2) Factorii c1imatici au un rol
însemnat în acumularea hidraţilor de carbon, cu o contribuţie de 14,74%
pînă la 20,73% în cadrul factorilor luaţi în studiu. (3) Dintre principalele
elemente ale solului, potasiul îşi manifestă în cea mai mare măsură aportul
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Variaţia conţinutului de amidon la soiul Ora în anii 1971-'-1971
(Variat ion of starch content of variety Ora in years 1971-1971)
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Tabelul 3

Ann! (Y'''l I Procentul de amidon (Starch content)

Braşov I Tg. Secuiesc I Rădăuţi I Bacău

1971 19,20 19,25 18,91 19,81

1972 17,91 18,62 21,37 16,87

1973 19,50 19,75 21,00 21,58

1974 22,25 20,00 20,00 20,25

1975 20,00 20,41 19,87 20,37

1976 18,66 17,75 20,50 17,37

1977 17,83 16,83 18,41 21,00

la acumularea amidonului. (4) Amplasarea fabrici lor de spirt şi amidon, care
folosesc ca materie primă cartoful, se poate face cu bune rezultate în zonele
premontane, cu terenuri drenate, capabile să asigure producţii mari şi de bună

calitate.

EFFECT OF PEDOCLIMATIC CONDITIONS ON ACCUMULATION
OF STARCH CONTENT IN POTATO TUBERS

Summary

Based on results obtained in 23 localities and 10 years at varieties Bintje, Măgura,

Merkur and Ora the authors have concluded that the starch content of potato tubers variety
mainly in funcţion of variety (33.17%) and climatical factors (sum of temperature, sum of
rainfalls and number of hours of sun shinning, by a determination of 20.73%, 17.50% and
14.74% respectively). The effect of soil on the starch content is very low (potasium and phos
phorus in soil, sand, c1ay, humus, pH). The potato, crops destinated to starch industry are to
be grown on soils well drained in fields near mountains.

DER EINFLUSS DER PEDOKLIMATISCHEN BEDINGUNGEN
AUF DEN STARKEGEHALT DER KARTOFFELKNOLLE

Zusammenfassung

Auf Grund der in 23 Odschaften durch 10 J ahre erzielten Ergebnisse bei den Soden
Bintje, Măgura, Merkur und Ora wurde gefolgert, dass die Variation des Stărkegehalts der
Kartoffelknollen in erster Reihe (33,17%) von der Sode abhăngt und in zweiter Reihe von
den klimatischen Faktoren (Summe der Temperaturgrade, Summe der Niederschlăge und
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der Stunden mit Sonnenschein, mit einer Determination von 20,73%, 17,50% beziehungs
weise 14,74%), wobei der Einfluss des Bodens sehr gering ist (das Kalium und der Phosphor
aus dem Boden, Sand, Lehm, Humus, pH). Die Kartoffelkulturen fUr industrielle Stărke

gedeihen gut in den Vorgebirgszonen mit drainierten Boden.

BnH~HHE D04BEHHO-KnHMATH4ECKHX YCflOBHH HA
HAKODJIEHHE COnEP)KAHH~ KPAXMAflA B KAPTO<pEJIbHbIX

KJIYBH~X

PeslOlrte

Ha OCHOBe ;n;aHHbIX H3 23 MecTHocTeH B npO;n;OJIJKemIH 10 JIeT y COpTOB DHHTJKe, M3rypa,
MepKyp H Opa 6bIJIO 3aKJIIOLIeHO, LITO BapHau.H5I cO;n;epJKaHH5I KpaXMaJIa B KapToQ.:>eJIbHbIX
KJIy6H5IX saBHCHT BO nepBbIX OT copTa (33,17%) H BO BTOpbIX OT KJIHMaTHLIeCKHX Q.:>aKTopoB
(cYMMa rpa;n;YCOB TeMnepaTypbI, cyMMa oca;n;KOB H HTor LIaCOB COJIHeLIHOro CH5IHH5I, npH peWH
MOCTH 20,73%; 17,50% H 14,74%), B CBOIO oLIepe;n;b BJIH5IHHe nOLIBbI 6bIJIa nOHHJKeHa (HMeq
BBH;n;y CO;n;epJKaHHe KaJIH5I, Q.:>ocQ.:>opa, nHCKa, rJIHHbI, ryMyca H KHC"'lOTHOCTH). PacnOJIOJKeHUe
KapToQ.:>eJI5I ;n;JI5I KpaXMaJIbHOH npOMbIWJIeHHOCTH MOJKeT CycnexoM oCYIIJ.eCTBJI5ITbCH B nO;n;ropHblx
30Hax, Ha ;n;peHHpOBaHHWX nOJI5Ix.
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CERCETARI.~R~VINDINFLUENŢARQTAŢIEI ŞI A PROPORŢIEI

DE CARTOf IN ROTAŢfE ASUPRA PRODUCŢIEI DE TUBERCULi

H. BREDT, M. BERINDEI, I. MAZAREANU şi D. MITROI

In experienţe cu 30 rotaţii diferite de 3 şi 6 ani, executate în con
diţii de fertilizare şi pedoclimatice diferite, se constată un. efect foarte
puternic al factorului rotaţie (diminuare cu 30-65% a producţiei de tu
berculi şi alte influenţe), mai puternic chiar decît al factorului îngrăşă

mînt. Acest efect este corelat foarte strîns cu proporţia de cartof în rotaţie,

dar mecanismul lui rămîne neexplicat de 24 factori de chimia şi fizica
solului, fitopatologie, agrofitotehniE' etc., constatîndu-se necesitatea
aprofundării cercetărilor în cooperare cu domeniile de biologia şi bio
chimia solului.

Concentrarea şi specializarea producţiei agricole, organizarea de unităţi

şi ferme specializate în agricultură şi alţi factori de intensivizare a producţiei

impun optimizarea pe baze noi a rotaţiei plantelor şi îndeosebi a proporţiei

diferitelor plante în rotaţie (PINTILIE şj SIN, 1974; STAICU, 1977; LISTE
1974; \(OROBJEV, 1976).

Din aceste considerente, la Institu tul de cercetare şi producţie a carto
fului au fost reluate unele cercetări cu privire la încadrarea şi ponderea carto
fului în rota ţia culturilor de cîmp. Ace~ te cercetări noi urmăresc, de asemenea,
fundamentarea şi dirijarea ştiinţifică a rotaţiei plantelor, ca element integra
tor de măsuri tehnologice (fertilizare, lucrările solului, combaterea buruienilor
etc.), în vederea sporirii continue şi di rijate a fertilităţii solului (KOCH, 1970;
PINTILIE şi SIN 1974; STAICU 1977).

MATERIAL ŞI METODA. Începînd din anul 1970, se cercetează în experienţeriguroase
(4 repetiţii) şi staţionare, următorii factori:

A = 2 localităţi: al BRAŞOV ~ în zona foarte favorabilă şi a2 SECUIENI - în zona
favorabilă pentru cartof.

B = 4 nivele de fertilizare: b1 - neîngrăşat; b2 - NPK 110 -+ 75·+ 60 kg/ha; bs
NPK 220 + 150 + 120 kg/ha şi b, - idem b2 + 30 t gunoi la hectar.

C = 30 rotaţii de 3 şi 6 ani, factor care poate fi interpretat şi ca factor C' = 5 proporţii

de cartof în rotaţie: 100; 67; 50; 33 şi 17% cartof.
Rotaţiile se realizează - conform schemei din figura 1 - prin cultivarea principalelor

şase plante de cultură din zonă pe fîşii în direcţie perpendiculară. În anii 3 şi respectiv 6
se cultivă peste tot cartof, acesta constituind materialul cercetat, pe cele 4 nivele de fertilizare.

In toţi anii de acumulare a efectului de rotaţie (1-2, 4-5, 7-8 etc.), îngrăşămintele
se aplică diferenţiat pe plante de cultură, ca un component al factorului "rotaţie".

Această experienţă, executată în condiţii apropiate de producţie, cu mecanizare totală,

a încheiat primul ciclu de 6 ani.
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Fig. 1 - Modul de realizare a rotaţiilor şi proporţiilor de cartof în rotaţie

(Crop rotations and potato participation to them)

REZULTATE OBŢINUTE. Se analizează numai producţia de tuberculi
din anul 6, deci după 1 şi respectiv 2 cicluri încheiate de 6 şi 3 ani.

Influenţa atît a rotaţiei cît şi a proporţiei de cartof în rotaţie (tabelul 1)
a fost foarte puternică: mai mare ca a factorului îngrăşămînt, dar inferioară

factorului localitate. Interacţiuni strînse s-au manifestat în dependenţă de
localitate şi mai puţin de factorul îngrăşămînt.

Tabelul 1
InUuenţa rotaţiei şi a proporţiei de cartof În rotaţie asupra producţiei de tuberculi in anul 6
(Effed of crop rotation and potato crop proportion in frame of rotation system on tuber yield

of sixth year)
Extras din tabelul variantei

Influenţa rotaţiei
Influenţa proporţiei de cartof
(17-100%) (Effect of potato

(Effect of rotation) proportion)Cauza variabiIităţii

(Source of variabiIity) I(Si~n.J I(s~n.JGL I F (Fp 5%) GL I F (Fp 5%)(F.D.) (F.D.)

2 locali tăţi (locali ties) 1 453 (9,9) *** I 1 790(9,9) ***
B 4 nivele îngrăşămînt (fer-

tilization) 3 31 (3,2) * 3 55 (3,2) **
C ') = 30 rotaţii (5 proportii) 29 32(1,5) *** 4 165 (2,5) ***

-- --
3 2,3 (3,2) 3 2,8 (3,2)

B )< A
29 7,7 (1,5) * 4 22,0 (2,5) **

C X A
87 2,3 (1,2) * 12 4,2 (1,8) *

C (C') X B
87 1,8 (1,2) 12 2,7 (1,8) *

C (C') X BX A

Tipul experienţei: 2 X! X 30=240 variante 2 X 4 X 5=40 variante

Tabelul 2 cuprinde producţiile celor 30 rotaţii experimentate, ordonate
după mărime şi considerînd martori producţiile şi deci rotaţiile cele mai bune.
Se constată o amplitudine de variaţie, de diminuare a producţiei funcţie de
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Tabelul 2

Influenta rotaţiei asupra producţiei de cartof în condiţii pedoelimatice diferite (C X A*).
(Effect of rotation on tuber yield under different pedoclimati c conditions)

Ne. del BRAŞOV (x = 237 q)

\,emni!.1
SECUIENI (x = 317 q)

ard.
rotaţia I t/ha I % I dif. rotaţia \ tlha I OI I dif. Isemnif.10

1 PCL 28,5 100 ° mt. LLC 35,8 100 ° rut.
2 PLGTLC 28,2 99 -0,3 - GLC 35,5 99 -0,3 -
3 PSGTSC 27,8 98 -0,7 - SLC 35,0 98 -0,8 -
4 SLC 27,4 96 -1,1 PLC 34,9 97 -0,9 -
5 SSC 27,1 95 -1,4 - LGC 34,0 95 -1,8 -
6 LSC 27,1 95 -1,4 - GGC 34,0 95 -1,8 -
7 SGC 26,5 93 -2,0 () LPC 33,4 93 -2,4 O

8 PSC 26,4 93 -2,1 O PGC 33,3 93 -2,5 O

9 GSC 26,0 91 -2,5 O SGC 33,0 92 -2,8 00

10 PGGTGG 25,9 91 -2,6 O GPC 32,9 92 -2,9 00

11 GLC 25,8 91 -2,7 00 PLGTLC 32,7 91 -3,1 00
12 LLC 25,8 91 -2,7 00 PPC 32,3 90 -3,5 000

13 PPGTPC 25,8 91 -2,7 00 PGGTGC 31,9 89 -3,9 000
14 PGC 25,7 90 --2,8 00 LSC 31,8 89 -3,0 000

15 GGC 25,4 89 -3,1 00 GSC 31,7 89 -4,1 000

16 LGC 24,8 87 -3,7 000 PSC 31,2 87 -4,6 000
17 SPC 24,8 87 -3,7 000 PPGTPC 31,1 87 -4,7 000
18 LPC 24,5 86 -4,0 000 SPC 31,1 87 -4,7 000

19 PPC 24,3 85 -4,2 000 CGC 30,9 86 -4,9 000

20 GPC 24,1 85 -4,4 000 CPC 30,9 86 -4,9 000

21 PCGTCC 21,7 76 -6,8 000 CLC 30,7 86 -5,1 000

22 LGC 21,0 74 -7,5 000 SSC 30,6 85 -5,2 000

23 CLC 19,6 69 -8,9 000 PSGTSC 30,3 85 -5,5 000

24 CGC 19,5 68 -9,0 000 GCC 29,9 84 -5,9 000

25 CSC 19,3 68 -9,2 000 CSC 29,7 83 -6,1 000

26 SCC 19,2 67 -9,3 000 PCGTCC 29,5 82 -6,3 000

27 GCC 19,2 67 --9,3 000 LCC 29,5 82 -6,3 000

28 PCC 19,1 67 -9,4 000 SCC 28,7 80 -7,1 000

29 CPC 16,9 59 -11,6 000 PCC 28,3 79 -7,5 000

30 CCC 12,8 45 -15,7 000 CCC 25,3 71 -10,5 000

DL 5, 1 şi 0,1 % = 2,0; 2,7 şi 3,4 tone

Procentul de participare pe grupe de variante (%)

Var. 1 C; I G I L I s I P I T I C I G I L I s I P I T

1- 5 26 7 20 27 13 7 33 13 40 7 7 O
6-10 30 23 7 27 10 3 33 33 7 7 20 O

U-15 30 30 20 O 17 3 27 20 13 13 20 7
16-20 34 13 13 7 33 O 44 10 O 13 30 3
21-25 64 10 13 7 3 3 50 10 7 27 3 3
26-30 73 7 O 7 13 O 70 3 7 7 10 3

Influ· + 0,39* 0,36* 0,35* 0,55**

enţe O 0,21 0,29 0,15 0,12 0,05 0,11
(r)

- _0,94°00 -0,68°00
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rotaţie foarte mare, pînă la 71 % sau cu 10,5 t/ha la Secuieni şi 45 % sau cu
15,7 t/ha la Braşov. Cultura repetată a. cartofului se situează în ambele loca
lităţi pe ultimele locuri, detaşat mult (cu 3-4 t) de rotaţiile următoare.

Cauza acestor variaţii foarte mari o constituie în mod evident proporţia

diferită a plantelor de cultură (tabelul 2 jos), calculată în % pe grupe de cîte
5 variante. Diminuarea producţiei este cauzată aproape exclusiv de cffşterea

proporţiei de cartof în rotaţie, precum se poate vedea între 33 şi 70% Ia secu
ieni şi între 26 şi 73% la Braşov. Acest efect negativ este compensat cel mai
puternic de soia şi grîul de toamnă Ia Secuieni şi de trifoi şi sfecla de zahăr

pe solul mai greu, cu 26'..:-30,% argilă, de Ia Braşov. Aceste da te pot servi
pentru clasarea plantelor după calitatea lor de premergătoare pentru cartof.

Tot din tabelul 2 se mai desprinde concluzia foarte importantă că se pot
obţine rezultate foarte bune şi cu rotaţii scurte, de 3 şi chiar 2 plante de cul
tură, dacă acestea sînt stabilite în concordanţă cu factorii ecologici daţi.

Interacţiunea "rotaţii X îngrăşăminte" (tabelul 3) a rezultat Ia limita
semnificaţiei. Nu se pot da toate datele în acest sens, dar şi din aceste medii
pe clase de 5 variante rezultă concludent că factorul îngrăşămîntnu a compen
sat efectul de rotaţie. La toate nivelele de fertilizare, diminuarea productiei
funcţie de rata ţie a ajuns Ia 71-73 %, dar pierderile cantitative au fost repe
tat mai mari în condiţii de fertilizare. Dimpotrivă deci, utilizarea îngrăşă

mintelor impune mărirea atenţiei şi pentru factorul rotaţie.

Tabelul 3

Influenţa rotaţiei asupra producţiei de cartof funcţie de factorul îngrăşămînt (CX B)
(Effeet of rotation cn tuber yield in dependance on fertilization)

Rotaţiile în ordi- Producţia de tuberculi în anul 6 (Yield of sixth year)
nea producţiei

N,ln...',,( (no( ,,"lI;"d11 NPK. = 11 0+75+60 kg INPl( ~ 220+150+120k.(Rotation systems
ordered as yield

t/ha I % I dif. t/ha I I t/ha:.j I % I dif.decreases) % dif.

1- 5 22,9 100 O 32,8 100 O 36,2 100 O

6-10 21,5 94 -1,4 31,4 96 -1,4 35,0 97 -1,2

11-15 20,8 91 -2,1 30,5 93 -2,3 33,7 93 -2,5
16-20 19,7 86 -3,2 29,1 89 -3,7 32,6 90 -3,6

21-25 18,8 82 -4,1 26,3 80 -6,5 29,4 81 -6,8

26-30 16,2 71 -6,7 23,5 72 -9,2 26,5 73 -9,7

Influenţa proporţiei de cartof asupra producţiei de tuberculi în anul
6, precum a rezultat şi din tabelul varianţei, este mai complexă (fig. 2). In
ambele localităţi s-au înregistrat diminuări mari de prodilcţie funcţie de ace~t

fador, pînă la 80% sau ...:-6,2 Uha ]a Secuieni şi chiar 47% sau -14,2 t/ha la
Br3şov. Limitele maxime SP. pot considera 67% la Secuielli şi numai 33-40?(,
cartof în rutaţie pe solul lutos, mijlociu spre greu de la Braşov. Atentie
mai mdre trebuie acordatc1 şi în cazul {Jroporţiei de cartof, paralel cu îolosirea
mai in!t'flsivă a îngrăşăminte lor (b1 - b4), cu precădere pe soIuri mai grelr,
datorită ~j aici p~erof'rilor mari de: producţie (ore pot fi înregistrate.
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Influenţe puternice şi import~nte ale rotaliei plante lor au fost determi
nate şi pentru alte a.~pede şi componente ale producţiei de cartof. Astfel, opti
miLarea rotatiilor S-a dovedit un miHoc eficier:t de prevenire si combatre a
atacului de ujană şi gîndac din Coloracto (fig, 3), de mărire a efidenţei îngrăşă-
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Colorado în cultura cartofului (Relationship between crop rotation
effect and incidence of Phytophthora and Colorado beetle)
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mÎntelor utilizate (tabelul 4), ele îmhunătăţire a calităţii recoltei şi alte as
pecte importante în producţia carfofului.

Toate aceste rezultate au contribuit de asemenea la conturarea darii
a modului cum trebuie încadrată şi dirijată rotaţia plantelor în producţia

mOdernă, intensiy~ a cartofuluL Nu asolamente traditionale, fixe si sablon,
ci rota(ii f1r,xibile, adaptahile la teritoriul organjz~t ~l unităţilor, 'la 'calita
tea diferit3 a parcelelor, la indicatorii de plan, la gradul de îmburuienare
specific parcelelor etc. Rotaţia l'lantelor trehuie> să devină o secvenţă te~1nolo

gidi de bază pentru proiectarea şi dirijarea" ~n sistem" a numeroase alte ele
mente de tehnok·gie (ftrtilizare, cornbaterea bllruienilor, bolilor ~i dăunători

lor, lucrările solului etc.).

Tabelul 4

Eficienţa îngrăşămintelor aplicate în funcţie de rotaţie.

(Efficiency of fertilizers applied in function of rotation system)
Date medii pe cîte 80 determinări

BRAŞOV SECUENI

sporul mediu de pro- sporul mediu de pro-
Rotaţiile în ordinea sporurilor ducţie dat de îngră- ducţie dat de îngră-

de producţie realizate. şăminte kg tuber- şăminte kg tuber-
(Rotation systems) (Average increase cuIi per (Average increase cuIi perof yield) kg NPI( of yield) kg NPK

Uha I % tlha I %

1- 5 8,5 56 17 3,2 12 7
6-10 10,8 79 23 5,1 19 11

11-15 12,4 95 26 7,1 29 15
16-20 13,5 96 28 8,7 37 18
21-25 14,4 95 30 11,4 44 24

26-30 15,7 111 33 13,4 56 28

Dar pentru realizarea aC2stor deziderate, se impune p.?i!runderea şi cu
noaşit:'fea cît mai exactă a cauzalităţii şi a esenţei fenomenului de rotaţie,

rlirijarea meranismului acestui fenomen nu numai prin interme·diul plantei
ci şi prin alte măsuri şi mijloace tehnologice.

De aceea a fost analizată, în continuflre, pe baza a numeroase date din
literatură (DORNEANU, 1968; PINTILI,E şi SIN, 1974; STAICU, 1977),
relaţia dintre efectul de rotaţie şi principalii indici agrochimici ai solului
(figura 4). Deci în ce măsură efectul de rotaţie, exprimat aici priIl variatia
producţiilorobţinute (13-28 t la Br<-lşov şi 25--37 t la SecU1eni) a influenţat

nivelul indicilor agrochimici, sau invers: în ce mnsur3 indicii agrochimici
cercetaţi au fost cauza diferenţelor mari de producţie obţinute funcţie d~ ra
ta ţie?

Rezultatele, precum se ponte vedea în figura 4, au constituit o surpriză:

nu au fost găsite corelaţii între efectul de rotaţie şi principalii indici agroehi
mici ai solului, decît întîmplător şi liceo!lcludent, în 3 din 12 cazuri.
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Fig. 4 - Relaţia dintre efectul de rotaţie şi principalii indici agrochimici ai solului (Regresii
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cetate) (Relationship between crop rotation eHeet and main agrochemical indices
of soil; expressed by yield obtained in 6th year at 30 variants of crop rotations)

Urrruue acestei situaţii, s-au (.maliz.~t prin regresie multiplă şi alţi nu
mrroşi factori cau7ali (de fjzica solului, fitopato!ogie, agrofitotehnie, tehnolo
gie etc.), care să pxplice amplitudiniJe mari de producţie, de 15,7 şi 10,5 Lha
obţinute în anul () lTI raport cu cele 30 rotaţii stufiiate. Dar pentru toţi fado
rii anal!zaţi, inclusi v cei de chimia solului, determinaţia toi aU\ pentru efec
tul de rotatie a rf'zultat maximum ))0%, restul atribuindu-se altor factori,
cel mai probabil din domeniul de biologia, microhiologia, biochimia, enzi
mologia solului (PAPACOSTEA, 1977, LISTE, 1976; STAICU, 1977). "Feno
n1f'nelebiologice care se desf.ăşoară sub nivelul solului ", scria în acest sens
VEZ încă acum 12 ani (1966) ~,nu an trezit încă interesul cercetătorilor. Este
totusi vorba de bazele însesi ale fertilit3tii solului, dar al c~rel studiu este
dificil şi complex ". De aceea şi prezenteie cercetări urmează să fie dirija te
mai mult îl1 această direcţie, în strînsă cooperare cu domeniile respective.

CONCLUZII ŞI APLICAŢII. (1) in producţia intensivă a cartofului, rota
ţia plantelor d~vine un factor de mare importanţ5 pentru realizarea de produc
ţii mari, constante şi de calitate. 30 !'otaţii diferite, de 3 şi 6 ani, au generat
amplitudini medii de producţie de 10,5 şi 15,7 tone/ha sau respectiv de 30
şi G5%. (2) Factorul îngrăşămîntnu ii compensat efectul de rotaţie, ci dimpo
trivă, uti1i7arE'a îngrăşămintelor impune marirea atenţiei şi pentru factorul
rotaţie. (3) Optimi~area rotaţiilor s-a dovedit un mijloc eficient de prevenire
a atacului de mană şi gîndac din Colorado şi de mărire a eficienţei îngrăşă

mintelor utilizate. (4) Elementul determinant al efectului de rotaţie a rezul
tat proporţia de cartof din rota ţie, pentru C:lff' limitele maxirr;t;'> au rezultat
circa 67 % la Secuif'ni şi numai 33-40,% pe solul humico-gleic de la Braşov.
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(5) Esen ta efectului sau mecanismului ce rotatie a fost explicată de 21 factori
de chimia şi iizica solului, fitopatologie, agrofitotehnie şitehnologieîn proporţie

d~ numai maximum 50% (determina ţie totală în regrEsii multiple), ceea ce
impune dirijarea acestor cercetiiri spre domeniile de biologia şi biochimia
solului. (6)A rezultat, de aseIILt'nea, posibilitatea utilizării unor rotaţii simple
(2-3 ani),flpxibile .şi adaptabile la condiţiile concrete din fermele speciali
zate în producerea cartofului pentru consum, lucru verificat pîn:-i acum în
5 ferme etalon din judeţele Covasna şi Braşov.

EFFECT OF CROP ROTATION AND POTATO CROP PROPORTION
IN ROTATION SYSTEM ON TUBER YIELD

Summary

In experiments of 30 different rotation systems of three and six years carried on unde
various conditions of clima, soil and fertilization, the effect of the rotation was even higher
than that of the fertiIization (the tuber yield decreased by 30-65%). This effect is correlated
very c10sely with the potato crop participation to the rotation system but the action of many
factors belonging to areas like soit physicsand chemistry, phytopathology, agrophytotechnics
etc., remains in dark.

FORSCHUNGEN BETREFFEND DEN EINFLUSS DER ROTATION
UND DER KARTOFFELPROPORTION INDER ROTATION AUF DEN

KNOLLENERTRAG

Zusammenfassung

In Versuchen mit 30 verschiedenen Rotationen von 3 und 6 J ahren, die unter verschie
denen pedoklimatischen und Diingungsbedingungen ausgefiihrt wurden, wird ein sehr starker
Effeckt des Faktors Rotation festgestellt (Verminderungen von 30-65% des Knollenertrages
und andere Einfliisse), noch stărker sogar als des Faktors Diinger. Dieser Effekt ist sehr fest
mit der Proportion der ,Kartoffeln in der Rotation verkniipft, aber sein Mechanismus bleibt
unerklărt von 24 Faktoren der Bodenchemie und -physik, Phytopatologie, Agrophytotechnik
usw, wobei die Notwendigkeit festgestellt wird, die Forschungen in Zusammenarbeit mit
den Gbieten der Biologie und Biochemie des Bodens zu vertiefen.

I1CCJlE,UOBAHHE 05 BJlI15IH1111 CEB0050POTA 11 COOTHOIIIEH115I
nOJl11 KAPTO<I:>EJl51 B CEB0050POTE HA YPO)I(AVIHOCTh KJIY5HEVI

PeSIOMe

B onblTax c pa3HhIMH 30 ceBo06opOTOB, 3 H 6 JIeT, npoH3Bep;eHHhI npH pa3Hhlx ypOBH5IM
y;a;oopeH I1H H nOI-I'bBeHHO-KJIHMaTHtleCKHX yCJIOBHH, 6hIJIp;OKa3aHHo CHJIbHeHUUIH 3cPcPeKT ce·
BOooopoTa (yMeHhlIIeHHe Ha 30- 65% ypmKa5I H p;pyrHe BJIH5IHHH) CHJIhHee, qeM cPaKTop yp;o-
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apeHHH. 3TOT 3q><i>eKT KpenKO CBHsaH B KOppeJIHIl.HH C COOTHOIIIeHFleM P;OJIH KapTo<i>eJHI B ce
Boooopore, XOTH MexaHHSM Bosp;eHCTBHH He OObHCHeH no OTHOIIIeHHH K 24 <i>aKTopaM: XHMHH
H <pHsHKe ffOtIBbI, samHTbI pacTeHHH, arpo<i>HToTexHHKH H T. ;rJ;. yCTaHOBJIeHHa Heooxo;rJ;HMOCTb
yrJIy6neHHH HCCJIep;OBaTeJIbCKHX paooT B COTpyp;HHtIeCTBe B OOJIaCTH aHOJIotHH H nOtIBeHHOH
OHOXHMHH.
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DESIMEA DE PLANTARE CA fACTOR AL INTENSIVIZARII
PRODUCŢIEI DE CARTOF

I. CEAUŞESCU*), M. BERINDEI, C. DRAICA şi G. MORAR

Experienţele efectuate în perioada 1974-1976, în 24 localităţi,

cu diferite doze de fertilizare, în condiţii de irigare şi neirigare, au scos
în evident? următoarele:

- In anii eu condiţii termice favorabile pentru cartof, în condiţii

de irigare, cea mai mare producţies-a realizat la desime..? de 75 000 cuiburi/
/ha, folosind tuberculi de 35-45 mm în diametru. In condiţii termice
mai puţin favorabile, desimea de plantare trebuie să fie 60000-75000
cuiburi/ha, chiar la folosirea tuberculilor cu diametru de 60 mm.

- În ceea ce priveşte producţia cartofu1ui pentru sămînţă în
zonele închise, cercetările efectuate au demonstrat că desimea de plantare
trebuie stabilită în funcţie de soi şi mărimea tuberculilor folosiţi 1<'1
plantare. Astfel, la soiurile Măgura şi Desiree, care fac tuberculi puţini

la cuib dar mari, cea mai mare producţie (25,5-30,7 t/ha) s-a realizat
la desimea de 80. 000 cuiburi/ha, pe cînd la soiul Colina, care face un
număr mijlociu de tuberculi la cuib şi Eba, care face mulţi tuberculi
la cuib, desimea optimă este 60000 cuiburi/ha.

- Folosirea dozelor mai mari de îngrăşăminte nu este raţională

fără trecerea la desimi mai mari de plantare, iar pe de altă parte nu se
poate vorbi de desime optimă şi deci de intensivizarea producţiei de cartof
fără calibrarea tuberculilor pe mărimi în funcţie de soi.

Cercet~rile cu privire la desi mea de plantare a cartofului sînt tot atît
(te vt:chi fa şi cercet~rile la cartof în general. Deoarece lns~1 arest fador este
decisiv în obţineEca de mari productii, problema prezintă cercctătorului me
reu aspecte noi. In Rom~lnia, BERI1\DEI şi celab. (1965, 1967, 1972) au cer
cetat şi au recomandat desiwi1e care se folosesc aCUlll în producţie, pentru
toate scopurile de CUltiV3:E' ti cartofului. Cercetările actuale au avut drept
scop .să stab.iieasc2 cum poate fi miirit~ contribuţia acestui element de tehno
logie în procesul intensiviz{trii producţit'i de cartof pentru consumul de toamnfl
~arnă şi samînţă.

METODA DE CERCETARE. Sînt prezentate în această lucrare rezultatele experi~
mentale obţinute în experienţe polifactoriale recente privind influenţa desimii şi mărimii

materialului de plantat asupra producţiei în culturile de cartof pentru consumul de toamnă

iarnă şi sămînţă, la distanţa actuală de 70 cm între rînduri.

*) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.



52 I. CEAUŞESCU ŞI COLAU.

Astfel, tabelele 1, 2, 8 şi figurile 1 şi 2 prezintă datele medii extrase din experienţele
efectuate în 24 localităţi în anul 1974 şi 1975, la diferite nivele de fertilizare, în condiţii de
irigare şi neirigare, iar în tabelele 3, 4, 5 şi 7 sînt redate rezultatele medii obţinute la Braşov

în anii 1974-1976, la diferite soiuri şi nivele de fertilizare, la categoria biologică Ia (fără

întreruperea vegetaţiei).
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Fig. 1 - Influenţa desimii de plantare asupra pro
ducţiei de tuberculi, funcţie de calibruI cartofilor
de sămînţă (Effeet of density of plants an tubers

yieId, depel1ding an seed tuber size)

REZIJLTAl E ŞI DISCUŢii. Rezultatele medii pe ani, loca li t:'lţi, ~oiuri~

mărimi de tuberculi şi agrofonduri confirmă vechile recomand5ri. Conside
rîndu~le Însă :in mod analitic, concluziile, CltflOscute deja, pot fi mult îmbună
tăţite.

Din tabelul 1 se constată că în anii cu condiţii termice favorabile pen
tru cartof, cum a fost anul 1974, în condiţii de irigare, cea mai mare produc
tie s-a realizat la dc-;simea de 75 000 cuiburi /ha folosind tuberculi la calibrul
35-45 mm. În âHul 1975, cu condiţii termice mai (Juţin favorabile, s-au ob
tinut rezultatple din tabelul 2. l.a tuberculii cu calibrul 30-45 mm s-au ob
ţinut practic aceleaşi producţii la desimile dt~ 45 000 şi 75 000 cuiburi/ha.
In cazul calibruIui de 60 mm s-au realizat producţii mai mari la desimile de
60 000 şi 75 000 de cuiburi la hedar. }\'\enţionînd taptul că ani cu asemenea
ternperaturi ridicate în a doua parte a verii ca anul 1975 se întîlnesc IlestuJ
de rar şi că nu se cup-osc în primăvară condiţiile termice din lunile iulie şi

august, apare evidentă necesitatea maririi desimii ele plantare a cartofului
pentru condiţii de irigare.
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Tabelul 1

.Influenta desimii de plantare asupra producţiei de tuberculi în cultura irigată a cartofului pentru
consum de toamnă (anul 1974, media pe 5 localităţi)

(Effect of density of plants on tuber y ield of a potato crop grown under irrigation and des
tinated to consumption during autumn)

Soiuri semitimpurii Soiuri semitîrzii
Desimea cuiburi/ha (Medillm early varieties) (Medillm late varieties)

(Density)

t/ha \ % \ dif. t/ha I % I dif.

30000 39,0 88 _5,2°°0 44,0 88 _5,9°°0

45000 44,2 100 - 49,9 100 -

60000 46,2 105

I
2,0* 51,8 104 1,9*

75000 49,9 113 5,7* ** 54,9 110 5,0***

DL 1,9 -2,6 -3,5 t

În conditii de neirigare, cort'lînd clesimea de plantare cu calibru] cart-o
filor de sămîntă folosiţi la plantare, S-ClU obţinut rezultatele din fig. 1. In
cazul tuberculilor cu calibrul de 30 mm, fea mai mare producţie se realizează

la desimea de 70 000 cuiburi/ha; în cazul c~·ilibrelor de 45 ~i 60 mlTl, desimea
optimă de plantare es~e de 60 000 cuiburi/ha.

Rezultatele cu privire la procelltul de tuberculi comercializabUi reali
za ti îll diversele variac.te urmărite arată că acesta nu sCCide .semnifica ti v la
desimile de 60 000 şi chiar 75 000 de cuiburi la hectar.

Din corelmea desimii rIe plantare cu soiul de cartof se constată C2, indi
ferent de tipul de soi, producţia cea mai mare s-a realizat la dt':simea de 60 000

Tabelul 2

Influenţa desimii de piantare asupra producţiei de tuberculi În cultura irigată a cartofului
pentru consum de toamnă (anul 1975, media pe 6 localităţi)

(Effect of density of plants on tuber yield of a potato crop grown under irrigation and
destinated to consumption during autumn)

Calibrul tuberculilor de sămînţă plantaţi (Size of tubers used as seed)
Desimea

30 mm

I
45 mm

I
60 mmcuiburi/ha

(Density)
t/ha I I dif. t/ha I % I dif. t/ha \ % I dif.%

30000 28,5 84 _5,3°°0 32,3 89 _3,8°°0 34,6 92 _2,9°°0

45000 33,8 100 - 36,1 100 - 37,5 100 -
60000 34,3 101 0,5 35,8 99 -0,3 39,1 104 1,6***

75000 33,9 100 0,1 34,9 97 _1,2°° 38,4 102 9*

DL 5% 0,8 0,8 0,8
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cuiburi/ha (tabelul 3). În ceea re priveşte producţia de cartof ,k s:imînţăSTAS
la recoltarea de la maturitate rezultatele sInt deost'bit de interesante: la soiu
rile Măgura şi Desin~e, care far tuberculi puţini şi mări la cuib, cea mai mare
productie, de 25,5-30,7 t/ha, s-a realizat la desi mea de RO 000 cuiburi/ha, iar
la soiul Colina, care face un numar mijlociu de tuberculi la cuib şi la soiul
Eba, car~ face mulţi tuberCllli la cuib, desimea optimă este ne 60 000 cui
buri/ha.

Tabelul 3

Influenţa desimii de plantare asupra producţiei de cartofi În funcţie de soi
(Effect of density of plants on tuber yield of four varieties)

Braşov, 1974--1976

Desimea
Producţia totală Producţia de sămînţă

Soiul (Total yield) (Seed yield)
(Variety) cuiburi/ha

(Density)

I I I semn. t/ha I I I semn.t/ha reI. dif. reI. dif.

40000 42,2 100 -- 19,8 100 --
Măgura 60000 43,4 103 1,2 24,3 123 4,5 ***

80000 42,0 100 -0,2 25,5 129 5,7 ***
-- -- -- --

40000 46,9 100 -- 25,6 100 --
Colina 60000 47,3 101 4,0 *** 30,3 118 4,7 ***

80000 46,7 100 --0,2 31,3 122 5,7 ***-- -- --
40000 45,2 100 -- 22,1 100 --

Desiree 60000 46,3 102 1,1 27,9 126 5,8 ***

80000 46,5 103 1,3 * 30,7 139 7,6 ***-- -- -- --
40000 43,2 100 -- 26,6 100 --

Eba 60000 45,1 104 1,9 ** 31,2 117 5,6 ***

80000 44,3 103 1,1 31,5 118 4,9 ***

DL 1,3 ; 1,7; 2,3 l,a; 1,3 ; 1,9

Desimea de plantare trt'Dllie stabilită în funcţie de calibrul cartofilor
de sămînţă folosiţi la plant(ire (tabelele 4 ~i 5). Cînd s-a folosit un nivpl mediu
de fertilizare, calibrul cartofilor de s{tmînt3 inf1uentează nesernnifirativ de
simea de plaritare a cartofulu! (tabelul 4) şi nu se ju~tific_0 trecerea la desimi
mai mari rl.~cît cele rezultate din cercetările mai \f'chi. In condiţii de ferti
lizare ~uperi()ară, a;;a cum rezultă din tabelul 5, .se ohţin productii mult mai
mari la desimile mari. Atît la soiul semitîrziu Desiree dt si la soiul tîrziu
Eba, în cazul tuberculilor (h~ sămînţă cu c3librul de 30-40 mm, desimea
optimă ele plantare ţ'ste de 80 000 cuiburi/ha; pentru calibrele de -10--;;0
şi 50-55 mm desirnea optin~3 este de 60 000 cuiburi/ha. Din 3Cf'ste rezultate
se impun două conclllzil deosebit de importante pentru intensivizarea pro
rlucţiei de cartof: (a) folosirea dOlelor mari de 21;f!ră~ăminte chimice, aşa cum
se fPcomi-wdă şi se practică în prezent la cartof, nu este raţională fără trecerea
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Tabelul 4

Influenţa desimii de plantare asupra producţiei de tuberculi, funcţie de calibrul cartofilor de
sămînţă plantaţi, cu nivel de fertilizare mediu -120 kg/ha s.a. NPI(

(Effect of density of pJants on tuber yield in function of size of tuber seed on a medium
fertilized soil)

Braşov, 1974-1976

Calibrul Desimea
Soiul Desiree Soiul Eba

tuberculilor de plantare,

I I I I
plantaţi, mm cuiburi/ha

t/ha % dif. t/ha OI. dif.(Size) (Density) /0

30-40 40000 40,2 100 - 40,1 100 -
60000 41,0 102 0,8 42,0 105 1,9*
80000 41,2 102 1,0 40,3 100 0,2

40-50 40000 44,3 100 - 45,5 100 -
60000 45,9 104 1,6 43,8 96 _1,7°
80000 44,0 99 -0,3 43,9 96 -1,7°

50-55 40000 50,5 100 - 46,5 100 -
60000 49,7 98 -0,8 47,6 102 1,1
80000 48,2 95 _2,3°° 45,3 97 -1,2

DL 1,7; 2,3; 2,9

Tabelul 5

Influenţa desimii de plantare asupra producţiei de tuberculi, funcţie de calibrul cartofilor
de sămînţă plantaţi, pe nivel superior de fertilizare (260 kg/ha s.a. NPK)

(Effect of density of plants on yield depending on seed tuber size, on a high fertilized soil)

Braşov, 1974-1976

Calibrul Desimea
Soiul Desiree Soiul Eba

tuberculilor de plantare

I I I I
plantaţi, mm cuiburi/ha

t/ha % dif. t/ha % dif.(Size) (Density)

40000 38,3 100 - 38,1 100 -
30-40 60000 41,9 109 3,6* ** 41,0 108 2,9***

80000 47,8 125 9,5*** 42,2 111 4,1***

40000 45,0 100 - 43,5 100 -
40-50 60000 46,5 103 1,5 44,4 102 0,9

80000 47,1 105 2,1* 46,2 106 2,7**

40000 47,3 100 - 44,6 100 -
50-55 60000 50,4 107 3,5*** 46,9 105 2,3***

80000 52,2 110 4,9*** 47,2 106 2,6***

DL 1,7 ; 2,3; 2,9
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la desimi mai mari de nlafltare a carta/ului; (b) nu se poate vorbi despre c1fsimea
optimă de plantare la cartof şi deci despre intensivizarea producţiei ele cartof,
fără calibrarea cartofilor de sămînţă. Pe haza a numeroase cercetări se reco
mandă calibrarea pe mărimile din tabelul 6.

Tabelul 6

Calibrul cartofilor de sămînţă folosiţi la plantare
(Size of seed tubers used at planting)

Forma tuberculilor

I
Calibrarea (Calibrating)

(Size of tubers)
simplă I fracţionată

A. Tuberculi rotunzi şi 35-45 rnrn
rotunzi-ovali *) 35-60 rnrn 45-60 rnrn

B. Tuberculi ovali şi 30-40 rnrn
ovali -lungi **) 30-55 mm 45-55 rnrn

*) Soiurile (Varieties): Jaerla, Muncel, Colina, Măgura, Merkur, Ora, Uran,
Firmula, Manuela (tubers round and round oval)

* *) Soiurile (Varieties): Resy, Ostara, Bintje, Spartaan, Desiree, Eba, Procura
(tubers oval and long oval)

Analiza eficientei economice a mărimii desimii de plantare, în funcţie

de nivelul d~ fertilizare şi mărimea cartofi lor de sămînţă p1r.mtati se prezintă

în tabelul 7. Aşa cum rezultă din datele prezentate în acest tabel, se COiistată

c:1 mărirea desimii de planta re este o măsură eficientă şi din punct de vedere
al beneficiului realizat, mai ales în cazul folosirii dozelor mari de 5'ngrăşă

minte.
Cercetările efectuate de !~ FR INDEI şi colab. (1965) au demonstrat că

productia de cartofi la unitatea de suprafaţă este deterffiinată de numărul

de iuberculi recoltaţi. Acesta din urmă însă, depinde de numărul de tulpini
principa!e de pe suprafata recoltată care este determiuant pentru mărimea

suprafeţei !oliare şi decisiv în asigurarea cantităţii de asimilate pentru pro
ducţia de tuberculi. Din rezultatele prezentate în tacelul R se deduce că, la
desimile care au dat cea mai mare productie în experienţele analizatE' anterior,
se realizează 230000-280000 tulpini principale la hectar. Corelaţiile dintre
numărul de tulpini principale la cuib, mărimea tuberculilor de sămînţ.1 şi

desimea dp plantare sînt prezentate în figura 2. Cunoscînd numărul optim
de tulpini principale pentru hectarul de rartof, cunoscînd numărul de tul
pini principale la cuib în funcţie de Ul8.rimea tuberculilor de sămînţă, se poate
calcula de către fiecare cultivator de cartof desimeCl optimă de plantare în
funcţie de calibrul cartofilor de sămînţă de care dispune pentru fiecare tarIa.

CONCl.UZII. (1) Stabilirea desimii optime de plantare trebuie să se efec
tueze în funcţie de soi, mărimea tuberculilor planta ţi, nivelele de fertilizare
şi c.onditiile de mediu. (2) În eulturile de cartof pentru consum, realizarea
a 70--75 mii cuiburi/ha folosind tuberculi mici (30-45 rom) şi 55-60 mii
cuiburi/ha folosind tuberculi mijlocii (45-55 mm) devine o necesitate pen-
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Tabelul 7

Eficienţa economică a mărimii desimii de plantare, funcţie de nivelul de fertilizare şi calibrul
cartofilor de sămînţă plantaţi, la soiul Desiree

(Economical efficiency of plan! density variation depending on fertilization leveJ and seed
tubcr size at variety Desiree)

Braşov, 1974-1976

Beneficiu
BeneficiuNivel Calibrul Desimea, Productia Cheltuieli planifi-

de fertilizare, tuberculilor mii totală, totale, cat*), realizat, Cost,
s.a. kg/ha plantati, mm cuiburi/ha t/ha mii lei mii lei/ha mii lei/ha Iei/tonă

NPJ\ (Size) (Density) (Yield) (Expenses) (Income (Income (cost)
planned) realized)

40
I

40,2 9,0 9,9 27,2 223
30-40 60 41,0 10,0 11,0 26,9 243

80 41,2 11,1 12,2 25,9 269

40 44,3 11,0 12,0 28,9 248
120 40-50 60 45,9 13,1 14,4 28,2 285

80 44,0 15,3 16,8 24,3 347

40 50,5 12,9 14,2 32,5 255
50-55 60 49,7 15,8 17,4 28,9 317

80 48,2 19,0 20,9 24,4 394

40 38,3 9,8 10,7 24,7 255
30-40 60 41,9 10,8 11,9 26,9 257

80 47,8 11,8 13,0 31,2 247

260 40 45,0 11,8 13,0 28,7 262
40-50 60 46,5 13,9 15,3 28,0 299

80 47,1 16,0 17,6 26,4 246

40 47,3 13,6 14,9 29,0 298
50-55 60 50,4 16,5 18,1 28,9 327

80 52,2 19,8 21,8 27,2 379

$) 110% din cheltuieli totale.

Tabelul 8

Influenţa desimii de plantare asupra numărului de tulpini principale şi a suprafeţei foliare
(Effeet of density of plants on number of main stems and on foliage ar~a)

LC.C.S. Braşov, 1974

Număr de tulpini principale
Suprafaţa fali ară (Foliage area)

Desimea de plantare, (Number of stems)
număr cuiburi/ha

I I(Density) la cuib la ha cm2/cuib m2/ha(in a haulm) (in a haulm)

30000 4,0 120000 8000 24000
45000 3,5 157500 5500 25000
60000 3,8 228000 5300 32000
75000 3,7 277 500 5000 37000
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Nr.lupil7ipr/iJc.
la cu/o

7

6

mal'linea .
01, <-.'--r,-------;,r-------r,--!CloeÎcuIJIoÎ

30 45 60 mm de sBmliţa

Fig. 2 - Numărul de tulpini principale la cuib în funcţie de mări

mea tuberculilor de sămînţă (Dependence of number of main
stems in a hill on size of tuber seed)

tru valorificarea dozelor mari de îngr8şăminte ce se recomandă 13 c(irtoI.
Folosirea tuberculilor mai mari de 55 !llm devinE' neeconomică prin cantita
tea mare de sămînţă plantată/ha. (3) In culturile de cartuf pentru sămînţă

(categoriile biologice inferioare) pentru a realiza un procent ridicat de sămînţă

STAS este necr'sar ca desimea de plantare să fie de i5-S0 mii cuiburi/ha folo
sind tuberculi mici şi 60-65 mii cuiburi/ha folosind juherculi mijlocii la
soiurile care formează multi tuberculi/cuib, dar mari. In schimb la soiurile
care formează mulţi tuberculijcuib şi mici, desi mea de plantare se poate re
duce cu 5-10 mii cuiburi;ha. (4) Re&lil.area I1nu~ număr de 230---280 Imi
tulpini principale'ha, indiferent de ITi8rimea tuberculilor plantaţi, trebuie să

devină obiectivul de bazo al fiecărui cultivator de cartof în stabilirea desimii
optime de plantare.

DENSITY OF PLANTS PER HECTARE AS A FACTOR OF POTATO
CROPPING INTENSIVIZATION

Summary

Experiments carried on in 1974-1976 in 24 places with different rates of fertilization
under irrigation or not irrigation conditions have lead to the following conclusions:
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In the years termicaIly favorable to the potato crop the bestyield under irrigation
was obtained by planting 75,000 tubers (size of 35-45 mm) on a hectare. In the years termi
cally less favourable the best density was 60,000-75,000 plants/ha even when tubers over
60 mmm sized are used.

- In the fields for seed production for varieties like Măgura and Desiree that get a
few tubers (but big ones) the best yield (25.5-30.7 tlha) was the result of a density of 80,000
plants/ha; for varieties like Colina with tubers of medium size and Eba with numerous tubers
hale the optimum density is 60,000 plants/ha.

- the big rates of fertilizers are not suitable at small densities of plants, but to increase
the density firstly a calibrage of the seed tubers in dependence on the variety must be made.

DIE PFLANZDICHTE ALS FAKTOR ZUR STEIGERJJNG DES
KARTOFFELERTRAGES

Zusammenfassung

Die in der Zeitspanne 1974-1976 in 24 Ortschaften ausgefUhrten Versuche mit ver
schiedenen Dilngerdosen unter bewasserten und unbewasserten Bedingungen ergaben folgendes:

In den J ahren mit gilnstigen Warmeverhaltnissen filr die K.artoffel, wurde bei der
bewăsserten K.ultur der gr6sste Ertrag bei einer Dichte von 75000 Nester je Hektar erzielt,
mit Knollen von 35-45 mm im Durchmesser. Unter weniger gilnstigen Warmebedingungen
muss die Pflanzdichte 60000-75000 Nester je Hektar sein, selbst wenn K.nollen von 60 mm
Durchmesser benutzt werden.

Was die K.artoffelproduktion fUr Pflanzgut in geschlossenen Zonen betrifft, haben die
Forschungen erwiesen, dass die Pflanzdichte je nach der Sorte und der Gr6sse der zum Pflanzen
verwendeten K.nollen festgelegt werden muss. So wurde zum Beispiel bei den Sorten Măgura

und Desiree, die wenige aber grosse K.nollen je Nest erzeugen, der gr6sste Ertrag (25,5-30,7t/ha)
bei einer Dichte von 80000 Nester je Hektar erzielt, wahrend bei der Sorte Colina, die eine
mittlere Zahl K.nollen je Nest erzeugt und Eba, welche viele K.nollen je Nest erzeugt, die Pflanz
dichte 60000 Nester je Hektar ist.

Die Verwendung von grossen Dilngermengen ist nicht angebracht, ohne zur gr6sseren
Pflanzdichte zu schreiten, andererseits kann nicht von der gilnstigsten Pflanzdichte und also
von der Intensivisierung der K.artoffelproduktion die Rede sein, ohne eine K.alibrierung der
K,nollen auf Gr6ssen je nach der Sorte.

rYCTOTA nOCAllKI1, KAK cvAKTOP I1HIEHCI1BI13AIlJ111
KAPTOepEnbHOrOTIPOH3BOllCTBA

Pe310Me

B 1974- 1976 rr. npoBe,n;eHHbIe OrrbITbI B 24 MeCTHOCT5IX rrpH pa3HbIx A03ax YAo6peHHH,
CopoweImeM H 6e3 orroweHlIe, np05IBHJIH CJIe,n;ylDmHe BbIBOAbI:

- B rOAbI C 6JIarOnpH5ITHbIMH AJI5I KapTo<peJI5I TeMrrepaTypHbIMH yCJIOBH5IMH, npII
opoweHHH, caMbIfi BbICOKHH ypOJKaH 6bIJI nOJIytIeH npH rycToTe 75 000 rHe3A/ra, ynoTpe6JI5I5I
KJIy6mI AJI5I nocaAKe OT 35 AO 45 MM B AHaMeTpe. IlpH TeMnepaTypHbIx 60JIee XY2KHX yCJIOBHH,
CaMa5I nOAXOA5Ima5I rycToTa nocaAKH AOJI2KHa 6bITb OT 60 000 AO 75 000 rHe3Ara ,n;aiKe Tor,n;a,
Kor.n;a ,n;HaMeTp KJIy6HeH HMeeT 60 MM.

- TIo nOBo,n;y npoH3BoAcTBa KapTo<peJI5I, npeA03Hal.J:eH ,n;JI5I CeM5IH B 3aKpbITbIX 30Hax,
npoH3BeAeHHbIe OnbITbI npo,n;eMoHcTpHpOBaJIH, l.J:TO rycToTa npH noca,n;Ke ,n;OJI2KHa 6bITb yCTa
HOBJIeHa HMe5I B BH,n;y COpT H pa3Mep ynoTpe6JI5IeMbIX AJI5I nocaAKe KJIy6HeH. TaKHM 06pa30M,
V COpTOB M3rypa II ,UeCHpee, KOTopbIe 06pa3ylDT MaJIO, HO 60JIblliHX no pa3Mepy KJIy6HeH
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B raes;rJ;e, CaMhIH BhICOKHH ypO)KaH (25,5-30,7 Tira) 6hIJI nOJIylleH npH rycToTe 80 000 rHeS;lJJra~

B TO BpeMH KaK y copTa KOJIHHa, KOTOphIH 06pasyeT cpe;rJ;Hee KOJIHqeCTBO KJIy6HeH H COpT
36a, KOTOphIH HMeeT 60JIbllIOe KOJIHqeCTBO KJIy6HeH B rHeS;rJ;e, OnTHMaJIbHaH rycToTa eCTb np"
60000 raes;rJ;/ra.

- YnoTpe6JIeHHe 60JIbllIHX ;rJ;OS y;rJ;06peHHH CQHTaeTCH He060cHoBaHHoH 6es nepexo;rJ;a
K 60JIblIlHM rycToTaM noca;rJ;KH, a B TO )Ke BpeMH, HeJIhSH rOBopHTh 06 OnTHMaJIhHOH rycToTe,
TO eCTh 06 I1HTeHCHBHsaUHH 6es TOro, QT06bI KaJIH6pHpOBaTh KJIy6HH BsaBHCHMOCTH OT copTa.
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REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND M;ĂRIREA DISTANŢEI INTRE
RINDURILE DE PLANTE IN VEDEREA MECANIZ ARII TOTALE
A CULTURII CARTOFUllJl PENTRU CONSUM IN TOA.vlN Ă-IARN Ă

IN CONDIŢII DE CUlTUR Ă NEIR!GAT,A (Comunkarea 1)

M. BEIUNDEI, G. MORAR, H. BREDT, D. SCURTU,
1. BRETAN1), 1. SIMIONESCU1), MARIA NĂFORNIŢĂ2),

1. MĂZĂREANU, I. BORA, IOANA VLĂDUŢIU, LIDIA
GEAMĂNU3), 1. CĂLINOIU4), ST. HOMORODEANU5) şi

GH. PAMFIL

În anii 1974 şi 1975 s-au efectuat cercetări în vederea stabiliri i
oportunităţii măririi distanţei între rînduri Ia cultura cartofului, în cele
mai variate condiţii de climă şi sol din ţară. S-au experimentat variante
cu 60-70-(75)-80-90 cm între rînduri, pe două agrofonduri, cu două

Spiuri şi trei mărimi ale materialului de plantat, Ia desimi de plantare
cuprinse între 30000 şi 70000 de cuiburi la hectar. S-a constatat că prin
mărirea distanţei între rînduri de Ia 70 Ia 80 cm producţia totală de tuber
cuIi nu a fost practic afectată. Efectul de mărire a distanţei între rînduri
este diferit, în funcţie de grupa de precocitate a soiurilor, zona climatică

şi conţinutul în argilă al solului. În condiţii de neirigare, conţinutul de
argilă al solului de peste 30% (fracţiunea gramulometrică sub 0,002 mm)
este un factor limitativ pentru producţie numai Ia distanţe mai mari de
80 cm între rînduri.

In cultura eartofului au suryenit de-a lungul anilor modifid:lri de culti
vaţie determinate atît de pro~resul general 31 ştiinţei şi tehnidi, cît şi de nece
sităţile omenirii de a creşte producţia, randamentul muncii, productivitatea
maşinilor, eficienţa şi rentabilitatea economică etc.

În perioada 1939-19·10 S-3 pus problema cultiyării cartofului în rinduri
echidistC1nte. Astfel multe ţări europene s-au stabilizat la o distanţă egală

cu jumătate din ecartamentul tractorului: 62,5 cm în R.F. Germania, R.D.
Germană, R .S. Cehoslovacă, Olanda sau 70 C111 în Anglia, Danernarca, U. R .S.S.
(BURGHAUSE!'2, 196G).

1) I. A. Cluj-Napoca;
2) I. A. Timişoara;

3) LA.N.B. Bucureşti;

4) S.c.P. Tg. Jiu;
S) S.c.P. Geoagiu.
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Aceste distanţe s-au menţinut pînă în anii 1958-1960, cînd în lume au în
ceput să apară tractoare mai puternice şi agrega te complexe autopropulsate
cu putere sporită şi lăţime mai mare de lucru, dar mult mai grele şi lăsînd

pe sol urme mai laţe. Acest fapt a sporit net efectul de utilitate şi produetivj
tate al lucrărilor. In ţările avansate din punct de vedere industrial şi econo
mic s-a ajuns la mărirea distanţei dintre rînduri la cultura cartofului pînă la limi
tele la care se îndeplineau cerinţele tehnologice şi economice. Astfel s-au mărit

distanţele la 75 cm în R .F. Germania, R .D. Germană,Olanda, R .S. Cehoslovacă;
la 76 cm în Anglia pentru soiurile timpurii ŞI 91 cm pentru soiurile tîrzii sau
]a peste 80 CUl în S.U.A. (86 cm în .Michigan, 81 cm în Ohio şi 90 cm în Cali
fornia), în funcţie de sistema de maşini existentă, posibilităţile tehnice, avcm
tajele economice, specificul condiţiilor pedoclimatice, tradiţieete. (FRIESLA
BEN şi KOPPEN, 1975; CHASE, 1977; EDDO\VES, 1977; HUNN:IUS,
1977; .MOSLEY, 1977; jVAN DER. ZAAG, 1977). La stabilirea concretă a
distanţei mai concură şi factorul organizatoric,' respectiv compatibilitatea
distanţei între rînduri la cartof cu distanţele dintre rînduri la alte plante din
asolament: grîu, porumb, sfeclă, soia, mazăre, etc., care diferă în funcţie de
ţară, provincie, condiţii pedoclimatice etc.

Actual mente, în lume există o preocupare intensă în creşterea produc
tivităţii maşinilor şi în creşterea producţiei medii Ia hectar, care sînt privite
atît separat, cît şi în complex. De aceea multi cultivatori de _cartof sînt încă

în căutarea celui mai bun şi mai economic sistem de cultivare. In timp ce unele
ţări se orientează în mărirea distanţei dintre rînduri (Olanda, Suedia, Franţa,

Anglia), alte ţări ar dori să o reducă(S.U.A.~Ohio) sau caută modalităţi de
schimbare a sistemului în dnduri echidistante prin sisteme de benzi cu rînduri
închise (S.U.A.--.Michigan, Suedia, R.F. Germania) (BERINDEI, 1965 si
1969; KOUWENHOVEN, 1976; ALLEN, 1977; CHASE, 1977; CROSNIER,
1977; HUNNIUS şi MUNZERT, 1977; MOSLEY, 1977; SVENSSON, 1977).

Unul dintre considerentele biologice care a permis mărirea distanţei

între rînduri este capacitatea plantei de cartof de a se adapta formei spaţiului

de nutriţie (BERINDEI şi colab. 1965; BURGHAUSEN, 1966), producţia

totală de tllherculi practic nescăzind dacă se menţine aceeaşi desime de cui
buri la hectar (BERINDEI si 'colab., 1965 si 1969; BLEASDALE si colab.,
1969; CONSTANTINESCU ~i colah., 1969; 'GEIGY, 1969; \VILSON, 1970;
GALL şi colab., 1971; HAHN, 1971; THAER, 1972; SCHOLZ, 1974; CHASE
1977; CROSNIER, 1977; EDDOWES, 1977; HUNNIUS şi 1V1UNZERT,
1977).

Conform altor rezultate experimentale, chiar dacă s-a înregistrat o uşoară

scădere a productiei totale (SVENSON, 1961; BOBROVICI şi colab., 1968;
SIDENKOşicolab., 1970; WILSON, 1971; KOUWEl'\HQVENşiVANOUWER
KERK, 1976; SVENSSON, 1977; VAN DER ZAAG, 1977) sau o uşoară creştere

(GALL, 1968; }\10SIN şi colab., 1969; HAHN, 1971; SHOTTON, 1971;
ALLEN, 1977; lv\OSLEY, 1977) în functie de efectele mecanizării, soiul cul
tivat şi fertilitatea solului, prin' mărirea distanţei între rînduri nu s-a influen
ţat semnificativ producţia totală; alegerea unei anumite distanţe între rîn
duri a fost determinată de nevoile de mecanizare (SVENSSON, 1961; BERIN
DEI şi colab. 1965; PROCTOR, 1969).
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In R.D. Germană şi R.F. Germania, prin mărirea distantei între rînduri
de la 70 la 75 cm a crescut productivitatea muncii cu cca 30% la lucrările de
plantat şi întreţinere şi respectiv cu 20 % la recoltat (GALL, 1968), ca urmare
a reducerii numărului ,ce rînduri şi a lungimii acestora (de la 16 km/ha cu
intervalul de 62,5 cm Între rînduri la 13,3 km/ha cu interval de 75 em)
(WSCH,OLTZ, 1971). Creşten'a productivităţii muncii la recoltare are ca urmare
şi faptul că în R.F. Germania biloanele se fac în general mai mici decît în
Olanda (după KOU\VENHOVEN şi OUWER KER K, 1975), unde cercetări
recente au arătat că, la mărirea distanţei între rînduri, volumul de sol la
metru liniar de lungime a rîndului a crescut în medie cu 18%
la intervalul de 90 cm, faţă de intervalul de 75 cm şi cu 26% faţă de volu
mul de la intervalul de 67 cm între rînduri, în timp ce volumul de sol uscat
trecut prin combină a scăzut odată cu scăderea lungimii rîndurilor la inter
valul de 90 cm, numai cu 1~'o faţă de 75 ClTl, respediv cu 4(!,o faţă de 67 cm
între rînduri, tocmai din cauza volumului sporit de pămînt realizat prin biloa
ne mai mari la distanţe mai mari (KOU\VENHOVEN şi VAN OUWERKERK.
1976). Dacă adîncimea de plantare de la vîrful bilonului la baza tuherculului
se păstrează constantă, prin mărirea distanţei între rînduri toate dimensiu
nile bilonului cresc corespunzător. Se apreciază ca optimă mărimea bilonului
de 600 cm2 în secţiune transversală, care satisface cerinţele de formă şi mărime

a cuibului în vederea realizării parametrilor de cultivare ca: distributia la
terală a iuberculilor în bHon, reducerea numărului d~ tuberculi înverziţiy
reducerea pierderilor la recoltare (KOUWENHOVEN şi VAN OUWEHKERK,
1976). .

Pentru realizarea unor biloane de dimensiuni corespunzătoare pentru
dezvoltarea normală a plantelor de cartof se poate interveni din punct de vc
dereagrotehnic pe două căi: fie prin mărirea distanţei între rînduri,cînd se
creează posibilitatea ridicării unui strat mai mare de pămînt pe bilon, fie prin
ridicarea bilonului în înălţime. Ridicarea în înălţime la aceeaşi bază de stabili
tate a bilonului creează forme instabile de aşezare a pămîntului peste cuib, sau
forme de bilon necorespunzătoare pentru dimensiunile de formare laterală a
cuibului. Mai mult, pe soIurile grele, mărirea adîndmii de mobilizare a stra
tului atinat duce la scoaterea bulgărilor şi aşezarea lor în bilon, fapt total
nedorit pentru recoltarea cu combina.

Prin mărirea distanţei între rînduri pe soIurile mai grele, cu conţinut

mai ridicat de argilă, la aceeaşi adîncime a stratului de sol mobilizat poate
fi făcut un bilon mult mai mare (VAN DER ZAAG, 1977).

În mecanizarea lucrărilor la cultura cartofului problema prineipală
care se pune este mărimea urmei lăsată de roţile tractorului pe rigolele dintre
biloaI1e.· Considerînd forma bilonului trapez (fig. 1), KOU\XfENHOVEN şi

VAN OUWER.KERK (1977) au calculat mărimea rigolei cu formula Î\\"5 ==

= (L-~W) -+ 10 cctg. a ajungînd la concluzia că la m5rirea distanţei dintre
rînduri rigola a crescut în lăţime numai cu 1/3 din cît a crescut intervalul
dintre rînduri şi că evitaf(~a călcării taluzului de către un tractor cu lăţimea

pneur:]or de 16 tali s-a realizat numai la distanţa de 105 cm între rînduri.
Volu,mul mai mare de pămînt pe. bilon şi pierderea mai mică din volu

mul hiIonului în perioada plantat-recoltat, rezultat prin mărirea distanţei

între rînduri la 75 C1l1, a redus procentul de tuberculi înverziţi (BUR GHAU-
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Fig. 1 - Calculul distanţei dintre biloane în funcţie de mărimea distanţei dintre rînduri
(după KOUWENHOVEN şi VAN OUWER KER K, 1976) (Calculation of distance

between hills in dependence· on the distance between rows)

SEN, 1966; SCHOLTZ, 1974). La un efect de tasare 'mai mic s-a redus numărul
de bulgări, a scăzut procentul de vătămare a tuberrulilor recoltaţi cu combina
şi proporţiade tuberculi nematuri cu leziuni mecanice (HAHN, 1971; SCHOLTZ,
1971; SCHOTTON, 1971; ZUMBACH, 1971).

În alegerea unei distanţe concrete între rînduri se ţine cont şi de factorul
climă. La peste Î5 rIn între rînduri, blloanele au rămas mai mult timp expuse
razelor solare, care le-au uscat (HUNNIUS, 1977), încît la soiurile care au
perioad~ de vegetaţie scurtă, apa a fost un factor limitativ în acest caz (ALLEN,
1977). In condiţii de vegetaţie mai puţin favorabile pentru creştere, la
intervale de peste 75 em a fost necesar un timp mai lung pînă la. încheierea rîn
durilor, moment determinant al producţiei de tuberculi. La 90 cm
între rînduri, soarele a încălzit biloanele şi a ridicat temperatura solului,
'ceea ce a dus de multe ori la încolţirea secundară a tuberculilor (VAN
DER ZAAG, 1977). Prudenţa cultivatorilor care s-au limitat la 75 cm între
rînduri este justificată din acest punct de vedere, cu atît mai mult cu cît efec
ţul de u~care a biloanelor devine pozitiv îndeosebi în toamnă, la recoltare.
In condiţiile uIlei toamne ploioase, biloanele mai mari se usucă mai repede
şi mai bine, culturile cu 75 cm distanţă între rînduri permiţînd efectuarea
recolta tului într-un număr mai mare de zile (SCHOLTZ, 1971).

Pe de altă parte însă, încheierea foliajului peste intervalul dintre rîn
duri cu 14-17 zile mai tîrziu la culturile cu rînduri distanţate a însemnat
un cîştig mare de timp pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi pentru
evitarea extinderii manei cartofului în cultură (KOUWENHOVEN şi VAN
'OUWERKERK, 1976), iar aşezarea unui strat mai mare de sol pe bilon a
jucat un roi de filtru în calea .sporilor de mană (SCHOLTZ, 1974).

Deşi la 90 efi între rînduri distribuţia tulpinilor este sub optim, fapt
mai puţin vizibil în producţie (VAN DER ZAAG, 1977), cercetări efectuate
în Uniunea Sovietică arată că la distanţe mai mari între rînduri a crescut
randamentul fotosintetic, gradul de iluminare a frunze lor şi aeumulareade
substanţă uscată (DOROJKIN şi KONONUCENKO, 1968), repartiţia fa·
ediaţiilor fotosintetic active fiind mai uniformă în etajele superioare şi mijlo
,cii ale tufei, iar frunzele din etajul mijlociu contribuind mai activ la formarea
tuberculilor (SIDENKO şi GONCEARIK, 1970). Totuşi, numărul de tulpini
pe cuib a 'Scăzut, tulpinile alungindu-se uşor, iar foliajul total micşorîndu-se;
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ca urmare, numărul de tuberculi pe tulpină si pe cuib s-a redus usor la mă

rirea distanţei de la 75 la 90 cm (KOUWENHOVEN si VAN' OU\VER-
KERK, 1976). '

. Distanţa mai mare între rînduri a uşurat lucrările în terenuri cu pante
mIci. Unghiul pantei pînă la care s-a putut lucra fără sisteme speciale de con
ducere a ajuns la 8° pentru mărimea de 75 cm între rînduri (SCHOLZ,
1971) .

Cercetări recente, etectuate în Olanda, privind recoItarea cu combina
pe două rînduri, pe un sol bulgăros, cu greutatea volumetrică de 0,87 t!m3

,

au scos în evidenţă unele aspecte de productivitate. La o viteză de înaintare
a combinei de 2,9 km/h, încărcată la capacitatea totală, volumul de pămînt

trecut prin combină/m1s-a mărit cu 24 % la 90 cm între rînduri faţă de 75 cm,
fapt ce a redus proporţional viteza de înaintare a combinei. Volumul total
de pămînt plus cartofi, ridicat de pe un hectar a fost cu 4 % mai mare la varianta
cu 90 cm între rînduri comparativ cu aceea cu 75 cm, din cauza biloanelor
mai mari (cu toate că volumul de sol ridicat de combină pe hectar a fost mai
mare cu 3 % la varianta de 75 cm din cauza rîndurilor mai lungi la hectar)
(KOUWENHOVEN şi VAN OUWERKERK, 1976). Avînd în vedere
creşterea timpului de lucru cu 4%, reducerea pierderilor după combină

cu 54 % şi reducerea procentului de tuberculi tăiaţi cu 30 % şi vătămaţi cu
40% la distanţa de 90 cm, se pare că productivitatea re~oItatului la distanţe

mai mari este fără echivoc (KPUWENHOVEN şi VAN OUWERKJ:RK, 1976).
Rezultatele investigaţiilor în condiţiile ţării noastre arată că, dacă

prin mărirea distanţei dintre rînduri de la 70 la 75 cm nu a fost influenţat

prea mult costul, în schimb prin mărirea la 80 cm s-au redus cheltuielile pentru
executarea lucrărilor cu 113 lei/ha (BRIA şi BIANU, 1976).

,Deoarece investiţiile necesare pentru schimbarea setului de maşini

specifice culturii cartofului sînt foarte mari, trecerea la o distanţă mai mare
între rînduri se face treptat şi lent, dar indiferent de nivelul producţiei şi

puterea economică a cultivatOrilor, sensul evoluţiei fiind unul singur: de mărire

a distanţelor şi astfel a productivităţii mu~cii. În R.F. Germania (HUNN IUS,
1977), R.D. Germană (FRIESLEBEN şi KOPPEN, 1975), Suedia (SVENSSON,
1977) se desfăşoară procesul de trecere la 75 cm între rînduri, în timp ce în Olanda
a început deja trecerea de la 75 cm la 90 cm între rînduri (VAN DE,R ZAA)G,
1977). Ţările care au ajuns la o productivitate mare prin cultivarea la 90 cm
între rînduri, ca de exemplu Anglia, nu doresc să-şi mai schimbe distanţa între
rînduri, nici să revină la distanţe mai mici (BANKS, 1977; AL,LEN, 1977)
sau caută modalităţi de a menţine productivitatea muncii ridicată, concomi
tent cu creşterea producţiei, prin îndesirea rîndurilor necălcate de roţile trac
toarelor, cum este cazul statului Ohio - S.U.A. (MOSLEY, 1975).

Pentru prima etapă de cercetare, în lucrarea ~e faţă. ne-am 'prop~u~ să
studiem dacă este oportună, din punct de vegere al bIOlogIeI pl.a~teI,. marIrea
distanţelor între rînduri prin efectele acesteia asupra producţIeI ŞI elementelor

ei.
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METODA DE CERCETARE. În anii 1974 şi 1975 s-a organizat o experienţă în 18
localităţi din ţară, în cele mai variate condiţii de climă şi sol, atît Ia cultura irigată cît şi la
cultura neirigată. Experienţa a fost polifactorială, de tipul 2X 2X 4X 5 în anul 1974
de tipul 2X 4X 4X 3 în anul 1975. În primul an experimental fadorii şi graduările au
următoarele:

A = nivele de fertilizare: al agrofond moderat (N 60, P205 60, KzO 40) şi 3 2=
agrofond bogat (N = 120, P::P5 120, K20 80, + 30 tone/ha gunoi de grajd).

B = Talia soiurilor: două tipuri de talie (scundă şi înaltă) în zona cartofului pentru consum
timpuriu şi de vară soiurile Ostar3 şi respectiv Desiree, iar în zona cartofului pentru
consum de toamnă-iarnă soiurile Desiree şi respectiv Ora. Soiurile menţionate sînt
abordate doar sub aspectul habitusului şi al pretabilităţii lor la mecanizare.

C Desimea de plantare: CI = 30000 cuiburi la hectar; C2 45000 cuiburi la hectar;
c3 60000 cuiburi la hectar; c4 = 75 000 cuiburi la hectar.

D Distanţe între rînduri: dl = 60 cm, dz 70 cm, d; = 75 cm, d4 80 cm, d5 90 cm.
În al doilea an experimental, pentru o mai justă apreciere a producţiei la diferite dis

tanţe între rînduri pentru cele patru desimi de plantare, s-au luat în studiu trei mărimi ale
materialului de plantat, cu diametru! de 30; 45 şi 60 mm. S-a renunţat la distanţa intermediară

de 75 cm între rînduri şi la factorul nivel de fertilizare, folosindu-se un singur agrofond:
N 120, P20 5 = 120, KzO = 80 kg/ha şi 30 tone de gunoi de ~rajd/ha.

Procentul de argilă din soIurile pe care s-a lucrat reprezintă fracţia granulometrică din
sol sub 0,002 mm, iar textura solului a fost stabilită în urma analizelor de fizica solului pri
vind raportul Între nisip, praf şi argilă pe adîncimea 15-20 cm după metoda triunghiului
texturii (CHIRIŢA-BURT, citat de OBREJANU, 1964).

Experimentarea principalilor factori de mediu şi sol, naturali şi agrofitotehnici, este
dirijată după principiul parcelelor subdivizate.

Calculele şi interpretarea rezultatelor s-au făcut separat pe cei doi ani, atît pentru
cultura neirigată, cît şi pentru cultura irigată, prin metoda analizei varianţei, regresiei multi
ple şi ecuaţiilor polinomiale, pentru producţia totală de tuberculi, producţia comercială (tu
berculi mai mari de 40 mm), numărul de tuberculi la cuib şi greutatea medie a unui tubercul.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. S-a experimentat după

schema din fig. 2 pentru cultura neirigată a cartofului.
În anul 1974, rezultatele de producţie din 10 localităţi cuprinse în două

zone climatice scot în evidenţă diferenţe foarte semnificative între variantele
de distanţe dintre rînduri, precum şi interacţiuni, semnificative pentru produc
ţie, între fadorul distanţa între rînduri şi fadorul sol cu procent diferit de
argilă, şi între fadorul distanţă şi fadorul zonă climatică - umedă sau
subumedă (tabelul 1). Datorită diferenţelor foarte mari existente între zonele
climatice şi între soIurile cu conţinut diferit de argilă chiar în cadrul aceleiaşi

zone, producţia de tuberculi a depins în primul rînd de aceşti fadori. Astfel,
pentru combinaţiile de fadori de ordinul 2 (distanţe X desimt X procent de
argilă; distanţe X desimi X zone; distanţe X talie soi X procent de argilă;

distanţe X talie soi X zone; distanţe X procent de argilă X zone) se constată

in teracţiuni semnificative, datorate în pri mul rînd însuşirilor diferite de sol
dintre localităţi, precum şi diferenţelor climatice mari între zone. Analizînd
diferenţele între distanţe şi interacţiunile acestora cu zonele şi agrofondurile
experimentate, în medie pe 10 localităţi se constată că, pe măsură ce creşte

distanţa între rînduri, producţia de tuberculi are tendinţa de scădere, însă

între limitele de 70 şi 80 cm diferenţele sînt mici şi neasiguratestatistic (tabe-
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Fig. 2 Schema de experimentare la cultura neirigată a cartofului
în anul 1974. (Scheme of experiments carried on undeI'

unirrigated conditions in year1974)

luI 2). Diferenţele de producţie între variantele cu distante de 70 şi 90 cm, ca
de altfel şi între variantele cu 80 şi 90 cm, sînt foarte semnificative. La dis
tanţa de 90 cm întrerînduri, producţia de tuberculi scade mult şi foarte semni
ficativ. Pe cele două agrofonduri producţia de tuberculi are aceeaşi tendinţă

de scădere la creşterea distanţei de la 60 la 90 cm, pe ambele nivele de îngrăşare,

mai puţin pe agrofondul bogat (ca urmare a faptului că, la o aprovizionare
bună cu elemente nutritive, diferenţele între variantele de distanţă sînt es
tompate parţial de nivelul ridicat de fertilizare). În cadrul celor două zone
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Influenţa distanţei dintre rînduri asupra producţiei de tuberculi
(Effeet of distance betwecn rows on tuber yield)
10 localităţi, neirigat, 1974; pe zone c1imatice

Extras din tabelul analizei varianţei (From variance analysis table)

Tabelul 1

Cauza variabilităţii

I
SP

I
GL

I
S2 I F I F(P 5%)

I
S(Source of variation) (S.S.) (D.F,) (Sign.)

Distanţa între rînduri 81938 4 20349 21,8 2,3 ***
Distanţe X desimi 9980 12 832 0,9 1,7 -

Distanţe X soiuri 4684 4 1171 1,2 2,3 -
Distanţe X agrofonduri 2222 4 556 0,6 2,3 -
Distanţe X argilă 124400 16 1775 8,3 1,6 **
Distanţe X zone 15355 4 3832 4,1 2,3 *
Distanţe X desimi X soiuri 12478 12 1040 1,1 1,7 -
Distanţe X desimi X

X agrofond 7953 12 663 0,7 1,7 -
Distanţe X desimi X

X argilă 133580 48 2783 2,9 1,3 *
Distanţe X desimi X zone 25431 12 2119 2,3 1,7 *
Distanţe X soiuri X

X agrofond 1724 4 431 0,5 2,3 -
Distanţe X soiuri X

X argilă 57281 16 3580 3,8 1,6 *
Distanţe X soiuri X zone 13812 4 3453 3,7 2,3 *
Distanţe X agrofond X

7502 1,6X argilă 16 469 0,5 -
Distanţe X agrofond X

0,7 2,3X zone 2844 4 711 -
Distanţe X argilă X zone 83403 16 5213 5,6 1,6 *
Distanţe X desimi X

13523 12 1127 1,2 1,7X soiuri X argilă -

Distanţe (distanţa între rînduri) = distance between rONS; desimi = density of plants; soiuri =
= varieties; agrofonduri = fertilization; argilă = cly in soil; zone = climatical zones.

climatice, diferenţele Între variantele de distanţă sînt mai mici în zona
umedă, unde plantele de cartof întîlnesc condiţii de creştere şi dezvoltare
mai apropiate de optimul de vegetaţie; diferE'nţele sînt însă mai mari între vari
ante în conditiile zonei subumede, mai puţin prielnică cHmatic culturii
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Tabelul 2

Efectul interactiunii dintre distanţe X agrofonduri X zone c1imatice
(Effect of interaction between distance between rows - fertilization - c1imatical zones on

tuber yielcl)

10 localităţi, 19i4, neirigat

Producţia de tuberculi (Tuber Yield)
Dis-

distanţe x agrofonduri x zone climatice distanţe x zonetanţa

Zone climatice Intre N- 120 P20.-120

ti", I I
rînduri N-60 P,0,-60 1(-40 I K-80, ::\0 t(cm) 0/ dif. (t)

% I dif. (t) I
/0

% dif. (t)

Zona 60 103 1,0* 103 1,4** 39,2 103 1,2***
umedă iO 100 35,6 100 40,4 38,0 100 °i5 102 0,7 102 0,8 38,7 102 0,7

80 102 0,6 100 0,2 38,4 101 0,4
90 97 -1,20 99 -0,5 37,2 98 -'-0,8°

Zona 60 101 0,4 101 0,4 37,4 101 0,4
subumedă 70 100 34,7 100 39,2 37,0 100 °75 96 _1,300 99 -0,5

I
36,1 98 _0,9°0

80 96 _1,500 98 -0,8 35,8 97 _1,2°00
90 93 _2,3°00 I 96 _1,7':;00 35,0 95 _2,0°00

DL 5% 1,0 tlha 1,0 tlha 0,7 Uha

Nr. de determinări 80 160

Distanţe X agrofonduri Distanţe între rînduri

Medie 60 102 1 0,7* 102 0,9** 38,3 102 0,8**
70 100 35,2 100 39,8 37,5 100 ° I
75 99 -0,3 100 0,1 37,4 100 -0,1
80 99 -0,5 99 -0,3 37,1 99 -0,4
90 95 _1,8°00 97 -1,1°00 36,0 96 _1,5°°0

DL 5% 0,7 t/ha 0,7 tlha 0,5 Uha

Nr. de determinări 160 320

cartofului. Din curbele de producţie, calculate pentru cele două zone cIima
tice, după o ecuaţie polinominală de gradul 2, rezultă aceleaşi aspecte (fig. 3).

În interacţiunea de ordinul 2 (distanţe X agrofonduri X zone) diferen
ţele de producţie între variantele cu distanţe de 70 şi 80 cm sînt statistic asi
gurate şi se reduc pe măsură ce fertilizarea se îmbunătăţeşte. ACEst lucru
permite să se considere că, într-o cultură de cartof bine fertiliza tă, mărirea

distanţelor între rînduri pînă la 80 Cfi afectează foarte puţin producţia totală

de tuberculi, dar în schimb dă posibilitatea mecanizării totale a culturii.
Diferenţiind comportarea producţiei la distanţele între rînduri, studiate

pe soIuri cu continut diferit de argilă şi cu diferite texturi, precum şi pe cele
două tipuri ele talie a soiurilor (tabelul 3), se constată aproximativ acelaşi
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Fig.:] Curbele productiei de tubercuJi la diferite distante în
tre rînduri, în douii zone climatice, în cultură neirigată în 1974
(Curves of tuber yield at different distances between ro\\'s in

two climaticalzones (humide and rather humide) under
unirrigation)

efect cu următoarea particularitate: deşi efectul de mărire a distanţelor între
rînduri este mai evident pentru soiurile cu talie mai mare, din cauză că acestea
au o perioadă mai lungă de vegetaţie, iar efectul asupra productiei este cumulat
în timp, pretabilitatea la mecanizare a soiurilor cu talie mai mică nu trebuie
neglijată, deoarece trecerea organelor active ale masinilor prin cultură nu
vatămă atît de mult foliajul unor plante de talie redusă.

Pe soIurile cu conţinut diferit de argilă producţia de tuberculi la diferite
distanţe între rînduri este influenţată diferit. În soIurile lutoase sau luto
nisipoase, cu conţinut de argilă pînă la 30%, nu se constată scăderi de produc
ţie între variantele de 70 şi 90 Cl11, peste limita erorilor statistice. Practic,
pe aceste soIuri, din punctul de vedere al biologiei plantelor, este posibilă

mărirea distanţelor între rînduri pînă la 90 Cl11. CoreHnd acest lucru cu faptul
că soIurile uşoare sînt pretabile pentru mecanizarea totală a culturii, inclu
siv recoItarea cu combina, mărirea distanţelor între rînduri peste 70 cm se
impune ca o măsură necesară, care reduce intensitatea aspectelor negative
<de reco ltării cu combina: călcarea marginii biJonului, formarea bulgărilor

în bilon, vătămările pe tubercul datorate bul,gărilar, cantitatea de pămînt

trecută prin combină etc. Pe soIurile cu conţinut de argilă mai mare de 30%,
'cu textură lutoas3 sau luto-argiloasă, plantele de cartof suportă o mărire a
dishmţelor între rînduri pînă la 80 cm inclusiv . .A;.:est fapt are o însemnătate
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Tabelul 3

Efedul interacţiunii Între distanţe X talia soiurilor X procent argilă În sol asupra producţiei

(EHeet of interaction beiween distance betwen ruws - variety habitu&-cJay in soi! an tuber yielcl)

10 localităţi, 1974, neirigat

Producţia de tuberculiIDh- distanţe x talie soi X argilă distanţe X argilă
Conţinut de tante

I Vh' I I

argilă în sol între talie mică talie mare
(textură) Irînduri (small habitus) (high habitus)

% dif. (t)
I cm

I I0/ dif. (t) % dif. (t)10

37% argilă 60 96 -1,5° 99 -0,5 41,7 98 -1,0
(luto-argi- ® 100 42,0 100 43,4 42,7 100 O
las) 75 95 _2,2°° 107 0,3 41,8 98 -0,9

80 99 -0,3 97 -1,3 41,9 98 -0,8
90 97 -1,4 94 _2,6°°0 40,7 95 _2,0°°0

33% argilă 100 0,1 103 1,2 41,4 101 0,6
(lutos) 100 39,2 100 41,7 40,5 100 O

99 -0,3 98 -0,7 39,9 99 -0,6
80 98 -0,7 97 -1,1 39,6 98 -0,9
90 91 _3,4°°0 93 _3,0°°0 37,2 92 _3,3°°0

28% argilă 101 0,2 101 0,7 35,7 101 0,5
(Lutas- 100 33,6 100 36,8 35,2 100 O
iuta-nisi- 96 -1,2 102 0,6 34,9 99 -0,3

I 80 94 _2,1°° 100 O 34,1 97 -1,1
90 97 -0,9 99 -0,5 34,5 98 -0,7-- --

25% argilă 60 105 1,9* 106 2,0** 38,1 106 2,1 ***
(luta-nisi- 70 100 40,7 100 31,3 36,0 100 O
pas) 75 106 2,4** 100 -0,1 37,1 103 1,1

80 100 O 98 -0,7 35,6 99 -0,4
90 102 0,9 95 -1,7 35,6 99 -0,4

I
21% argilă 60 104 1,3 107 2,5*** 34,9 106 1,9***

(luta-nisi- 70 100 31,7 100 34,3 33,0 100 O

I pas-nisi- 75 101 0,2 102 0,6 33,4 101 0,4
80 104 1,3 104 1,3 34,3 104 1,3*
90 97 -1,0 100 -0,1 32,4 98 -0,6

1

DL 5% 1,5 t 1,5 t 1,2 t

Nr. de determinări 32 64

Distanţa X talia soi urilar Distanţa între rînduri

60 101 0,4 103 1,2*** 38,3 102 0,8**
70 100 37,5 100 37,5 37,5 100 O

Medie 75 99 -0,3 100 0,1 37,4 100 -0,1
80 99 -0,4 99 -0,4 37,1 99 -0,4
90 96 _1,2°00 95 _1,6°°0 36,1 96 _1,5°°0

DL 5% 0,7 t 0,7 t 0,5 t

Nr. de determinări 160 320
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deosebită, întrucît aceste soiuri sînt predispuse la formarea bulgărilor mult
mai uşor decît cele anterioare. Pe aceste soIuri, o mărire cu 10 cm între rînduri
(de la 70 la 80 cm) înseamnă foarte mult pentru mecanizarea lucr2rilor fără

formarea bulgărilor în bilon. În plus, aceste soIuri au o fertilitate naturală
mai ridicată, iar calitatea culinară a cartofului obţinut pe aceste soIuri este
foarte bună. Suprafeţele de teren foarte favorabile culturii cartofului fiind
destul de reduse la nivel de 1;ară, organizarea producţiei de cartof în ferme
specializate presupune cultura cartofului şi pe soIurile amintite, nu Humai
pentru realizarea necesarului de cartof la nivel republican, dar şi din conside·
ren te organizatorice.

Prin calculul regresiilor multiple se ajunge practic la aceleaşi concluzii
privind influenţa măririi distanţelor între rînduri asupra producţiei de tu ber
cuii (tabelul 4). Coeficientul de regresie din ecuaţia producţiei pentru distanta
între rînduri arată o scădere nesemnificativă a producţiei de tuberculi pe mă

sură ce creşte distanţa între rînduri. Ecuaţia obţinută pentru productie are
o probabilitate de reproducere a fenomenului observat de 61 %, iar abaterile
valorilor calculate cu această ecuaţie faţă de cele măsurate sînt cuprinse in
majoritate între ± 30% (tabelul 5).

Din tabelul 5 mai reiese ~i o grupare sintetică a claselor de producţie

pe de o parte, precum şi eroarea rrzultatelor calculate, pe de altă partp, sau
de la ce nivel de rJroducţie ecuaţia este valabilfî. Astfel, ecuaţia folosită ete
noi are o restricţie de valabilitate ~i anume, numai peste nivele de produCţie

de 25 t/ha.
În ceea ce priveşte dE'simea de plantarE', de remarcat este f8ptul că,

în conditiile de cultud neirigată, i'n medie pe 10 localit~ti, în interacţiunea

distanţe între rînduri x dpsimi de plantare nu se constată diferenţe de pro~

ducţit evidente (tabelul 1). ACE'st lucru denotă că, la toate distanteie Îatre
rînduri experimt'ntate, plantele de cartof ajung pînă la maturitate îl1tr~un

echilibru compensativ, nutritiv şi asimilatoriu şi că, de fapt, desimile m:ui
nu se justifică la cartoful de consum neirigat. Coeficientul de corelaţie el!
productiei cu desimile de plantare la diferite distanţe între rînduri este de 0,09.

În al doilea an experimental, cercetărilp au cuprins 18 localităti din
tot atHeft judeţe ale ţării, repfI:,zentlnd practic majoritatea condiţiilor exis~

tente de cultivare CI. cartofului. Dintre acestea, în 12 localituţi experientele
s-au executat în condiţii de neirigarE'.

DatoriEi volumului extrem de mare de date primare (calcul cu 5 şi fi
fadori pe 2304 parcelf' experimE'ntale) nWIIloria calculatorului nu a fost
destul de încăpătoare pentru un calcul global, de aceea calculele s-au divi
zat în două: o dată în functie de însuşirile fizice ale solului (procent de ar
gi1~, textur{l) pe 6 localităţi (fig. 4) şi a dolta oară în funcţie de aceleaşi însu
şiri ale solului lJe două zone climatice pentru alte 6 localităţi (fig. 5). Cal·
cuIele au scos în evidenţă diferenţe foarte serrlnificativE" pentru nive1ele de
producţie la distanţe intre rinduri şi interacţiuni foarte semnificative pentru
combinatiile distanţe x conţinut de argilă, distanţe x talia soiurilor, desimi
x miirimi de plantat (tahelul 6), interacţiuni distinct Semnificative pentru
combinaţiile dist8nţe x desimi, distanţe x mărimi de plantat (tabelul 6),
precum ~i interacţiuni foarte semnificative privind influenţa zonelor cHma-



Tabelul 4

Coeficienţii de corelaţie rezultati din calculul regresiilor multiple la factorii studiaţi

(Correlation coefficients resulted from multiple regressions computed for 2P factors)
10 localiUiii, neirigat, 1974

Cauze (Causes)2)

preei- Coefi-
fertili- zile note precipi- pitaţii grade grade cient Deter-

distanţe desimea o' de co-Efecte l ) /0 tatea pînă inten- taţii de la de la calor. calor. mina-
(Effects) între de argilă

naturală la aparitia sitate plantat la înflorit plant. înfior. relaţie ţie4 )rinduri plantare în sol a solului manei mană inflorit la ma- înf!. matur. mul- D
turare tiplăS)

R
coeficienţi de corelaţie simplă (Coefficients of simple corelation)

Producţia totală -0,06 o,o91 0,28 -0,75 0,05 -0,03 -0,03 -0,23 0,30 0,07 0,78 0,61
Producţia comercială -0,01 0,03 0,22 -0,64 -0,27 -0,12 0,04 -0,01 -0,14 -0,15 0,79 0,63
Producţia sub STAS -0,003 0,09 -0,13 0,20 0,42 0,17 -0,03 -0,21 0,61 0,35 0,83 0,69
Greutatea medie a unui

tubercul 0,01 -0,15 -0,14 0,08 0,06 0,09 0,02 0,23 -0,03 -0,07 0,30 0,09
Nr. de tuberculi la cuib -0,07 -0,47 0,01 -0,13 x x -0,002 x 0,09 x 0,50 0,25
Nr. de tube~culicomerciali 0,03 -0,13 0,28 -0,39 x x -0,05 x -0,13 x 0,54 0,29
Tuberculi înverziţi (%) -0,06 -0,05 -0,14 x x x -0,02 0,28 x x 0,29 0,09
Tuberculi putreziţi (%) -0,001 -0,04 -0,05 x 0,32 0,46 0,03 0,22 - 0,13 -0,32 0,56 0,32
Zile fenofază plant. -răs. -0,01 -0,03 0,25 -0,13 x x -0,14 x -0,02 x 0,30 0,09
Zile fenofază răs-îmbob. 0,01 -0,01 0,05 -0,20 0,30 -0,11 0, Il x 0,16 x 0,46 0,21
Zile feno fază îm bob- înfl. -0,01 -0,03 0,12 -0,09 0,38 0,34 -0,07 x 0,68 x 0,80 0,64
Zile fenofază înfl-matur. 0,01 0,01 0,09 -0,03 0,13 -0,23 x -0,22 x 0,63 0,68 0,46
Data încheierii rîndurilor 0,04 -0,04 0,07 -0,14 x x -0,09 x 0,62 x 0,64 0,40
Nr. mediu stoloni la cuib 0,01 -0,08 x 0,04 x x -0,16 -0,12 -0,09 -0,09 0,32 0,10
Lungimea medie stoloni -0,01 -0,02 0,24 -0,11 x x -0,03 -0,09 -0,08 0,05 0,30 0,09
Greutatea medie stoloni 0,002 -0,07 0,09 -0,05 x x -0,14 -0,40 0,57 0,26 0,64 0,41
Greutate vreji 0,02 -0,17 0,13 -0,08 0,52 -0,03 -0,14 -0,33 0,41 0,31 0,75 0,56
Raport vreji/tuberculi -0,01 0,01 0,13 0,02 0,33 0,04 -0,07 -0,32 0,29 0,30 0,55 0,31

1) Effects: Total yield, commercial yield, of sma1l tubers, average of tuber weight, number of tubers in a hill, number of ware tubers, per
centage of greened tubers, percentage of rotted tubers, days of phenophase of planting-emergence, emergence-budding, budding-flowering and flowe
ring-maturity, date of complete coverage of rows by foliage. number of slolons in a hill, average of stolon lenglh, average of stolon weight, haulm
weight. ration hauJm: tubers. -

2) Causes: Distanee between rows, density of hills p!anted, c1ay content in soil, natural fertility of soil, days till Phytophthora inciâence,
notes of attaek intensity of Phytophthora, rainfalls in per iod planting'-f1owering, rainfalls in period flowering-maturity, sums of temperatures "C in
period planting-flowering, sums of temperatures in period flowering maturity.

3) Coefficient of multiple correlation
4) Determination.
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Tabelul 5

Abaterile valorilor de producţie calculate prin regresie faţă de cele experimentale, in procente
(Deviations of computed tuber yield values from the experimental ones)

Abateri procentuale

I I I
Total abateri

j.'.UlJU\..\l'" O~·IO 110-201200030 I 30-50 50-70 70-100 peste pe clase faţă ele
% % % % OI % 100% total clase

10

22,4 O 8 17 28 16 19 12 9
26,4 23 35 19 22 2 O O 7
30,4 49 27 15 8 1 O O 10
34,3 51 35 10 5 O O O 10
38,4 55 32 9 3 O O O 10
42,4 58 28 8 3 3 1 O 15
46,4 39 47 11 2 1 O 0,1 39

abateri pe ca-
faţă de to-

41% + 35% 12% + 7% 2% + 2% + 1% 100%clase
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me of experiments
carried an ulJder unir
rigation in 1975 in
h'8 climatical zoncs)

Influenţa distanţei dintre rinduri asupra _producţiei de tuberculi

(Effect of distance between rows on tuber yield)

6 localităţi, neirigat, 1975
Extras din tabelul analizei variantei (From varianr::e analysis vuiance)

Cauza variabilitătii

I
S,P.

I
G.L.

I I
F I FIP 5%) I S

(Source of variation) (S.S.) (D.P.) S2 (Sign)

Distanţa între rînduri 38674 3 12891 19,8 2,7 ***
Distanţe X desimi 57990 9 6443 9,9 1,9 **
Distanţe X mărimi 32156 6 5359 9,8 2,1 **
Distanţe X soiuri 75904 3 25301 38,8 2,7 ***
Distanţe X argilă 44078 3 14693 22,5 2,7 ***
Desimi X mărimi 73396 6 12233 22,3 4,6 ***
Distanţe X desimi X mărimi 31332 18 1741 3,6 1,6 *
Distanţe X desimi X soiuri 22747 9 2527 3,9 1,9 *
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Tabelul 6 (continuare)

Cauza variabilitătii

I
S.P.

I
G.L.

I I F I F(P5%) I(Source of variation) (S.S.) (D.P.) SZ

Distanţe X desimi X argilă 73943 9 8216 12,6 1,9 ***
DistanţeX mărimi X soiuri 26473 4412 8,1 2,1
DistanţeX soiuri X argilă 95210 3 31737 48,6 2,7
DistanţeX desimi X

IX soiuri X argilă 20785 9 2309 3,5 1,9 ***
Distanţe între rînduri = distances between rows
Desimi = density of plants; mărimi = size of seed tubers; soiuri = varieties; argilă = clay soil

Tabelul i
Influenţa distanţei dintre rînduri asupra producţiei de tuberculi

(Effect of distances between rows an tuber yield)
6 localităţi, neirigat, 1975; pe zone c1imatice

Extras din tabelul analizei varianţei (From variance anaJysis table)

Cauza variabilitătii

1

S.P.

I
G.L.

I I
F I F(P 5%) I(Source of variation) (S.S.) (D.F.) SZ

Distanţe între rînduri 92782 3 30927 22,5 2,7
Distanţe X desimi 27172 9 3019 2,2 1,9 *
Distanţe X mărimi 13648 6 2275 3,6 2,1 * I
Distanţe X soiuri 741 3 240 0,2 2,7 -
Distanţe X argilă 33220 3 11073 8,1 2,7
Distanţe X zone c1imatice 155691 6 25949 18,9 2,2
Desimi X mărimi 5403 6 900 1,4 2,1 -
Distanţe X desimi X mărimi 11025 18 612 0,9 1,6 -
Distanţe X desimi X soiuri 12646 9 1405 1,0 1,9 -
Distanţe X desimi X argilă 32970 9 3663 2,7 1,9 *
Distanţe X desimi X zone

climatice 45573 18 2476 1,8 1,7 *
Distanţe X mărimi X soiuri 3670 6 612 0,9 2,1 -
Distanţe X soiuri X argilă 5463 3 1821 1,3 2,7 -
Distanţe X soiuri X zone

climatice 15083 6 2514 1,8 2,2 -
Distanţe X argilă X zone

climatice 126637 6 21106 15,4 2,2 ***
Distanţe X desimi X

X soiuri X zone climatice 12715 16 706 0,5 1,7 -
Distanţe X desimi X

X argilă X zone climatice 33631 18 1868 1,4 1,7 -
Distanţe X desimi X

X soiuri X argilă 8388 9 932 0,7 1,9 -
Distanţe X soiuri X argilă X

X zone climatice 8916 6 1486 1,1 2,2 -
Distanţe X desimi X soi X

0,4 1,7X argilă X zone climatice 10808 18 600 -

Zone climaticc = climaticaI zones.

tice osupr3 producţiei de tubercu1i ];.t distanţele între r1nduri experimentate
(tabdul Î).

În general producţia de tuberculi este afEctată la extremele distanţelor

între rînduri (00 sau 90 CITI), la to::de intenfnţiile în tEhnologie (desimi de
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plantare, mărimi ale rnate~iall1lui de plantat, soiuri), precum şi la însuşiri

diferite de climă şi sol.
faptul că s-au folosit la plantare diferite m2rimi ale tubercu1ilor (le

sămînţă a făcut ca Întreg sistemul vegetativ, tehnologic şi fitotehnic al dez
volt5rii plantelor S3 fie influenţat. În cazul plantării cu tuherculi mici (30
mm diametru) nu s-au semnalat giferenţe între variante, peste limita supe
rioară a erorilor experimentale. In ceea ce prive~te cartofii de sămînţ5 de
mărime mijlocie, Între distanţele dintre rînduri de 70 şi 80 C1D, nn s-au con
statat diferenţe d~ producţie (tabelul 8). Scăderile foarte semnificative de

Tabelul 8

IEJeetul interacţiunii dintre distanţe >< talia soiurilor X mărimi ale seminţei asupra producţiei

(EHeet of interaetion between distance beiween rcws X varieties habitus X seed size)
6 localităţi, 1975, neiriga

Producţia de tuberculi (tuber yield)
Dis-

distanţe x talie soi x mărimi ale seminţei distanţe x mărimitanta
între

talie mică

I
talie mare

I I
rînduri

cm

I I
tlha % dif. <tlha)

% dif. (tlha) % dif. (tlha)

30 rnm 60 99 -0,4 101 0,5 35,3 100 0,1
70 100 35,6 100 34,8 35,2 100 O
80 «QB> 3,3 101 0,2 ~ 105 1,7* **
90 103 1,0 * 95 _1,6000 34,9 99 -0,3
----

45 rnm 60 92 _3,3000 100 0,1
~

96 _1,6000

70 @ 40,8 100 37,3 100 O
80 99 -0,6 101 0,5 39,0 100 O
90 99 -0,5 98 -0,90 38,4 98 -0,6
-- --

rnm 60 93 _3,1 000 101 0,3 39.~ 97 _1,3000

0 70 (~ 42,6 100 39,9 ~ 100 O
80 _2,1000 99 -0,4 4; ,O 97 _1,2000

90 98 -1,00 90 _4,0000 38,9 94 _2,3000

DL 5% 0,9 t 0,9 t 0,7 t

Nr. de determinări 24 48

Distanţa X talie soi Distanţe între rînduri

Medie 60 94 _2,2000 101 0,3 37,5 97 _1,0000

70

1!§k
39,6 100 37,3 3~5 100 O

80 0,2 100 0,1 @§~ 100 0,1
90 -0,1 94 _2,2000 37,3 97 _1,2000

DL 5% 0,6 0,6 t 0,4

Nr. de determinări 72 144
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productie pentru manInca mijlocie şi mare (1 lIlaterialului de plantat, lnrr
gistrate la variantele cu 60 CIll Intre rînduri, s-au datorat suprasolicitării

spaţiului de nutriţie între rînduri pentru o desime medie de 52 000 de cui
buri la hectar.

În cazul tubefcuJilor mari (60 mm), nu se constată o diminuare a pro
ductiei la creşterea distanţei între rînduri l~ peste 70 rIn, inrliferent de tipul
taliei soiu1ui de cartof, dar începînd de la 80 cm, productia scade foarte sem
nificati v, Scăderea acea 'Sta are drept cauză 1ndesirea mult prea TIîare a plan
telor pe rînd, la acee3şi deElme medie TJe unitatea de suprafaţă.

Î nsusirilp fizice ale soiuri lor au li mi tel t mărirea distante lor dintre rîn
duri în anul 197G ca ~i în 1974 (tabelul 9). Pentru solurile cu' textură uşo~r{l

Tabelul 9

Influenţa Însu~iri!or filice ale solului asupra producţiei la distantele Între rînduri experimentate
(Effect of physical charaeteristics of soi! on tuber yieJd, using different distances between rows)

Neirif!at. 197;5

Procent argilăt) IDi"'n!' \
Producţia de tubercul3 ) ISem"i!. ')(textură)

Între
I IrÎnduri2 ) t/ha % dif. (t)

I 60 em 29,8 95 -1,7 00

28% (Lutos) 70 em 100 O mL

80 em 31,2 99 -0,3 -
90 em 31,7 101 0,2 -

60 em 22,4 98 -0,4 -

30% (Luto-argiIos) 70 em 22,8 100 O mL

80 em 21,6 95 -1,2 -

90 em 20,8 91 -2,0 000

DL 5% 1,3 t

1) Con ten t of el ay
2) Distances between ro\\'o
3) Tuber yield
4) Significance

şi conţi1}ut În argilă sub 30~o nu se constată diferenţe de producţie pîn.3 ]a
90 cm. In cazul solurilor cu textură mai grea şi conţinut de argilă de peste
30% limita superioară Ci mărimii distanţei între rînduri este de 80 cm. Ecu
aţiile polinomiale de gradul 2 sînt redate in fig. 6.

CONCLUZII. (l) Pe plan mondial se cOEstată o telldilltă de mărire a
distanţei între rîndurile dp plante în cultura cartofului, în vederea cn~şterii

productivităţii muncii. (2) Prin mărirea distanţei între rînduri de la 70 cm
la gO CIn mărimea productiei de tt;berculi au Ci fost practic afectată. (:3) Dis-
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NE//1/0AT-1974 t/ha.
NE/Il/GAT -/975

:5;'0 J(/8 y=Jf1+0,94x.-O,Ofx2 300
30% ~.o,90" i

S(/B 30% y: 361, -O,35x +O,0003f;.x2

~33

~
Y=357-o.5.1xto.OOOfIX2.PESTE

30% r=-Q.99}(1(

3,
60 70 75 80 90cm 60 70 80

Fig. 6 Curbele producţiei de tubercuIi Ia diferite distanţe între rînduri pe
două categorii de sol în doi ani Ia neirigat. (Curves of tuber yieId at different
distances between rows an two classes of soils, (under and above 30% clay

content, in two years.)

tanta dintre rinduri s-a diferpgţiat pe grupe de precocitate a soiurilor ~i în
func1ie de zona c1imatică si continutul în argilă al solului. Efectul de mărire

a di~tanţei între rînduri este n;ai 21enuat pentru soiurile timpurii şi semi
tilllpuri~. În zonele climatice favorabile şi pe nivele superioare de fertil~:'are

mărirea distantei între rînduri nu a avut repercusiuni negative asupra pro
ducţiei de tuberculi. Conţinutul în argilă al solului (le p~:ste ~~()% este un f(jdor
H11litativ llUmai pentru distante mai mari de 80 cm între rînduri. (4) Trc
cere3 13 distante mai mari între rînduri la cuHurC1 cartofu1ui se va face 1n
mod treptat, prin ada ptan:'C1 slstemei de rn3şill i la 75 CITI în pri ma şi

mai fPUlt în et8pele următoare.

RESULTS ON ENLARGING THE DISTANCE BETWEEN ROWS OF
POTATO CONSUMPTION DURING AUTUMN AND \VINTER (lst

REPORT)

Summary

In years 1974-1975 experiments ta estabIish the opportunity of distanee enlargement
between rows were earried an under various pedoclimatic conditions. Variants of 60, 70, 75,
80 and 90 em distance were observed in reIation ta two fertiIization Ievels and three sizes of the
seed tubers, when densities of 30,000 - 70,000 pIants per hectare were realized. The tuber
yield was not affected by a distance of 80 cm in comparison with the variant of 70 em distance.
The effect of the distance enIargement depends an the cIass of the variety precocity, climatical
zone ant the cIay content of the soi!. The potato yieId harvested in anat irrigated field with
rows further than 80 cm was severeIy Iimited by the clay content excuding 30% (under 0,002 mm
size).



80 1\1. BERINDEI ŞI COLAH.

FORSCHUNGSERGEBNISSE BETREFFEND DIE VERGROSSERUNG DES
ABSTANDES ZWISCHEN DEN PFLANZENREIHEN, HINSICHTLICH
DER VOLLSTANDIGEN MECHANISIERUNG DES KARTOFFELBAUS
FOR DEN HERBST - \VINTER VERBRAUCH, UNTER BEDINGUNGEN

DER UNBEWASSERTEN KULTUR

Zusammentassung

In den Jahren 1974 und 1975 wurden Forschun,gen aus,geHihrt, hinsichtlich der Opportu
nitat der Ver,grăsserun,g des Reihenabstandes bei der Kartoffelkultur, unter den verschiedensten
Boden- und Klimabedin,gun,gen. Es wurden Varianten experimentiert, mit Reihenabstanden
von 60-70-(75)-80-90 cm, auf zwei A,grofonds, mit zwei Sorten und drei Grăssen des
Pflanz,gutes, mit einer Pflanzdichte zwischen 30000 und 70000 Nester je Hektar. Es wurde
fest,gestellt, dass durch die Ver,grăsserun,g des Reihenabstandes von 70 auf 80 cm der Ge
.:samtknollenertrag praktisch nicht beeinflusst wurde. Der Effekt der Vergrăsserung des
Reihenabstandes ist verschieden je nach der Fruhreifgruppe der Sorten, der Klimazone und
des Lehmgehalts des Bodens. Unter unbewasserten Bedin,gungen ist der Lehmgehalt von
:uber 30% (granulometrische Fraktion unter 0,002 mm) nur bei gr5sseren Reihenabstiinden
als 80 cm ein limitativer Faktor fur den Ertr21g.

PE3YJlbTATbI KACAlOlliJ1EC5I i\1.E>KnYP5InHOrO PACCT05H-Il15I
PACTEHl1H nJl5I I10JlHOH 1\\EXAH113AUl1l1 B031lEJlbIBAHl15I

KAPTO<DEJl5I, llPELL03HALIEH OCEHHl1M 11 311MHOM
YI10TPEEJlEHMEM, B YCJlOBl15IX HEOPOCl1TEJ1bHOH KYJ1bTYPbI

(I-OE COOElUEHI1E)

. Pe310Me

B 1974 II 1975 rr. 6bIJIll rrpoll3Be,IJ;eHbI OrrbITbI ,IJ;JI5I yCTaHOBJIeHH5I Heo6xo,IJ;HMOCTH
YBeJUrlieHH5I Me:lK,IJ;yp5I,IJ;HorO paCCT05IHH5I rrpH B03,IJ;eJIbIBaHllH KapTo<peJI5I B caMblX pa3HbIX
KJIllMaTIFieCKllX H rrOt:IBeHHblX yCJIOBllll CTpaHbI. 8KcrrepHMeHTllpOBaJIHCb BapllaHTbI C60-70
(75)-80-90 CMMe:lK,IJ;yp5I,IJ;OBbIM paCCT05IHHeM, Ha ,IJ;ByX arpo<pOHax, C ,IJ;ByM5I copTaMll II TpeM5I
BeJIHtIIUIaMH ceMeHHoro MaTepHaJIa, rrpH rycToTe OT 30 000 ,IJ;O 70 000 rHe3,IJ;jra. ObIJIO yCTaHoB
JIeHO, tITO rrpll yBeJIHtIeHlIH Me}K,IJ;yp5I,IJ;I-Ioro paCCT05IHH5I OT 70 ,IJ;O 80 CM, rrOJII-IblfI ypo:lKaii KJIy6I-IeH
6bIJI rrpaKTHtIeCKH TaKOH :lKe. .LLeHcTBHe Me:lK,IJ;yp5I,IJ;HorO paCCT05IHll5I 5IBJI5IeTC5I pa3HbIM B 3a
BHCllMOCTH OT cKOpOCrreJIOCTll COpTOB, KJIHMaTllLJeCKHX 30HH II cO,IJ;ep:lKaHH5I rJIllHbI B rrOtIBe.
B yCJIOBH5IX HeopOllIeHll5I cO,IJ;ep:lKaHlla rJIllHbI B rrOtIBe CBbIllie 30% (rpaHyJIOMeTplltIecI<a5I
4JpaKIJ;Ii5I I-IlliRe 0,002 MM), 5IBJI5IeTC5I JIHMllTaTHBI-IbIM <paKTopoM TOJIbKO ,IJ;JI5I ypO:tKaHHocTll npll
w.e}K,n;yp.H,IJ;HbIX paCCT05Il-Ill}1 CBbIllie 80 CM.
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În anii 1975-1976 s-a studiat la S.C.A. Suceava dependenţa de
Slml1 cuiburilor de mărimea tuberculilor plantaţi, la soiurile Ostara şi

Desiree. S-au stabilit ca optime desimile de: 70 mii la plantarea tubercu
lilor mici, 50 mii la folosirea celor mijlocii şi 40 mii cuiburi la hectar
cînd se plantează tuberculi mari. Nivelul producţiei s-a corelat mai pu
ternic cu indicele foHar şi numărul tuberculilor decît cu numărul Iăstarilor

principali. Pentru condiţiile în care s-au efectuat experienţele se consi
deră ca optim un indice foliar apropiat de 2 la soiul Ostara şi de 3 la soiul
Desiree.

Printre numeroasele elemente ce conditioneal8. desimea cuiburilor in
culturile de cartof este şi marimea tuberrulilor folosiţi la plantare. Avînd În
vedere posihilib!tea întrehuinţării la p!antare 3 tuturor categoriilor de mărimi

de tuberculi (BIREZKI, G.J\BRIEL, 1964; BERINDEI şi colab., 1972), in
anii 1975-19: jJ, la S.C.A. Suceava s-au efectuat experipnţe cu scopul
deternlln~irii dependenteI deslInii optime de 1TI8rime a tubercull10r planta1i, la
noUe soiuri raionate.

METODA DE CERCETAR E. Experienţele s-au efectuat la soiurile Ostara şi Desiree,
cu tuberculi aparţinînd categoriei biologice Il' Pentru a obţine o precizie cît mai mare a da
telor experimentale, alegerea tuberculilor din cele trei categorii de mărimi s-a efectuat prin
cîntărire individuală, respectînd limitele înscrise în tabelul 1. Distanţa între rînduri a fost
de 70 cm, iar pentru realizarea desimilor de 30; 40; 50; 60; 70 şi 90 m!.i cuiburi la hectar,
plantarea pe rînd s-a efectuat la 48; 36; 29; 24; 20 şi, respectiv, 16 cm. In cadrul acestei ex
perienţe au fost incluse şi trei amestecuri de mărimi după cum urmează: amestecul 1 - 50%
tuberculi mici + 50% tuberculi mijlocii; amestecul II - 70% tuberculi mijlocii + 30%
tuberculi mari; amestecul III - 20% tuberculi mici + 60% tuberculi mijlocii + 20%
tuberculi mari (tabelul 3).

Suprafaţa foliară s-a determinat după metoda gravimetrică. Întrucît la estimarea nu
mărului tulpinilor principale se introduc importante erori, s-a determinat numărul de lăstari

principali existenţi la nivelul solului. Estimarea elementelor biologice s-a efectuat la un număr

de 20 cuiburi, iar repartizarea tuberculilor pe categorii de mărimi, prin analiza întregii pro
ducţii dintr-o parcelă - repetiţie. Planta premergătoare a fost orzoaica de primăvară, iar
cantităţile de îngrăşăminte folosite au fost: N150PgO' Parcelele, avînd o suprafaţă recol
tabUă de 16,8 mp, au fost aşezate în blocuri randomizate cu patru repetiţii.

REZULTATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. 1. Flemente biologice de produi'
tiv itate. (a) NUmăruL de ili<..fari pril!ripali prezentînd la .cele două soiuri o varia
bilitate foarte mare (tabelul 1), nu poate fi luat în considerare ca o expresie
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Elemente biolog!ce de productivitate - 1976
(Biolo~ical elements of productivity - 1976 year)

Tabelul 1

Mii cuiburi Număr lăstari*) Număr tuberculi '" * '" "')
Mărime la ha

la cuib Il, h.'<01
la cuib

I
tubercul, g (thousands la un
(tuber size) hills per

I
--'

I lăstar- - .
ha) x C.v."'*) x C.v.

Ostara

30-40 50 3,9 22 195 6,0 35 1,5
70 3,9 23 273 6,9 34 1,5
90 3,1 37 279 5,7 42 1,8

70-80 40 4,7 35 188 8,8 39 1,9
50 5,2 23 260 9,9 33 1,9
60 4,9 23 294 10,4 27 2,1

100-110 30 5,9 30 177 12,0 34 2,0
40 5,8 22 232 11,6 32 2,0
50 6,0 20 300 10,4 2'1 1,7

Desiree

30--40 50 4,1 24 I 20.S 9,7 20 2,4
70 4.4 23 308 8.9 31 2,0
90 4,1 17 369 9,4 36 1,8

70-80 40 5,0 2,5 200 11,8 20 2,4
50 4,5 26 . 225 9,9 37 .2,2
60 44 39 264 10,8 28 2,4

100-110 30 5) 31 171 13,8 24 2,8
40 5,5 18 220 12,4 24 2,2
50 5,6 35 280 11,4 22 2,0

*) lăstari principali;
"'*) C.v. = coeficient de variabilitate în %;

*"'*) mii.

*) number of main stems, in a haulm or per ha
**) variability coeficient (%)

***) thousands per !la
* '" **) number of tubers in a hill ar an a stem

<1 influenţei unor factori cercetati asupra vigorii tufei. Datorită dominantei
individualit~ţiituberculilor, numărul lăstarilor principali nu a fost inf1ut'nţat

de desimea de plantare; în schimb, este în strînsă corelaţie cu mărimea tuber
culului ,.mamă". Fiecărui spor în greutate de 10 grame aI tuberculului mamă,
îi corespunde o majorare a numărului lăstarilor cu 0,3-0,4 la soiul Ostara şi

cu 0,2 la soiul Desjree. Numărul de lăstari principali ]a care s-au obţinut cele
mai mari fJroducţii diferă în funcţie de soiul cultivat şi de mărimea tuberculilor
lJlantaţi. La ambele soiuri, pe măsură ce tuberculul are o grrutate mai mică,
este necesar să 5e realizeze un număr mai mare delă5tari prineipali la unitatea
de suprafaţil. Pentru a obţine productii mari la soiurile Ostara şi Desiree au
fost necesari 273 mii şi respecti v 308 mii lăstari în parctlele plalltate cu tuber
~uli mici, iar cînd la plantare s-aulolosit tuberculi mari, recoltele cele mai ridi
cate s-au înregistrat în parcelele cu 232 mii ~i respectiv 220 mii lăstari prind
pa ii la hecta r.

b) Suprafata [o!iară prezintă cele mai mari valori la soiul Desiree,
uneori aproape dublă faţă de soiul Ostara. În mai toate cazurile, ~porirea desimii
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cuiburiior. a favorizat crt'şterea indiceluI Ioliar. Această tendinţă este mai
evidentă la plantele provenite din tuberculi mici şi mijlocii. Cu alte cuvinte,
contribuţia desimii la creşterea indicelului foHar s-a diminuat pe măsura

cre~terii gravimetrice a tuberculilor plantaţi. Datele prezentate în tabelul 2
permit să se sublinieze un fapt important şi anume comportarea deosebită

a tuberculilor de 70--80 g în ceea ce priveşte suprafaţa frunze]or unui cuib,
în sensul că la aceşti tubel'culi suprata ţa foliară scade în mai mică măsură ca
urmare a îndf'sÎrii culturii - în limitele luate în considerare. La celelalte
categorii de tuberculi, suprafata foliară a unui cuib se reduce evident odată

cu creşterea desimit cuiburilor. Din această cauză, pe măsura creşterii desimii
plantelor,deşi numărullăstarilorprînei pali dintr-un cuib nu se modifică, supra
fa ta foliară ce r\7vine unui lăstar se reduce.

Tabelul 2

Unele caracteristici ale suprafeţei foliare la 22 VII 1976
(Some features of foliar area, measured in 22.07.1976)

Mii
dm2 frunză/cuib*) Indice foliar* *) dm2 frunză

Mărime cuiburi diferenţe diferenţe la un ~

tuberculi, la ha '*g (tuber (thousands -

I
x

I
."

size) hills x I Itub,,·
Z

per ha) d 1 d2 d 1 dz lăstar cui «:r:
o::;

Ostara

30-40 50 29,7 rot. rot.****) 1,46 rot. rot. 7,5 4,9 24,6
70 27,8 - 1,9 1,94 0,48 7,1 4,0 21,5
90 21,9 -'- 7,8 1,96 0,50 7,1 3,8 21,4

70-80 40 36,4 rot. rot. 1,54 rot. rot. 7,7 4,1 24,5
50 38,7 2,3 9,0 1,90 0,36 0,44 7,4 3,9 20,8
60 38,1 1,7 2,17 0,63 7,8 3,7 19,1

100-110 30 59,4 rot. 1,78 rot. 10,1 4,9 21,7
40 48,5 -15,9 7.1 1,94 0,16 0,40 8,4 4,2 22,2
50 41,2 -18,2 11;5 2,05 0,27 0,59 6,9 4,0 19,3

DL 5% 7,5 0,30
1% 10,4 0,41

0,1% 14,3 0,56

Desiree

30-40 50 54,9 rot. rot. 2,74 rot. rot. 13,4 5,7 15,9
70 48,8 - 6,1 3,41 0,67 11,1 5,5 14,6
90 35,3 -19,6 3,17 0,43 8,6 3,8 15,8

70-90 40 63,9 rot. rot. 2,55 rot. rot. 12,8 5,4 18,1
50 61,9 - 2,0 7,0 3,09 0,54 0,35 13,7 6,2 15,5
60 58,5 - 5,4 3,50 0,95 13,3 5,4 14,3

100-110 30 10.5,3 rot. 3,15 rot. 18,5 7,6 15,0
40 86,9 -18,4 23,0 3,47 0,32 0,92 15,8 7,0 14,9
50 64,3 -41,0 9,4- 3,21 0,06 0,47 11,5 5,6 14,6

DL 5% 8,1 0,38
1% 11,2 0,52

0,1% 15,5 0,72

*) = dm2 leaf/haulm
* *) = hectare frunză: ha cultură; foliar index = ha leaves/ha crap field

***) = tone tuberculi: ha frunză; RAN = tones tubers/ha leaves
****) mt. = check
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e) Numărul de tubel'l;uli. dintr-un cuib prezintă o variabilitate foarte
more, datorită dominantei individualităţii tuberctl1i1or "mamă\ comparativ
cu influenţa pe ~are o _aredesimea cuiburilor asupra acestui element biolo
gic de productivitate. In timp Ce la plantele provenite din luberr.uIi mici
şi mari numărul tuberculilor dintr-un cuib scade pe măsura creşh::rii desimii
plantelor, la cele provenite din !uberculi mijlocii poate exista şi o tendinţă

inversă (tabelul 1). Acest element de productivitate a fost mai puternic in
fluenţat de m.~rimea tuberculului plantat deCÎt de desime<l cuiburilor.

2. a) Producţia de tllhercltli. Luînd în considerare va10rile medii, com
parativ cu martorul, se remarc3. faptul că sporul de producţie (desi mea minimă

luată în considerare) ce re\-inc la o îndesire <lculturii cu 10 mii cuiburi la
ha scade pe măsură ce greutatea tuberculilor folosiţi la plantare a fost mai
mare. Aceasta dovedeste necl:'sitatea acordării unei atentii sporite În corelarea
desirnii cu mărimea t'Bbercu1ilor plantaţi. Deşi dimimiările de recoltă ce Se

înregistrează prin îndesirea culturii peste limita optimă sînt nesemnificative,
trebuie avut în v~dere 61 la acestea se mai <ldaugă suplimentar consumul
de "săminţ~l".

Sub aspectul relatiei dintre mărimea tuberculilor ~i desimea cuiburilor,
între cele două soiuri nu slnt diferenţieri importante, tot aşa cum nici între
anii de txperimentare.

Considerînd că producţia netfl obţinută constituie criteriul cel mai ra
ţional de st'lectare a combinaţiilor optime, se remarcă faptul că producţii

apropiate S~ pot obţine atît cu tuberculi mici (30-40 g), cît ~i eu tuberculi
mari (100--110 g), dacă se realizează desimea corespunzătoare. Rezultate
asemănătoare s-au obţinut şi în alte cercetări (HERINDEI şi colab., 1972).
Rezultatele experimentale obţinute la cele trei amestecuri demonstrează că

este posibil să se obţină producţii satisfăcătoare (tabelul 3) şi prin plantarea
tubercu1ilor doar parţial sortaU, cu condiţia realizării unei repartitii uni
[arme şi a unei desimi corespunzătoare proporţiei diferitelor clase de mărime.

Intre cele trei auwstecuri nu sînt diferenţe importante de producţie la soiul
Ostara, pe cînd la soiul Desiree acestea se apropie d~~ limita inferioară a sem
nificaţiei statistice (tabelul 3). Luînd în considerare desimea de 40 mii cui~

buri, o greutate medie a tubercu1ilor asemănătoare şi deci un consum de să

mînţă practic egal - 2,9 tlha la amestecul III şi 3,0 tlha la parc2!a plantată

cu tubercu1i de 70-80 grame - la soiul Desiree diferenţa de producţie este
de 3,2 t/ha în favoarea plantării tuherculilor unifcrmi ca mi:îrime. Pentru a
compensa acest neajuns. este necesar să se realizeze o desime mai mare la
amestecul III, ceea ce înseamnă un consum suplimentar- de ..s~rnîntă".

Cel mai mare neajuns al pl,antării tuberculilor neomogelli îl constituie
neuniformitatea distrihuirii lor de către maşina de plantat 4 Sa BP. Influ
enţa repartizării neuniforme asupra productiei este deosebit de mare, chiar
şi în cazul pJantării tuberculilor uniformi de 70-80 grame (tabelul 4).

În cazul folosirii tubereulilor mici (30-40 g) şi mari (100--110 g),
des1mea optimă este de 70 mii şi respectiv 40 mii cuiburi la hectar. Datele
prezentate în tabelul 3 conv(:'rg cu cerC'.etările anterioare efectuate la S.C.A.
Suceava (SCURTU, 1965), în sensul că plantarea tuberculHor dE' 80 g la de
sime mai mare de 40 mii cuiburi la hectar nu contdbuie la sparirea produc-
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Productia medie de tuberculi, anii 1975-1976
(A\'erage of tuber yield, years 1975-1976)
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Tabelul 8

1
Mii cuiburi

Producţia (Yield)
Tuberculi

Mărime tuberculi, g la ha

Tot.Iă, I/h.\
Netă plantaţi, t/ha

(tuber size) (thousands (tubers
hill5 per ha)

t/ha I d I 5
planted)

Os tara

30-40 50 28,8 27,1 mt. 1,7
70 34,0 31,6 4,5 * 2,4
90 32,6 29,5 2,4 3,1

70-80 40 31,7 28,7 mt. 3,0
50 32,4 28,7 O 3,7
60 33,6 29,1 0,4 4,5

100-110 30 30,8 27,7 mt. 3,1
40 34,4 30,2 2,5 4,2
50 33,9 28,7 1,0 5,2

Amestec 1 50 31,2 28,5 2,7
Amestec II 40 32,1 28,7 3,4
Amestec III 40 30,5 27,6 2,9

DL 5% 3,5 3,6
1% 5,0 5,1

0,1% 7,1 7,2

Desiree

3{)-40 50 35,4 33,7 mt. 1,7
70 41,5 39,1 5,4 * 2,4
90 40,6 37,5 3,8 3,1

70-80 40 38,1 35,1 mt. 3,0
50 39.2 35.5 0,4 3,7
60 41,0 36,5 1,4 4,5

100-110 30 38,1 35,0 mt. 3,1
40 41,2 37,0 2,0 4;2
50 39,4 34,2 0,8 5,2

Amesh:c 1 50 36,4 33,7 2,7
Amestec II 40 38,4 35,0 3,4
Amestec III 40 34,8 31,9 2,9

DL 5% 4,1 3,9
1% 5,8 5,6

0,1% 8,3 7,9

Tabelul 4

Influenţa uniformităţii plantării tuberculilor asupra producţiei de cartof -·1975
(Effect of uniformity of seed tuber planting on tuber yield) 1975

Distanţa de plantare

\
Producţia (Yield)

em I I 1(Planting distance) t/ha % dif. semn.

60/30 30,5 100

60/40-20-40 27,5 90,4 - 2,9 O
60/50-10-50 18,9 62,0 -11,6 000

DL 5% = 2,7; 1% = 4,1; 0,1% = 6,6 t/ha
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ţiei neie. Realizarea unor desimi sporite ii1cumbă cheltuieli suplimentare
de sortare, transport, conservare şi creşterea suprafetelor loturilor semincere.

b) Calitatea productiei. De~i valoriIe procentu lUI de tubercu II ma i mari
de flOg nu prezJntă diferenţieri evidente între desimile realizate, totuşi ele
au repercusiuni destul de Însemnate asupra cuantumului venitului net. Cu
foarte putine excepţii, creşterea desimii cuiburilor a determinat diminuarea
proporţiei de tuberculi mai mari de 50 g, ca urmare a reducerii suprafeţei'

falia re ce a revenit în medie unui tubercul.
Fără a se manifesta constant, se poate totuşi sublinia o oarecare redu

cere a conţinutului în amidon al tubercu1ilor ca urmare a îndesirii culturii
(tabelul 5).

Tabelul 5

Unele însuşiri filice ale producţiei de cartof
(Some physical characteristics of tuber yield)

1975~1976

Mii cuiburi
Tuberculi > 50 g în recoltă, %

Mărime tubercul Ia ha %*) amidon (starch)
plantat, g (thousands

\ I(tuber size) hiIls per ha) Ostara Desiree Ostara Desiree

30-40 50 94 95 15,3 16,0
70 92 92 15,3 15,3
90 91 91 15,0 15,2

70-80 40 92 92 15,8 15,9
50 92 93 15,3 16,0
60 90 92 15,4 16,4

100-110 30 95 94 16,0 16,0
40 94 93 16,0 16,4
50 91 91 15,4 16,0

Amestec**) 1 50 94 93 15,3 16,7
II 40 95 92 15,9 16,5
III 40 91 88 16,0 16,6

*) gravimetric (% tubers of 50 grams, gravimetrically determined)
* *) mixture of tubers

3. !{elaţii Între ekmentele biologice de productivitate şi recolta de tu
berculi. In medie, între numărul lăstarilor principali şi cel al tuberculilor
a existat o interacţiune foarte semnificativă (r = 0,567 *** - 0,599 ***).
Semnificaţia acesteia însă se diminuiază foarte mult atunci cînd aceastrl inte
racţiune se analizează în cadrul fiecRrei variante în parte (tabelul 6).

Dependenţa producţiei de numărul lăstarilor este în general nesemnifi
cativă şi departe de a fi liniară, aşa cum este cea dintre producţie şi numărul

de: tulpini principale (BIRETKI şi colab., 1964; BERINDEI, 1967). AceasUL
legătudi este în mare măsură modelată de soiul cultivat, mai ales cînd rela
ţia este estimată la nivelul unui cuib (tabelul 7). În acest caz soiul Ostara
se distinge de soiul Desiree. Aceasta se datoreşte şi faptului că sporirea num3.
rului de lăstari principali este asociată cu o creştere semnificativă a supra
feţei foliare a unei tufE' numai la soiul Ostara (r = O,743 *).
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Tabelul 6

Variaţia' coeficientului de corelatie (r) dintre numărul de lăstari principali şi numărul de
tuberculi la cuib

(Variation of correlation coeHicient, computed between number of main stems and number
of tubers in a hill)

1976

Mărimea tuberculului, g
(tuber size)

I

Mii cuiburi la ha 1 SO_i_UI--,-<v_a_r_ie_tY_) 1

(thousands hills per ha) Ostara I Desiree

30-40

70-80

100-110

30-40
70-80

100-110
x

50
70
90
40
50
60
30
40
50

x

x
x

x

Corelaţii principale
(Main correlations)

0,253
-0,024°496~~

0'614**
0:013
0,382
0,541 *
0,449*

:-0,105
0,323*
0,433**
0,355*
0,599***

0,382
0,190
,0,500*
0,481 *
0,333
0,543*
0,624**
0,321
0,682**
0,259
0,492***
0,495*'~*

0.567***

Tabelul 7

1976

I
r

Specificare*)
I I DesireeOstara x

Producţia unui cuib X nr. lăstari 0,710* 0,154 0,169

Producţia la ha X nr. lăstari la ha 0,352 0,244 0,489

Producţia unui cuib X nr. tuberculi 0,791* 0,437 0.883**

Nurnărlăstari la cuib X suprafaţa

foliară 0,743* 0,288 0,323

Producţia la ha X indice foliar 0,840** 0,963*** 0,862**

*) Correlations between:
- tuber yield of a hill and number of stems
,...,.. tuber yield per hectare and number of stems per ha
- tuber yields of a hill and number of tubers
- number of stems of a haulm and foliar area
- tuber yields per ha and index of foliage

Prin intermediul aceluiaşi coeficient (r) se poate sublinia că dependenţa

producţiei ,de mărimea suprafeţei foliare este mult mai mare decît de numărul
lăstarilor. Această relatie este distinct semnificativă la ambele soiuri (r=
0,840** - 0,862**).

În cadrul acestei experienţe, nivelul producţiei s-a corelat evident cu
numărul tuberculIlor (tabelul 7), la ambele soiuri luate în studiu. Deşi valo~
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rile coeficientului de corelatie sînt ridicate (r=O, 791 *--0,8R.3*) , totuşi această

legătură nu poate fi generalizată, întrucît în unele condiţii, nivelul de pro
ducţie nu este dependent de numărul tuhercu1ilor (SCURTU, 1976).

În ceea ce priveste randamentul asimila tiei !lEte al unei unităţi re su
prafaţă foliară se subliniază următoare1e aspecte: a) soiul Ostara se caracte
rizează printr-un randament fotosintetic mai ridicat comparativ cu soiul
Desiree. Aceasta se da toreste unei arhitecturi a tufei ma i favorabilă la soiul
tQstara, care contribuie la diminuarea gradului de umbrire; b) randamentul
fotosintetic nu a sc~zut prea mult prin îndesirea culturii. Această tendinţă

este mai evidentă CÎnd se compară desimile mai reduse cu ce le optime; c) în
-cadrul desimilor de 40 şi 50 mii cuiburi la hectar, rata asimilaţiei nete
(RAN) a unei unităţi de suprafaţă foliară se reduce odată cu creşterea greutăţii

tubercu1ilor folosiţi la plantar~ ca urmare a intensificării gradului de umbrire,
fenomen ce este favorizat de creşterea indicelui foliar.

4. Consum de tuberculi la olantare.Datele înscrise în tabelul 3 mai
'subliniază un fapt deosebit de important şi anume că, la stabilirea cantităţii
de sămînţă ce trebuie păstrată pentru anul următor, este necesar să se aibă în
vedere nu numai desi mea şi greutatea medie a unui tubercul, ci şi repartizan:a
tubercu1ilor pe categorii de mărimi. Dacă la soiul Ostara acest lucru nu pare
,a fi atît de necesar, la soiul Desiree este necesar să se planteze o cantitate supli
mentară, pentru ca printr-o desime sporită să se poată dîminua pierderile
de recoltă.

1\1ai trebuie subliniat faptul că, prin folosirea la plantare a tuberculilor
'Jnici, nu se realizeză o economie de "sămînţă~' atît de mare, după cum adese
·ori se consideră, deoarece pentru obţinerea unei producţii ridkate este necesar
:să se realizeze o rlesime sporită.

5. Eficienta economică. Pentru a spori şansele unei seleetări mai
<obiective a varianţe10r optime, este necesar ca aceasta să se facă pe baza unor
,criterii multiple. In acest scop, în tabelul 8 se prezintă clasificarea variante
lor, atît după criteriul. productiei, Cît şi al unor indicatori economici, întrucît
'între aceştia nu există o conc.ordanţă directă.

Analizînd sub acest aspect cele mai favorabile variante, la ambele soiuri
,sînt cele în care plantarea tuberculilor de 30-40 g şi de 70-BO g s-a făcut

la desimea de 70 mii şi respectiv 40 mii cuiburi la hectar.
Acordînd prioritate criteriilor economice, se creea7ă posibilitatea alegerii

tlnar variante necorespunzătoaredin punct de vedere al nivelului dE' productie,
cum ar fi cazul plantării tuberculilor mici la desi mea de 50 mii cuiburi, sau a
tuberculilor partial sortaţi (amestecul III) la desimea de 40 mii cuiburi la
hectar.

O situaţie similară poale avea loc şi în cazul în care primează criteriul
producţiei, iar E'ficienţa economică este analizată unilateral. Acesta este
cazul plantării tuberculilor mari la desi mea de 40 mii cuiburi, care corespunde
pe deplin ca nivel al producţiei totale şi nete, este favorabilă în ceea ce priveşte

cuantumul venitului net, însă este mai puţin favorabilă din punct de vedere
al ratei rentabiHtăţii, ca urmare (1 preţului de cost mai ridicat al unei tone
{}(' cartof, generat de un consum suplimentar de sămînţă.
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Clasificarea variantelor
(Classification Of variants)
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Tabelul 8

Criteriul de clasificare (Criteria)
.... Cfl

Mărime
;::1 "el Producţie (Yield) rata rentabili-.o s::: Venit net cost pe o tonă

tubercul, g "; ;)l tătii (Rate of
(tuber size) CJal;::l ...... totală

I
netă (net income) (cost per tone) profi tableness)

._..e o..!:
~~2:a O I D O I D O I D O \ D O I D

30;-40 50 12 11 12 10 3 3 5 2 2 2

70 2 1 1 1 4 1 3 1 3 1

90 5 4 3 2 5 9 6 4 7 9

70-80 40 8 8 5 6 9 7 2 5 4 5

50 6 6 7 5 7 6 4 8 5 7

60 4 3 4 4 10 8 7 10 10 11

100-110 30 10 9 10 8 8 2 10 6 9 4

40 .1 3 2 3 1 4 9 7 8 6

50 3 5 8 9 12 12 12 12 12 12

Amestec 1 50 9 10 9 Il 6 Il 8 9 6 8

II 40 7 7 6 7 Il 10 Il Il Il 10

III 40 Il 12 Il 12 2 5 1 3 1 3

0= Ostara D = Desiree

CONCLUZII. (1) La plantare se pot folosi atît tuberculi mici, mijlocii
Cît şi mari. (2) La soiurile Ostara şi Desiree desi mea optimă este de 70 mii cînd
se plantează tuberculi de 30-40 g, 50 mii cînd se folosesc tuberculi de 70--80 g
şi 40 mii cuiburi Ia hectar cînd se plantează tuberculi de 100-110 g. (3) În
condiţiile actualei sisteme de ma~ini de plantare este necesar ca la sortare să

se realizeze o mai mare uniformitate a diverselor categorii de mărimi de
iuberculi. (4) Avînd în vedere că costurile şi rata rentabilităţii sînt :n
favoarea plantării tuberculilor parţial sorta ti, elaborarea unei tehnici de
plantare care să asigure o distribuire uniformăa tuberculilor prezintăun deosebit
interes. (5) La calcularea "normei de sămînţă" se are în vedere, pe ling?;. desi me
şi greutatea medie a unui tubercul, şi uniformitatea masei de cartofi. In cazul
retinerii pentru sămînţă a unor loturi heterogene este necesar să se ia în
considerare o majorare a "normei ~e sămînţă" cu 10-20%, limita superioară
referîndu-se la soiul Desiree. (6) Intrucit plantarea tuberculilor mari dimi
nuează eficienţa economică a culturii, se propune ca, la ultima \'erigă din
sistemul de producere a seminţei, să se renunţe la reţinerea acestora pentru
sămînţă.
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NEW DATAABOUT THE OPTIMUM DENSITY OF HILLS PER HECTARE
AT THE PLANTING TIME WHEN THE POTATO CROP IS DESTINATED

TO HUMAN CONSUMPTION

Summary

Experiments carried an in 1975-1976 in Suceava an varieties Ostara and Desiree have
lead ta the following conclusions: the best densities were of 70,000 plants when the seed tubers
were of small size, of 50,000 plants when the seed tubers were of medium size and of 40,000
plants when seed tubers were of big size; the yield level was more correlated with the foIiage
index and the number of tubers tl1an with the number of the main stems; the best foliage
index seemed to be of 2 for Ostara and 3 for Desiree varieties.

NEUE DATEN BETREFFEND DIE GONSTIGSTE PFLANZDICHTE
BEI DER KONSUMKARTOFFEL

Zusammenfas~uIl/?:

In den Jahren 1975-1976 wurde bei S.c. A. Suceava die Abhăngigkeit zwischen der
Dichte der Nester und der Grosse der gepflanzten Knollen bei den Sorten Ostara und Desiree,
studiert. Es wurden folgende Dichten als am giinstigsten festgelegt: 70000 Nester je Hektar
beim Pflanzen von kleinen Knollen, 50000 beim Beniitzen von mittleren und 40000 b€im
Pflanzen von grossen KnoIlen. Die Hohe des Ertrages war starker beeinflusst vom BJattver
hăltnis und Knollenanzahl als von der Zahl der Haupttriebe. fiir die Bedingungen unter
denen die Versuche ausgefiihrt wurden, wird ein Blattverhăltnis nahe zu 2 bei cler Sorte
Ostara und Zll 3 bei der Sorte Desiree als am giinstigsten betrachtet.

HOBhIE ,UAHHhIE O OfITI1MAJlhHOH fYCTOTE fIOCA)KEHH5I
TIPO,UOBOJlhCTBEHHOfO KAPTO<pEJl51

PC310Me

B 1975-1976 rr. B CytIaBCKOH OllbITHOii: CTaHUHH H3JIaraJIaCh 3aBHCHMOCTh rycToTbI
rHe3;IJ; OT BeJI\:ItIHHbI IlOCaJKeHHbIX KJIy6Heii: y COpTOB OCTapa H .llecHpee. BblJIa yCTaHOBJleHa
OIlTHMaJIbHaH rycToTa rHe3;IJ;: 70 TbIC. rrpH 1l0ca;n;Ke MaJIeHKHX KJIy6Heii:, 50 TbIC. cpe;O;HHx Il
40 TbIC.Tor;n;a, Kor;n;a COJKaIOTC5I KJIy6HIl 60JIblliOro pa3Mepa. YpoBeHh ypoJKa5I 60JIee CHJIJIee
B COOTHOllieHHH C JIHCTOBbIM YKa3aTeJIeM H tIHCJIOM KJIy6Heii:, tIeM C tIHCJIOM rJIaBHblX n06eroB.
.ll.(I5I yCJIOBHH, r;n;e npOBO;n;HJIHCb OllbITbl, OIlTHMaJIbHbIii: JIHCTOBOH: YKa3aTeJIb OKOJIO 2 Y capTa
OCTapa H3 Y copTa .llecHpee.
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REZULTATE ALE CERCETĂRILOR PRIVIND COMBATEREA
PIRULUI (AGROPYRUM REPENS) PE 'BAZĂ DE ERBiCIDE

ÎN ROMÂNIA

H. BREDT, M. BERINDEI, GEORGETA FRîNCU,
N. ŞARPE,*), ELENA SCURTU, 1. BRETAN**), '1.
SLMIONESCU**), G. MORAR şi 1. NEGREA***)

93

Împotriva extinderii puternice a pirului (Agropyrum repens) în
producţia agric2lă vegetală intensivă, s-a încercat utilizarea unor erbi
cide specifice. In experienţe de cîmp foarte cuprinzătoare, s-au identi
ficat cele mai bune erbicide şi s-au experimentat şi adaptat tehnologiile
de aplicare "pe miriştea cerealelor", "pe arătura de bază" şi "aplicarea
primăvara". Erbicide foarte bune din sortimentul mondial, ca OMNIDEL,
NATA şi Bi 3411 au putut combate pirul singure numai în proporţie de
73-83%. Cei mai eficienţi factori pentru integrarea combaterii pirului
din culturile de cartof au rezultat: rotaţia plantelor (cu 12-18% de
combatere), lucrările de prăşit (+ 17... 18% de combatere) şi aplicarea
fracţionată a dozei de erbicide pe două straturi de sol (+21. ..34% grad
de combatere a pirului).

Ca efed secundar a1 unor noi elemente în tehnologia producţiei agricole
(utilizarea crbicidelor, înlăturarea praşilelormanuale, reducerea numă

de lucrări ale solului etc.), diferitele forme de pir se extind puternic
în agricultura intensivă (ANGHEL, 1972; ROLA şi KUZNIEWSKI, 1977
ş.a .), cu repercusiuni negative asupra cantităţii (ANGHEL, 1972; KOCH,
1970), calităţii (WEHSAR G, 1964) şi costului producţiilor.

Ciclul larg de cercetări pentru combaterea pirului, încheiat recent la
Institutul de cercetare şi producţie a cartofului Braşov, a urmărit utilizarea,
alături de metodele tradiţionale, mai mult mecanice (AMMON, 1973; KOCH,
1970; ROLA şi KlJ.ţNIEWSKI, 1977), şi a unor crbicide specifice pentru
combaterea pirului. In prezenta lucrare au fost cuprinse principalele rezultate
privind alegerea erbicidelor, a tehnologiilor corespunzătoarede aplicare şi inte
grarea acestora în sistemul de producţie adoptat astăzi în condiţiile pedocli
ma tice foarte diferite din România.

MATERIAL ŞI METODĂ. Majoritatea experienţelor au fost executate pentru cartof,
întrucît această plantă soIicită prioritar reducerea lucrărilor mecanice şi prezintă mai ales
cea mai mare toleranţă faţă de erbicidele specifice existente pentru combaterea pirului.

*) LC.C.P.T. Fundulea
**) 1. A. Cluj-Napoca.

***) Universitatea Craiova.
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Pentru rezolvarea completă şi într-un timp cît mai scurt a problemei, s-a pus accent
pe experimentarea polifaetorială: erbicide, epoci şi metode de aplicare, doze de erbicid etc.,
cercetate în condiţii pedoclimatice variate. La amplasarea experienţelor s-au respectat condi
ţiile cercetării riguroase (metoda parcelelor subdivizate), asigurînd totuşi gradul corespunzător
de mecanizare.

Pentru mărirea eficienţei cercetărilor, experienţele s-au amplasat numai pe terenuri
puternic şi uniform infestate cu pir, s-au complexat cu determinările necesare privind gradul
de comlJatere a pirului şi calitatea producţiei, s-au interpretat superior prin calculele statis
tice corespunzătoare şi s-au verificat paralel deja în mai multe ferme etalon.

REZULTATELE OBTINUTE. 1. Stabilirea sortimentului de erbicide. Por
nind de la un număr mai mare de erbicide specifice, a Iese din sortimentul mondial
prin studiul prospeetelor şi a poi prin culturi comparative, au fost sta bHitc
mai întîi cele mai bune produse. Pentru condiţiile ţării noastre, acestea au
rezultat a fi (tabelul 1) : Sys Omnidel 67 (substanţa activă Dalapon), NATA
şi Bi. 3 411 (săruri de Na ale acidului tricloracotic ~ TCA). Cu aceste
erbicide s-au obţinut producţii bune de tuberculi (81~88%), de bună calitate
(84~86% tuberculi comercializabili) şi un grad înalt de combatere a pirului
(78-88%), comparativ cu martorul notratat şi prăşit. Cele mai bune rezultate
le-a înregistrat erbicidul Omnidel, care prin acţiunea sa sistemică se dove
deşte mai eficient pe soIurile în general mai grele din ţara noastră, decît Hbi
cidele cu acţiune exclusiv reziduală de sol.

Tabelul J

Rezultate privind sortimentul de erbicide pentru combaterea pirului
(Results about herbicide sortiment in Agropyrum controll ing)

Medii pentru cîte 9 variante de aplicare
(Averages on every ~l variants of treatments)

Variantele
Producţia de pira)

tuberculi 1 ) Tuberculi kg/ha substanţă uscată
(1-6 neprăşit) comercia-

Variants

I
lizabili2 ) I",adu' de(1- 6 not cultiva ted)

t/l1a % masă I ffi'" I% aeriană subterană total combatere,

I %

Netratat-prăşi t 38,7 100 87 201 184 385 92

-neprăşit 16,4 42 60 1762 3030 4792 O
-

1. Omnidel 67 35,2 88 84 282 290 572 88

2. NATA GR. 32,4 84 86 380 486 866 82

3.Bi 3411 31,5 81 85 450 602 1052 78

4. Kerb 27,6 71 81 562 794 1356 72

5. Aminotriazol 24,2 62 78 621 1061 1682 65

6. Atrazin 19,7 51 83 387 581 968 80

DL 5% 3,2 tlha sau 8,3%

1) Potato yield
2) Percentage of ware tubers
3) Amount of Agropyrull1 (dry weight):
- over ground total
-- under ground - percentage controlled
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Şi pentru erbicidul Kerb (Propyza mid) s-au obţinut unele rezultate
bune, dar numai pe soIuri uşoare şi cu cerinţe tehnologice de aplicare mai
complexe.

2. Alegerea şi adaptarea tehnologiilor de aplicare. În alte experienţe
foarte cuprinzătoare cu aceste 3 erbicide (tabelul 2), au fost experimentata şi

adaptate, la condiţii pedoclimatice diferite din ţara noastră, tehnologiile de
aplicare: "vara pe miriştea cerca lelor ", "toa mna după arătura de bază" şi

"primăvara înainte de plantare~'. S-a experimenta t cu trei doze diferite pentru
fiecare crbicid.

Deşi variatia pedoclirnatică a fost mare (F = 99,6 l 3,9L s-au înregistrat
numai diferente mici pentru erbicidele şi metodele de aplicare experimentate.
Pentru soIurile mijlocii spre grele au rezultat semnificativ mai eficiente erbi
cidul sistonic Omnidel şi metodele de aplicare a erbicidelor vara sau toamna.

O diferenţiere mai atentă a solicitat-o factorul doza de erbicid (F
12,l/2,6), în raport, de asemenea cu condiţiile pedoelimatice (localitatea,

Tabelul 2
Stabilirea tehnologiilor de aplicare a erbicidelor

(Experiments 10 find the best technology of herbicidization)
A. Tematica (Subieci)

-1 localităţi x 3 erbicide x 3 metode de aplicare x 4 doze de erbicid (l sau kg/ha)
(4 localities x 3 herbicides x 3 treatments x 4 doses)

- Braşov - Omnidel Aplicarea:
- Suceava - NATA - pe mirişte

- Cluj-Napoca- Bi 3411 - după arătură

- Craiova - primăvara

o 30
O 25
O 15

lprimăvara

60 90
50 75
30 45

+.-+)
1

kg
kg

Total = 144 variante experimentale

B. Tabelul uarianţei (Variancf: analysi~)

Cauza variabilităţii I GL I S2

I
F(Fp 5%)

I
Localităţi (L) 3 973507 99,6 (3,9) **

Erbicide (E) 2 4396 0,6 (3,4)
EXL 6 37951 4,8 (2,5) +
Metoda de aplicare (M) 2 12552 10,1 (3,1)
MXL 6 6278 5,1 (2,2) ~L

I

MXE 4 1 898 1,5 (2,5)
MXEXL 12 1 132 0,9 (1,8)

Doze de erbicid (D) 3 6957 12,1 (2,6) **
DXL 9 8043 14,0 (1,9)
DXE 6 4897 8,5 (2,1)
DXM 6 835 1,5 (2,1)
DXEXL 18 2933 5,1 (1,6)
DXMXL 18 2264 3,9 (1,6)
DXMXE 12 3050 5,3 (1,7)
DXMXEXL 36 1 912 2,3 (1,4)
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Fig. 1 - Tratamente şi doze de erbicide folosite în combaterea pirului (Treatments and doses ofherbicides for
control the Agropirum repens)
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D >< L) şi cu diferitele erbicide (D >< E); doze mai mari pentru acelaşi efect
au fost necesare pe soIurile mai grele şi la erbicidul Omnidel. Ca limite de varia
ţie pentru dozele de erbicid la hectar pot fi considerate în condiţiile ţării

noastre (figura 1): la erbicidul Bi 3411 toamna 30-'301 şi 15-301 primăvara,

la erbicidul Omnidel circa 30 kg toamna şi 15-20 kg primăvara, iar la erbi
cirlul NATA 30-50 kg toamna şi 15-30 kg primăvara.

Dar şi din figura 1 rezultă evident că problema combaterii pirului a
putut fi rezolvată exclusiv cu erbicide numai în proporţie de circa 80%, concret
73-83%. Distrugerea totală a pirului solicită deci şi alte măsuri sau alţi
componenţi de sistem.

3. Integrarea tehnolof.!iilor de aplicare a erbicidelor pentru combaterea
piruhti: a) În experienţe cu- 5 plante de cultură, s-a încercat integrarea comba
terii chimice a pirului cu efectul unor componente ale rotaţiei plal/telor (tabe
lul 3). Comparativ cu porumbul care fără lucrări culturale (ca în prezente le

Tabelul 3

Gradul de combatere (C %) pentru factorii "rotaţie" şi "erbicide"
(percentage controlled of Agropyrum (C%) by crop rotation and herbicides)

R.ezultatele anului 2
(R.esults of second year)

(Pir - substan(ă uscată)

(Agropyrum - dry matter)

anul I Orzoaică Mazăre Sfeclă Cartof Porumb siloz
zahăr

Rotaţia

plantelor:
Sfeclă

anul II Cartof zahăr Mazăre Orzoaică Porumb siloz

Masa aeriană

leg/ha 1783 1 651 1 839 - 221O=ML
Netratat C% pL rotaţie 19 25 17 - O

pL erbicid O O O - O

kg/ha 423 532 280 - 599
Tratat C% pL rotaţie

+ erbicid 81 76 87 - 73

Masa de rizomi şi rădăcini

leg/ha 1 560 1 640 1 773 1 247 2047=Mt
Netratat C% pL rotaţie 23 19 12 38 O

pL erbicid O O O O O

leg/ha 332 513 326 282 846
Tratat C% pt. rotaţie

+ erbicid 84 69 82 77 58
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experienţe) favo'rizează extinderea pirului (ANGHEL, 1972), au fost stabilite
grade de combatere la plantele experimentate, între 17 şi 25% pentru masa
aeriană şi între 12 şi 38% pentru organele subterane ale pirului. Prin acţiunea

erbicidelor aceste valori au putut fi urcate apoi mult mai uşor la 76-87% şi

respectiv 69-84 %. Introducerea în rotaţie a unor plante premergătoare efi
ciente în combaterea pirului, ca, în aceste experienţe, orzoaica şi cartoful,
h:ebuie să constituie deci o măsură suplimentară a complexului de măsuri

agrotehnice.
b) De importanţă mai mare s-a dovedit însă completarea efectului erbi

cid prin lucrări de pră~it aplicate după necesitate la fiecare reapariţie a pirului
(tabelul 4). Se poate constata că aceste praşile au putut urca gradul de comba
tere a pirului mai departe de la 69-80 % la 95--98 %, cu o contribu ţie a pra
şilelor d~ 17-28% grad de combatere.

c) In continuarea cercetărilor s-a putut adăuga încă o îmbunătăţire

acestei tehnologii de combatere integrată a pirului pe bază de ebicide, şi anume
"aplicarea erbicidelor pe straturi de sol". Acest procedeu se realizează prin apli
carea jumătăţii din doza mărită de erbicid vara, pe miriştea cereale lor şi celei

Tabelul 4

Gradul de combatere a pirului (C%) pentru factorii "erbicide" şi "praşiIe"

Percentage of Agropyrum controIIed (C %) by herbicides and cultivation

(Pir - substanţă uscată)

(Agropyrum- dry matter)

Tratament I V.M. I
Cartof I Sfeclă zahăr

I
Porumb siloz

(Potato) (Sugar beet) (Forage maize)

Masa aeriană (overground part)

Netratat kg/ha 827 987 1 143
C% O O O

Tratat kg/ha 165 308 304
C% 80 69 73

Tratat şi kg/ha 21 41 23
prăşit C% 97 96 98

+17 +27 +25

Masa de rizomi şi rădăcini (underground part)

Netratat kg/ha 940 1230 1897
C% O O O

Tratat kg/ha 235 377 504
C% 75 69 73

Tratat şi kg/ha 30 32 102
prăşit C% 97 97 95

+22 +28 +22
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Tabelul 5

Gradul de combatere a pirului(C %) la aplicarea erbicideJor fracţionat pe două straturi
(Percentage of Agropyrum controlled (C %) by the two divided dose of herbicideon two layers)

(Pir - substanţă uscată)

(Agropyrum - dry matter)

Tratament I V.M. I
Cartof

I
Sfeclă zahăr

I
Porumb siloz

(Potato) (Sugar beet) (Forage malze)

Masa aeriană

Netratat kg/ha 827 1 143 987
C% O O O

Tratat kg/ha 260 303 343
nefracţionat C% 69 74 65

Tratat kg/ha 20 53 38
fracţionat C% 98 95 96
(2 straturi) +29 +21 +31

Masa de rizomi şi rădăcini

Netratat kg/ha 940 1830 1 230
C% O O O

Tratat kg/ha 323 680 433
nefracţionat C% 66 63 65

Tratat kg/ha 48 63 74
fracţionat C% 95 97 94
(2 straturi) +29 +34 +29

de-a doua jumătăţi a dozei toamna, după arătura de'bază (tabelul 5). Prin acest
procedeu de aplicare a erbicidelor, gradul de combatere a pirului a putut fi
ridicat repetat pînă foarte aproape de 100?{>, ducînd deci la eliminarea
completă a pirului.

CONCLUZII. (1) Eliminarea completă a pirului din culturi solicită un
complex integrat de măsuri, în cadrul căruia îns{t combaterea chimicăcu erbicide
poate deţine rolul predominant. (2) Cele mai eficace e(bicide pentru comba
terea pirului din culturlle de cartof, au rezultat Omnidel, NATA şi Bi
3411. Numai cu aceste erbicide, aplicate în doze diferenţi21te, pirul a fGst
combătut în proporţie de 73-83%. (3) Pentru diferite plante de cultură în
cadrul rotaţiei, s-au putut stabili grade de combatere a pirului între 17 şi

25% pentru masa aeriană şi între 12 şi 38% pentru organele subterane. (4)
Completarea efectului erbicid cu praşile aplicate după necesitate la fiecare
reapariţie a pirului a mărit gradul de combatere a acestuia cu 17--28%. (5)
Comparativ cu tratamentele de primăvară, a dat mai bune rezultate aplica
rea erbicidelor "vara imediat după recoltarea plantei premergătoare"~i "toamna
după executarea arăturii de bază". Aplicarea fracţionată a dozelor de erbicid,
vara pe mirişte şi toamna pe arătură, a mărit gradul de combatere a pirului
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cu încă 21-34%, ducînd repetat la combaterea totală a pirului din primul
an. (6) Determinat de pericolul mare al extinderii pirului, aceste rezultate
verificate paralel în ferme etalon au fost generalizate în producţie încă din
anul 1977, prin procurarea şi aplicarea la cultura cartofului din sectorul C.A.P.
a 460 tone erbicid NATA.

RESULTS OF EXPERIMENTS REFERRING TO AGROPYRUM
REPENS CONTROLL BY HERBICIDES

Summary

Against the Iarge spread of Agropyrum some specific herbicides were tested. Techno·
logies of herbicidization in late summer on cereaI in autumn, on the recently pIoughed soi!
or in early spring are proposed. The good herbicides OMNIDEL, NATA and Bi 3411 controlled
the weed onIy 73-83%, when were applied alone; therefore agreat rale the crop rotation
system (12-18% contrall), the cuitivation (17-18% controll) and the application of the
divided dose of the herbicide on two soilIayers (21-34% controll) are playing. .

FORSCHUNGERGEBNISSE BETREFFEND DIE BEKĂMPFUNG
DER QUECKE (AGROPYRUMREPENS) AUF GRUND VON UNKRAUT

VERTILGUNGSMITTEL IN DER S.R. RU1V\ĂNIEN

Zusammenfassung

Gegen die starke Verbreitung der Quecke (Agropyrum repetts) in der intensiven land
widschaftlichen Pf1anzenproduktion, wurde die Verwen,dung spezifischer Unkrautvertil
gungsmittel versucgt. In sehr umfassenden Feidversuchen wurden die besten Herbizide fest
gelegt und es wurden die Anwendungstechnologien experimentiert und angepasst "aui dem Stop
pel cler HaImfriichte", "auf der Grundackerung" und "Friihjahrsanwendung". Sehr gute
Herbizide aus dem WeItsortiment, wie OMNIDEL, NATA, und Bi 3411 konnten allein die
Quecke nur im Verhăltnis von 73-83% bekămpfen. Ais die wirksamsten Faktoren zur Integ
T ierung der Queckebekămpfung bei den Kartoffelkulturen ergaben sich die Pflanzenrotation
(mit 12-18% der Bekămpfung), die Hacken (+17... 18% der Bekampfung) und die fraktio
nierte Anwendung der Herbizidmenge auf zwei Bodenschichten (+21...34% Bekămpfungsgrad
der Quecke).

PE3YJlbTATbI OI1bITOB OTHOCHTEJlbHO EOPbEbI C
DbIPEtI (AGROPYRUM REPENS) HA OCHOBE fEPEHUHJlOB B

C.P. PYMbIHHH

Pe310Me

DpoTI-m CHJIbHOrO pacnpOCTpaI-IeHHH nblpeH (Aropirum repens) B HHTeHCHB-
HOM CeJIbCKOX035IHCTBeHHOM npOH3BOACTBe, 6bIJIH npOBeAeHbI HcnbITaHHH c HeKOTophlMH cne
UH<lmqecKHMH rep6HUHAaMH. B nOJIeBbIX 06WHpHbIX onhlTax 6h1JUI yCTaHOBJIeHbI caMhle xopoume
rep6HUHAbI, 6bIJIH npOBepeHbI H yJIyqWeHhI TeXHOJIOrHH npHMeHeHHH "Ha 3epHOBoe >KHHBbe".
"Ha OCHOBHylO BcnalllKy" H "BeceHHHe npHMeHeHHH". HaHJIywHe rep6HUH)J;bI MHpOBoro COpTH-
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MeH'fa KaK OMHI1JlEJl, HATA II oE 3411 carvlH yHI-ItITOLlUIJJH nblpeif B npOnOpUI-lH 01' 73 AO
83%. PeW8IOIll.Hl\I <paKTopOM lVI5I HHTerpHpoBaHHoli 60pb6e c nblpeli B KyJJbType KapToepeJJ5I
5IBJImOTC5I ceBo060pOT (c + 12 AO 18% 60JIee J1yQWerO YHI-flITOllieHH5I) npH npOnOJJKe (01' + 17
AO 18%) H eppaKI.I.HOHaJIbHOe ynoTpe6JIeHHe ;a;03 rep6Hl.l.H)l;OB Ha ;a;ByX CJJ05IX nOlJBbl (01' +21
;0;0 +34% nOBblmeHlI5I ypOBH5I YUHtITOllieHH5I nblpe5I).
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INFLUENŢA EXCESULUI DE UMIDITATE ASUPRA PRODUCŢIEI DE
CARTOF ÎN JUDEŢUL SUCEAVA

D. SCUR,TU

Se analizează productivitatea cuJturii de cartof în anii cu exces
de umiditate din perioada 1965-1975. In această perioadă, pe cuprinsul
judetului Suceava au existat zone extinse în care pierderile de recoltă

au reprezentat peste 25% din producţia realizată în condiţii obişnuite,

frecvenţa anilor cu exces de umiditate fiind mai mare de 45%. In baza
studiului efectuat, s-au delimitat zonele de influenţă a acestui factor
limitativ în funcţie de mărimea perioadelor şi frecvenţa anilor cu exces
de umiditate. Rezultatele experimentale obţinute la Rădăuţi relevă

necesitatea îndesirii canalelor de desecare şi a asocierii desecării cu dre
najul închis. Eficacitatea modelării, a drenului cîrtită şi a arăturilor

adînci este nesemnificativă pe soIurile grele, impermeahile şi cu aport
freatic.

Unul din factorii limitativi ai favorabilităţii condiţiilornaturale pentru
realizarea unor producţii mari de cartof este existenţa excesului de umiditate
în sol. În consecinţă, delimitarea· unor zone foarte favorabile este adeseori
ncştiinţifică, datorită neglijării acestui factor în ansamblul condiţiilor eco
logice.

Dintre multiplele criterii de apreciere a excesului de umiditate - eli
matic, geomorfologic, litologic, hidrologic, pedologic (TEACI,1972) - în
prezenta lucrare s-au luat în considerare unele aspecte ale criteriului elimatic
şi pedologic.

In unele zone ale judeţului, pe fondul unor cantităţi mai mari de pre
cipitaţii, a unei evapotranspiraţii mai reduse, se suprapune adeseori existenţa

unui aport· freatic (în zonele depresionare), iar în podişul propriu-zis excesul
de umiditate se datoreste fenomenului de Iăcovistire ce este foarte frecvent
nu numai în microdeprdsiuni, ci şi pe pante. În ambele cazuri, drenajul intern
este foarte redus.

În ansamblu, podişul Sucevei se caracterizează prin soIuri cu eXces
temporar de umiditate, umezirea excesivă fiind de durată mijlocie (FLOREA,
1971).

l\tETODADE LUCRU. Pentru aprecierea intensităţii influenţei excesului de umidi
tate asupra producţiei de cartof din ju·deţul Suceava, s-au calculat pierderile de recoltă înre
gistrate în anii cu exces, comparativ cu producţia ce s-ar fi putut obţine ~n întreaga perioadă
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Cu

(1965-1975), dacă condiţiile ar fi fost obişnuite. Stabilirea perioadelor cu exces s-a făcut

cu ajutorul coeficientului de
e
umezire pe baza relaţiei:

precipita ţi i

ETP

La aprecierea gradului de umezire s·au consic!c[(Jt următoarele limite:
O = regim foarte deficitar, Cu =-.:: 0,5;
d = deficit de umiditate, Cu = 0,5-0,7;
n normal, Cu =0,8-0,9;
a == umezire abundentă, Cu = 1,0-1,1 ;
E umezire excesivă, Cu = 1,2.
Totodată, s·a luat în considerare şi influenţa tranzitorie a lunii precedente, cunoscînd

faptul că evaporatia este influenţată nu numai de temperatură, ci şi de umiditatea existentă

în sol (RĂSUCEANU, 1971).
În vederea transformării în teren arabil a vnei fîneţe afectată de exces de umiditate,

s-a organizat, cu sprijinul Trustului I.A.S. Suceava şi al întreprinderii agricole de stat Rădăuti,
un cîmp experimental situat în centrul depresiunii Rădăuţi. Terenul pe care s-a amplasat
experienţa este situat în apropierea unui canal de desecare (denumit canalul principal nr. 10).
Pentru a reduce influenţa acestuia, limita cîmpului experimental a fost distantată cu 20 m.

Întrucît eficacitatea drenurilor cu piatră şi fascine este foarte redusă (RAPP, 1969),
s-au executat drenuri din tuburi p. V.c. cu diametml de 5 cm, prevăzute cu fante de 30-40/
/0,6-0,8 mm. Pentru a spori eficacitatea acestora, după pozarea tuburi lor (de tip mediu) s-a
aşternut un strat filtrant cu o grosime de 20 cm, alcătuit din balast cernut. Distanţa între
drenuri este de 15 m, panta medie de 0,4%, iar adîncimea acestora de 0,9-1,3 m.

Pentru a spori drenajul superficial s-a executat şi modelarea unor Uşii cu lăţime de
15 m prin arături la cormană, iar pentru a îmbunătăţi drenajul intern s-au efectuat arături

la 30 cm şi drenajul cîrtiţă la adîncimea de 60 cm şi la distanţa de 2-2,5 m. Deşi s-a in
tenţionat executarea unei arături mai adînci, acest lcrt! nu s-a reuşit. cu toate că la efec
tuarea lucrării s-a folosit un plug monobrăzdar pentru desfundat, tradat de tractorul S-1300.

Cartoful a fost cultivat în cadrul unei rotaţii de patru ani (ovăz, trifoi, cartor, in
fuior). Desimea de plantare a fost de 55000 cuiburi la hectar şi s-a folosit soiul Desiree
din înmulţirea a doua.

Aşezarea experienţelor s·a făcut după metoda parcelelor suprapuse, în patru repetiţii;

suprafata recoltabilă a unei parcele fiind de 75 mp.
În vederea caraeterizării solului sub aspectul relatiilor cu apa şi aerul s-au calculat

următorii indici:

(
greut. vOlum.)

- porozitate totală == 1 - . 100;
greut. speclf.

- capacitatea pentru aer == poroz. totală - capacit. cîmp în cm3 (DUCHAUFOUR,
1965) ;

- indice deficit de aeraţie = capacit. cîmp. - (poroz. totală - 10) . 10
(CANARACHE, 1969);

- porozitate capilară = capacit. cîmp X greut. volum (DUCHAUFOUR, 19(5);
- porozitate de aeraţie activă la 0 50 = poroz. totală - % umiditate la pF O,77X

X greut. volum. (CHIRITĂ 1974);
poroz. totală - 10

- limita de aeraţie = (CANARACHE 19(9).
greut. volumetrică .

CADRUL NATURAL. a) Cîmpul experimel1tal Rădăuţi. Coordonatele geografice ale
ocalităţii Rădăuţi sînt: 47°50' latitudine nordică şi 20°55' longitudine estică. Din punct
de vedere geologic, depresiunea Rădăuţi se lncadrează în platforma moldovenească alcătuită

din terase de pietrişuri şi nisipuri.
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Influenţa apei freatice se resimte pînă la 40-120 em de la suprafaţa solului.
Litologic, în partea superioară a profilului există un strat de 3-4 m din argile şiluturi

argiloose sau nisipoase, aşezat pe un depozit acvifer alcătuit din nisip şi pietriş (fig. 1).
Tipul de sol dominant este cel humico-gleic, cu un conţinut ridicat de argilă şi humus,.

cu o reacţie slab alcalină (tabelul 1) şi cu stratul de glei la adîncimea de 60-90 em.

~ ' ..... '-f:
CI.)

C\J --Cl ~ .~. c::
C,,). Descriere e ~ .~ ~)C\J ~ '- .&

~ :i::; ~ ~ ~ ,~ ClJ ~C)

~
/itologică <\3 Q.. t::: .~ ()

~ ~ -l::)
...j...) 8 ciZ ~ 'c{Z ~ (/(V)

~r'fmfOrizont cu humus l,am 44 49 7.
V/~ Ar.oila galbenă1,5 2, Om 34 37 29,-...., ........

MÎl vÎnăt2f .-..."...,-.,..,,...,,,,

2,7 ~":.-:. Turba neaâră 3,Om 21 49 3D

~:'::",:.".:.:: Nisip argilos cenuşiu
...~ 4,Om 18 28 54

4,2

fiti
4.2-?'Orn - - 8 5"4 38
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rQb~4, 7,4-9,.1 - - 29 45 26
:0°..'0\', Pietriş f nisip m

9,3 ;..:~§:.. :;':'

1QUI~ Marnă lQOm S2 40 8

Fig, J - Schema de stratificatie la Rădăuti (Scheme of bedding
at Rădăuţi) ,

Tabelul 1

Unele însuşiri fizico-chimice ale solului
(Some physical and chemical charaeteristlcs of soil)

P20 6 1 1(20 Conţinut (%) de:
Adîncimea, Humus, SB, praf (dust) I n;';p ("nd) -.em pH % mg la % Ah "gilă I(Depth) 100 g sol (elay)

1 grosier I fin1 II

0-10 7,5 8,4 7,1 17,6 42,4 3,1 - -- - ---

10-30 7,0 5,3 3,0 13,9 - - - - - - -

0-50 - - - -

1

- - 51,9 6,9 17,9 0,2 23,1

50-100 - - - I - - - 48,3 15,8 21,9 0,2 13,8
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Textural, solul este argilbs, continînd în stratul 0-50 cm 51,9% argilă coloidală sau
58,8% argilă fizică. Datorită acestui fapt, atît coeficientul de ofilire, cît şi capacitatea de
cîmp pentru apă prezintă valori foarte ridicate. Deşi porozitatea totală prezintăvalori destul
de ridicate, totuşi infiltî3tia apei este redusă, K:= 10-5 (MARCU, 1972), datorită perozităţii

capi!are care reprezintă aproximativ 90% din porozHatea totală (tabelul 2). Aceasta este
relevată şi de valorile_foarte scăzute ale porozităţii de aeraţie activă, care indică un drenaj
foarte lent (CHIRIŢA, 1974). Permeabilitatea nesatisfăcătoare a solului este redată şi de
ritmul foarte lent de cedare a apei (fig. 2). Ca urmare a dominării spaţiilor capilare cu dia
metrul mai mic de 8 (DUCHAUFOUR. 1965), indicele deficitului de aeraţie evidenţiază o
aera ţie defici.entă pînă Ia total deficientă (CANARACHE, 1969). Limita de aeraţie fiind cu
numai 3-5 unităţi mai redusă decît capacitatea de cîmp pentru apă (valori gravimetrice),
arată că, Ia acest nivel de aprovizionare a solului cu apă al solurilor gleic~ .şi pseudogleice,
există posibilitatea ca volumul porilor să scadă sub 10% (CANARACHE. 19(9). Datele pre-

Tabelul 2

Principalele Însu?iri fizice ale solului de la R.ădăuţi

(Main physical characteristics of saH in R.ădăuţi)

1---1-5--:-1_A_d:_:_ci_m_ea"-'-I(D_e_
p
_th_)6_0_

c
_
m_-:-I a_o__Specificare

Greutatea volumetrică,g/cm3 x
(Volume weight) si:

C.v.%

Greutatea specifică, g/cm3

(Specific weight)

Higroscopicitate, %
(Higroscopici ty)

Coeficient ofiIire, %
(Withering coefficient)

Capacitatea de cîmp, la pH de
2,53, g/100 g sol
(Field capacity for \vater)

Umiditate-volum, la pF = °
(Moisture- volume)

Porozitatea totală, cm3/IOO cm3

sol (Soi! total porosity)

Ielem la pF= O
(The same a t pF O)

Capaci tatea pentru aer, cm3/IOO
cm3 sol (Field capacity for air)

Indice deficit de aeraţie, em3/

1100 cms sol (Air lac!< index)

Porozitate capilară, cms/IOO em3

sol (Capillary porosity)

Idem în %
(The same in percentagc)

Porm.ib te de aeratie activă

(Activ poro~ity l:or air)

Limi ta de acra ţie. %
(Urnit of airation)

1,19
0,04
3,4

2,34

10,16

15,2

37,9

41,9

49,2

49,9

4,1

69

45,1

91,6

0,8

32,9

1,29
0,04
3,1

2,49

10,41

15,6

33,8

36,3

48,2

46,8

4,6

54

43,6

90,4

2,2

29,6

1,40
0,03
2,1

2,59

8,95

13,4

27,3

29,9

44,3

43,3

2,7

53

39,G

89,4

3,3

24,5

1,35
0,04
2,9

2,50

10,39

15,6

30,7

34,5

46,0

47,6

2,4

64

.42,4

92,2

.0,9

2f3,7
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Fig. 2 Timpul necesar reducerii umidităţii solului
cu 1% în intervalul pF 0---2,53 (Time necessary for

decrease of soil moisture by1?/o)

zentate în tabelul 2 se înscriu în limitele amil1tite, valorile capacităţii pentru aer fiind CLlprinse
între 2,4 şi 4,6 cm3 la 100 cm3 sol. Toate acestea ddvedesc că, la nivelul capacităţii de cîmp
pentru apă, în soIurile grele se pot manifesta fenomene reale de exces de umiditate, pe cînd
pe soiurile normale, capacitatea de cîmp reprezintă limita inferioară a umidiUitii excesive
(STÎNGA, 1970). . ,

În anii 1972-1975 au.existat perioade cu exces de umiditate ţn fiecare an şi anume:
în lunile mai, august şi septembrie în 1972; in lunile mai şi iunie în 1973: în lunile mai-iulie
în 1974 şi în lunile iunie-iulie în 1975.

Excesul de umiditate din .zona cîmpului experimental se datoreşte apodului freatic
(M!HNEA, 1970), asociat cu precipitaţii mai ~lbundentedecît evapotranspiraţia şi cu o per
meabili tate foarte redusă a solului.

b) Judeţul Suceat'G. Perioada 1965-1975 secaraeterizea7.ă prin precipitaţii mai mari
'decît valoarea multianuală, detaşîndu-se, faţă de condiţiile medii, ca o perioadă ploioasă,

volumul precipitaţiilor anuale fiind de 645 mm la Suceava şi 670-678 mm la Rădăuţi şi

fălticeni.· In acest interval de timp" temperatura medie anuală a fost de 7,3°C la Rădăuţi,

7,7°C la Suceava şi 8,2cC la Fălticeni. Indicele. de umiditate De Martonne în cele trei localităţi

fiind mai mare de 30 şi anume de 39 (Rădăuţi), 36 (Suceava) şi de37 (Fălticeni), se atestă
existenţa unor condiţii favorabile manifestării.fenomenului de exces de umiditate (TEACI,
1966), deşi evapotranspiraţia potenţială ci înregistrat valori mai mari chiar şi la R.ădăuţi,

depăşind nivelul de 500-520 mm (DONGIU,'1965). Cele mai frecvente condiţii pentru apa
riţia -excesului de umiditate se produc în lunile mai şi iunie (tabelul 3). Prezenţa acestora
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Tabelul il

Unele caracteristici meteorologice În anii 1965-1976
(Some meteorologica! characteristics of 1965-1976 years)

Observaţii

I
Luna (Month)

(Observations)
IV I V I VI I VII 1 VIII 1 IX

Rădăuţi (Locality 1)

Temperatură aer 7,9 13,6 16,4 17,9 17,0 13,0
(aiI' tempera ture), °C

Precipi taţii (rainfalls) mm 45 90 142 116 75
ETpI) 51 73 120 143 92
Cu 2 ) 0,9 1,2 1,2 0,8 0,8 0,0

Suceava (Locality 2)

Tempera tură ner 8,3 13,9 16,6 18,2 17,5 13,7
(air tempera ture), ac

Precipitaţii (rainfalls), mm 38 86 123 123 65 45
ETpI) 53 73 119 142 93 61

Cu2) 0,7 1,2 1,0 0,9 0,7 0,7

Fălticeni (Locality 3)

Temperatură aer 8,7 14,4 17,0 18,8 18,0 14,2
(aiI' temperature), °C

Precipitaţii (rainfalls), mm 41 98 114 115 81 43
ETPI) 52 74 117 145 95 63
Cu2) 0,8 1,3 1,0 0.8 0.8 0,7

1) = Evapotranspiraţie

2) = Cu precipitaţii

ETP

potenţială după Thorntweite (Potential

(
Humidity coefficient = 'rainfalls J

ETP

evapo-perspiration)

poate fi semnalată şi în lunile iulie - septembrie (tabelul 4). Uneori, excesul de umiditate
se evidenţiază şi în luna aprilie, cînd infiltrarea precipitaţiiloreste diminuată, solul fiind umed
(MOŢOC, 19(6), în urma topirii zăpezii.

Datele prezentate în tabelul 4 mai relevă faptul că pe cuprinsul judeţului există o
diversitate evidentă a condiţiilor me}eorologice, manifestată prin neuniformitatea distribuirii
perioadelor cu exces de umiditate. In consecinţă, calculul pierderilor de producţie s-a făcut

diferenţiat, pe zone şi grupe de unităţi agricole.
In general, excesul de umiditate pe cuprinsul judeţului Suceava se datoreşte regimului

pluviometric. La acesta se poate asocia aportul freatic, permeabilitatea redusă a solului,
scurgerea hipodermică, precum şi complexul de factori ce generează fenomenul de Iăcoviştire.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢH. a) Influenta excesului de umidi
tate asupra producţiei de cartof din judetul Suceava. Analizînd nivelul pier
derilor de producţie înregistrate în anii cu exces de umiditate, s-au conturat
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Tabelul 4

Clasificarea regimului umidităţii În funcţie de valoarea coeficientului de umezire în anii
1965-1975

(Class of moisture in function of moistening coefficient)

Localitatea

I
Anul

I
Luna (Month)

(Locality) (Year)
IV I V 1 VI I VII I VIII I IX

R,ăelăuţi 1965 E E a el D D
66 el a el 11 11 D
67 E a E el D n
68 D el D E E E
69 a D E E el D
70 a E E el el 11
71 el E el el E CI
72 11 E n el E E
73 11 E a el D D
74 el a E E el E
75 a el a el D D

Suceava 1965 E E a 11 D D
66 D a el E a D
67 a n TI E D D
68 D D el a n E
69 n D E E el D
70 n E el D D D
71 el a n 11 el a
72 n 11 el D E E
n D E a D D D
74 el E E E 11 E
75 E E E el D D

Fă1ticeni 1965 E E E 11 D D
66 D 11 11 11 a D
67 E el el 11 D D
68 D D D a a E
69 a D E a a D
70 11 E 11 el el D
71 el E 11 n D 11

72 11 el 11 el E 11

73 el E 11 11 D D
74 el a E E 11 E
75 E E E el D D

n = umezire normală; d = regim deficitar; D = regim foarte deficitar; a = umezire abundentă;

E = umezire excesivă

(n = normal moistening; d = poorely moistening; D = very poorely moistening; a = richly
moistening; E = excessively moistening)

patru zone de intensitate a influenţei acestui factor limitativ (fig. 3). Cu
excepţia unei zone din sud-estul judeţului, intensitatea excesului de umidi
tate se accentuează de la sud-est la nord-vest. Zona cea mai puţin afectată
se suprapune cu perimetrele consiliilor intercooperatiste Bosanci, Salcea,
Vereştî şi parţial Spătăreşti. În această zonă, pierderile de reCo ltă reprezintă
5--:-15% din producţia ce se obţine în condiţii obişnuite, iar frecvenţa anilor
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s·
Pierderi %
productie ani cu
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Fig. 3 - Influenta excesului de apă asupra producţiei de cartof
în perioada 1965-1975 (Effeet of water excess an tuber yield)

cu exces de umiditate reprezintă 20-30% în perioada 1965-1975. Cele mai
mari pierderi (peste 25%) s-au înregistrat în zona Rădăuţi (fig. 3) şi ~u deose
bire pe teritoriile comunelor Horodnic de Su~ şi Horodnic de Jos. In aceste
zone, producţiile obţinute în anii cu exces de umiditate foarte pronunţat

sînt adeseori apropiate de cantitatea de tuberculi folosită la plantare. Trebuie
subliniat şi faptul că în zonele III şi IV frecvenţa anilor cu exces de umiditate
(în perioada 1965-1975) a fost mai mare de 45%. Aceste date dovedesc nece
sitatea luării în considerare, atunci cînd se conturează zonele de favorabilitate,
şi a fenomenului de exces de umiditate. În cazul de faţă, acest fenomen are
o acţiune limitativă atît de puternică, încît cele mai scăzute producţii se
obţin în zona considerată altă dată foarte favorabilă (VELICAN, 1959) culturii
de cartof.

Influenţa excesului de umiditate se manifestă cu intensităţi ce depind
nu numai de regimul Qidric al solului, ci şi de măsura în care acesta se aso
ciază cu alţi factori. In majoritatea cazurilor, excesul de umiditate se aso
ciază cu atacuri foarte intense de mană (Phytophthora infestans) , putregai
umed (Erwinia phytophthora) şi cu o îmburuienare pronunţată. Efectul limi
tativ al supraumezirii este mai evident cînd după aceasta urmează o peri
oadă foarte secetoasă, în care plantele au mult de suferit, sistemul radicular
fiind superficial şi slab dezvoltat, mai ales pe soIurile grele (ROD, 1970),
nu are capacitatea de a compensa apa pierdută prin transpiraţie.De asemenea



EXCESUL DE UMIDITATE ŞI PRODUCŢIA 111

în ti mpul secetei, .solul se contractă foarte puternic, "împietrindu-se" şi stîn
jenind dezvoltarea tuberculilor. Creşterea tuberculilor este limitată şi de
temperaturile scăzute ce însoţesc perioadele ploioase (BERINDEI, 1966).
Aceste neajunsuri ale excesului de umiditate se materializează şi printr-o
mai redusă eficacitate a îngrăşămintelor, mai ales pe terenurile grele (ROD,
1970) şi imposibilitatea executării lucrărilor la timp şi de bună calitate, pro
ductivitatea scăzută a maşinilor, consumul ridicat de carburanţi şi În fina 1
un cost foarte ridicat al tonei de tuberculi.

b) Influenţa adîncimii apei treatice asupra producţiei de cartof. Rezul
tatele obţinute în anii 1972-1975 la cîmpul experimental de la Rădăuţi

(tabelul 5) scot în evidenţă faptul că în anul cu perioade lungi cu exces de
umiditate (1974), cînd nivelul apei freatice se apropie mult de suprafa ţa solului,
producţia de cartof scade foarte pronunţat pe terenul ncdrenat, cu pînă Ia

Tabelul 5
Dependenţa producţiei de cartof de adîncimea pînă la apa freatică

(Dcpendence of tuber yield on soi! depth tilIthe underground water)

Producţie (tubcr yield), t/l1a
Apă freatică la ... m Drenaj

1972
1

1973119741 1975
1 I

Semni-(Unclerground water -(Draining) x ci ficaţieat O" meters) (mean) (diff.)

0,5 - 12,4 4,3 1,2 9,7 9,7 mt
+ 18,1 13,3 13,3 14,6 14,8 mt

0,8-1,0 - 21,1 15,1 6,0 19,6 15,4 8,5 ***
+ 21,6 18,9 19,3 21,8 20,4 5,6 ***

DL 5% =
DL 1% =
DL 0,1% =

1,0 1,0
1,3 1,4
1,8 2,1

4,6 1,4
6,4 2,0
8,8 2,9

1.7
2,4
3.4

t/ha
t/ha
t/ha

1,2 t/ha. Apa freatică aflată la adîncime medie de 0,5 m a diminuat producţia

cu 5,6-8,5 tlha tuberculi, comparativ cu recolta obţinută în parcelele în
care apa freatică a fost la 0,8-1,0 m adîncime, pierderile de recoltă fiind
de 27-55% şi apropiindu-se în mare măsură de valorile obţinute de VAN
DE GOOR (1972).

Adîncimea apei freatice a influenţat în foarte mare măsură şi calitatea
tuborculilor, conţinutul de a midon fiind mai scăzut la variantele cu apafrea
tică la 0,5 m cu 2-3,3 unităţi amidon (14-16,2%), comparativ cu tuberculii
obţinuţi în parcelele în care oglinda apei freatice a fost la 0,8-1,0 m adîn
cime (17,3-18,2%).

Determinărileefectuate în 1972 scot în evidenţă şi o deteriorare a stării

fitosanitare a tub8rculilor, frecvenţa celor bolnavi fiind de 9,2-18,1 % in
parcelele cu apa freatică la 0,5 m şi de 4,7-5,0% în cele cu apa freatică la
0,8-1,0 m.

c) Eficacitatea drenajului. Zvîntarca terenului după încetarea ploi lor
se produce foarte încet, solul fiind supraumezit o perioadă îndelungată. Aceasta
se datoreşte texturii argiloase a solului (SIMOTA, 1956), predominării porilor
fini şi prezenţei unei ape freatice sub presiune (HEBESTREIT, 1972). Ca
urmare, umiditatea solului se menţine la valori foarte ridicate (tabelul 6),
chiar şi după 5-8 zi le de la încetarea ploi lor.
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Datorită faptului că permeabilitatea orizontală a solului este foarte
'Scăzută, eficacitatea drenurilor este mult diminuată, fiind sesizabilă doar
pînă la distanţa de 2 fi de o parte şi alta a axei drenului (fig. 4). Situaţii ase-

Tabelul 6
Umiditatea medie*) a solului la R.ădăuţi (în % de umiditate)

(Mean moisture of soH in Rădăuţi, expressed in percentage of humidlt})

IAdlncime \
Distanţa faţă de dren sau rigolă, m

Reper (Depth)

I I I Iem O 0,5 2 5 7,5

Dren 20 28,9 30,4 31,9 32,7 33,1
(drain) 50 21,8 32,0 32,5 33,3 33,9

100 52,1 35,2 33,6 34,7 34,8
Rigolă 20 37,0 35,6 33,5 29,2 25,8
(ditch) 50 38,1 37,0 35,0 32,3 29,4

100 38,9 38,4 35,6 34,4 34,1
*) Media a 12 determinări făcute la fiecare variantă (Mean of 12 determinations reaIized at

:0;0.5;2;5 and 7.5 meters far form the drain or the ditch)

Fig. 4 - Umiditatea solului, %
(Soi! moisture) -7
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mănătoare au fost semnalate şi de alţi autori (PAHLKE, 1970; RINGUELET,
1971; HEBESTREIT, 1972; SCHULTE-KARRINO, 1972; LUTHIN, 1973),
care relevă o eficacitate nesatisfăcătoare a drenajului închis pe soIurile grele
şi gleizate. .

Se apreciază că, în cazul solurilor grele şi cu aport freatic, eficacita
tea drenurilor ar fi vizibilă numai dacă distanta dintre acestea ar fi mult
mai redusă, 6-9 m (PAHLKE, 1970), uneori 'chiar şi 3 m (TRAFFORD,
1971). Această îndesire prezintă însă marele dezavantaj al unui cost foarte
ridicat, recuperarea investiţiei fiind posibilă doar după 14 ani (CHOUR,
1973) cînd distanţa între drenuri este de 8-9 m.

Analizînd eficacitatea drenajului, se constată o sporire a producţiei cu
6,2 t/ha în cazul asocierii acestuia cu modelarea şi desecarea. Pe teren plan,
drenajul închis asociat cu drenajul cîrtiţă a contribuit la sporirea producţiei

cu 16,3 t/ha (tabelul 7). Asemenea sporuri au fost obţinute şi de PROCHAL
(1972), în condiţiile din Polonia. Cu toate acestea, recuperarea investiţiilor
este problematică, avînd în vedere că în condiţii de cultură mare nivel ui recol
telor nu este atît de ridicat şi nici semnificativ superior limitei renta bilităţii

minime.
Drenul cîrtiţă a avut de asemenea o eficacitate ridicată, spor ind pro

ducţia cu 4,1 Uha (tabelul 7). Se poate aprecia că eficacitatea acestuia pe
teren neamenajat cu drenuri închise este mult mai scăzută, avînd în vedere
că subsolul este impermeabil şi umezit freatic în permanenţă (TR AFFORD,
1971).

Tabelul 7

Influenţa măsurilor de eliminare a excesului de apă asupra producţiei de cartof
(Effect of water excess discarding on tuber yield)

Rădăuţi, 1974-1975

Drenaj (Draining) Producţie (tuber yield) Uha

I
Modelare Arat la

I I
cîrti ţă (Moulding) ... cm Media

pvc (mole) (Ploughed) 1974 1975 (Average)

I - - - 20 2,8 10,7 6,7
-+-- - - 30 20,0 18,0 19,0
-1- I - 20 26,6 19,5 23,1I
-1- - +R 20 15,1 18,3 16,7
-i- - +C 20 21,8 20,9 21,4
-1- - x 20 - - 19,8

- +R 30 14,9 11,6 16,3
- +C 30 21,1 11,7 20,4
- x 30 - - 19,0

- - +R 20 7,5 8,4 8,0
- - +C 20 13,1 19,7 16,4
- - x 20 - - 13,6

DL 5% = t/ha
1% = t/ha

0,1 % = t!ha
R == rigolă (ditch)
C = centrul fîşiei (center of strip)

1,6
2,1
2,9

1,7
2,3
3,1

1,1
1,5
1,9
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d) Eficacitatea arăturilor adînci. Parcela arată la 30 cm şi amplasată

pe teren nedrenat nu a putut fi cultivată, fiind prea îndepărtată de canalul
de desecare (180-200 m). Aceasta dovedeşte că, chiar şi arătura adîndi de
30 cm, repetată doi ani consecutiv, nu poate fi considerată ca măsură amelio
rativă izolată. Pe terenul modelat şi drenat, arătura adîncă a contribuit la
sporirea producţiei numai cu 0,8 tlha.

Creditul acordat arăturilor adînci nu este justificat pc terenurile grele
şi umede din mai multe motive. În primul rînd aceasta se datoreşte faptului
că gradul de afînare nu se corelează cu adîncimea de executare a arăturii, ci
cu gradul de mărunţire a brazdei (NICOLAE, 1969; STîNOĂ,1969). Această

remarcă este atestată de numeroase rezultate experimentale (IANCU, 1968;
BOERIU,1969; SCHULTE KARRINQ, 1972; MIHALIC, 1973). De ase
menea, trebuie avut în vedere faptul că, pc aceste terenuri, efectul unei lu
crări de afînare se anihilează la o ploaie mai mare (de 30 mm), astfel încît
nu se obţine o creştere a volumului stratului arabil (CHAZAL, 1972). Şansele

de a efectua arăturile cînd solul este uscat (SCHULTE-KARRING, 1963)
sînt extrem de reduse. Durata de experimentare a fost ,prea rcdUS~1 pentru
a se obţine un efect favorabil în urma arăturii adînci, dect ce se obţine abia
după o perioa_dă mai îndelungată (HARRACH, 1973), de pînă la 15 ani (CHA
ZAL, 1972). In sprijinul acestor considerente vin şi da te le prezenta te în ta
belul 8, care nu relevă o creştEre a stării de afînarc a solului prin adîncirea
arăturii de la 20 la 30cm.

Tabelul 8

Greutatea volumetrică a solului
(Volumetrical weight of soi!)

Rădăuţi, 1975

Adîncimea de ridicare IP'''met,n'') I Arat la ... cm***)
a probelor*)

1
cm 20 30

10-15 X 1,19 1,12

si 0,04 0,06

40 X 1,29 1,24

sx 0,04 0,05 I
*) Depth of soil, where samples were digged

**) Mean and Mean standard error
***) Ploughed at. .. cm

e) Eficacitatea modelării terenului. Solul fiind greu şi puţin pcrmczbil,
în zonele marginale ale fîşiei so înregistrează o umeziro care so menţine la
nivel excesiv (fig. 4) un timp mai îndelungat decît în parcela plană. Uneori
acest nivel de umezire îngreunează foarte mult executarea lucrărilor şi in
toate cazurile diminuează producţia culturilor agricole. La aceasta se asociază

marele inconvenient datorat diminuării productivităţii agregatelor, stimu
laroa apariţiei şi extinderii unor boli etc, Renunţarea la amenajarea terenurilor
în fîşii prin arături la cormană este impusăde modernizarea tehnicii do lucru din
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agricultură (BAITSCH şi RIESER, 1971; TRAFFORD, 1971; CHAZAL, 1972;
VLAHINIC, 1972; SKINKIS, 1973).

Neglijarea acestor dezavantaje a condus la recomandarea modelării

terenului (.MJHNEA, 1970; STANCIU şi colab., 1971) în fîşii cu lăţimea de
8-12 m (PACEA, 1968; COLIBAŞ .... 197!), în temeiul sporirii producţiei de
cartof cu 29% (PACEA, 1968; STANGA, 1969).

În condiţiile de la R.ădăuţi, sporul de recoltă obţinut prin modelarea
terenului în fîşii de 15 m a fost de 6,8 Uha (l°1%) pe terenul nedrenat. Dacă

se ia în considerare varianta interacţiunii ani X variante, sporul de recoltă

obţinut este nesemnificativ. Pe terenul drena t, efectul modelării este ani
hilat' deşi era de aştePJat ca acesta să se menţină sau chiar să se amplifice.

CONCLUZn. (1) In judeţul Suceava, excesul de umiditate se suprapune
în general cu perioada formării şi creşterii tuberculilor de cartof, devenind
factor limitativ, mai ales în zona nord-vestică. (2) SoIurile grele cu umezire
freatică, ocupate de pajişti permanente, nu pot fi cultivate cu cartof în primii
ani după executarea lucrărilor hidroameliorative. Din această cauză, trebuie
acceptată o perioadă mai lungă de timp pentru recuperarea investiţiilor. (3)
Pentru diminuarea aportului freatic, este necesară o reţea mai deasă de ca
nale dedesecarc, limita inferioară fiind de 3,5-4,0 km/km2 • (4) Îmbunătă
ţirea regimului hidric se poate obţine numai prin asocierea desecării cu dre
najul închis. (5) Adîncirea stratului arabil trebuie executată treptat şi numai
cînd solul este uscat. (6) Modelarea şi drcnul cîrtită nu sînt eficiente pe tere
nurile cu permcabilitate redusă şi cu aport freatic.

EFFECT OF MOISTURE EXCESS ON POTATO YIELD IN
SUCEAVA DISTRICT

Summary

The produetivity of the potato crop grown during years with high humidity (the period
of 1965-1975) is analysed. Yield losses over 25% were enregistered from big areas, the fre
quency of the humid years exceeding 45%. Based on the mentioned analysis areas of the
influence of this limiting factor were established. Good results were obtained by chanels of
drying and by the complex system of drying and closed draining, but not on clay soils, imper
meable and with high level of the ground waters.

EINFLUSS DES FEUCHTIGKEITSOBERSCHUSSES AUF DIE
KARTOFFELPRODUCKTION IM KREIS SUCEAVA

Zusammentassung

Es wird die Produktivităt der Kartoffelkultur in den J ahren mit Feuchtigkeitsiiber
schuss aus der Zeitspanne 1965-1975 analysiert. In dieser Periode gab es im Kreis Suceava
ausgedehnte Zonen in denen die Ernteriickgănge iiber 25% der unter normalen Verhăltnissen

erzielten Ertrăge darstell ten, wobei die Haufigkeit der J ahre mit Feuchtigkeitsiiberschus
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gr6sser als 45% war. Auf Grund des ausgefuhrten Studiums wurden die Einflusszonen dieses
limitativen Faktors festgelegt, je nach der Gr6sse der Perioden und der Haufigkeit der J ahre
mit Feuchtigkeitsiiberschuss. Die in Rădăuţi erzielten Ergebnisse beweisen die Notwendigkeit
der Verdichtung des Entwasserungskanalnetzes und die Ergănzung der Entwăsserung mit
geschlossener Drănage. Der Effekt der Bodenmodellierung, der Maulwurfsdrănage und der
Tiefackerungen ist unbedeutend auf schweren, wasserundurchlăssigen B6den und B6den mit
Grundwasserzufuhr.

BJU15iHVIE 4PE3MEPHOf1 BJ1A)I\HOCTI1 HA YPO/KAVI KAPTOcDEJ151
B YE3nE CY4ABA

Pe 310Me

B pa60Te aHaJlHSHpyeTC5I ypO)KaHHOCTb KapTo<peJI5I B 1965-1975 rr. B nOCJIeACTBHH
qpeSMepHoH BJIa)KHOCTH. B 9TOM nepHO]];e Ha nJIOma]];H yesAa CytIaBa 6bIJIH IlIHpoKHe SOHbI,
r]];e nOTepH ypO)Ka5I npeBbIllIaJIH 25% no cpaBHeHHlO C HOpMaJlbHbIMH yCJIOBH5IMH. 4acToTa
rO]];OB C tIpeSMepHoH BJla)KHOCTblO CBbIliie 45%. Ha OCHOBe pa60T 6bIJlH pacnpe]];eJIeHbI 30HbI
Bos}J;eHcTBH5I 9Toro OpraHHtIeCKOrO <paKTopa, B saBHCHMOCTH OT npo}J;OJI)KHTeJIbHOCTH li tIaCTOTbI
rO}J;OB C tIpeSMepHoH BJIa)KHOCTblO. OnbITHble }J;aHHble }J;OCTHrHyTble B P3A3Yll,e nOKaSbIBalOT
He06xo}J;HMOCTb yrymaTb oCyllIHTeJIbHble KaHHaJlbI B COBMeCTe C nO}J;seMHbIM BO}J;OCToeM. .ueMcT
BHTCJlbHOCTb MO}J;eJl5Ill,HH nOtIBbI, KpoT}J;peHa)Ka H rJly60KoH Bcnaliilm HeSHatIHTeJlbH5I npli
T5IJKeJIbIX,. HenpoMoKaeMblx li C BblCOImM ypoBHeM rpyHToBbIX BO]];, nOtIBax.

BIBLIOGRAFIE

BAITSCH, B., RIESER, A., 1971: Problemes poses par le drainage des sols lourds et sur
les mesures a prendre pour ameliorer le fonetionnement du systeme de drainage. Bulletin
d'irrigation et de drainage, Italia, 11f. 6. BERINDEI , M., 1966: Crearea bazinelor specia
lizate pentru cartof. Probleme agricole, 12. BOERIU, L, 1969: Lucrările agrotehnice de afînare
profundă a solului la Livada. S1. sol. 4. CANARACHE, A., 1969: Despre excesul de umiditate
în sol şi indicatorii lui. S1. sol. 4. CHAZAL, P., 1972: L'assainissement des terres limoneu
ses. Btil!. Techn. Inform. Franţa, nr. 237. CHOUR, V., 1973: K nekterym problemum pro
jektovani odvodncni tezkych pud. Meliorace, R. S. Cehoslovacă, 9, nr. 2. CHIRIŢA, C. D.:
1974, Ecopedologie, Editura Agrosilvică. COLIBAŞ şi colab., 1971: Efectul unor măsuri de
prevenire a excesului temporar de umiditate pe terenurile cu permeabilitate redusă, asupra
producţiei de grîu şi porumb din zona premontană a judeţului Bihor. Lucr. simpozionului de
Ia Sînicolaul Mare, Inst. Agr. Timişoara. DONCIU, c., 1965: Contribuţii la studiul evapo
transpiraţiei potenţiale în R.S.R. Hidrotehnica, gosp, apelor, meteorologia, 9. DUCHAU
FOUR, PH., 1965, Precis de pedologie. Paris, FLOREA, N., MUNTEANU, 1., 1971: Harta
terenurilor cu exces de umiditate din România, 4. HARRACH, T., WOURTSAKIS, A.,
1973: Der Einfluss der Tiefenbearbeitung auf die physikalischen Eigenschaften von Pseudo
gleyen. Pseudogley und Gley. HEBESTREIT, H., 1972: Bodenkundliche Diagnostik der
Hydromelioration von Mineralb6den (1), Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuch, R. F. G
49 (1). IANCU, M., şi colab., 1968: Cercetări privind lucrările ameliorative pe soIurile brun
podzolite din regiunea Argeş. Ed. agrosilvică. LUTHIN, J. N., 1973: The Amelioration of
Gley and Pseudogley Soils. Pseudogley undGley, Int. Soc. Soi1. Sci. MARCU, ST., SANDU
LESCU, TITA, 1972: Primele rezultate privind eficacitatea drenajului închis în zona Rădăuţi.

Anale I.S.C.I.F., 2 (9). MIHNEA, 1., IOANIŢOAIA, 0.,1970: Schita de zonare a terenurilor
cu exces de umiditate şi a metodelor de drenaj pe teritoriul României, St. sol., 4. MIHALlC
şi colab., 1973: Einige Erfahrungen bei Meliorationen von pseudovergleyten B6den in Jugo
slawien. Pseudogley und Gley, Int. Soc. Soi!. Sci. MOŢOC, EUGENIA, 1966: Influenţa

umidităţii din sol asupra infiItraţiei. LC.C.A. - Analele Secţiei de pedologie, 33. NICOLAE,
C., 1969: Lucrarea profundă a solului podzolic pseudogleic de la Albota, judeţul Argeş. st.



EXCESUL DE UMIDITATE ŞI PRODUCŢIA 117

sol. 4. PACEA, 2\1., 1968; Măsuri hidroameliora tive uşoare pentru Îndepărtarea excesului
temporar de umiditate de pe terenurile agricole. Studii de hidroamelioraţii, 4. PAHLKE,
K., 1970: Einfache und Kombinierte Dranungen im Vergleichenden Feldversuch. Z. Kultur
technik R. F. G., 11 (4). PROCHAL, P., 1972: Bezposrednie efekty drenowania gruntow
Wiadomosci Melioracyjnei Lakarskie, Polonia, voI 15, 5. RAPP, E., 1969: The problem of
drainage. Agriculture Bulletin 9. RASUCEANU, E., 1971: Influenţa umidităţii solului asupra
corelaţiei dintre consumul de apă din sol şi temperatura medie a aerului pe terenurile irigate.
Analele 1. S. C. 1. P., (8). R INGUELET, R., 1971: Methodes d'assainissement superficiel de
sols tres lourds dans les regions mediterraneennes. BulI. d'irrigation et de drainage, FAO,
Italia, 6. ROD, PH., GUILLET, GH., 1970: La matiere organique du sol en rapport avec
ses proprietes physiques. Suisse Agric. Elveţia, 11,6. SCHULTE-KARRING, 1963: Verbes
serung verdichteter Boden durch Untergrund lockerung und Tiefdungung Zeitschrift Land
wirtschafUiche Forschung, 17. SCHULTE-KARRING, 1972: Die ameliorative Bodenbe
wirtschaftung. SIMOTA, N., 1956; Relaţiile dintre sol şi plante la conţinuturi joase de umi
ditate în condi ţiiJe cernoziomului castaniu din Bărăgan. Teză de doctorat, LA. N. B., Bucureşti.

SKINKIS, T. N., 1973: O drenirovanii teajolîh slabopronitaemîh pociv. Pocivovepenie,
URSS, 7. STÂNGĂ, N., 1969: .iVlanifestareaşi ameliorarea regimului hiric al unor soIuri cu
exces temporar de umiditate. St. sol. STÎNGA, N., 1970: Contribuţii la definirea, delimitarea
şi exprimarea stării de umezire excesivă a solurilor. St. sol. 1. STANCIU, 1., şi calab., 1971 :
Cercetarea capacităţii de producţie a terenurilor cu permeabilitate redusă sub influenţa apli
cării drenajului de suprafaţă. Analele 1.S.C.I.P., 1. (8). TEACI, D., şi colab., 1966: Contribuţii
la metoda de raionare pedoclimatică a terenurilor agricole. LC.C.A. - Analele secţ. de pedo
logie, 33. TEACI, D., 1972: Asupra modului de caracterizare, identificare şi clasificare a
terenurilor ~i solurilor cu exces de umiditate. St. sol. 2. TRAFFORD, B.D., 1971: Problemes
souleves par le drainage des sols lourds et mesures a prendre pour ameliorar le fonctionnement
des systemes de drainage. Bul!. d'irrigation et de drainage, Italia, 6. VAN DE GOOR, G. ,11,. W.,
1972: Plant growth in relation ta drainage Publication. Olanda, 16 (1). VELICAN, V. 1959:
Cartoful - Manualul inginerului agronom, 1. VLAHINIC, M., 1972; Odvodnenie
pod v niektorych oblastiach Jugoslavie. lvieliorace R. S. Cehoslovacă, 2.

Predată comitetului de redactare

la 28 VI 1977.

Referent: ing. Z. Ianosi





LUCR. Şi. LC.P.C., 1978, VOL. IX

DATE NOI PRIVIND TE HNOLOGIA CULTURII CARTOFULUI
PE TERENURILE îN PANT Ă, CU MINIMUM DE LUCRĂRI
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N. BRIA**), D. HAGIANU**) şi G. LANGU**)
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Lucrarea cuprinde date agrofitotehnice cu privire la comportarea
în lucru a maşinilor şi utilajelor adaptate pentru efectuarea lucrărilor

prevăzute în tehnologia culturii cartofului pe terenurile în pantă. Se
expun datele obţinute în cazul executării lucrărilor pe direcţia generală

a curbelor de nivel, comparativ cu executarea acestora pe direcţia deal
vale, utilizînd maşina de plantat 4 Sa BP-62,5.

Principalii indici agrofitotehnici obţinuţi demonstrează că pe
terenurile în pantă cu soIuri favorabile cartofului, cultura poate fi meca
nizată cu bune rezultate în proporţie de 85-90%. Sînt necesare încă

cercetări cu privire la mecanizarea lucrării de recoltat, astfel ca noua
să dea un randament superior maşinii MSC-l.

s-a pus
elucidării unor
terenuri lor înclinate

Institutul agronomic Cluj-Napoca.
Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii.
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Primele rezultate obtinute în acest sens au fost obiectul unor lucrări

anterioare (SĂPLĂCAN şi' colab.,)976 L SIMIONESCU şi BRETAN, 1966;
SIMIONESCU şi colab., 1976; STANILA, 1974). Ele se rofereau la posibili
tatea cultivării, cartofului pe direcţia curbelor de nivel, utilizînd tractorul
pe şenile 51\'\-445 (echipat cu şenilă îngustă cu lăţimea de 250 mm), în agregat
cu o secţie de 2 Sa BP-62,5 de la maşina de plantat cartofi pe patru rînduri 4 Sa
BP-62,5, adaptată pentru terenuri în pantă, indicînd totodată utilajele folo
site la celelalte lucrări prevăzute în tehnologia culturii.

Lucrarea de faţă cuprinde rezultatele obţinute în urma oxperimentării

maşinii de plantat complete (4 Sa BP-62,5) purtată de tractorul pe şenile DT
75 şi a celorlalte maşini şi utilaje adaptate pentru efectuarea lucrărilor de
întreţinere şi fitosanitare pe terenurile în pantă.

METODA DE LUCRU. Cercetările s-au executat pe terenul cooperativei agricole de
producţie Suatu, judeţul Cluj. S-a urmărit comportarea în lucru a maşinilor şi utilajelor
adaptate pentru efectuarea lucrărilor pe direcţia curbelor de nivel, într-un lot experimental
în care terenul avea înclinaţia cuprinsă între 0-18°, precum şi a maşinilor existente în dotarea
staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, cu care s-a lucrat în cultura mare pe direcţia

deal-vaJe, situaţie în care înclinaţia terenului a oscilat între 0-12°.
Intreaga suprafaţă ocupată de experienţă a fost fertiIizată cu 35-40 t gunoi de grajd

şi 200 kg superfosfat la hectar, apoi arată toamna la 25 cm adîncime. După lucrările super
ficiale de mărunţire şi nivelare efectuate primăvara, cartoful s-a plantat cu maşina 4 Sa BP-62,5
adaptată concomitent cu administrarea pe rînd a 150 kg azotat de amoniu la hectar.
Distanţa dintre rînduri a fost de 70 cm, cu un interval de 75-90 cm între maşini la întoarcere,
distanţa dintre tuberculi de 21,5 cm iar adîncimea de îngropare a tubercuIilor de 10 cm.

Lucrările de întreţinere s-au executat concomitent cu tratamentele fitosanitare, folosind,
după caz, un agregat format din tractorul SM - 445 echipat cu şenilă îngustă sau tractorul
pe patru roţi motrice U-445 DT şi cultivatorul adaptat CPC-5, completat cu echipament de
stropit.:. Recoltarea s-a făcut cu ajutorul maşinii MSC-l.

In cultura mare, terenul a fost fertilizat cu 50 t gunoi de grajd îngropat cu arătură de
toamnă la 27 cm şi 350 kg superfosfat plus 100 kg/ha uree administrate primăvara.

Plantarea s-a făcut cu aceeaşi maşină 4 Sa BP-62,5, dar fără adaptările necesare efec
tuării lucrărilor pe curba de nivel şi fertilizarea pe rînd, distanţa între rînduri fiind de 70 cm,
între tuberculi pe rînd de 30 cm, iar adîncimea de îngropare a tuberculilor de 12 cm.
S-a plantat pe direcţia deal-vale, situaţie în care la deplasarea înspre amonte maşina era trasă

de două tractoare, înspre aval era acţionată de un singur tractor, cel de al doilea revenind
în gol pentru a remorca din nou agregatul înspre amonte.

Lucrările de bilonare au alternat cu praşilele manuale pentru afînarea solului. Trata
mentele fitosanitare s-au făcut cu maşinile existente în dotarea SMA, iar recoltarea, manual.

S-au efectuat determinări agrofitotehnice separat, pentru fiecare rînd al maşinii de
plantat. La deplasarea pe curba de nivel, s-au notat cu 1 şi 2 primul şi al doilea rînd
începînd din aval iar cu 3 şi 4 următoarele rînduri. Astfel, rîndurile 1 şi 3 vor fi rîndurile din
aval ale celor două secţii ale maşinii, iar rîndurile 2 şi 4 vor fi rîndurile din amonte
ale secţiilor.

Pe lungimi de rînd de cîte 2 m Iiniari, în diferite puncte ale versantului, situate între
ele la o diferenţă de 2°, s-au determinat: adîncimea de plantare, distanţa dintre tuberculi,
numărul şi greutatea tuberculilor rămaşi neacoperiţi după plantare, înălţimea plantelor şi a
biIoanelor, umiditatea actuală şi apa fiziologic utilă, repartizarea tubercuIilor în cuib la
recoltare, producţia de tubercuIi, procentul de tuberculi comerciaIizabili şi gradul de dăunare,

a plantelor cu ocazia efectuării lucrărilor de întreţinere.

REZULTATE OBŢINUTE. 1. Adîncimea de plantare a iubercuHlor.
Deter!!1inările s-au efectuat după aşezarea solului, la 10 zile după plantare.

In cazul plantării pe direcţia curbelor de nivel, se constată că pînă la
înclinaţia terenului de 12°, rîndurile secţiei din aval a maşinii plantează ceva
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mai adînc decît rîndurile secţiei din amonte (tabelul 1). La înclinaţia versan
tului de 10-12° diferenţele sînt minime, pentru ca la 14 şi 16° să se înregis
treze abateri evidente în favoarea uneia sau alteia dintre cele două secţii.

Cele mai scăzute valori ale adîncimii de plantare s-au înregistrat la
înclinaţia de 18°, cînd grosimea medie a stratului de sol de deasupra tubercu
li10r a fost de 3,9 cm.

Tabelul 1

Grosimea stratului de sol de deasupra tuberculilor în funcţie de înclinaţia terenului, direcţia

de lucru şi rîndurile maşinii de plantat
(Depth of soil layer above tubers in funetiol1 of slope, work direction and rows of planter)

stratul de sol (cm) deasupra tuberculilor plantaţi*}

Panta de secţiile maşinii din pe ,lndu'ile "'til10, din I
grade

I
aval (1-3) Iamonte (2-4)

media
(slope) aval amonte rîndurilor

'1 I(I) (II) 1;2;3;4
U<;~LLIj.Je,Il

ale secţiilor I

Plantat pe direcţia curbelor de nivel

l0-2 8,0 6,2 6,6 7,6 7,1 2
4 7,2 5,4 7,0 5,6 6,3 1

6 6,6 5,5 6,4 5,7 6,1

I
8 7,6 6,2 7,7 6,1 6,9 24

10 6,6 6,3 7,4 5,6 6,5 45
12 6,5 6,3 7,1 5,7 6,4 75 1

14 5,8 8,5 7,7 6,6 7,1 165
16 8,5 5,1 7,1 6,6 6,8 450
18 2,5 5,4 6,3 1,5 3,9 900

Media: 6,6 6,1 7,0 5,7 6,4

Plantat pe direcţia deal-vale

0-2 5,7 7,3 5,9 6,9 6,4 -
4 8,6 7,8 8,9 7,5 8,2 -
6 10,2 9,0 9,8 9,4 9,6 -
8 7,7 6,6 7,2 7,0 7,1 -

10 10,5 9,5 9,3 10,7 10,0 -
12 8,3 10,2 9,2 '9,2 9,2 -

Media: 8,5 8,3 8,3 8,4 8,4 -

*)Depth of soi! layer above the tubers planted (1) by the planter section" downstream and up
stream, (2) on rows downstream and upstream.

* *) Uncovered tubers.

Analizînd adîncimea de îngropare a tuberculilor la rîndurile din aval
ale celor două secţii ale maşinii (1, 3), comparativ cu rîndurile din amonte
ale aceloraşi secţii (2,4), se constată că în cazul rîndurilor din aval, se reali
zează o mai bună îngropare a tuberculilor faţă de rîndurile din amonte. La
înclinaţia terenului de 18°, grosimea medie a stratului de sol de deasupra tu
berculilor la rîndurile din amonte ale secţiilor (2, 4) a fost numai de 1,5 cm.
În acest caz, au existat desigur tuberculi parţial descoperiţi sau chiar com
plet descoperiţi.
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Trebuie subliniat faptul că tuberculii descoperiţi nu au fost numai
pc rînd, ci şi în intervalul dintre rînduri. Datorită înclinaţiei prea mari a
terenului, posibilitatea pierderii tuberculilor apare după alimentarea maşinii,

mai ales cînd tuberculii depăşesc marginea buncărelor, caz în care tuberculii
de deasupra se rostogolesc la întîmplare, rămînînd pe teren.

Inclina tia terenului favorizează pierderea unei cantităţi de tuberculi
şi în momentul căderii acestora, după ce au fost antrena ţi de discurile distri
buitoare ale maşinii, alunecînd pe lîngă brăzdare.

Cantitatea de tuberculi rămasă neacoperită pe tcren creşte mai ales la
pante mai mari do 8-10°, ajungînd la peste 400 kg/ha la pante do peste 16°
(fig. 1), ceea ce limitează plantarea cartofului pe terenuri cu pante de maxi
mum 12-14° şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru evitarea totală a
pierderi lor de tuborculi pînă la această li mită.

900

800·~
-c::::
~

700~
'-.....--

60n __

500 :::)
c..J

4-00 ~
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Comparativ cu lucrarea pe curba do nivel, la plantarea pe direcţia doal
vale s-au pus în evidenţă variaţii mai mari în privinţa adîncimii de îngro
pare a tuberculiloL Aceasta s-ar putea datora mai mult vitezei do deplasare
ncuniforme a agregatului decît înclinaţiei versantului, cu care nu parc să

existo vreo corelaţie. Limitele extreme între care a oscilat grosimea stratului
de sol de deasupra tuberculilor a fost 6,4-10 cm. Nu s-au pus în evidenţă difo-

marcante întro adîncimea realizată de, colo patru rînduri alo maşinii.

2. Distanţa dintre tuberculi şi numărul de plante la hectar. Din datele
în tabelul 2 se observă că, atunci cînd plantarea s-a făcut pe direcţia

de nivel, nu s-au înregistrat diferenţe evidente între distanţele dintre
tuberculi realizate în cazul celor două sectii ale masinii sau la rîndurile din

sau a monte a le acestora. Între distanţele înrcgi~trate se remarcă o com
în sensul că valorilor mai mici ale unei socţii le corespund valori

mai mari la cealaltă si invers. Acelasi lucru se constată si la rîndurile din
aval amonte ale s~cţiilor, situaţie' normală pentru con'diţiilo geomorfolo

care s-a lucrat.

Tabelul 2

.J"~'Ll",'U dintre tuberculi în funcţie de înclinaţia terenului, direcţia de lucru şi rîndurile maşinii

de plantat
(Distance between tubers in fUl1cHon of wor~{ diredion and rows of

Distanţa (cm) între tuberculii plantaţi *)

de secţiile maşinii din pe rîndurile din

aval
(1)

amonte
(II) aval (1,3) amonte (2,4)

media
rîndurilor

1,2,3,4

numărul

plantelor
la hectar**)

12

18

18,9
19,5
19,5
22,8
23,1
19,0
25,1
26,7
29,5

Plantat

14,4
21,5
21,2
18,6
21,3
22,2
19,8
15,5
20,2

pe direcţia curbelor de nivel

15,0 18,5
21,5 19,5
19,1 20,8
20,2 21,2
20,1 24,3
20,0 21,4
21,0 23,8
27,0 15,2
27,4 20,3

74800
61 000
61 000
63000
56300
63000
55900
59300
51 600

Media: 22,7 19,4 21,5 20,6 21,1 59300

Media:

0-2
4
6
8

10
12

30,7
31,4
33,3 I

31,5 I24,1
33,9

1,-------1-----

30,8 I

Plantat pe direcţia deal-vale

42,9 33,9 39,7
31,2 28,5 34,1
32,6 36,9 29,0
28,6 30,3 29,7
30,6 25,5 29,1
35,1 26,8 42,2

33,5 30,3 34,0

36,8
31,3
32,9
30,3
27,3
34,5

32,1

38800
45650
43450
47650
52350
41 400

44600

(2)
*) Distance

downstream
Number of

tubers planted (1) by the sections of the planter downstream and upstream
upstream
on hectare
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Cele mai mari abateri s-au evidenţiat la înclinaţiile 0-2° şi la
cuprinse între 14 şi 18°. Dacă luăm în consideraţie media celor patru rînduri
ale maşinii, observăm că distanţa minimă dintre tubercuIi (16,7 cm) s-a rea
lizat pe porţiunea plană a terenului (0-2°) iar distanţa maximă

cm) pe terenul cu panta cea mai mare (18°).
Cu toate abaterile semnalate, distanţa medie realizată pe întreg vef

santul, 21,1 cm, este practic egală cu distanţa planificată care a fost 21
cm. În funcţie de distanţele realizate între tuberculi, a rezultat un
mediu de 59 300 plante la hectar, desimea maximă fiind la înclinaţia

0-2° iar cea mini mă la înclinaţia de 18°.
În soIa culturii mari, unde plantarea s-a făcut pe direcţia deal-vale, din

motive de ordin economic distanţa planificată dintre tubercuIi a fost de 30
cm, iar distanţa medie realizată a fost de 32,1 cm, desimea medie a plantelor
la hectar fiind de 44 600.

Abaterile de la media planificată, înregistrate în funcţie de înclinaţia

terenului şi rîndurile maşinii de plantat, considerăm că sînt normale, ele evi
denţiindu-se chiar în condiţiile terenului plan.

3. Dinamica umidităţii actuale a solului şi a apei utile. Umiditatea so
lului s-a determinat în diferite puncte ale versantului, situate între ele la o
diferenţă de 4°, începînd de la plantare şi pînă în preajma maturării cartofului.

Valorile umiditătii actuale au fost la unele nivele ceva mai ridicate
în soIa culturii mari, 'în comparaţie cu lotul experimental, situaţii datorate
diferenţierilor textura le.

În ambele cazuri, se remarcă o uşoară diminuare a umidităţii între 20
IV şi 17 VI, care devine mai evidentă în lunile iuIie şi august. Cu excepţia

unei ploi slabe înregistrate în preajma zilei de 24 VII, care a determinat o
creştere a umidităţii numai în stratul superficial, perioada 20 VI - 20 VIII
a fost practic lipsită de precipitaţii (fig. 2).

La instalarea secetei, plantele ajunseseră la creşterea maximă, asigurînd
acoperirea integrală a terenului. Umbrirea solului a făcut ca ritmul pierderii
apei acumulate anterior să fie mult mai încetinit.

Cantita tea de apă accesibilă plantelor s-a menţinut între li mitele normale
pînă la sfîrşitul celei de a doua decade a lunii iunie, după care valorile scad
simţitor în lunile iulie şi august, pe toată grosimea profilului. Scăderile au
fost mai ovidente în stratul 0-10 cm la începutul lunii iulie, cînd valorile
umidităţii s-au situat sub coeficientul de ofiIire, cu excepţia porţiunii de
teren cu înclina ţia cea mai redusă (0-2°), unde s-a resi mţit probabil influenţa

pînzei freatice.
Deşi durata perioadei secetoase a fost de peste două luni, soIurile bine

structurate, cu textură mijlocie şi mai ales lucrările de întreţinere aplicate
au menţinut terenul curat şi afînat, pierderea umidităţii făcîndu-se numai
prin intermediul plantelor. Cu toate acestea, deficitul de apă s-a resimtit
destul de puternic, fiind vizibile chiar simptome evidente de ofilire.

Precipitaţiile căzute la sfîrşitul lunii august au refăcut total cultura,
care, depăşind situaţiile critice, a continuat să vegeteze puternic întreaga
lună septembrie.
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4. Înălţimea plantelor şi a biloanelor la Înflorire. În legătură cu creş
terea plantelor, da tele expuse în tabelul 3 pun în evidenţă o dezvoltare nor

viguroasă pe întreg vcrsantul, condiţii mai favorabile oferind porţiunea

de teren cu panta cuprinsă între 6 şi 12°.

Tabelul 3
Înălţi!nea plantelor şi a biloanelor În perioada înfloririi (cm), În funcţie de Înclinaţia terenului

şi modul de plantare.
(Height of plants and ridges during flower Urne in funetion of slope and planHng way)

lnăltimea plantelor

1
lnălţimea bilonului (Ridge height)(Plant height)

modul de plantare*)

Planta, grade paralel cu curba de nivel
(slope)

paralel cu
pe directia biloanele (Ridges)

curba de
nivel deal-vale

1

media 1-4
1--2 aval 3-4 amonte

(downstream) (upstream)

I

1

I
I

I0-2 70,1

I
64,4 19,2 19,8

I
19,5

4 71,4 63,0 20,6 19,2 20,1

6
1

72,6

I

63,0

I

19,5

I

18,3 18,9

8 I
74,7 60,9 20,5 19,5

I
20,0

10 74,1 61,0 19,3 19,3 19,3

12

14

16

18

Media:

72,2

71,8

69,8

68,0

71,7

59,0

61,9

18,3

17,2

13,3

10,0

17,4

17,3

8,7

8,4

6,0

15,2

17,7

13,0

10,8

8,0

16,3

*) Planting way; parallel with the contour line or direction downhill

În cultura mare, plantele au avut o înălţime ceva mai mIca. Scăderea
acesteia pe măsura creşterii pantei s-ar putea datora pierderii unei cantităţi

Ceva mai mari de apă pe intervalul dintre biloane, situaţie exclusă în cazul
lucrărilor efectuate pe curba de nivel.

Înălţimea biloanelor diferă foarte puţin pe porţiunea versantului cu
prinsă între O şi 12°. La înclinaţii mai mari de 12°, înălţimea biloanelor scade.
Această scădere este mai accentuată la rîndurile din amonte ale rariţei faţă

de cele din aval, ceea ce duce la reducerea capacităţii de reţine re a biloanelor
corespunzătoare acestor rînduri, favorizînd eroziunea (fig. 3). În condiţiile
din cultura mare, prin praşilele manuale nu s-a mai păstrat coama biloanelor,
din care cauză s-a renunţat la determinarea înălţimii acestora.

Cu excepţia aspectelor negative la care ne-am referit, se poate spune că

lucrările de întreţinere (praşile şi bi lonare) efectua te pe direcţia curbelor de
nivel se execută corect şi de foarte bună calitate pe terenuri cu pante pînă la
12°, fără ca plantele să fie deranjate sau vătămate.
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6

22

20

18

4..IL--+----+---+------l---+--+--+--i--
0-2 4. 6 8 10 12 1!~ 16 18 i (grade)

Fir;{. 3 - Înălţimea biloanelor În perioada Înfloririi În funcţie de
Înclinaţia terenului, la rîndurile din aval (r.av), respectiv amonte
(r.am) ale rariţei; a, b, c capacitatea de retinere a biloanelor
(Height of ridges during flmvering in fundion of slope, at the rows
downstream and upstream respeetively: a, b, c ability of ridges

to retain)

Tratamcntele fitosanitare se pot efectua de asemenea în mod COH'spun
zător, chiar la înclinaţii de 12-14°.

Evitarea vătămării plantelor este posibilă prin realizarea intervalului
dintre maşinile de plantat la Întoarccri cu 10-15 cm mai mare decît interva luI
dintre rînduri, aspect la care ne-a m referit, precum şi prin montarea a părăto
rilor la şenile, cînd situaţia o cerc.

5. Repartizarea tubercuJilor în cuib pe verticală la recoltare. În preajma
recoltării s-au efectuat determinări privind repartizarea tuberculilor în cuib,
cunoscînd din cercetă.rile anterioare că adîncimea şi poziţiatuberculilor fa ta.
de bilon la maturitate pot fi influenţate atît de lucrJirile de întreţinere cît
şi de înclinaţia terenului pc care se execută lucrarea. In funcţie de modul de
plantaro şi întreţinere rezultatele obţinute sînt deosebite.

La plantarea pe curba de nivel cu efectuarea bilonării în acelaşi sens,
datele ta belului 4 arată că grosi mea stra tului de sol de deasupra tuberculilor
situaţi la nivelul superior în cuib este cuprinsă între 0,9-3,3 cm, indiferent
de poziţia rîndului maşinii cu care s-a plantat sau de înclinaţia terenului.
Diferenţele existente între rînduri sau înclinaţia terenului sînt neînsemnate.

Stratul cel mai subţire de sol a fost la panta cea mai mare (18°) şi Ia rîn
durile din amonte (0,9, respectiv 1,3 cm).

În ceea ce priveşte nivelul tuberculului inferior din cuib, de asemenea
diferenţele sînt neesenţiale, ele variind în majorita toa cazuri lor între 7,7 şi

10 cm.
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Tabelul 4

Repartizarea tuberculilor În cuib la recoltare, în funcţie de înclinaţia terenului şi rn(J(~ui de
plantare

(Distribution of tubers in a hill at harwest time in funetion of slope and planting way)

straduI ele sol (em) ele deasupra tubereulilor la rîndurile*)

Panta, (I-~) I (a3~~_1 1\1 1 1- 2 1d;-o~-I M 1 1- 3 I(}~i~1M -"7"I-I---3--:-I-(;-;--0;-1--=-I-J'-'1-
grade ava te) (aval) te), (aval) I te) (aval) te)

(slope) I-----'----------e-în--d-n-iv-elul tubereulilor este* *)

superior inferior superior inferior

Plantat pe direcţia curbelor de nivel (Planted on contour lines)

o-~ II H.1

1 HHIUHH ~:g HIH ~:~ IHII ~:~
8 2,9 2,4 2,6 8,7 8,0 8,3 2,6 2,6 2,6 8,4 8,3 8,3

10 2,2 2,4 1 2,3 8,9 1 7,5 8,2 2,2 2,4 2,3. 8,5 7,9 1 8'2

1

12 3,3' 1,7 2,5 8,7 8,5 8,6 3,0 2,0 2,5 I 8,9 8,3 8,6
14 2,8 2,2, 2',5 10,1 7,3 8,7 3,1 1,9 2,5 9,7 7,,9 8,8
16 2,3 1,7 2,0 9,3 8,9 9,1 1,9 2,2 2,0 11°'° 8,2 9,1
18 2,4 0,9 1,6 8,9 8,4 8,6 2,0 1,3 ,1,6 8,5 8,8 18'6

~~~M~MM~M2A,~IM~

Plantat pe direcţia deal vale (planted downhill)

0-2 11,1 1,3 I 1,2 7,3 I 5,7 1 6,5 I 1,4 l' 1,0 I 1,2 5,8 7,3 1 7,5
4 0,8 1,2 1,0 7,0 6,0 6,5 1,2 0,8 1,0 6,8 6,26,5
6 2,2 2,2 2,2 6,2 6,9 6,5 2,1 2,3 2,2 6,6 6,4 6,5
8 1,8 1,0 1,4 6,5 6,1 6,3 1,5 1,3 1,4 5,4 7,1 16'2'

10 0,7 0,9 0,8 6,0 7,0 6,5 1,1 0,5 0,8 7,8 6,6 7,2
12 1,3 0,8 1,0 8,0 6,4 7,2 1,4 0,9 1,1 7,0 7,9 7,4

Media 1,3 1,2 ~I~ 6,6 6,8 M-l-,l-~I~~i~

*) Depth of the soi! above tubers on rows downstream and upstream
"*) When the level of the tubers is superior or inferior

Se poate spune că repartizarea pe verticală a tubcrculilor în lungul bi
lonului este uniformă ca adîncime, ceea ce usurează lucrarea de recoItarc me-
canizată. '

Dacă la grosimea maximă a stratului de sol, de 10,1 cm, de deasupra
tuberculului inferior se adaugă dia metrul tuberculilor mai mari (6-7 cm),
rezultă că, detaşînd solul pe o adînci me de circa 18 cm, reeoItarea se poa h~

efectua fără riscul tăierii sau rănirii tuberculilor.
După cum s-a mai amintit la început, în cultura mare unele lucrări de

bilonare au fost urmate de praşile manuale pentru distrugerea buruienilor,
a Hnare şi aerisire.

Ca urmare a acestor intervenţii, precum şi deplasării unei cantităţi de
sol datorată eroziunii în cazul precipitaţiilor abundente, tuberculii sînt mai
puţin îngropa ţi în sol la acest mod de plantare şi întreţinere.
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In condi ţiile anului 1976, nivelul tuberculului superior a fost cuprins
între 0,5-2,3 cm, în timp ce nivelul tuberculului inferior a fost situat în
puţine cazuri sub 7,5-8 cm.

In acest caz, recoItarea mecanizată este mult uşurată.

6. Productia de tuberculi. Desi conditiile climatice din vara anului 1976
nu au fost favorabile pentru acumularea s~bstanţelorde rezervă în tuberculi,
totuşi producţiile obţinute au fost mulţumitoare. În funcţie de tehnologiile
aplicate, diferenţeleau fost evidente. Principalele cauze s-au datorat îndeosebi
fertilizării, desimii realizate la hectar şi lucrărilor fitosanitare.

6.1. Producţia obţinută în lotul experimental. Fertilizarea corespunză

toare a terenului a determinat o creştere foarte viguroasă a plantelor pînă la
înflorire, perioadă în care şi condiţiile c1imatice au fost optime. La instalarea
perioadei secetoase, solul era bine aprovizionat cu apă, care s-a conservat a
proa pe în întregime, datorită orientării biloanelor în sensul curbelor de nivel
şi gradului ridicat de acoperire şi umbrire a terenului. Deşi cuItura a suferit,
după revenirea precipitaţiilor ea s-a refăcut şi a vegetat normal pînă la ma
turitate.

Ca şi în anii anteriori, producţia a înregistrat o creştere pînă la panta
de 8°, cînd s-au obţinut 43,3 Uha, după care a scăzut treptat pînă la panta
de 18°, caz în care producţia a fost inferioară celei obţinute pe terenul plan
(ta belul 5). Procentul de tuberculi comercializabili (>55 g) a fost cuprins
între 92-94 % la pantele de pînă la 10° şi între 82-89% la pantele de peste
12°.

Tabelul 5

Producţia de tuberculi În funcţie de Î!1clinatia terenului şi modul de plantare

(Tuber yield in funetion of slope and planting wa})

Modul de plantare

paralel cu curba de nivel (on contour line) I pe direcţia deal vale (downhill)

producţia de tuberculi (tuber yield)

t/ha
I

>55 g 1 <55 g

I 1

>55 g I <55 g
t/ha

procent din produeţie*) procent din produeţie*)

0-2 33 92,1 7,9 2,9 81 19
4 38 94,3 5,7 3,0 80 20
6 41 92,4 7,6 3,1 79 21
8 43 92,2 7,8 2,9 79 21

10 42 93,0 7,0 2,9 78 22
12 41 89,1 10,9 2,6 75 25
14 38 89,7 10,3 - - -
16 36 84,0 16,0 - - -
18 29 82,0 18,0 - - -

Media 38 89,9 10,1 2,9 78,7 21,3

*) Perccntage of tubers smaller or higger than 55 grams from the total tuber yield
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6.2. Producţia obţinută în cultura mare. Datorită diferenţelor ce au
existat în privinţa fertilizării, numărului de plante la hectar şi lucrărilor fi·
tosanitare (s-a renunţat la o lucrare de combatere a dăunători lor după declan
şarea secetei), producţiileau oscilat, în funcţie de panta terenului, între 26,5
şi 31 tI ha. Procentul de tuberculi comercializabili a fost în medie de 78,7%.

CONCLUZII. (1) Cultura cartofului poate fi extinsă pe toate terenurile
în pantă, pe soIurile care satisfac cerinţele acestei plante, limita superioară

a înclinaţiei a versantului fiind de 14°. (2) Plantarea pe direcţia generală a
curbclor de nivel se poate face cu rezultate bune, utilizînd maşina 4 Sa BP
-62,5 adaptată pentru condiţiile caracteristice terenurilor în pantă, pur
ta tă de un tractor pe şenile de peste 75 CP. (3) Lucrările de întreţinere şi com
batere se pot executa uşor şi corect cu ajutorul tractorului mic (SM-445
sau tractorul pe patru roţi motrice U-445 DT) şi al maşinilor adaptate aces
tui scop de către Sta ţiunea de cercetări pentru mecanizarca lucrărilor pe tere
nurile in pantă Cluj-Napoca. Pentru reuşita acestor lucrări, este necesar ca
intervalul dintre două treceri de plantat să fie cu 10-15 cm mai mare
decît distanţa dintre rînduri. (4) Sînt necesare încă cercetări cu privire
la mccanizarea lucrărilor de recoltare, astfel ca noua masină să dea un randa-
ment superior maşinii MSC-1. ' .

NEW DATA ABOUT TECHNOLOGY OF POTATO CROPPING
ON SLOPES, USING A SYSTEM OF .NUNIMUM NUl\1BER OF WORKS

Summary

Preliminary data concerning the work made by the machines adapted to be used on
slopes covered by potato crops are presented. Comparisons are made between the results of
the planter 4 Sa BP-62.5 working along the contour lines and those of the same planter wor
king downhill. The main agrophytotechnical indices obtained are demonstrating the great
possibility of mechanizing the potato cropping on slope in proportion of 85-90%. The har
vester must be improved.

NEUE DATEN BETREFFEND DIE TECHNOLOGIE DES
KARTOFFELBAUS AUF HĂNGIGEM GELĂNDE, MIT MINIMUM VON

ARBEITSGĂNGEN

Zusammentassung

Das Werk umfasst agrophytotechnische Daten betreffend das Verhalten der Maschinen
und Werkzeuge wăhrend der Arbeit, die an die Ausfiihrung der in der Technologie des K.artof
felbaus auf hăngigem Gelănde vorgesehenen Arbeiten angepasst sind. Es werden die Ergebnisse
dargelegt, die im Falle der Ausfiihrung der Arbeitsgănge in die hauptsăchliche Richtung der
Hăhenschichtlinien erzielt werden, verglichen mit der Ausfiihrung dieser in die Berg-Tal
Richtung. wobei die Pflanzmaschine 4 Sa BP-62,5 verwendet wurde.
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Die hauptsăchIichen agrophytotechnischen Indizien, die erzielt wurden, beweisen,
dass auf hăngigem Gelănde mit fur Kartoffeln gunstigen B6den, die Kultur mit guten Ergeb
nissen 85-90% mechanisiert werden. kann. Es sind aber noch Forschungen betreffend die
Mechanisierung der Erntearbeiten notwendig, so dass die neue Maschine eine h6here Leistungs
făhigkeit ergibt als die Maschine MSC-1.

HOBbIE llAHHbIE DO TE XHOJIOfl1I1 B0311EJIbIBAHI15I KAPTOepEJ15I
HA HAKJIOHHbIX YLIACTKAX 3EMJII1, DPI1 MI1HI1MAJIbHbIX

DOJIEBbIX PAEOTAX

PeSIOMe

Pa60Ta CO;rJ;ep}KHT rrpeJIHMHHapHble arpoqmToTeXHHtIeCKHe ;rJ;aHHble, no OTHoweHHe ;rJ;eikT
BHH MaWHH Ho6opY;rJ;oBaHHH, rrpHcrroc06JIeHHble ;rJ;JIH BbIIIOJIHeHHH rrOJIeBbIX pa60T, npe.u;YCMO
TpeHHble B TeXHOJIOfHH BOS;a;eJIbIBaHHH KapTo<!>eJIH Ha HaKJIOHHbIX ytIaCTKaX SeMJIH. BbICTaBJI5I
lOTCH ;rJ;aHHble, ;rJ;OCTHrHyTble B CJIytIae BbII10JIHeHHH pa60T BHnOrretIHOM HanpaBJIeHHH, CI{JIOHa
cpaBHHTeJIbHO c BbII10JIHeHHM Tex :m:e pa60T, c Bepy B HHS, HCrrOJIbsyH KapTo<!>e.'1eCa:H{aJIKy
4 Sa BP-62,5.

fJIaBHble ;rJ;OCTHfHyTble arpo<!>HToTeXHHtIeCKHe rrOKaSaTeJIH ;rJ;OKaSbIBalOT, tITO Ha HaI{JIOH
HbIX ytIaCTKaX SeMJIH c rrO;rJ;XO;rJ;HW.HMH nOtIBaMH ;rJ;JIH KapTo<!>eJIH, BOS;n;eJIbIBaHHe Mo:m:eT Mexa
HHSHpOBaTbCH c XOpOWHMH pesyJIbTaTaMH BCOOTHOWeHHH 85- 90% .

Heo6xo;rJ;HMbI ew.e HCCJIe;n;OBaHHH rro MexaHHsau.HH y;n;o6peHHblx pa6oT, ;rJ;JIH Toro tITo6bI
HOBaH MaWlma ;n;aJIa BbICWylO rrpOHSBO;rJ;HTeJIbHOCTb qeM MaWHHa MSC-1.
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CERCEI ĂRl PRIVIND MECANIZAREA LUCRĂRILOR IN CULTURA
CARTOFULUI PE TERENURILE îN PANI Ă, îN SISTEM ANIIEROZIONAL

L. SAPLACAN*), T. STANILA*), N. BRIA*), D. HAGIANU*), I. SIMIONE~CU**)

şi G. LANGU*)

Pe terenurile în pantă, pe soIurile care întrunesc condiţii favorabile
pentru cartof, cultura poate fi extinsă cu bune rezultate pe versanţi cu
înclinaţii de pînă la 12-14° (21-25%). Mecanizarea lucrărilor de plantat,
întreţinere şi recoltarea cartofilor pe terenuri cu panta pînă la 12-14°,
cu orientarea rîndurilor pe direcţia curbelor de nivel, este posibil de
realizat folosind tractoarele şi maşinile existente în unităţile de producţie,

cu unele adaptări.

Adaptările şi modificările utilajelor existente şi formarea cores
punzătoare a agregatelor de lucru în sistem antierozional sînt de un grad
de complexitate redus, ceea ce face posibilă executarea lor în orice ate
lier S.M.A. sau I.A.S. pe baza documentaţiei tehnice elaborate de I.C.M.A.

Executarea lucrărilor din cultura cartofului după direcţia curbelor
de nivel asigură o calitate superioară celor executate pe direcţia deal
vale, înregistrîndu-se indici calitativi de lucru corespunzători în situaţia

cînd distanţa dintre brăzdarele maşinii de plantat est~ de 62,5 cm, iar
distanţa dintre două treceri alăturate este de 80 cm. In aceste condiţii

de lucru, producţia de tuberculi a crescut, iar eroziunea solului s-a dimi
nuat simţitor - în cazul cultivării pe direcţia curbelor de nivel pînă

la limita de 14° - faţă de cultivarea în sistemul deal-vale.

Cultura cartofului pc terenurile în pantă ocupă suprafeţe însemnate.
Pînă în prezent, pc aceste terenuri lucrările s-au efectuat folosindu-se maşi

nile destinate executării lucrărilor pe suprafeţe de şes, deplasarea agregatelor
făcîndu-se din deal în vale. Această practică de lucru facilitează procesul de
erodare a solului şi contribuie totodată la obţinerea unor producţii scăzute

la hectar (SIMIONESCU şi BRETAN, 1966; BERINDEI, 1970; BRIA şi

LUCA, 1975). Din aceste considerente se impune, şi la această cultură, respec
tarea cerinţelor de prevenire şi combatere a eroziunii solului, potrivit cărora

cultivarea cartofului pe terenuri le în pantă trebuie să se facă în rînduri orien
tate d_upă direcţia curbelor de niveL

In acest sens, în cursul anilor 1972-1976, la Staţiunea experimentală

pentru mecanizarea lucrărilor agricole pe pantă Cluj-Napoca, în colaborare
cu Institutul agronomic Cluj-Napoca, s-au efectuat o serie de cercetări privind
posibilităţile de mecanizare a lucrărilor în cultura cartofului pe terenurile
în pantă.

*) I.C.M.A. Bucureşti.

**) Institutul agronomic Cluj-Napoca.
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Unele rezultate parţiale au fost publicate anterior (STANILĂ, 1974;
SĂPLACAN şi colab., 1976; SIMIONESCU şi colab., 1976), lucrarea de faţă
cuprinzînd sinteza rezultatelor obţinute.

CONDIŢII DE EXPERIMENTARE ŞI METODE DE LUCRU. Experienţele s-au
executat în condiţii de pantă cu înclinaţia cuprinsă între 0°_18°. S-au utilizat tractoare şi

maşini existente în unităţi de producţie care sînt nominalizate în text. La acestea, în fU!'lcţie

de cerinţele impuse de mărirea productivităţii muncii în condiţii de pantă, s-au făcut adap
tări ee sînt menţionate în text la lucrarea respectivă. S-au făcut determinări agrofitotehnice
pentru a se putea aprecia comportarea în lucru a maşinilor şi modul cum sînt asigurate condi
ţi11e pentru creşterea plantelar.

Pentru a pune în evidenţă influenţa înclinaţiei versantului asupra aspectelor studiate
determinăriles-au efectuat în diferite puncte 'ale versantului, situate între ele la o diferenţă

de 2° şi pentru comparaţie s-au efectuat determinări şi într-o cultură de cartofi, în aceleaşi

condiţii de cultivare, dar cu orientarea rîndurilor din deal în vale.

REZULTATE OBŢINUTE

1. EXECUTAREA MECANIZATĂ A LUCRĂRILOR PE CURBA DE NIVEL

Cercetările efectuate au avut în vedere rezolvarea următoarelor pro
hleme:

1. Alegerea bazei energetice corespunzătoare mecanizării lucrărilor în
cultura cartofului pe terenurile în pantă.

2. Stabilirea posibilităţilor de folosire a utiIajelor existente în dotare,
cu sau fără executarea de adaptări sau modificări la acestea .

. 3. Stabilirea schemelor do lucru, funcţie de cerinţele agrofitotehnice
şi de posibilităţile de lucru ale agregatelor.

4. Stabilirea limitei de pantă pînă la care agregatele de lucru asigură

indici calitativi corespunzători.

1. Alegerea bazei energetice. Studiile şi cercetările experimentale efec
tuate la Le.M.A. prin S.E.M.L.A.P. Cluj-Napoca, cu privire la stabilirea
corespunzătoare a bazei energetice pentru mecanizarea lucrărilor în cultura
cartofului pe terenurile în pantă, în sistem antierozional, au dus Ia concluzia
că, în aceste condi ţii de lucru, cel mai bine se comportă tractorul pe şenile SM
-445 (echipat cu şenilă îngustă de 250 mm), iar pentru anumite lucrări de com
batere a bolilor şi dăunătorilor, cît şi pentru lucrările de transport tehnologic
tractoarele pe 4 roţi motrice U-445 DT, respectiv tractorul U-651.

În condiţiile unui teren pregătit pentru plantat, studiile efectuate au
arătat că, la deplasarea pe direcţia curbelor de nivel, tractorul SM-445 are o
stabilitate bună la alunecare pînă la o pantă a terenului de 16-18° (28-32%).

2. Formarea corespunzătoarea agregatelor de lucru.
2.1. Plantarea cartofului. În urma cercetărilor a rezultat că plantatul

cartofului pe terenurile în pantă se poate executa cu tractorul pe şenile SM
-445 în agregat cu o secţie de două rînduri de la maşina de plantat cartofi
4 Sa BP-62,5.

În vederea formării corespunzătoare a agregatului SM-445 + 2 Sa BP
-62,5 şi asigurării unor indici calitativi de lucru în limitele admise, s-au exe
cutat o serie de adaptări şi modificări ce au vizat rezolvarea următoarelor

probleme:
- stabilirea condiţiilor de adaptare a maşinii Ia ridicătorul hidraulic

al tractorului SM-445;
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- adaptarea organelor de bilonare care să asigure executarea unor
biloane corecte, indiferent de înclina tia versantului;

- realizarea unui echipament pentru administrat şi încorporat îngră

şăminte chimice pe rînd la 3-5 cm sub tuberculi.
Adaptările şi modificările efectuate sînt de un grad de complexitate

redus, putînd fi exe r ·tate În orice atelier S.M.A. sau LA.S. şi, ca urmare,
I.C.M.A. a elaborat documenta ţia tehnică necesară, care a fost difuzată pen
tru generalizare în toate judeţele de deal cultivatoare de cartof.

Cu adaptări le făcute, agregatul SM-445 + 2 Sa BP-62,5 realizează pe
pante pînă la 12-14° indici calitativi de lucru comparabili cu cei realizaţi

pe teren şes, iar adaptările făcute la organele de bilonare ale maşinii au o
influenţă pozitivă asupra uniformităţii adîncimii de plantare şi poziţiei tu
berculilor în bilon, aşa cum reiese din tabelul 1.

2.2. 1ntreţinerep culturii. În urma cercetărilor întreprinse şi a cxperi
mentărilor efectuate, a rezultat că prăşitul cartofului se poate executa pînă

Tabelul 1

Principalii indici de lucru la plantatul şi îngrăşatul cartofului pe terenurile cu pante de 10-14°
(Main indices for potato planting on slopes between 10 an 14° (rows on contour Hnes)

Agregatul de lucru
(Tractor and machine)

Indici de lucru determinati în conditii
de laborator-cîmp (Indices determined

under latloratory anc1 field conditions)

Valoarea indicelui de
determinat (Value of indices)

cu suportul I cu suportul
discurilor discurilor

nemodifica t balatlsor

Tractor pe şenile SM-445
în agregat cu maşina de
plantat cartofi
2 SaBP-62,5 (rîndurile
orientate pe curba de
nivel - rows an COl1

tour lines)

- Adîncimea de plantare medie
în cm (Planting depth)
- pe rîndul din amonte

(upstream)
- pe rîndul din aval

(dmvns tream)

i~ _ Uniformitatea adîncimii de
plantare pe rînd (%)
(Uniformityof planting depth)

- Distanţa medie de la centrul
tuberclliului la marginile bi
lonului în cm
(Distance between tuber)
- în amonte (upstream)
- în aval (downstream)

- Uniformitatea pe lăţimea de
lucru a distanţei de la centrul

tuberclliului la marginile bi
lonului (%) (Uniformity of
distance keeping)

- Viteza de lucru (km/h)
(Working speed)

- Productivitatea agregatului
(ha/schimb) (Productivity)

5,2

11,3

83,0

7,4
21,1

50,7

4,2

2,3

11,9

12,7

95,6

14,7
17,8

94,1

4,5

2,5
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la pante de 12-14°, în condiţiile orientării rîndurilor pc direcţia curbelor de
nivel, utilizîndu-se un agregat de lucru format din tractorul pe şenile SM-445,
echipat cu şenilă îngustă şi un cultivator CPC-2 pe două rînduri. La realiza
rea acestui cultivator s-au folosit piese şi subansamble unificate, el fiind
prevăzut cu organe de lucru adaptate special pentru prăşit şi bilonat, totodată

avînd posfbilitatea de a fi echipat cu instalaţii de erbicidare şi de fertilizare.
Cercetările efectuate au scos în evidenţă posibilita tea executării lu

crărilor de întreţinere după cum urmează:

- praşila 1 combinată cu bilonarea şi erbicidarea cu prometrin (Gcsa
gard 50);

- praşila a II-a combinată cu bilonarea şi cu o lucrare de fertilizare
fazială între rînduri, echipamentul de erbicidarc putînd fi folosit, după caz,
şi pentru combaterea manei;

- praşila a III-a combinată do asemenea cu bilonarea şi cu o lucrare
de combatere a bolilor şi dăunătorilor .

Experimentările au arătat că folosirea agregatelor menţionate la între
ţinerea cartofului, cultivat în rînduri orientate după direcţia curbelor de nivel,
asigură indici calitativi de lucru foarte apropia ţi de aceia rea liza ţi pe teren
şes. Din tabelul 2 reiese că gradul de distrugere a buruieni lor este de peste
90%, iar gradul de vătămare a cartofi lor sub 3 %, valori ce se încadrează în
li mitele admise.

2.3. Combaterea bolilor si dăunători/ar în culturla cadotului pe pantă.

Cercetările efectuate au scos în evidenţă posibilitatea executării în continuare
a lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor în cultura cartofului, cu
deplasarea agregatelor pe direcţia curbelor de nivel, după cum urmează:

- Aplicarea de tratamente folosind maşina pneumatică de stropit şi

prăfuit MPSP-3-300 în agregat cu tractorul U-445 DT pînă la o pantă a tere
nului de 9-10°, sau în agregat cu tractorul SM-445, la înclina ţii ale
terenului de pînă la 14°.

- Aplicarea de tratamente combinate cu lucrările de prăşit, folosindu-se
cultivatorul CPC-2 echipat cu echipament EIP-600 de stropire, în agregat
cu tractorul SM-445.

La executarea acestor lucrări s-a avut în vedere ca tractorul SM-445
să fie echipat cu şenila îngustă cu lăţimea de 250 mm. De asemenea, tractorul
utilizat a fost dotat cu despicătoara de vraji, pentru protejarea acestora.

2.4. Recaltarea cartatului pe terenurile în pantă. Cercetările şi experi
montările efectuate cu maşinile de recoltat cartofi existente în unităţile de
producţie şi anume: MSC-1; E-649 şi CRC-2 au arătat că singurul agregat
caro poate lucra în condiţii satisfăcătoare, cu realizarea indicilor calitativi
do lucru corespunzători, este agregatul format din tractorul SM-445 şi maşina

de scos cartofi .MSC-I.
Din tabelul 3, în caro se prezintă principalii indici calitativi de lucru,

rezultă că atît gradul de vătămare a tuberculilor, cît şi pierderile de cartofi
din sol au valori ce se încadrează în limite admise.
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Tabelul 2

Principalii indici de lucru la întreţinerea culturii de cartof pe terenuri cu pante de 10-14°,
(Main indices for cultivation on slopes of 10-14°, rows on contour lines)

Agregatul de lucru

I
Indici de lucru determinaţi în condiţii

I
Valoarea indicelui de

(Tractor and machine) de laborator-cîmp (Main indiceS) determinat
(Value of indices)

Tractorul pe şenile SM-445 Gradul de distrugere a buruie-
şi cultivatorul CPC-2 nilor (%) 92,5

(Weed control)

Gradul de vătămare a cartofilor
(%) 2,8
(Tuber damages)

Abaterea de la adîncimea medie
de lucru (cm)
- maximă +0,45
- minimă -0,25

Viteza de lucru (km/h)
(Working speed)
- praşila 1 (lst cultivation) 3,0
- praşila a II-a

(2nd cultivation) 3,9

Productivitatea agregatului
(ha/schimb)

I
(Productivi ty)
- praşila 1 (lst cultivation) 2,8
- praşila a II-a

(2nd cultivation) 3,4

şi

Lucrările de întreţinere în cultura cartolului pe terenuri cu panta de 8-90 pot fi executate
format din tractorul U-445 DT şi cuI tivatorul CPC-2.

Tabelul 3

Principalii indici de lucru la recoItarea cartofului pe terenuri cu pante de 10-14° în sistem
antierozional

(Main indices at potato harvesting on sIops of 10-14°, the rows are on contour lines)

I
Agregatul de lucru IIndlcI de Incm detecmlnaţI In condi!;; del Va!o",ea indicelni de

(Tractor and machine) laborator-cImp (Mai" indice' determined) determinat (Valne of indic.,)

Tractor pe şenile SM-445 Gradul de vătămare a tuberculilor, % 3,8
şi maşina de scos cartofi (Tuber damage)
MSC-l Pierderile de cartofi în sol, % 2,4

(Losses of tubers in soil)

Viteza de lucru, km/h 5,1
(Working speed)

Productivitatea (1gregatului,
ha/schimb 2,3
(Productivity)

Notă: Tractorul U-445 DT poate fi folosit la lucrările de recoltare a cartofilor cultivaţi după
directia curbelor de nivel pînă la o pantă a terenului de 9°.
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3. Stabilirea schemelor de lucru la cultivarea cartofului pe terenurile
în pantă, în sistem antierozional. Plecîndu-se de la cerinţele agrofitotehnice
de cultivare a cartofului pe terenurile în pantă şi de la posibilităţile de lucru
a agregatelor, experimentările efectuate în condiţii de laborator-cîmp au per
mis stabilirea schemei de cultivare a cartofilor pe terenurile în pantă. Astfel,
distanţa între brăzdarele maşinii de planta t a fost de 62,5 cm, iar între rîndu
rile de la două treceri succesive ale maşinii, de 80 cm.

Această schemă de lucru dă posibilitatea executării lucrărilor de între
ţinere în mod corespunzător, fără ca plantele să fie deranja te, asigurînd tot
odată desimea optimă de plantare.

4. Stabilirea limitei de pantă pînă la care agregatele de lucru asigură

indici calitativi corespunzători. Cercetările şi experimentările efectuate au
scos în evidenţă faptul că agregatele de lucru prezentate mai sus asigură indici
calitativi de lucru corespunzători la deplasarea după direcţia curbelor de nivel,
pînă la o înclinaţie a versantului de maximum 14° (25%).

Totodată cultivarea cartofului pe terenuri cu înclinaţii mai mari de
14°, chiar pe direcţia curbelor de nivel, favorizează declanşarea eroziunii
datorită capacităţii reduse de reţinere a biloanelor, provocînd pierderi de sol
şi scăderea producţiei.

Plecîndu-se de la aceste considerente, cultivarea cartofului pe terenurile
în pantă în sistem antierozional este justificată, putînd fi extinsă cu bune
rezultate pe versanţi cu pante de pînă la 12-14° (21-25%).

II. ASPECTE AGROFITOTEHNICE PRIVIND CULTURA CARTOFULUI PE TERENURILE
IN PANTĂ, IN CONDIŢII DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR

Rezultatele determinărilor privind adîncimea de plantare, distanţa din
tre tuberculi, adîncimea tuberculilor la recoltare şi alte determinări, precum
şi producţia realizată în sistem de plantare pe direcţia curbelor de nivel şi

din deal în vale sînt prezentate în tabelul 4.
Adîncimea de plantare. În cazul plantării pe direcţia curbelor de nivel,

adîncimea de îngropare a tuberculilor scade pe măsură ce înclinaţia versaTI
tului creşte. Se constată că, pînă la panta de 14°, acoperirea cartofului la plan
tare este corespunzătoare şi că, la pantă peste această limită, stratul de sol
de deasupra cartofi lor se micşorează sub nivelul admis.

La plantarea din deal în vale nu s-a evidenţiat scăderea adînci mii de
îngropare a tuberculilor pe măsura creşterii pantei terenului, dar au existat
diferenţe semnificative privind uniformitatea pe lăţimea de lucru, ca şi în
funcţie de sensul de deplasare.

Distanţa dintre tuberculi pe rînd. Din datele prezentate (tabelul 4),
rezultă că, fa ţă de distanţa stabilită de 22,5 cm, pînă la înclina ţia de ]2-14°
distanţa medie dintre tuberculi nu este influenţată simţitor de mărimea pan
tei, realizîndu-se o distanţă medie de cca. 28 cm, ce asigură densităţi de peste
45 000 plante la hectar.

Pierderile de sol prin eroziune. Precipita ţiile excesive care ail căzut

în anul 1975 au dat posibilitatea evidenţierii pierderilor prin eroziune, remar
cîndu-se în acelaşi timp rolu} protector al dispunerii biloanelor pe direcţia

generală a curbelor de nivel. In cazul efectuării lucrărilor pe direcţia curbelor
de nivel, s-au constatat eroziuni şi colmatări puternice la pante do 18-20°,
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Tabelul 4

Rezultate obţinuteprin plantarea cartofului pe pante la CAP Suatu: jud. Cluj
(Results obtained by cropping potato on slopes at Suatu - Cluj)

Adîncimea tuberculilor
Producţia de tuberculila recoltare. cm

Distanţa (Depth at harvest) Tuberculi
realizată la hectar

Panta Adîncimea dintre
grosimea stratului de

parţial Înălţimea
teren de plantare tuberculi, descoperiţi plantelor,
(Slope cm*. cm* sol de deasupra la 20 plan- cm (Plant
grade) (Planting (Distance tuberculului. cm te, buc. height) 1974, 1975. medie.

depth) bet. (Tubers not t/ha t/ha t/ha
tubers) "pecioc I inferior covered) yield yield yield

(above (below
tubers) tubers) I

A. Plantat pe direcţia curbelor de nivel (Planted an direction of contour lines)

0-2 12,0 26,7 3,2 12,4 O 70,4 23,3 22,4 22,8
4 11,8 29,7 4,3 12,7 O 71,4 26,7 24,1 25,4
6 11,5 28,5 4,1 13,2 1 72,6 28,1 26,9 27,5
8 10,5 28,7 5,2 14,0 O 74,7 29,9 27,9 28,9

10 9,5 24,5 5,2 15,0 2 74,1 25,9 23,4 24,6
12 8,8 25,8 6,1 14,9 2 72,2 24,5 22,8 23,6
14 7,1 30,0 7,7 15,9 3 71,8 21,3 19,8 20,5
18 5,3 32,4 8,3 16,0 5 69,8 21,0 18,9 20,0

B. Plantat după direcţia deal-vale (Planted an direction hill-vaIley)

0-2 11,9 26,7 2,0 7,0 2 64,4 18,0 7,5 12,7
4 12,1 25,5 2,5 6,5 ;) 63,0 21,0 14,6 17,8
6 11,1 23,5 2,0 7,5 ;) 63,0 24,5 17,1 20,8
8 8,5 23,0 3,2 7,0 4 60,9 25,2 16,1 20,6

10 10,8 34,0 3,0 6,5 3 61,0 20,5 16,2 18,3
12 10,7 31,0 2,0 7,0 3 59,0 17,5 16,0 16,7
14 - - 2,0 6,0 5 - 14,4- 11,8 13,1

*) Adîncimea de plantare reglată = 12 cm
**) Distanţa reglată dintre tubereuli pe rînd = 22,5 em

cînd în mai multe p_uncte biloanele au fost spălate aproape în întregime pe
lungimi de 1-2 m. In alte puncte, biloanele au fost sparte, materialul depu
nîndu-s2 treptat în zonele inferioare, în care pantele erau cuprinse între 14
-18°. In porţiunea de versant cuprinsă între aceste limite, fenomenul ero
ziunii a fost atenuat, pentru ca sub 14° să nu se mai observe.

În cazul efectuării lucrărilor din deal în vale, pierderile de sol au fost
considerabile depăşind 200 m~ sol la hectar.

4. Producţia de tuberculi în funcţie de direcţia de lucru şi înclinaţia

versantuJui. Datele prezentate în tabelul 4 arată un paralelism aproape per
fect, evidenţiindu-se influenţa înclinaţiei terenului asupra producţiei de tu
berculi obţinută la hectar în anii 1974 şi 1975, deşi condiţiile climatice au
fost puţin diferite.

În ambii ani s-a înregistrat o creştere a producţiei paralel cu creşterea
pantei, atingînd un maximum la panta de 8°, după care urmează o scădere,

ajungînd la proporţii sub nivelul celei înregistrate pe terenul plan, atunci
cînd înclinaţia vcrsantului este mai mare de 12° (21 %).
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Producţia mai mIca obţinută po terenul plan se datorează unui plus
de umiditate caracteristic acestei forme de relief din Cîmpia Transilvaniei,
iar scăderea producţiei pe pantele mai mari este datorată atît unui deficit
de umiditate, cît şi mai ales, gradului de eroziune mai avansat al acestor tere
nuri.

În cazul plantării din deal în vale, producţiile obţinute au urmat aceeaşi
creştere şi, respectiv, scădere pe măsura creşterii pantci terenului, dar ele
au fost cu mult mai mici comparativ cu cele realizate pe teren plan, datorită

densităţii necorespunzătoarE), ca şi eroziunii puternice a solului în sistemul
de plantare din deal în vale.

CONCLUZII. (1) Cultura cartofului poate fi extinsă cu bune rezultate
pe versanţi cu pante de pînă la 12-14°, cu condiţia ca toate lucrările să se
execute pc direcţia generală a curbelor de nivel. (2) Cultivarea carto
fu lui pe terenuri cu pante mai mari de 14°, chiar pe direcţia curbelor
de nivel, favorizează declanşarea eroziunii şi duce la scăderea producţiei

de tuberculi. (3) Mecanizarea lucrărilor de plantat, întreţinere şi recolta re a
cartofilor cultiva ţi în sistem antierozionaJ este posibil de realizat pînă la
panta de 12-14°, folosind tractoarele şi utilajele existente în unităţile de
producţie, cu unele adaptări. (4) Ada ptările utilajelor şi formarea corespun
zătoare a agregatelor pentru plantat, întreţinut şi recoltat cartofi cultivaţi

în sistem antierozional, pot fi executate în orice atelier S.M.A. sau I.A.S.
pc baza documentaţiei elaborate de I.C.M.A. şi transmisă unităţilor de pro
ducţie. (5) Lucrînd la distanţe între brăzdarele maşinii de plantat de 62,5 cm
şi la distanţe între două rînduri dintre trecerile alăturate ale maşinii de 80 cm,
se asigură condiţii corespunzătoare la lucrările, de întreţinere şi desime optimă

a plantelor. (6) Prin adaptările aduse maşinilor existente de plantat şi între
ţinere a cartofului, s-au redus mult posibilităţilede tasare a solului, executîn
du-se concomitent cîte 2-3 lucrări si reducîndu-se astfel numărul total de
lucrări la numai 8-9, faţă de 14-16' cît se execută în mod obişnuit. (7) Lu
crările efectuate după direcţia curbelor de nivel au fost calitativ superioare
celor executate ,pe direcţia deal-vale şi, ca urmare, producţiile au fost superi
oare în primul caz, iar eroziunea solului mult redusă.

INVESTIGATION IN A TOTAL MECHANIZING OF POTATO
CROPPING aN SLOPES ACCORDING TO AN ANTI - EROZIONAL

SYSTE1Vl

Summary

The planting, cultivation and harvesting can be mechanized in apotato crep with
rows along the contour li nes, on all slopes of 0-14 degrees (0-25%), using the usual trac
tors and machines a li ttle adapted. The best indices are realised when the distance between
the coulters of the planter is of 6.5 cm and the distance between two succesive passings
is of 80 cm.
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FORSCHUNGEN BETREFFEND DIE MECHANISIERUNG DER
ARBEITSGĂNGE IM KARTOFFELBAU AUF H:ĂNGIGEM GELĂNDE,

IN ANTIEROSIONELLEM SYSTEM

Zusammentassung

Auf hangigem Gel~inde, auf B6den die gilnstige Bedingungen fLir die K.artoffel aui
kann die Kultur mit guten Ergebnissen auf Hăngen mit einer Neigung von 12-14°

) ausgedehnt werden. Die Mechanisierung des Pflanzens, der Kul turenpflege unei
Kartoffeln auf hangigem Gelănde bis zu 12-14°, mit der Orientierung der Reihen

in riie Richtung der H6henschichtlinien, ist mogLich mit den in den Produktionseinheiten
vorhandenen Traktoren und l\taschinen, mit einigen Anpassungen.

Die Anpassungen und Anderungen der vorhandenen Maschinen und die entsprechende
Zusammenstellung der Arbeitsaggregate in antierosionellem System sind weniger komplex,
was ihre Ausfilhrung in einer jeden LMS-Werkstatt moglich macht, auf Grund der vom ICMA
aufgestell ten Dokumen tation.

Die Ausfilhrung der Arbei ten im Kartoffel bau in der Richtung der Hohenschichtlinien
sichcrt eine h6here Qua!itat gegenilber jenen, die in Berg-Tal-Richtung ausgefiihrt sind, wobei
entsprechende qualitative Arbeitsindizien erzielt werden, im Falle, dass der Abstand zwischen
zwei benachbaden Gangen 80 cm ist. Unter diesen Arbeitsbedingungen stieg der K.nollener
trag unei die Bodenerosion wurele filhlbar vermindert - im Falle des Anbaus in Richtung
der Hahenschichtlinien bis zur Grenze von 14° - gegenilber dem Anbau in Berg-Tal-Richtung.

HCCJ1EllOBAHI15I, KACAIOlIl}IEC51 MEXAHH3AllJ111 nOJIEBbIX
PAJ50T OPH B0311EJIbIBAHHH KAPTO<PEfl5I HA HAKflOHHbIX

~rqACTKAX 3EMflI1 B DPOTI1B03P03HOHHOH CHCTEME

Ha HaKJIOHHbIX yqaCTKaX 3eMJUI, npII 6JIarOnpH5ITHbIX YCJ10BH5IX ]J;JI5I KapTotjJeJI5I, B03
].I;eJlbIB3HHe .3TOH KyJIbTypbI MOlKeT 6bITb paccMoTpeHa c XOpOWHMH pe3yJIbTaTaMH Ha CKJIOHaX
].1;0 12-14° (21 25%).

MexaHH3all;I-i5I noca;n;KII, cO]J;eplKaHH5I y y60pKH ypolKa5I Ha yqaCTKaX 3eMJIH npH CKJIOHe
J];O 12-14°, B03MOlKHa npH IICnOJIb30BaHIIH cyIIJ;eCTBylOIl.I,HMII TpaKTopaMII II MaWIIHaMH, C
HeKoTopbIMH npHcnoc06JIeI-IH5IMH, Kor;n;a yKJIa;n;Ka p5I;n;KOB KapTotjJeJI5I OCTaeTC5I B ;n;OJIb KpIIBbIX
JUlHHH CKJIOHa.

TIpIIcnoc06JIeHH5I H By;n;oH3MeHeHH5I cyIl.l,eCTBylOIl.I,HX lVIaWHH H C03;n;aHH5I cooTBeTcTBy
iOli.l,UX pa60TalOIIJ;HX arperaToB B npOTIIB-.3p03UOHaJIbHOH CHCTeMe He CJIO:lKHble H TeM cTynHMbI
JIlO60H MaCTepCIWH MTC HJIH rcn Ha OCHOBe TeXHHqeCKOH ;n;OKyMeHTaI]JIH H.H.MC.

npOBe;n;eHHe pa60T npH B03;n;eJIblBaHH5I KapTotjJeJI5I B ;n;OJIb KpHBbIX JIHHHI1 CKJIOHa 06ec
neitJTlBaeT 60JIee BbICOKoe KaqeCTBO pa60T, qeM C Bepxa BHH3 ,;n;OCTHralOTC5I xopoume KaqeCTBeH
Hble npH3HaKH, Kor;n;a MelK;n;yp5I;n;b5I npII noca;n;Ke 62,5 CM, a paCCT05IHHe npII o6paTHoM npoxo;n;e
80 CM. B TaKHX yCJIOBH5IX pa60T ypolKali KJIy6HeH BblPOC, B TO lKe BpeM5I II nOIJbBeHHa5I 3P03H5I
liyBCTBIITeJIbHO yMeHbWHJIaCb Ha yqaCTKaX npII HaKJIOHe ;n;o 14° - TOJIbKO B)l;OJIb KpHBbI5I
JHHHl:H, no cpaBHeHHlO C pa60TaMH, KOTopble npOH3BO;n;5ITC5I cBepxy BHH3 CKJIOHOB.
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ASPECTE ALE MECANiZARII CULTURII CARTOFULUI ÎN
CONDIŢII DE INTENSIVIZARE

A. POPESCU, N. BRIA*), FL. MOTEANU*), V. STAMATE*), I. CÎNDEA
şi D. SANDULESCU*)

Pornind de la ideea că mecanizarea lucrărilor în cultura cartofului
constituie un mijloc de bază în procesul de intensivizare, prin asigurarea
unor lucrări de un nivel calitativ superior, în limitele perioadelor optime
şi sporirea productivităţii muncii, în lucrarea de faţă se analizează, pe
grupe de lucrări (exclusiv recoItarea), indicii calitativi de lucru caracte
ristici maşinilor folosite în exploatare şi aspectele care trebuie avute
în vedere în scopul realizării acestora.

La pregătirea terenului, se analizează utilizarea agregatelor exis
tente, în funcţie de tipurile de sol pe care se cultivă cartoful în România.

Executarea plantării se analizează prin prisma uniformităţii de
distribuţie şi a desimii de plantare, iar lucrările de erbicidare, precum
şi cele de combatere a bolilor şi dăunătorilor , prin aceea a uniformităţii

de repartiţie a picăturilor de soluţii folosite.

Mccanizarca lucrărilor în cultura cartofului constituie un mijloc de bază

de intensivizare a culturii, care se caracterizează prin aceea că,

o parte, asigură efectuarea lucrărilor la un nivel calitativ superior, în
perioadelor optime, iar pe de altă parte determină sporirea producti

vităţii muncii şi reducerea cheltuielilor. În acest context, este de o mare im
portanţă analiza aspectelor legate de organizarea exploatării maşinilor din
sistemă, pentru ca lucrările efectuate cu acestea să se realizeze cu indici cali
tativi de lucru şi de exploatare la nivelul optim impus de cultura cartofului.

La analiza indicilor calitativi de lucru ai masinilor s-a avut în vedere
în mod deosebit preîntîmpinarea tasării solului şi i'mplicaţiile pe care le are
aceasta asupra purităţii materialului recoltat şi a vătămării cartofului în pro
cesul de recoltare cu combina.

Precizăm că în lucrare se vor analiza doar aspectele legate de maşinile

specifice cultivării cartofului, considerînd că cele cu caracter comun execută

lucrările conform cerinţelor agrotehnice şi cu realizarea indicilor calitativi
la nivelul cerinţelor culturii.

Problemele privind îngrijirile tehnice, reparaţiile şi păstrarea maşinilor

şi tractoarelor specifice culturii cartofului nu sînt tratate în materialul de
faţă, considerîndu-se ca posibile de rezolvat dacă se respectă normele şi instruc
ţiunile în vigoare existente în unităţi.

*) Institutul de cercetări pentru mecanizarea agricuIturii.
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METODA DE CERCETARE. Experimentarea agregatelor luate în discuţie a fost
efectuată în paralel în diferite localităţi, determinîndu-se indicii calitativi de lucru după

cum urmează: gradul de mărunţire Ia lucrările de pregătire a terenului; uniformitatea de
distribuţie şi precizia de plantare la maşinile de plantat cartof: uniformitatea de distribuţie

a picăturilor la maşinile de combatere a bolilor şi dăunătorilor.

Rezultatele obţinute au fost analizate prin prisma aplicabilităţii imediate în pro
ducţie a diferitelor metode de lucru, în scopul efectuării lucrărilor cu indici calitativi de
lucru şi de exploatare la un nivel optim.

REZULTATE OBŢINUTE

1. Pregătirea terenului în vederea plantării. Lucrările de pregătire a
terenului în primăvară au drept scop realizarea unui pat germinativ corespun
zător în vcdcrea plantării cartofului, prin mărunţirca, afînarc'a şi nivelarca
solului, conform cerinţelor agrotchnice.

Marca diversitate a tipurilor de sol şi umiditatea acestora în perioada
optimă de lucru impun pentru evitarea tasării, alegerea dintr-o gamă largă

de maşini destinate pregătirii patului germinativ, a celor mai corespunzătoare

în vederea efectuării lucrării în condi ţii optime.
Un aspect deosebit al lucrărilor de pregătire a terenului îl constituie

faptul că de corectitudinea execuţiei lor depinde în foarte mare măsură şi ca li
tatea lucrărilor ce urmează, iar dintre acestea, recolta rea cumulează şi scoate
în evidenţă greşelile care s-au efectuat în cursul executării mecanizate a lu
crărilor.

În tabelul 1 este prezentată influenţa gradului de mărunţire a terenului
asupra indicilor calHativi de lucru ai combinei. Din analiza datelor rezultă

Tabelul 1
Influenţa gradului de mărunţire asupra indicilor de lucru calitativi ai combinei*)

(Effect of !ack of c10ds on work indices of combine)

Textura
Maşina Indici de lucru

I Iluto, IClaY,Y)1
(Machine of (Clods. %, nisipos

tillage) impurities %) (Sandy) luto-nisipos luto-argilos

GD-4+GCR-l,7 Bulgări % 9,1 20,0 21,1 22,1
Impurităţi % 27,9 23,7 38,7 72,6

FreZa Bulgări % 5,3 13,5 14,5 17,3
Impurităţi % 16,0 19,0 24,7 40,3

GCO-3 Bulgări % 8,8 19, I 17,9 19,9
Impurităţi % 21,6 21,5 29,2 70,0

CCT-4 Bulgări % - 17,2 20,0 25,0
Impurităţi % - 24,7 28,0 66,4

GD-4 şi GCO-3 Bulgări % 7,8 18,3 17,5 19,8
Impurităţi % 26,1 22,3 29,0 69,1

CCT-4 şi GCO-3 Bulgări % - 17,5 17,4 22,6
Impurităţi % - 23,0 28,4 63,8

*) Impurităţile de pe masa de sortare a combinei nu s-au eliminat manual.
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superioritatea din punct de vedere calitativa lucrărilor efectuate cu freza,
aceasta pentru că procentul de bulgări (cu dimensiuni mai mari de 3 cm) exis
tenţi în bilon înainte de recoltare, precum şi impurităţile (procentul de bul
gări existenţi pe masa combinei) în materialul recoltat este cel mai mic.

Deoarece însă această lucrare este mai costisitoare, se va prefera combi
naţia de lucrări cu cultivatorul CCT-4 + grapa cu colţi oscilanţi GCO-3 sau
grapa cu discuri GD-4 + GCO-3, cu condiţia ca lucrarea cu grapa oscilantă

să se facă la un interval de 1....:-6 ore după trecerea primei unelte. În caz con
trar, efectul lucrării este mult diminuat, prin întîrzierea dezagregării bulgă

rilor, ~are în aceste condiţii se sfarmă insuficient sau deloc
In tabelul 2 sînt prezentate gradele de mărunţire realizate la pregătirea

terenului pe aceleaşi parcele şi se poate observa uşor concordanţa între rezul
tatele obţinute la pregătirea terenului şi cele de la recoltare.

Deoarece maşinile pentru pregătirea terenului sînt simple din punct de
vedere constructiv şi nu ridică probleme deosebite de exploatare, concluziile
care se desprind din datele cuprinse în tabelul 2 au o importanţă practică

deosebită, întrucît uşurează alegerea agregatului adecvat condiţiilor de sol
respective, c:ccasta fiind una din problemele cheie în asigurarea unor lucrări

corespunzătoare din punct de vedere calitativ. Astfel rezultă că pe terenuri
nisipoase şi Iuto-nisipoase se poate lucra cu oricare din agrcgate1c

Tabelul 2'

Gradul de mărunţire a solului la pregătirea terenului
(Percentage of good small glomerules of soil aHer tillage before planting)

Gradul de mărunţire la pregătirea terenului, %

Maşina (Machi ne)
oblpo, (S'OdY>1 luto-nisipos Iluto, tClayey>·1 luto-argilos

GD-4 + GCR-l,7 92,3 86,7 85,5 84,2
Fleza 98,3 97,0 96,2 95,6
GCO-3 95,5 95,0 94,5 92,8
CCI-4 - 91,2 90,1 80,7
GD-4 + GCR-l,7 şi GCO-3 93,7 94,5 94,4 92,7
CCI-4 + GCO-3 - 94,7 93,9 93,8

prezentate şi este do preferat grapa GCO-3; po soIurile lutoase se poate
lucra cu grapa GCO-3 sau cultivatorul CCT-4 prin 1-2 treceri sau se poate
completa lucrarea de discuit sau cultivat cu o grăpare cu GCO-3 (ultimele 2
variante), dar după un interval de maximum 6 ore, iar pe terenuri luto-argi
loase, cînd celelalte agregate nu dau rezultate scontate, se poate folosi freza
FPP-l, 3, care realizează cei mai buni indici calitativi, dar şi cel mai ridicat
cost al lucrării.

Pentru a preîntîmpina tasarea solului prin treceri repetate, la LC.P .C.
Braşov a fost realizată agregarea maşinilor: cultivator cu organe elastice
din componenţa CPPGS şi grapă cu colţi oscilanţi GCO-3, agregat care exe
cută o lucrare asemănătoare cu combinaţia cultivator CCT-4Lj- grapă GCO-3,
dar la o singură trecere.
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2. Plantarea. 2.1. Indicii calitativi de lucru realizaţi cu maşinile de
plantat 4 Sa BP-62,5 şi SN-4 B.

Fără a minimaliza importanţa altor indici, considerăm că uniformitatea
de distribuţie a tuberculilor pe rînd şi precizia de plantarc reflectă în cea mai
mare măsură aspectul calitativ al lucrării.

În tabelele 3 şi 4 sînt prezentate valorile acestor indici funcţie de viteza
de deplasare, pentru diferite distanţe pe rînd.

Tabelul 3

Uniformitatea de distribuţie a tuberculilor pe rînd
(Uniformity of tuber distribution on a row)

I
Distanţa Distanţe Distanţe mai Distanţe mai

Denumirea Viteza de reglată cuprinse între mari decît mici decît
maşinilor lucru, km/h (Distance d ± 20%, d ± 20%, d ± 20%.
(Planter) (Speed) between hiIls %*) %**) %***)

an a row)

4 SaBP-62,5 5,5 22,5 59,4 22,2 18,7
8,0 25,0 55,6 29,2 20,3
5,5 30,0 61,2 19,9 19,9
8,0 30,0 52,0 28,9 19,2
5,5 40,0 58,0 23,3 18,6

SN-4 B 5,5 25,0 58,0 21,8 20,2
5,8 30,0 59,7 23,7 16,7
8,0 30,0 49,0 25,0 25,1
5,5 35,0 71,0 16,6 11,8

*) % distances of d ± 20%; **) % distances > d ± 20%; ***) % distances < d ± 20%.

Tabelul 4

Precizia de plantare a tuherculilor pe rînd
(Accuracy of planting on a row)

Cuiburi cu (Hills with)
Număr de cUiburi/ha
(Number of hills/ha)

Denumirea Viteza de Distanţa doi sau mai Goluri,
maşinilor lucru, km/h reglată, cm un tuber- multi tu- % realizat ţinînd(Planter) (Speed) (Distance) cuI, % bercu'li, % teoretic

(one tuber) (several cont de goluri
tubers)

4 SaBP-62,5 5,5 22,5 93,3 1,4 5,3 63500 60135
8,0 25,0 91,5 3,3 5,2 57200 54225
5,5 30,0 91,6 2,3 6,1 47600 44695
8,0 30,0 89,5 2,1 8,4 47600 43600
5,5 40,0 92,5 3,1 5,4 35,700 33770

SN-4 B 5,5 25,0 94,0 1,0 5,7 57200 54340
5,8 30,0 90,4 1,5 8,1 47600 43745
8,0 30,0 89,4 2,1 8,5 47600 43555
5,5 35,0 94,7 1,5 3,8 40800 39250
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La ambele maşini se constată scăderea cu aproape 10% a uniformităţii

do distribuţie la o creştere a vitezei de 2,5 km/h, pentru aceeaşi distanţă pe rînd
reglată. La maşina 4 SA BP-62,5 la care antrenarea aparatului de distri
buţie este asigurată de către roţile de transport, se observă că această dife
rentă se face pe seama măririi procentului de distanţe mai mari decît d ±
20 %, deci este un efect evident al creşterii gradului de patinare.

Diferenţele pot fi observate în tabelul reprezentînd precizia de plan
tare, cînd concomitent cu mărirea vitezei se constată si cresterea numărului

de goluri şi, ca atare, reducerea numărului de cuiburi 'la he'ctar (tabelul 4).
2.2. Desimea de plantare. Cercetările efectuate pînă în prezent (BLEAS

DALE, 1963; BERINDEI şi colab., 1967 a) au arătat că între producţiade car
tof şi numărul de tulpini la hectar există o reIa ţie liniară, esenţial pentru rea
lizarea unei producţii mari fiind plantarea unui număr cît mai mare de ochi
la unitatea de suprafaţă. Pentru realizarea de desimi pînă la 100 000 cuiburi!
ha s-a folosit la plantare maşina 4 Sa BP-62,5; da tele obţinute sînt prezentate
în tabelul 5. Analizînd posibilităţile de adaptare a acestei maşini pentru rea-

Tabelul 5

Rezultatele determinărilor privind densitatea la hectar realizată cu maşina de p!antat cartofi
4 SaBP - 62,5*)

(Results of density of plants on a hectare realised by potato planter 4 SaBP -- 62/»

Distanţa Densitatea la hectar
Indicele deRoata de Roata de între Fracţiunea de (Density on a ha)de lanţ de pe lant de pe tuberculi cartofi folosiţi realizare a

axul roţii axul distri- pe rînd (seed size: medium,

I reali""

normei, %
de antre- buitoru- reglată, cm big or very small) (Index of
nare* *) lui"' **) (Distance teoretică efficacy)

on a row)

6 km/h 25 30 22,5 mijlocii şi mari 63500 57 150 90,5
25 35 25

"
57200 51 900 91

n 19 30 30
"

47600 44600 93,5

" 19 35 35
"

40800 37400 92
'J 19 40 40

"
35700 33 150 93

4 km!h 40 35 16,5* mari 86580 77 100 89

"
40 35 16,5* mijlocii 86580 83400 96,5

2,51:~/h
40 30 14,0* mari 102040 77500 75,5
40 30 14,0* mari 102040 92 100 90

4 km/h 40 30 14,0* mijlocii 102,040 96500 94

" 40 35 10,5* foarte mici 86580 122500 142

"
25 30 22,5 foarte mici 63500 87000 137

*) Mecanismul de transmisie a fost adaptat pentru mărimea densităţii, folosind ro ţile existente
la maşină.

**) Wheel for chain, on axle of wheel puting the dis tribut ion apparatus in moving.
***) Wheel for chain, on axle of the distributor.

lizarca cerinţei de a distribui tuberculi corespunzătordensităţii de 80000 şi

100 000 cuiburi/ha, a rezultat că cea mai simplă soluţie se rea lizează prin
montarea la mecanismul de transmisie (fig. 1) a unei roţi de lanţ cu 40
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Fig. 1 - Schema mecanismului de
transmisie a mişcării la aparatul de
distribuţie al maşinii de plantat car-

tofi 4 Sa BP-62,5
(Scheme of mechanism of movement
transmission to distributing apparatus

at potato planter 4 Sa BP - 62,5)

de dinţi pe ~xul roţii de antrenare şi cu 30 şi 35 dinţi pe axul discului
distribuitor. In acest scop se realizează butucul prezentat în fig. 2.

Precizăm faptul că este necesară şi prelungirea lanţului de transmisie
cu 10 zale, iar în locul apărătorii de lanţ cu care este echipată maşina S8 con
fecţionează o altă apărătoare adecvată.

Considerăm că pentru a obţine rezultate cît mai bune, în cazul măririi

densităţii la plantare este necesar să se ia o serie de măsuri organizatorice
pentru a se asigura buna funcţionare a maşinii. Astfel, pe măsura posibili
tăţilor, este necesar să se folosească tuberculi din fracţiile mici şi mijlocii,
curaţi, uscaţi şi fără resturi de paie.

Datorită faptului că modificarea raportului de transmisie conduce la
creşterea vitezei periferice a discului distribuitor, iar eforturile de acţionare

sînt mai mari, poate a pare necesitatea strîngerii resortului cuplajului de protecţie.

Un alt factor de care trebuie să se ţină seama este viteza de lucru. Ast
fel, pentru asigurarea unei funcţionări normale a distribuitorului, a cărui vi
teză de rotaţie se măreşte cu pînă la 40%, se impune ca viteza de lucru folo
sită să fie mai mică de 4 km/h (trea pta 1 ra pidă).

Calitatea lucrării de plantare este determinată în mare măsură de starea
tehnică a maşinii, iar aparatul care influenţează cel mai mult această calitate
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Fig;. 2 - Butuc (whec! nave)

este cel de distribuţie. În acest sens se vor verifica după metodele cunoscute:
uzura şi buna funcţionare a degetelor de prindere; ca ma de .?cţionare a acesto
ra şi diagrama de funcţionare a aparatelor de distribuţie. In timpul lucrului
corecta funcţionare a aparatelor de distribuţie, va fi urmărită cu ajutorul
instalaţiei electrice de avertizare, care nu trebuie să lipsească de pe nici una
din maşinile aflate în exploatam.

2.3. Pregătirea materialului de plantare şi organizarea lucrului. În scopul
asigurării unei lucrări de calitate" se va acorda o atenţie deosebită pregătirii

materialului de plantat, care trebuie calibrat conform normelor STAS în vi
goare şi, pe cît posibil, să se execute calîbrarea fracţionată. Tuberculii, de
asemenea, trebuie să fie uscaţi, fără impurităţi, pe cît posibil neîncolţiţi sau
cu colţi care să nu depăşească 1 cm.

Un aspect deosebit la plantare îl prezintă alimentarea maşinilor cu tu
bcrculi .

În fig. 3 este prezentată grafic variaţia capacităţii de lucru pe schimb,
în funcţie de desi mea do plantare şi de mărimea materialului, pentru situaţia

în care alimentarea se face manual (din saci) sau mecanic cu remorca RBI.
Din grafic rezultă că prin alimentarea mecanică se realizează o creştere

a capacităţii de lucru pe schimb, precum şi o influenţă a mărimii materialului de
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Fig, 3 - Variaţia capacităţii de lucru pe schimb a maşinii de
plantat cartofi, în funcţie de desimea de plantare, mărimea mate
rialului şi modul de alimentare (Variation of produetivity of po
tata planter in relation with crap density, seed tubcr size and

way of planting)

plantat asupra capacităţii de lucru. Astfel, cînd so folosesc fracţii mici de
tubcrculi, capacitatea de lucru a maşinilor este mai mare cu 30-40 % decît
în cazul fracţiei mijlocii şi cu 80 % decît în cazul fracţiei mari;

3. Întreţinerea culturii. 3.1. Prăşi/ul şi rebilonatul. Unii cercetători

(BREMMER, 1966) apreciază că lucrările mecanice sînt un "rău necesar".
FRIESSLE BEN(1968) consideră că ele dăunează mai puţin decît buruienile,
dar răspîndesc virusurile şi alte boli şi scad calitatea producţiei prin vătă

marea tuberculilor. Pagubele cauzate de lucrările de întreţinere sînt influen
ţate de tipul solului,- umiditatea acestuia din timpul lucrării şi soiul cultivat
(FRIESSLEBEN, 1967; ZAHARENKO, 1969). Alţi cercetători susţin impor
tanţa lucrărilor de întreţinere mecanică, chiar în condiţii de erbicidare (SPI
RIDONOV şi NIKIFOROV, 1979).

Ţinînd cont doar de unul din dezavantajele pe care le prezintă aceste
ucrări şi anume tasarea excesivă a solului ca urmare a parcursurilor repetate
executa te cu agregatele, se recomandă ca la aceste lucrări să se utilizeze nu
mai tractoare L-400 care la nevoie să fie echipate cu ridicătoare de vreji.

Executarea praşilelor mecanice nu ridică probleme deosebite cînd se
respectă schemele recomandate pentru dispuneroa organelor active şi se utili
zează viteze de lucru corespunzătoare; în schimb, bilonarea scoate în relief
o sorie de deficienţe, datorate în cea mai mare măsură lipsei unor rarite adec-
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vate pentru toate condiţiile de sol. Din această cauză, s-a recurs la o scrie de
improviza ţii pe plan local, dar care nu corespund integral cerinţeloragro tehnice.

Pentru asigurarea unor indici de lucru calitativi corespunzători se va
evita bilonarea şi rebilonarea culturii cînd umiditatea solului este prea ridi
cată, precum şi lucrul la adîncimi prea mari sau cu cultivatorul necorespunză

tor reglat din punct de vedere al orizontalităţii.

3.2. Erbicidarea. Metoda de combatere pe cale chimică a buruieni lor
se dovedeşte deosebit de eficace atunci cînd se folosesc produse corespunză

toare şi cînd stropirea se execută cu maşinile recomandate în acest scop (echi
pamentul EEP-600, iar în lipsa acestuia, maşina de erbicidat tractată lV\ET
1200), corespunzător reglate.

Întrucît în practică, în mod greşit, se folosesc uneori maşinile cu pulve
rizare pneumatică (MPSP-3 X300), precizăm dezavantajele pe care le prezintă

acestea în cazul crbicidării:

- uniformitatea de distribuţie realizată de maşina pneumatică este
inferioară celei realizate cu echipamentul EEP-600;

- variaţia debitului pe duză la maşina pneumatică este mai mare,dato
rită imposi bilităţii controlului riguros al varia ţiei debitului la maşini le ce
lucrează la presiuni scăzute şi fără presiune controlată;

- spectrul mai larg, ca mărime a picăturilor, în cazul pulverizării pne
umatice, face ca o bună parte dintre acestea (cele cu dimensiuni foarte mici)
să nu fie dirijate spre sol şi să plutească şi chiar să se evapore înainte de a lua
contact cu solul.

Pentru erbicidare se vor utiliza numai duze cu stropire în evantai, la
care pulverizarea se realizează datorită formei orificiului. Evitarea folosirii
duzelor tangenţiale este determinată de faptul că turbionarea soluţiei care se
produce în aceste capete de pulverizare generează picături de mărimi diferite,
iar uniformitatea tratamentului nu se încadrează în cerinţa agrotehnică.

În figura 4 sînt ilustrate comparativ aceste aspecte. Din aceeaşi figură

rezultă şi influenţa pe care o are reglarea înălţimii duzelor faţă de sol asupra
indicilor calitativi de lucru, mai precis asupra uniformităţii de repartitie.

4. Combaterea bolilor şi dăunătoriIor. Realizarea maşinii de stropit
'MPSP-3 X 300 a constituit un important progres în lupta împotriva bolilor
şi dăunătorilor , deoarece realizează pulverizarea pneumatică a lichidului,
fapt ce determină obţinerea unor picături cu dia metrul maxim de 240 microni.
Acest avantaj permite să se realizeze tratamente cu cantităţi reduse la hectar
(200-400 l/ha) pe sea ma măriri i concenha ţiei.

Exploatarea agregatelor existente în unităţile de producţie ridică însă încă

suficiente probleme care se răsfrîng asupra calităţii lucrării.

În acest sens, în fig. 5 relevăm cîteva aspecte care trebuie avute în VEdere
în exploatarea maşinii M.PSP-3x 300 pentru asigurarea unei calităţi superi
oare stropitului cu insecto-fungicide.

În situaţia în care nu se pot executa lucrările de combatere cu mijloace
terestre, datorită imposibilităţii intrării în teren sau atacului masiv, pentru
executarea stropirilor în timp util se va folosi elicopterul, care are o capaci
tate de lucru foarte ridicată şi care execută o stropire corespunzătoare din
punct de vedere calitativ, dar costul lucrării este mai ridicat decît în cazul
maşini lor terestre.
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Fig. 5 - Con<iitii ce trebuie asigurate pentru exploatarea cores
punzătoare a maşinii MPSP-3 X 300 (Necessary technical conditions

for a good \Vork of machine MPSP - 3X 300)

CONCLUZII. 1) Din cele analizate rezultă că formarea şi folosirea raţio

nală a agregatelor este posibilă numai în urma cunoaşterii temeinice şi multi
laterale a condiţiilor în care ele vor lucra şi a scopului urmărit prin lucrarea
respectivă. (2) Tipurile de maşini existente în producţie şi recent introduse
în fabricaţie răspund cerinţelor agrotehnice impuse prin tehnologia de culti
vare mecanizată a cartofului, dacă se respectă următoarele condiţii: să se
aleagă cel mai corespunzător agregat pentru condiţiile specifice de climă
şi sol; starea tehnică a maşinilor să fie corespunzătoare; să se asigure efectua
rea corectă a tuturor reglajelor; să se asigure un regim de exploatare, care să
permită obţinerea indicilor de lucru calitativi de cel mai înalt nivel posibil de
realizat; unităţile de producţie să fie dotate cu numărul corespunzător de
maşini, pentru ca lucrările să poată fi executate în totalitate în perioadele
optime de lucru.
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ASPECTS OF POTATO CROPPING MECHANIZATION IN THE
INTENSIVIZATION CONDITIONS

Summary

153

The main and specific indices of the quality of the work done by the machines are
analysed and discussed in order to reaIize good work at the optimum time and with a high
efficacy. There are analysed aII the machines used to prepare the soi! for the potato crop, in
function of aII the various types of soi! on which the potato grows in Romania. The planting
is analysed judging the uniformity of the distribution and the density of hilIs; the controll
of weeds, pests and diseases is judgid by the uniformity of the spread of the solIuttion drops.

GESICHTSPUNKTE DER MECHANISIERUNG DES KARTOFFEL
BAUS UNTER BEDINGUNGEN DER INTENSIVISIERUNG

Zusammen{assung

Von der Idee ausgehend, dass die Mechanisierung der Arbeiten im Kartoffelbau ein
GrundmitteI im Prozess der Intensivisierung darstellt, da sie Arbeiien von quaIitativ h6
herem NivealJ in den Grenzen der gunstigsten Periode und die Steigerung der Arbeitsprodukti
vităt sichert, werden im vorIiegenden Werk auf Gruppen von Arbeitsgangen (ausschliessIich
das Ernten) die quaIitativen Arbeitsindizien analysiert, die fur die verwendeten Maschinen
charakteristisch sind, und die Bedingungen, die zwecks ReaIisierung dieser Indizien beruck
sichtigt werden mussen.

Bei der Bodenvorbreitung wird das Verwenden der vorhandenen Aggregate anlysiert,
je nach den Bodentypen auf denen in der SR Rumanien die Kartoffeln angebaut werden.

Das PfIanzen wird durch das Prisma der gIeichmăssigen Verteilung und der Pflan
zendichte analysiert und die chemische Unkrauts-, Krankheits- und Schădlingsbekămpfung

durch das der gIeichmăssigen Verteilung der Tropfen der verwendeten L6sungen.

ACDEKTW MEXAHM3AUMM B03nEnWBAHM~ KAPTO$Efl~

B YCnOBM~X MHTEHCMBM3AUMM

Pe310Me

OTnpaBJl5HICb OT Hp;eII, T.ITO MeXaHH3alI,IUI pa60T npH B03p;eJlbIB:i\HHII KapTocj:JeJl5I, COCTaB
J15IeT OCHOBHoe cpep;cTBo B npolI,ecce HHTeHCHBII3alI,IIH - B pa60Te aHaJlII3IIpyIOTC5I, no rpyrrnaM
pa60T (IICKJlIOT.IIITeJlbHO y60pKy ypo)Ka5I), KaT.IeCTBeHHble rrOKa3aTeJlII pa6oT, xapaKTepIIcTIIKa
HCnOJlb3yIOlIIIIx MalIIHH H acrreKTbI, KOTopbIe P;OJl)KHbI 6bITb rrpIIH5ITbI, T.ITo6bI ocymecTBHTb
BbIllOJlHeHHe Bcex pa60T Ha BbICOKOM KaqeCTBeHHOM ypoBHe, B rrpep;eJlax OrrTIIMaJlbHhIX nepHo
;a;OB II 06eCnetIeHIIH npOII3Bop;CTBeHHOCTII Tpyp;a.

JlJl5I npHrOTOBJleHII5I nOtIBbI, aHaJlH3HpyIOTC5I cymecTByIOIlI,He arperaTbI B COOTHOlIIeHHH
CTHUOM nOtIB, Ha KOTOpbIX B03p;eJlbIBaeTC5I KapTocj:JeJlb B C.P. PyMbIHIIII.

KatIeCTBO nocap;KH aHaJlH3HpyeTC5I C TOtIKH 3peHII5I op;IIHaKoBbIM pacnpep;eJIeHHeM H
rycToTbI nocap;KH, a paBoTbI no rep6HII,Hp;H3alI,IIH H 60ph6bI P;Jl5I 3aIlI,IITbI paCTeHHH: npOTIIB
OOJle3HeH: M Bpep;HTeJleH: - no ep;IIHo06pa3IIeM pacrrpocTpaHeHIIeM KarreJlh ynoTpe6Jl5IeMhIX
paCTBOpOB.
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CERCET ĂRI PRIVIND EXTINDEREA fOLOSIRII COMBINELOR PENTRU
RECOLTAREA CARTOFULUI CRC-2 PE SOLURI MIJLOCII

ŞI GRELE

N. BRIA*), A. POPESCU, M. BOBOŞILA**),
E. MORARESCU*), I. CîND EA, C. NEAGU****),

V. SCRIPNIC***) şi I. PAUNESCU***)

Îmbunătăţirea procesului de funcţionare a combinelor pentru
recoltarea cartofului este una din preocupările principale ale cercetăto

rilor şi constructorilor, iar în această direcţie nu s-au epuizat încă toate
posibilităţile, avînd în vedere caracteristicile bulgărilor de pămînt de
a se sfărîma în anumite limite de umiditate.

Cercetările au avut ca punct de plecare posibilităţile pe care le
are combina pentru recoltarea cartofului CRC-2 cu privire la puritatea
materialului recoltat în diferite condiţii.

Au fost încercate diferite soluţii privind adaptarea unor sisteme
de sfărîmat bulgări cu combina CRC-2.

Rezultatele cercetărilor au scos în evidenţă posibilitatea extinderii
domeniului de folosire al combinelor pe soIuri mijlocii şi grele, prin
montarea pe transportorul scuturător a unui organ de spa 'gere a bulgă

rilor de pămînt format dintr-un valţ pneumatic şi unul metalic. Alegerea
locului de montare al acestor valţuri a fost făcută pe baza datelor obţi

nute în direcţia reducerii vătămării tuberculilor.

Reeoltarea este cea mai dificilă operaţie din procesul tehnologic al cul
turii cartofului. Aceasta deoarece tuberculii de cartofi se dezvoltă si trebuie
recoltaţi din sol, iar datorită particularităţilor biologice, sînt sensibili la
vătămări. Pe de altă parte, cantitatea de pămînt din care trebuie aleşi tuber
culii de cartof este de cca 150 000 kg/ha faţă de 15 000-40 000 kg/ha tuber
cuIi de cartof. Cantitatea mare de pămînt ce urmează a fi separată de cartofi
pune probleme deosebite combinelor de recoltat în ceea ce priveşte rezistenţa

organelor de lucru, dar şi în ceea ce priveşte posibilitatea de a face separarea
fără a provoca vătămări tuberculilor, mai ales că, la umidităţi scăzute,bul

gării de pămînt nu se sfărîmă şi, fiind de di mensiuni şi formă apropia te de cele
alo tuberculilor de cartof, sînt adunaţi odată cu aceştia.

Din punct de vedere tehnologic şi economic, combinele de recoltat car
tof reprezintă în agricultură stadiul de tehnică care va ridica producţia pe
o treaptă superioară. Cultivarea cartofului şi pe soIuri mijlocii şi grele, care

*) I.C.M.A. Bucureşti

**) I.C.P.M.A. Bucureşti

***) I.P. Bucureşti

****) I.P. 1aşi
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favorizează formarea bulgări lor, pune probleme în privinţa posibilităţilor

de folosire a combinelor de recoltat cartof şi, totodată, necesita toa găsirii

unor soluţii tehnice pentru folosirea lor în aceste condiţii.

Proprietăţile fizico-mecanice a le solului care condiţionează indicii ca li-
tativi de lucru au fost studiate de numerosi cercetători, însă în cu
funcţionarea maşinilor pentru lucrările solului (PETROV, 1972). cazul
combinelor pentru recoItarea cartofului, cunoaşterea proprietăţilor fizico
mecanice ale solului are o importanţă deosebită, în specia 1 în ceea ce priveşte

studierea şi stabilirea organelor de cernere, sfărîmare şi separare a pămîntului

şi a bulgărilor de pămînt din masa de cartof recoItată. In străinătate astfel
de cercetări sînt în faza de început, pentru considerentul că suprafeţeh cul
tivate cu cartofi au fost amplasate pe terenuri nisipoase, caz în care separarea,
respectiv cernerea solului se face uşor, rămînînd numai probleme de
rezistenţa la uzură a organelor de lucru ale combinelor (BRIA şi colab., 1973).

Dificultăţile funcţionale a le combinelor de recoltat sînt în lcgcHură

cu gradul de vătămare a tuberculilor de cartof şi strîngerea acestora împreună

cu un procent mare de pămînt sub formă de bulgări. De fapt, vătămarea tu
berculilor de cartof pe de o parte, iar pe de altă parte cantitatea de
de pămînt adunată odaţă cu tuberculii de cartof, constituie indici care se
condiţionează reciproc. Intre a produce vătămări tuberculilor de cartof şi

a-i aduna cu impurităţi - deşi ambele nu se pot accepta într-un proces ra
ţional de recoltare - so consideră ca limită evitarea vătămărilor, chiar dacă

masa tuberculilor de cartof este adunată împreună cu pămînt (BRIA şi colab.,
1973) .

Imbunătăţirea procesului de funcţionare a combinelor pentru recoltarea
cartofului este în permanenta atenţie a cercetătorilor şi constructorilof, În
specia l pe linia realizării unor organe de spargere a bulgări lor de pămînt, şi

combinarea acestora cu organe de ccrnere şi separare mai eficace
decît cele existente. Aceasta ar putea asigura o îmbunătăţire substan
ţială a procesului de lucru al combinelor şi, în consecinţă, se va putea extinde
domeniul lor de folosinţă şi în condiţii de soIuri mijlocii şi grele, care favori
zează formarea bulgărilor .

Prezenta lucrare cuprinde rezultatele încercărilor privind îmbunătăţi

rca procesului de funcţionare a combinei CRC-2.

METODA DE CERCETARE. Întrucît posibilitatea de separare a bulgărilor de pămînt,
în procesul de recoltare, este limitată de sensibilitatea la vătămări a tuberculilor de cartof,
s-au făcut determinări ale limitei de rezistenţă la sfărîmare a bulgărilor de pămînt în funcţie

de mărime, umiditate şi conţinut de argilă, comparativ cu rezistenţa la vătămări a tubercu
lilor de cartof din soiurile Urgenta şi Ora.

La stabilirea relaţiei dintre rezistenţa bulgărilor şi cea a tuberculilor de cartof s-a avut
în vedere rezistenţa maximă a bulgărilor de pămînt şi rezistenţa minimă a tuberculilor de
cartof, aceasta pentru ca relaţia stabilită să asigure evitarea vătămării tuberculiloL

Determinările s-au făcut în anii 1972-1976 la unităţi agricole din judeţul Suceava
(C.A.P. Vereşti, C.A.P. Dumbrăveni, C.A.P. Scheia şi C.A.P. Milişăuţi) şi judeţul Braşov

(C.A.P. Hălchiu, C.A.P. Ghimbav, C.A.P. Cristian şi C.A.P. Săcele). SoIurile în care s-au
făcut determinările s-au caracterizat în funcţie de rezistenţa specifică la arat astfel: soIuri
uşoare - cele cu rezistenţă specifică K < 4 N/cm2 ; soIuri mijlocii - K ~4-6 N/cm2 şi
soIuri grele K C:::! 7-9 N/cm2

•

Pentru determinarea rezistenţei s-a folosit un aparat bazat pe metoda eleetrotenso
metrică, prevăzut cu un dispozitiv de adaptare la un înregistrator pe care se înscrie caracte-
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ristica F = f(t), în care t reprezintă durata desfă.şurării procesului de sfărtmare. Forţa de
apăsare a aparatului este realizată la o viteză constantă, iar măsurarea eforturilor care apar
se face ~u un grad de precizie ridicat, în limita valorilor relative cuprinse între 5.10-5 şi 1,5.10-3 •

Rezultatele măsurătorilor sînt înregistrate la oscilograf.
Pe această bază s-au realizat şi s-au montat pe combina CRC2 organe de sfărîmare

a de pămînt în două variante menţionate în text.
Determinările privind gradul de separare a pămîntului şi cel de vătămare a tubercu

liIor de cartof s-au făcut comparativ între variantele realizate şi combina din fabricaţia de
serie, diferite condiţii de sol şi umiditate.

Gradul de separare s-a determinat cu relaţia:

Gb

masa bulgărilor;

masa tuberculilor de cartof.
Vătămarea tuberculilor de cartof a fost clasificată conform normelor CAER. (tabelul 1).
În analiza vătămărilor tuberculilor s-a ţinut seama de procentul admis de normele

CAER (tabelul 2).
Datele rezultate la măsurători au fost calculate statistic după m~toda analizei variantei.

-----,---- omogenităţii varianţelor s-a făcut după testul F.

Tabelul 1

Clasificarea vătămărilor la tuberculi, după CAER
(CJasification of 1uber injuries)

Adîncimea de vătămare, mm

I
vătămarea suprafeţei tuberculilor*)

(Wounding depth)
pînă la 20% din suprafaţă 1 pînă la 20% din suprafaţă

<1,7 uşor mijlociu

1,5-5 mijlociu grav

>5 grav grav

\Vounded area of tuber till 20% or over (uşor = not severe, mijlociu = rather severe, grav =
s~·;cere)

Tabelul 2

Procentul de vătămări admi~e la analiză, după CAER, pe categorii de gravitate
(Percentage of permitted injuries on cIasses of severity)

Felul vătămării IPwoentuJ ~",im I Coeficientul de

I
Procentul corectat

(Type of injuries) admIS transformare maxim admis*)

Uşor severe) 15 0,1 1,5

Mijlociu (rather severe) 8 0,3 2,4

Grav (very severe) 3 1,0 3,0

*) Corrected value of maximum percentage of injuries
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REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII. 1. Posibilităţi de îmbunătăţire
a separării bulgărilor în procesul de lucru al combinei.

S·au cercetat posibilităţile pe care le are combina CRC-2 existentă în
dotarea unităţilor noastre privind puritatea materialului recoltat în condiţii

diferite de lucru. Procesul tehnologic de lucru al acestei combine este prezen
tat în fig. 1.

Fig. 1 - Procesul tehnologic de lucru al combinei de recoltat cartofi CRC-2
(Technological process of work of Romanian potato harvester CRC-2

În funcţie de categoria de sol şi umidita te, combina CRC-2 (fig. 2) poate
recolta cu o puritate între 52-98%, cea mai mare parte a pămîntului separîn
du-se prin cornere pe transportorul scuturător (30-85%). De asemenea, se
poate constata că posibilităţile de separare manuală pe combină sînt limitate
pînă la 10% ca urmare a ritmului scăzut de mişcări ce le pot face muncitorii
de pe platforma superioară a combinei, fiind separa ţi doar bulgării de pămînt

mai mari decît tubcrculii de cartof.
Avînd în vedere situa ţia existentă în folosirea combinelor, s-a realizat

un studiu asupra factori lor care li mitează recoItarea cartofului cu combina.
Fadorul principal care s-a analizat a fost solul, în corelaţie cu limita posibilă

de lucru a c6mbinelor fără a produce vătămări tuberculilor de cartof.
Din diagra ma stării solului (fig. 3) se deduce că maşinile pot lucra într-un

sol cu umiditate variabilă (pînă Ia 25%) în funcţie de procentul de argilă

din componenţa solului. Întrucît zona în care este posibil să se lucreze cu



COMBINA CRC-2 159

§-/(}%15-35%

ComlJll1d de recolh/cdÎIo//

~ 1C1-z152-98%

Fig. 2 - Limitele posibilităţilor de separare a solului pe diferite organ~ la combina CRC-2
(Limits of soi! detaching at different organes of combIne)
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combinele este restrînsă înJimitele unor anumite umidităţi, ne-am propus să

lărgim acest domeniu şi la umidităţi scăzute, avînd în vedere proprietăţile

fizico-mecanice ale solului, comparativ cu cele ale tuberculilor de cartof.
In acest context s-a făcut analiza metodelor de separare şi s-a stabilit că cea
mai eficientă este sfărîmarca bulgări lor de pămînt.

2. Determinarea şi analiza rezistenţei bulgărilor de pămînt comparativ
cu cea a tuberculilor de cartof. Calculul statistic privind rezistenţa statică

maximă a bulgări lor de pămînt, în funcţie de umiditate şi mărimea fracţiilor

din conţinutul de argilă, s-au comparat cu cele privind rezistenţa statică

minimă a tuberculilor de cartof, în funcţie de mărimea fracţiei şi soi.
Analiza făcută asupra numărului de bulgări de pămînt arată că un număr

destul de mic au rezistenţa maximă. Astfel, la soIurile din categoria grea,
acest număr nu depăşeşte 15% din totalul bulgărilor, iar la soIurile din cate
goria mijlocie nu depăşeşte 8 %. Aceste rezultate confirmă posibilităţile reale
ale metodei de separare a bulgărilor de pămînt, utilizînd procesul de spargere
a acestora.

Datele obţinute sînt asigura te din punct de vedere statistic, abaterile
fiind semnificative. De asemenea, varianta probelor este omogenă, deoarece
valorile testului F sînt mai mici decît cele indicate pentru probabilitatea
de transgresiune el = 5% şi el = 1%, de unde rezultă că abaterile între va
riante sînt în afara abaterilor accidentale.

Rezultatele obţinute sînt prezentate grafic în figA şi 5, în care curbele
de variaţie a rezistenţei tuberculilor de cartof sînt suprapuse pe cele privind
rezistenţa bulgărilor de pămînt.

Din analiza datelor (fig. 4) rezultă următoarele: a) rezistenţa tuberculi
lor de cartof şi a bulgărilor de pămînt este în directă legătură cu mărimea

fracţiilor, în sensul că rezistenţa creşte odată cu mărimea fracţiilor; b) rezis
tenţa tuberculilor de cartof, ca urmare a elasticităţii, este mai mare decît
cea a bulgărilor de pămînt, dar aceasta este diferită, în funcţie de soiul de
cartof. Astfel, în timp ce la fracţia de 40 mm la tuberculii din soiţţl Desiree
rezistenţa este de 58,6 daN, la soiul Ora aceasta este de 70,2 daN. In schimb
la aceeaşi dimensiune a bulgărilor de pămînt, de 40 mm, rezistenţa este de
57,6 daN la un conţinut de argilă de pînă la 25% şi o umiditate de 5-10%,
de 41,4 daN la o umiditate de 11-15% si de 28 daN la o umiditate de 16-'
-20%. La fracţiile mai mari de 40 mm, rezistenţa bulgărilor de pămînt
nu se mai interferează cu cea a tuberculilor de cartof.

Analiza rezultatelor privind rezistenţa bulgărilor de pămînt provenite
din soIuri cu un conţinut de argilă pînă la 35% (fig. 5) confirmă concluziile
menţionate pentru soIurile cu un conţinut de argilă de pînă la 25% în ceea ce
priveşte rezistenţa în funcţie de mărimea fracţiilor. În schimb, în această

situa ţie rezistenţabulgărilorde pămînt creşte şi se apropie foarte mult interferîn
du-se cu cea a tuberculilor de cartof, ceea ce demonstrează că este posibilă vătă

marea~tuberculilor de cartof dacă se urmăreşte sfărîma rea bulgărilor de pămînt.

In condiţiile solurilor cu un conţinut de argilă de pînă la 35% se poate
utiliza metoda de sfărîmare a bulgărilor, fără a exista pericolul de vătămare

a tub~rculilor de cartof la umidităţi ale solului de 18-24%.
In soIurile cu un conţinut de argilă de pînă la 25%, rezultatele confirmă

posibilitatea sfărîmării bulgărilor de pămînt cu un coeficient destul de mare,
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privind siguranţa contra vătămării tuberculilor de cartof şi confirmă ipoteza
că sfărîmarea bulgărilor de pămînt se poate realiza în anumite limite de umi
ditate a solului cu un dispozitiv format din cilindri pneumatici montaţi pe
ramura activă a transportorului scuturător.

Rezultatele confirmă ipoteza potrivit căreia bulgării de pămînt se sfă

rîmă mai uşor decît se vatămă tuherculii de cartof (ca urmare a elasticităţii

tuberculilor), dar totuşi în anumite li mite de umiditate şi conţinut de argilă

al solului (BAGANZ, 1967). Pe baza acestor concluzii s-au elaborat studiile
privind realizarea organelor de spargere a bulgărilor, adecvate ca formă şi

amplasament pentru combina CRC-2.
3. Soluţii privind adaptarea unor sisteme de sfărîmat bulgări pe combina

CRC-2. Separarea bulgărilor pe calc mecanică a fost şi continuă să rămînă

încă o preocupare de bază a cercetătorilor şi constructorilor. Marea majori
tate şi-au propus să soluţioneze această dificilă problemă pe calea realizării

pe combină a unor dispozitive şi ansamble suplimentare (BRECKA, 1970).
La realizarea acestor dispozitive s-a avut în vedere necesitatea ca spar

gerea şi îndepărtarea bulgărilor să se facă în primele etape ale procesului de
lucru al combinei, respectiv în porţiunea unde este posibilă o cernere mai pro
nunţată a materialului. Prin aceasta se obţine o protejare a celorlalte ansamble
ale combinei de suprasolicitări inutile, asigurîndu-se totodată funcţionarea

în condiţii corespunzătoare a întregii combine.
Particularităţile constructive ale combinei CRC-2, la care secţiile de

dislocare şi separare primară lucrează independent, impun să se.adopte sisteme
de separare pentru fiecare secţie în parte.

În vederea studierii eficienţei de spargere a bulgărilor s-au realizat două
variante şi anume: varianta 1: un dispozitiv (fig. 6) care execută sfărîmarea

bulgărilor în punctul superior al transportorului de separare primară. El este
format dintr-un cilindru metalic, care se montează pe axa motrice a transpor
torului de separare primară, deasupra căruia rulează un cilindru pneumatic din
cauciuc. Cei doi cilindri au acelaşi diametru, iar viteza periferică este aceeaşi

cu viteza benzii de separare. Sensuri le de mişcare a ci lindri lor unul fa ţă de
altul sînt contrarii, dar nu se opun mişcării normale a materialului. Prin spaţiul

reglabil dintre cei doi cilindri trece materialul recoltat şi, datorită laminării

acestuia, bulgării sînt sfărîmaţi. Dispozitivul fiind montat la extremitatea
transportorului primar de separare, imediat după trecerea printre cei doi ci
lindri materialul este preluat de tamburul deversor din cauciuc şi proiectat
pentru separare şi completarea sfărîmării pe transportorul de vreji.

Cilindrul metalic montat pe axa motrice a transportorului de separare
primară poate avea diametrul egal cu dţametrul inferior al roţilor de antre
nare a transportorului şi, în acest caz, vergelele ramurii active vor atinge pe
toată lungimea lor suprafaţa exterioară a cilindrului, acesta avînd o suprafaţă

lisă. Există însă şi posibilitatea realizării cilindrului cu diametrul mai mare
decît diametrul interior al roţii de antrenate şi, în acest caz, suprafaţa late
rală a cilindrului va trebui să fie prevăzută cu şanţuri longitudinale, care să

aibă adîncimea egală cu înălţimea dinţilor roţilor de antrenare şi să fie dis
puse la distanţe egale cu pasul vergelelor transportorului de separare primară.

Varianta 2: dispozitivul (fig. 7) este format din doi cilindri montaţi de o parte
şi de alta a ramurii active a transportorului de separareprimară l la o treime
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a distanţei dintre axele acestuia. Cilindrul superior este realizat din cauciuc
plin cu aer, avînd posibilitatea de a se apropia mai mult sau mai puţin de
ramura activă a transportorului. Cel de-al doilea cilindru este realizat din
metal şi montatîn partea inferioară a ramurii active a transportorului de se
parare, tangent la acesta, în dreptul cilindrului de cauciuc.

În procesul de lucru, materialul recoltat, după ce este supus unei se
parări pe primele două treimi ale ramurii active a transportorului, este obligat
să treacă pe sub cilindrul pneumatic, care îi imprimă o apăsare ce poate asi
gura sfărîmarea buJgărilor.

4. Analize. 4.FAnaliza rezultatelor privind separarea solului din categoria
uşoară. Comparativ c'~ separarea ce se realizează în fluxul tehnologic al combinei
CRC-2 din fabricaţia de serie (fig. 8), rezultatele obţinute cu combina CRC-2
modificată în VI şi V2 sînt semnificativ apropiate. Astfel, în timp ce la combina
CRC-2 separarea se realizează în proporţie de 85% la umiditatea solului
de 10%, cu un coeficient de variaţie de 1,17%, la aceeaşi umiditate separarea
solului so realizează în proporţiede 97% la varianta VI (fig. 9), cu un coeficient
de de 1,23%, şi de 94,2% la V 2 (fig. 10), cu un coeficient de variaţie
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de 88%. De asemenea, în timp ce la combina CRC-2 separarea se realizează

peste limita de 85% pînă la umiditatea solului de 26%, valori
ale separării se obţin în VI şi Vz la umiditatca de 28%.

Diferenţa empirică nu întotdeauna mai mică decît diferenţa limită,

ceea ce arată că rezultatele nu sînt semnificative. Această caracteristică a
semnificatiei se observă la rezultatele obtinute atît la combina CRC-2 din
fabricaţia'ele scrie, cît şi la variantele modificate ale acesteia, respectiv VI şi
V 2' şi arată că, în soIuri le din categoria uşoară, combinele rcalizeaz~l o
separare influenţată do factori greu de controlat. În aceste condiţii, sînt
cantităţi mari do bulgări de sol cu umidităţi diferite şi foarte scăzute faţă

de întreaga masă a solului, care se comportă diferit, influenţînd asupra sepa
rării totale.

Coeficientul de variaţie este practic egal (1,45 şi 1,44) la combina CRC-2
modificată şi de 1,92 la combina CRC-2 din fabrica tia de serie. Diferenţa

dintre' coeficientii de variatie arată că si variatia distributici respective a
separării solului 'este diferită'şi se efectuea~ă cel m;i bine pe co'mbinelc CRC-2
modificate.

Ecuatiile de regrosio do gradul doi aproximează col mai bine datole
experimentale, coeficienţii do corelaţie fiind distinct semnificativi:
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S = 55,032393 + 2,81939 u - 0,057995 li 2 pentru CRC-2 din serie
S = 50,9090 + 4,361139 u - 0,0958 u! pentru CRC-2 VI
S = 51,403581 + 3,896962 u - 0,084204 u!! pentru CRC-2 V2

4.2. Analiza rezultatelor privind separarea solului din categoria mijlocie
În condiţiile de sol mijlociu, este evidentă din punct de vedere al sfărîmării
şi respectiv separării solului influenţa pozitivă a combinei CRC-2 modificată

VI şi V2, faţă de rezultatele ce se obţin folosind combina CRC-2 din fabricaţia

de serie.
Astfel, la combina CRC-2 din fabrica tia de scrie separarea solului se

poate realiza în proporţie de 85,2% la umiditatea solului de 14% şi depăşeşte

această valoare·la umidităţi mai mari, ajungînd din nou la 85,2% la umidita
tea de 22%. La combina CRC-2, în VI separarea la nivelul cerinţelor agro
tehnice de 85% se realizează la umiditatea solului de 8%, fiind de 85,8% si
este mai mare, revenind din nou la această valoare la umiditatea soluhli
de 24%. În cazul V2 , se realizează separarea în proporţie de 89,2% ta umidita
toa solului de 10% şi creşte ulterior ajungînd la 85,2% la umiditatea solului
de 20%. Aceste rezultate confirmă ipoteza că sfărîmarea bulgărilor de pămînt

şi apoi separarea solului se realizează în cele mai bunc condiţii atunci cînd
combina CRC-2 este echipată cu cilindri pentru sfărîmarea bulgărilor de
pămînt monta ţi pe fluxul tehnologic al transportorului scuturător, deoarece
în acest caz, după sfărîmare, masa de sol este cernută pe restul ramurii active
a transportorului, ceea ce nu este posibil de realizat atunci cînd cilindrul
pneumatic este montat la extremitatea acestuia.

Coeficientul de varia ţie petru condi ţiile de separare în cazul combinei
CRC-2 din fabricaţia de serie este de 2,13 şi de 1,7 pentru VI şi de 2,08
pentru V2 , reflectînd prin aceasta că variaţia distribuţiei este cea mai mică

în cazul combinei în VI'
In ceea ce priveşte siguranţa rezultatelor obţinute sc constată că sînt

distinct semnificative în marea lor majoritate în cazul combinei CRC-2
din fabricaţia de serie, şicu unele excepţii în cazul V 2• Rezultate mai puţin

semnificative s-au obţinut în cazul combinei CRC-2 în Vi laumiditatea
solului de 18 % şi 14 %. Aceasta se explică prin aceea că la VI spargerea bul
gărilor se face într-o masă mare de pămînt şi tuberculi de cartof, care uneori
protejează bulgării de pămînt, spre deosebire de V2 la care spargerea bulgărilor

de pămînt se face complet, nefiind proteja ţi de masa de pămînt care a fost
cemută anterior pe transportorul scuturător.

Datele reale privind variaţia separării bulgărilor sînt aproximate cel
mai bine de ecuaţiile de regresie de gradul doi:
S = 40,536645 + 10,07234 u - 0,200477 u2 pentru CRC-2 din scrie
S = 60,38235 + 7,659313 u - 0,16348 u! pentru CRC-2 VI
S = 50,68119 + 13,397802 u - 0,308891 u! pentru CRC-2 V2

4.3. Analiza rezultatelor privind separarea solului din categoria grea.
În condiţiile de sol greu, în mod practic combina CRC-2 din fabricaţia de
serie nu satisface cerinţele agrotehnice mini me, adică să realizeze separarea
în proporţie de 85%. Din datele înregistrate, rezultă că la umiditatea solului
de 14 şi 16% se realizează o separare la nivelul de 86,6%, dar aceste rezultate
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sînt nesemnificative. Curba de variaţie a separării, stabilită pe baza datelor ob
ţinute, este apropiată de o curbă de gradul doi, avînd un coeficient de corelaţie

de 0,82. Combinele CRC-2 modificate permit să se realizeze în cazul Vi o
separare de peste 85% cu o umiditate a solului de 8% pînă la 18%, iar cînd
se lucrează cu combina în varianta V2, a~eastă cerinţă este realizată la o
umiditate a solului de 10% pînă la 18%. In acest caz, media coeficientului
de varia ţie este mai mică la VI fa ţă de V2, însă această diferenţă este practic
nesemnificativă.

Rezultatele comparative între combina CRC-2 din fabricaţia de serie
şi modificările făcute la aceasta prin montarea cilindrilor pneumatici atestă

ipoteza că bulgării de pămînt se pot sfărîma şi, prin aceasta, se măreşte aria
de folosinţă a combinei. Aceste rezultate trebuie Însă corelate cu vătămarea

tubcrculi lor de cartof.
Caracteristic pentru aceste categorii de soIuri este faptul că, în procesul

de sfărîmare dinamică, bulgării de pămînt se comportă diferit comparativ
cu rezistenţa statică a acestora. Rezultatele impun şi analiza altor factori
fizico-ehi mici ai solului în corela tia cu sfărîmarea la acţiuni sta tice şi dina mice.
Este însă de remarcat faptul că, la aceste categorii de sol, este diminuată

însăşi producţia de tuberculi de cartof, astfel că, din punct de vedere economic
şi practic, se impune restrîngerea suprafeţei pe aceste soIuri destinate culturii
cartofului.

Curbele de variaţie sînt date de relaţiile:

S = 49,82329 + 11 ,0081 u -0,248935 u2 pentru CRC-2 din serie
S = 35,67972 + 13,622797 u - 0,35734 u2 pentru CRC-2 VI
S = 65,227972 .+ 14,953146 u - 0,357342 u2 pentru CRC-2 V2

5. Analiza rezultatefor privind vătămarea tuberculilor de cartof în procesul
de recoltare cu combina. In compara ţie cu combina CRC-2 din fa brica tia de
serie, variantele îmbunătăţite provoacă vătămări mai mari tuberculilor de
cartof, aceasta ca o consecinţă a acţiunii dinamice a cilindrului pneumatic.
Dintre cele două variante îmbunătăţite, cele mai mici vătămări se obţin.

cu V2 , iar cele produse de VI sînt cu 15-35% mai mari decît la varianta 2.
Combina CRC-2 din fabricaţia de serie provoacă vătămări ale tuberculilor
de cartof cu 10-15% mai mari faţă de V2 • Pentru ambele variante îmbu
nătăţite procentul cel mai mare de vătămări este din categoria uşoară, cele
din categoria gravă fiind egale cu cele impuse de cerinţele agrotehnice. Astfel,
vătămările din categoria uşoară, la soiul Desiree, reprezintă cca 70-92%
din tota luI vătămărilor (figura 11).

În condiţiile de recoltare cu combina CRC-2 V2 în sol uşor, la o umi
ditate de 8% vătămările totale înregistrează o valoare de 7,24% şi sînt în
scădere odată cu creşterea umidităţii. Aceste rezultate, analizate în corelaţie

cu cele privind separarea solului, demonstrează că ele sînt o consecinţă a
faptului că, în aceste condiţii, acţiunea cilindrilor pneumatici este redusă,

ceea ce influenţează asupra vătămărilor tuberculilor de cartof. La această

categorie de date, varianţele sînt omogene, deoarece diferenţa empirir.~ la o
probabilitate de transgresiune ce = 5% şi ce = 1% este mai mare decît
diferenţa limită calculată pe baza datelor experimentale.
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Fig. 11 - Variaţia vătămării tuberculilor de cartof
în funcţie de sol şi umiditate (Variation of tuber

injuring in dependance an soi! and moisture)

Expcrimcntările făcute cu combina CRC-2 VI în solul din categoria mij
locie arată că, pe măsură ce umiditatea solului scade, creşte cantitatea de
bulgări de pămînt, şi odată cu aceasta, creşte şi valoarea procentului de vătă

mare a tuberculilor de cartof. Astfel, la umiditatea solului de 8%, vătămările

totale înregistrate sînt de 16,54%, dar din acestea 3,4%, adică 20% din to
tal sînt din categoria gravă, ceea ce arată că rezultatele sînt apropiate de
cerinţele agrotehnice în ceea ce priveşte vătamările grave, care de a Itfel con
stituie vătămările ce influenţează negativ asupra masei tuberculilor de cartof
recolta ţi, mai ales dacă se pune problema păstrării şi depozitării acestora
pe termen lung. Vătămăriie din categoria uşoară şi chiar mijlocie nu pro
voacă pierderi în timpul păstrării şi depozitării, tuberculiide cartof din această

categorie se refac prin închiderea şi cicatrizarea locurilor unde s-au produs
vătămările.

În condi ţii le SOIUl"ilor din categoria grea, la aceeaşi umiditate de 8 %,
la expcrimentărilefăcute tot cu combina CRC-2 în VI se înregistrează vătămări

tata le de 25,06 %, din care 5,7% sînt din categoria gravă, depăşind cu 2',7%
adică cu. peste 50 %, valoarea vătămărilor admise.

Rezultatele obţinute cu combina CRC-2 în VI la categoria de sol mij
lociu şi greu nu sînt întotdeauna omogene şi prin aceasta se dovedeşte că acţi

unea dinamică a cilindrilor pneumatici, însumată cu acţiunea dinamică dintre
bulgării de pămînt şi tuberculii de cartof, este influenţată de factori care
nu sînt cunoscuţi în suficientă măsură, aceştia fiind în special legaţi de uni-
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formitatea dematurare. a tuberculilor de cartof. Rezultatele obţinute asupra
gradului de vătămare demonstrează că variantele nu sînt omogene şi deci
valorile indicilor determina ţi se înscriu în afara abaterilor normale.

Pentru datele experimentale (fig. Il) obţinute s-au calculat ecuaţii de
rcgresie de gradul doi, existînd un codicient de corelaţie distinct semnifi
cativ.

CONCLUZII. În baza cercetărilor efectuate se desprind următoarele: (1)
Combinele pentru recoltarea cartofului pot fi perfecţionate, în sensul ex
tinderii domeniului ele folosire în soIuri mijlocii şi grele, prin montarea pe
transportorul scuturătora unui organ de spargere a bulgări lor de pămînt format
dintr-un valţ pneumatic şi unul metalic. (2) Sfărîma rea bulgărilor de pămînt

în procesul de recoltare cu combina este o latură a problemei separării pămîn

tului. Diferenţa dintre cele două variante de montaj ale organelor de spargere
a bulgărilor de pămînt este condiţionată de gradul de vătămare, care este
cu cca 20% mai mare la cele montate la extremita toa transportorului scutură

tor. Aceasta deoarece tuberculii de cartof sînt mult mai protejaţi de bulgării

de. pămînt atunci cînd spargerea se face într-o masă mare de amestec faţă de
situa tia cînd spargerea se face la un ra port dintre pămînt şi tuberculii de cartof
sensibil egal. (3) Influenţa umidităţii solului asupra spargerii bulgărilor do
pămînt şi implicit asupra vătămării tuberculilor do cartof apare evidentă

atunci cînd umiditatea solului este sub 8-10%. Valorile obţinute privind
spargerea bulgărilor de pămînt şi vătămarea tuberculilor de cartof cînd umi
ditatea solului creşte peste 8-10% se încadrează în limitele admise de cerin
ţele agrotehnice, rezultînd din aceasta că se va putea generaliza în viitor con
strucţia combinelor de recoltat prevăzute cu organe de spargere a bulgări lor
de pămînt. (4) Separarea în totalitate a pămîntului în procesul de recoltare
cu combina, cînd bulgării de sol au o umiditate sub 8%, este o problemă de
osebit de dificilă. În aceste cazuri trebuie folosită tehnologia combinată şi

anume: pe combina de recoltat să se realizeze dispozitivul do spargere a bul
g~lrilor de pămînt care să asigure spargerea şi separarea maximă posibilă ţinînd

seama de două elemente restrictive: evitarea vătămărilor si mentinerea com
binei în limitele unei construcţii simple cu un coeficient de sigu;anţă econo
mic; definitivarea separării totalo să se facă la staţionar, rcalizîndu-se în acest
sens maşini prevăzute cu o gamă mai variantă de dispozitive adecvate sco
pului.

INVESTIGATIONE ON USING COMBINES CRC-2 FOR HARVESTING
POTATOES FROM .NiEDIUM -CLAY AND CLAY SOILS

Summary

There are stiU not finished the possibilities to improve the way of combine functioning
the research workers and the faetories are continuousely working in this direction, a new
reason for that being the fact that the c10ds from the c1ay soils can be broken in a certain state
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of moisture. As point of departure was the combine CRC-2. specialized in potatoharvesting
on sandy and medium-sandy soils. Different systems of cIod breaking adapted to this combine
were tried. The best sollution seemed to be a pneumatic roller and a metallic one on the sha
king conveyer. The very place of these rollers was choisen by criteria of tuber hurting.

FORCHUNGEN BETREFFEND DIE VERWENDUNG IN HOHEREM
MASSE DER KARTOFFELERNTEKOMBINE CRC-2 AUF MITTLEREN

UND SCHWEREN BODEN

Zusammenfassung

Die Verbesserung des Funktionierungsprozesses der Kartoffelerntekombinen ist eines
der Hauptziele der Forscher und Maschinenbauer und in dieser Richtung wurden noch nicht
alle Moglichkeiten erschopft, wenn man die EigenheiJen der Erdklumpen in Riicksicht zieht,
in gewissen Feuchtigkeitsgrenzen zu zerbrockeln.

Die Forschungen hatten als Ausgangspunkt die Moglichkeiten, welche die Kartoffel
erntekombine CRC-2 in Hinsicht der Reinheit des geernteten Materials unter verschiedenen
Bedingungen bietet.

Es wurden verschiedene Losungen versueht, was die Anpassung versehiedener Systeme
zur Zerkleinerung der Erdklumpen mit der Kombine CRC·2 betrifft.

Die Forsehungsergebnisse haben die Moglichkeit der Erweiterung des Anwendungs·
gebietes der Kombinen auf mittleren und schweren Boden gezeigt, qurch Montieren auf den
Schiittel-Transporteur einer Vorriehtung zur Zerkleinerung der Erdklumpen, die aus einer
pneumatisehen und einer metalischen Walze gebildet ist. Die Stelle zum Anbringen dieser
Walzen wurde auf Grund der erzieIten Daten ausgewahlt, um die Verletzung der Knollen zu
vermindern.

HCCJlE,UOBAHl15I no PACI1ll1PEHl1IO l1CnOJlb30BAHI15I
KAPTOcDEJlEYEOP04HbIX KOMEAI1HOB KPK-2 HA CPE,UHl1X 11

T5I)KEJlbIX n04BAX

PeSIO.Me

YCOBepweHCTBOBaHMe npou.ecca ,n;eHCTBMH KapToepeJIey6opot.lHbIX KOM6aHHOB o,n;Ha MI':
fJIaBHhIX aa60T MCCJIe,n;OBaTeJIeH M KOHCTpyKTOpOB H B 3TOM OTHoweHHH He 6blJIH HCnOJIbaO
BaHbI Bce BOaMOJKHOCTH, HMeH B BM,n;y oc06eHHOCTI1 rJIbI6KOB aeMJIH, KOTophle pacCbmaIOTcH
B npe,n;eJIax onpe,n;eJIeHHOH BJIaJKHOCTM.

TOtIKa yxo,n;a B HCCJIe,n;oBaTeJIbCKHX pa60Tax 6wJIa cnoco6HOCTb KapToepeJIey60pOtIHOrO
KOM6aHI-Ia K.PK.-2 B rycToTe y6paI-IHOrO ypo>l<aH B paaHWx yCJIOBHHX .

. DhIJIM HcnbITaHbI pa3Hble BOaMOJKHOCTH npHMeHeHHH paaHhlX CHCTeM pa3;:J;po6JIeI-IHH
rJIbI6KOB 3eMJIH K-KOM6aHHoM K.PK.-2.

Pe3YJIhTaThI pa60T nOKaaaJIH BOaMOJKHOCTb pacwHpeHHH HCnOJIh30BaUHH KOM6aHI-IOB
Ha cpe,n;HHX M THJKeJIbIX nOtIBaX, C nOMOIIJ.hIO npH60pa COCTaBJIeHHhlH: Ha ,n;ByX BaJIHKOB
O,n;HH MeTaJIJIHtIeCKHH H ;u;pyroH nHeBMaTHtIeCKHH, CMOHTHpoBaHUbIH Ha BCTpHxo-nepeBoaHaM
opraHe. MecTo MOHTaJKa 3THX BBJIHKOB 6hIJIO yCTaHOBJIeHO Ha OCHOBe ,n;aHHblX, nOJIytIeHHbIX
B COOTBeTCTBHH C nOBpeJK;u;eHHeM KJIy6HeH.



COMBINA CRC-2

BIBLIOGRAFIE

171

BAGANZ, 1., 1967: Rezistenţa la presiune a anumitor bulgări de pămînt cu umiditate şi

densitate diferită. Deutsche Agrar-technik. Trad. CIDAS. BRECKA, 1., 1970: Influenţa val
1urilor pneumatice asupra separării solului şi vătămării cartofului. Zemedelska technika.
Trad. CIDAS. BRIA, N. şi colab., 1973: Cercetări privind adaptarea combinei CRC-2 pentru
reeoltarea cartofului în condiţii de sol cu bulgări. Lucrări ştiinţifice LC.M.A. PETROV, G.,
1972: Maşini pentru recoItarea cartofului. Editura "Construcţii de maşini" U.R .S.S.

Predată Comitetului de redactare

la 16.1.1978

Referent: ing. G. Morar





Luca. ŞT. Lc.p.e., 1978, VOL. IX 173

INFLUENTA TEMPERATURH ASUPRA SENSIBILIT ĂŢII ŢESUTURILOR

TUBERCULILOR DE CARTOF LA PUTREGAIUL USCAT (FUSARIUM SP.)

B. PLĂMĂDEALĂ, şi GH. OLTEANU

S-a constatat că frecvenţa tuberculilor infectaţi a fost mai mare
la temperatura de 4-5°C decît la 15-17°C, cu toate că ciuperca Fusarium
sp. a crescut mai repede la 15-1TC pe mediu de cultură. Frecvenţa infec
ţiilor a fost mai mare la tuberculii răniţi adînc comparativ cu cei răniţi

superficial. Acest lucru demonstrează capacitatea de apărare diferită

a ţesuturilor tuberculilor şi că prin rănirea adîncă se îndepărtează, odată

cu coaja, şi ţesuturile cu cea mai mare capacitate de apărare.

Deoarece rănirea nu presupune şi inoculare, temperaturile de 15
17°C scurtează perioada de maximă sensibilitate a tuberculilor. Acest
lucru r~eiese şi din studiul metabolismului tuberculilor răniţi.

In ceea ce priveşte activitatea peroxidazei s-a constatat o activi
tate mai mare în extractul de tuberculi depozit aţi la 15-17°C faţă de
4-5°C, fiind de asemenea mai mare în ţesuturile superficiale comparativ
cu cele profunde. După rănire şi inoculare s-a constatat o creştere a activi
tăţii peroxidazei, ca un răspuns al stressului, creştere care este mai mare
la 15-17°C. Comparativ cu martorul, creşterea a fost mult mai mare
la ţesuturile profunde faţă de cele superficiale ale tuberculilor. Nu s-a
observat o corelaţie între activitatea peroxidazei şi rezistenţa tubercu
lilor la putregaiul uscat.

Pagubelc produse de putregaiul uscat al tubercu1ilor de cartof (Fusarium
sp.) în timpul păstrării sînt într-o creştere simţitoare în condiţiile mecaniză

rii cartofului şi în special a recoltării. Acest lucru se explică prin
frecvenţei rănirilor, condiţie esenţială pentru atacul acestei ciu

perci. care este un parazit de răni. Din acest motiv, măsurile preventive ur
măresc reducerea frecvenţei vătămărilor şi închiderea lor cît mai repede, astfel
ca de maximă sensibilitate a ţesuturilor să fie cît mai scurtă.

acest scop, s-au făcut numeroase cercetări pentru evidenţierea facto
rilor care influenţează rănirea tuberculilor, rezistenţa lor la atacul acestui
parazit şi viteza de închidere a rănilor, avînd în vedere că rănirea tuberculilor
nu presupune în mod obliga toriu şi inocularea lor.

AstfeL NIELSEN (1968) arată că diferite tipuri de sol nu influenţează

capacitatea de vindecare a rănilor şi că diferenţele în puterea de regenerare
care se observă uneori, se datoresc condiţiilor de mediu sau fiziologice ale tu
berculilor în perioada respectivă. În schimb scurtarea perioadei de vegetaţie
poate reduce sensibilitatea tuberculilor la putregaiul uscat (BOYD, 1967),
iar rccoltarca şi manipularea la temperaturi mai mari de 10°C micşorează

frecventa vătămărilor mecanice şi a infecţiilor (OLOFSOON, 1976). În ceea ce
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priveşte închiderea rănilor, SMITH şi SMART (1959) arată că acest proces
se desfăşoară cel mai rapid imediat după recoltare. Din date experimentale
s-a constatat că închiderea rănilor, prin formarea aşa-numitului periderm de
rană, se formează cel mai repede la 18-20°C, la o umiditato relativă a aerului
de aproximativ 95% şi la un acces liber de O2 (METLITKI şi colah., 1972).
Analizele biochimice au evidenţiat în peridermul de rană o serie de compuşi

din grupa substanţelor fenolice, cJl acţiune antibiotică, care lipsesc din pa
renchim, dar se găsesc în peridermul natural (METLITKI, OZERECKOV
SKAIA, 1968).

Scopul lucrării este de a evidenţia efectul temperaturii asupra sensibi
lităţii ţesuturilor tuberculilor de cartof la atacul putregaiului uscat, asupra
creşterii agentului patogen pe de o parte şi asupra metabolismului tubercu
lului, în special metabolismul compuşilor fenoliei (reprezenta ţi prin activL
tatea peroxidazei), pe de altă parte.

MATERIAL ŞI METODĂ DE CERCETARE. Determinările s-au făcut în laborator,
în perioada ianuarie-martie 1976, folosind tuberculi de mărime mijlocie din soiul Eba, cate
goria biologică B.S.E.

Toţi tuberculii au fost spălaţi şi dezinfeetaţi cu HgCl 2 0,1%, apoi spălaţi bine cu apă
de robinet. Tuberculii astfel pregătiţi au fost împărţiţi în 12 variante, după cum urmează:

1) Tuberculi păstraţi la temperatura de 4-5°C, răniţi superficial, inoculaţi imediat după

rănire; 2) tuberculi păstraţi la 4-5°C, răniţi superficial, inoculaţi după îndepărtarea sube
rului format (4 zile de la rănire); 3) tuberculi păstraţi la 4-5°C, răniţi superficial, inoculaţi

pe suberul format (4 zile de la rănire); 4-6) idem variantele 1-3, rănire la 6 mm; 7-12)
idem variantele 1-6, temperatura de păstrare 15-17°C.

Pentru stabilirea modului de interacţiune gazdă-parazit fiecare variantă a avut 4X 15
tuberculi, care au fost inoculaţi cu ajutorul unei pipete, folosind o suspensie cu densitate
de 7.10-& spori/mI, în momentele specificate mai sus. La sfîrşitul perioadei de incubaţie, care
a fost de 35 zile, s-au notat tuberculii infectaţi, tuberculii cu necroze şi tuberculii fără leziuni
şi necroze.

Pentru determinările biochimice s-au folosit cîte 5 tuberculi la fiecare variantă, inocu
lîndu-se, prin pu1verizare, cu o suspensie cu aceeaşi densitate ca mai sus. Pentru diferenţierea

efectului temperaturilor s-au făcut determinări şi pe tuberculi nerăniţi şi neinoculaţi, păstraţi

la temperaturile arătate mai sus.
Determinările biochimice s-au făcut în dinamică, în momentul rănirii, la îndepărtarea

suberului format, la inoculare şi la realizarea infecţiilor.

Metoda de determinare a activităţii peroxidazei a fost cea descrisă de BRAD şi

colab., 1969.
Pentru stabilirea efectului temperaturii asupra creşterii ciupercii s-a urmărit germi

narea sporilor în apă, lungimea fazei de creştere zero (faza de lag) şi viteza de creştere a colo
niilor pe mediu C.G.A.

REZ ULTATE ŞI DISC UŢII. Efectul celor două tempera turi asupra mo
dului de reacţie a ţesuturilor este evident, dacă considerăm frecvenţa mare a
tuberculilor infecta ţi (coloana 1 din tabelul 1) ca semn al sensibilităţii gaz
dei, iar prezenţa necrozelor şi lipsa oricărui semn de interacţiune (coloanele
2 şi 3 din tabelul 1) ca indiciu al rezistenţei.

Pentru evidentierea rolului barierelor mecanice de mecanismele active
ale gazdei, avînd în' vedere că această eiupercă este un parazit de răni, consi
derăm prezenţa necrozelor la locul de inoculare ca indiciu al realizării con
tactului dintre parazit şi ţesuturile gazdei, dar fără stabilirea relaţiilor para
zitare, reacţie ce se datoreşte numai proceselor active. Lipsa oricărui semn
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de interacţiune este considerat ca un indiciu a 1 existenţei unei bariere meca
nice care împiedică contactul dintre ţesuturile gazdei şi parazit.

La temperatura de 4-5°C, în cazul rănilor superficiale, frecvenţa tu
berculilor infecta ţi este semnificativ mai mare la varianta inoculată imedia t
faţă de variantele inoculate la patru zile de la rănire. Se constată diferenţe

şi între variantele la care inocularea s-a făcut la patru zile de la rănire pe
suber şi fără suber, diferenţă ce nu este asigurată statistic, dar care, împreună

cu celelalte moduri de reacţie a tuberculilor evidenţiază rolul mecanismelor
active şi al suberului în aceste condiţii. Faptul că la VI şi V2 cei mai mulţi

tuberculi prezintă necroze, iar în cazul inoculării pe suber (Va) creşte procentul
tuberculilor fără vreun indiciu de interacţiune, demonstrează sporirea efica
cităţii mecanismelor de apărare, chiar la această temperatură.

Tuberculii răniţi adînc, la aceeaşi temperatură, au prezentat cea mai
mare sensibilitate, toţi fiind infectati, indiferent de momentul inoculării.

Tabelul 1

Efectul temperaturii asupra reacţiilor de apărare ale ţesuturilor tuberculilor de cartof la atacul

putregaiului uscat (Fusarium sp.)

(Effed of temperature on defensive reaction of poiato tuhtr tissues to Fu:arium dry rot).

% tuberculi

infectaţi cu necroze fără Ieziuni şi

Varianta (infected) (with necrosis) necroze (withou t
lesions and

necrosis)
1 2 3

1. 4-5°C, rănire superficială, ino-
culat imediat 28,4 b* 65,5 c 6,1 a

2. idem 1, inoculat după îndepăr-

tarea suberului 5,0 a 90,0 de 5,0 a
3. idem 1, inocu la t pe su ber 0,4 a 27,6 b 72,0 c
4. 4-5°C, rănire la 6 mm, inoculat

imediat 100,0 c 0,0 a 0,0 a
5. idem 4, inoculat după îndepăr-

tarea suberului 100,0 c 0,0 a 0,0 a
6. idem 4, inoculat pe suber 100,0 c 0,0 a 0,0 a
7. I5-17°e rănire superficială,

inoculat imedia t 1,9 a 59,5 c 38,6 b
8. idem 7, inoculat după îndepăr-

tarea suberului 0,0 a 98,2 e 1,8 a
9. idem 7, inoculat pe suber 0,0 a 0,5 a 99,5 d

la. 15-17°e rănire 6 mm, inoculat
imediat 96,7 c 3,3 a 0,0 a

11. idem 10, inoculat după înde-
părtarea suberului 20,6 b 78,9 d 0,5 a

12. idem 10, inoculat pe suber 5,0 a 83,4 d 11,6 a

1. Temperature 4- 5°C, peel, immediately inoculated. 2. Inoculated without suber. 3. Idem 1.
inoculated on suber. 4. Temperature 4-5°C, deep wound, immediately inoculated. 5. Idem 4, inoculated
without suber. 6. Idem 4, inoculated 011 suber, 7-12. Temperature 15-17°C, idem 1-6.

* Interpretare prin testul Duncan (Evolution by means of Duncan test).
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Acest lucru subliniază slaba capacitate de apărare.a acestor ţesuturi, precum
şi lipsa vreunui indiciu de intensificare a reacţiilor de apărare.

La 15°C, în cazul inoculării tuberculilor exfoliat] (V7 , Vs, Vg ), frecvenţa

foarte mică a tuberculilc;>r infeetaţi, în special la V7 , subliniază rolul tempe
raturii în menţinerea mecanismelor de apărare la un nivel ridicat. Analizînd
modul de reacţie a tuberculilor răniti cu patru zile înainte de inoculare se
poate considera că reacţiile de apărare au atins nivelul maxim. Acest lucru
este sugerat de absenta tubereulilor infectaţi în cazul inoculării tuberculilor
cu suber şi fără suber. Faptul că 99,5% din tuberculii inoculati pe suber nu
au prezentat nici un indiciu de interacţiune arată că suberul are un rol foarte
important în apărarea împotriva acestui agent patogen, iar marea frecvenţă

a reacţiilor necrotice (98,2 %) la tubercu Iii inocula ţi după îndepărtarea sube
rului indică nivelul ridica taI mecanismelor active de apărare. Lipsa tubercu
liIor infecta ţi la aceste variante (Vs şi Vg) arată că atît suberul, cît şi meca
nismele active declanşate în urma rănirii pot să învingă ataculparazitului
în aceste conditii.

Dacă în cazul rănilor adînci, la temperatura de 4-5°C toţi tuberculii
au fost infectati, neobservîndu-se nici un semn al creşterii rezistenţei în urma
rănirii, la temperatura de 15-17°C se constată diferenţe semnificative între
cele trei variante în ce priveşte frecvenţa tuberculilor infeetaţi. Acest lucru
sugerează că reacţiile de apărare se declanşează ca urmare a rănirii tubercu
lilor, chiar în cazul rănilor adînci. la această temperatură.

Comparînd frecvenţa tuberculilor infectati la variantele cu tuberculi
răniţi adînc faţă de cei exfoliaţi de la ambele temperaturi, se evidenţiază

slaba capacitate de apărare a ţesuturilor parenchimatice. Reiese faptul că,

prin rănire, se înlătură nu numai coaja, dar şi ţesuturile cu cea mai mare ca
pacitate de apărare la atacul acesiui patogen.

Frecvenţa mai mare a tuberculilor infectaţi la temperaturi scăzute

(4-5°C) decît la cele ridicate (l5-17°C), fenomen constatat şi de LANGER
FELD, 1973, ar putea conc!uce la ideea că agentul patogen este favorizat de
temperaturile scăzute. Datele privind efectul celor două temperaturi asupra
lungi mii perioadei de creştere zero, a vitezei de cre~tere a coloniei pe mediu
C.G.A. şi a germinării sporilor în apă (tabelul 2), arată că, la temperatura de
15-1TC, aceste procese se desfăşoară mai rapid decît la 4-5°C. Avînd în
vedere acest lucru, frecvenţa mare a tuberculilor infeetaţi la temperaturile
scăzute se poate explica numai prin viteza scăzută a reacţiilor de apărare.

Acest lucru denotă existenta compuşilor toxici preforma ţi în concentra ţie

mică, sau o activitate metabolică scăzută de sinteză a compuşilor postformaţi

(METLITKI, OZERECKOVSKAIA, 1968). JOHNSON şi SCHAAL (1957),
arată că, la temperaturi scăzute, rata de acumulare a substanţe lor fenolice
în feliile de tuberculi a fost mai mică decît la temperaturi ridicate.

Activitatea peroxidazei, considerată ca o măsură a nivelului metab.9
lismului general, inclusiv a compuşilor fenolici, este prezentată în fig. 1. In
figură este redată activitatea peroxidazei în extractul de tuberculi de cartofi
păstraţi la 4-5°C şi 15-17°C, răniţi superficial sau adînc (6 mm) şi inoculaţi

cu putregai uscat imediat după rănire, după formarea şi îndepărtarea suberului
;şi pe suber. După cum se poate remarca, temperatura a avut influenţă asupra
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Efectul temperaturH asupra creşterii ciupercii Fu<;arium sp.
(The eHect of temperature on the fungus grown)

a. GerrninaTea sporiIor în apă, O/o (SpoTes germinationin water, Ofo)
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Tabelul 2

1 Temperatura
I

6 ore I 24 ore I 32 ore I 48 ore

16-18°C 85-90 90-95 99 99

4-·5°e ° O ° 85-90

b. Lungimea fazei de creştere zero pe mediu CGA (The length of lag phase an PDA)

24 ore

114 ore

c. Viteza de creştere a colonii1or pe mediu CGA (Rate of fungus grown an PDA)

15-17°C 0,65 I v

mmlOra

4-5°C 0,068 rnrn/oră

activităţii peroxidazei, în sensul că media activităţii peroxidazei la 15-17°C
este mai mare decît la 4-5°C. De remarcat, de asemenea, că activitatea peroxi
dazei este mai mare în ţesuturile superficiale, faţă de cele profunde. Aceste con
statări sînt în concordanţă cu rezistenţa naturală a tuberculilor de cartof. După
rănirea tuberculilor, activitatea peroxidazei creste în toate cazurile, ea fiind
mai mare la temperatura de lS-=-17°C. Creşterile cele mai mari ale activităţii
peroxidazice S-c1U pJodus la variantele rănite adînc ~i, dintre acestea, la vari
antele fără suber. In cazul variantelor inoculate, după manifestarea infecţiei,

activitatea peroxidazei creşte mult, ca un răspuns al suprapunerii stressului
de infecţie peste stressul de rănire.

Comparînd datele referitoare la frecvenţa tuberculilor infeetaţi cu creş

terea activitătii peroxidazei în urma rănirii si inoculăriise constată că între
acestea nu există întotdeauna corelaţie. '

CONCLUZII. (1) Nivelul activităţii peroxidazei est.e mai mare în ţesu~

turile superficiale decît în cele profunde, constatîlldu~se şi o creştere accentuată

a activităţii ei la temperatura de lS--17°C faţă de 4-SoC în special în ţesu-
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turile· parenchimatice. In acest caz, nivelul activităţii ei nu este în concor
danţă cu rezistenţa tuberculilor. (2) La temperaturi scăzute (4-5°C) frecvenţa

tuberculilor infeetaţi este mai mare decît la temperaturi ridicate (15-17°C).
(3) Perioada de maximă sensibilitate la putregaiul uscat a tuberculilor răniţi

este mai lungă la temperaturi scăzute şi în special la tuberculii cu răni adînci.

EFECT OF TEMPERATURE ON SUSCEPTIBILITY OF POTATO
TISSUES Ta DRY ROT (FUSARIUM SP.)

Summary

The frequency of the infections \.Vas higher on the de~pIy wounded tubers than on tIle
superficially wounded ones. The fact demonstrates that there is a differentiated defence ability
of the tuber tissues and by a deep wound the good defending tissues are discarded together
with the skin.

The frequency of the infected tubers was higher at 4-5cC than at 15-17°C, nevertheless
the fungus Fuc;ariun sp. has grown faster at 15-17°C on the culture medium. Because to
wound does not include necessary to inoculate, the temperatures between 15 and 17°C are
shortening the period of the maximum susceptibility of the tubers.

The dependance of the resistance on the tempera ture action is suggested aiso by the
metabolic investigations. The peroxidase activity has increased in the tubers stored at 15-17°C
in comparison with the aetivity in the tubers stored at 4-5°C; the peroxidase activity was
higher in the superficial tissues. AUer wounding and inoculation an increase of the peroxidase
activi ty was enregistered as a stress answer; again at the varian t stored a t 15-17°C the activi ty
was higher, but the aetivity has increased more in the deep tissues. No correlation between
the peroxidase activity and the tuber resistance to dry rot was observed.

EINFLUSS DER TE1V\PERATUR AUF DIE EMPFINDLICHKEIT
DER KARTOFFELGEWEBE GEGENOBER DE R TROCKENFÂULE

(FUSARIUM SP.)

Zusammenfassung

Es wurde festgestellt, daS5 die Hăufigkeit der infizierten Knollen grosser \Var bei der
Temperatur von 4-50 als bei 15-17°C, obwohl der Pilz Fusarium sp. bei 15-17°C auf einer
Kulturunterlage schneller wuchs. Die Haufigkeit der Infektionen war grosser bei tief verletzten
Knollen im Vergleich mit denen, die oberfJăchlich verletzt waren. Dies beweist die unter
schiedliche Abwehrfahigkeit der KartoffeIgewebe und dass durch das tiefe VerJetzen
gieichzeitig mit dem Entfernen der SchaJe auch die Gewebe mit der grossten Abwehrfăhigkeit

entfernt werden.
Da das Verletzen nicht auch Infizierungbedeutet, verringert die Temperatur von

15-1rC die Periode der hochsten Empfindlichkeit der KnoJlen. Dies geht auch ::Jus dem
Studium des Stoffwechsels der verletzten KnoJlen hervor.

Was die Aktivităt der Peroxydase betrifft, wurde eine erhohte Aktivităt im Knollen
extrakt festgetellt das bei 15-17°C gelagert war, gegeniiber van dem bei 4-5°C geJagerten,
und \Var desgleichen grosser in den oberflăchlichen Geweben im Vergleich mit den tiefen.
Nach dem Verletzen und Einimpfen wurde ein Ansteigen der Aktivităt der Peroxadase fest
gestellt, als eine Antwort auf den Stress, Ansteigen das bei 15-17°C grosser ist. Verglichen
mit dem Zeugen \Var das Ansteigen vieI grosser bfi den tiefen Geweben, im Vergleich mit den
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oberflăchlichen Geweben der Knollen. Es.wurde kein Zusammenhang zwischeflder:Aktivitat
der Peroxydase und dl:.'r Widerstandsfăhigkeit der Knollen gegenilher derTrockenfăule
festgestell t.

BJII15IHI1E TEMflEPATYPbI HA QYBCTBI1TE JlbHOCTb KJIET04HbIX
TKAHEI/f KJlYI3HEI1 KAPTO<PEJl5I K 3AEOJlEBAHI1IO CYXOI1 fHI1JII1

(FUSAR,IUM SP.)

YCT3HOBJ1eHO, qTO q3CTOTa Sapa.IKeHHbIX KJIy6Heii 6bIJIa 60JIbUle nplI TeilwepaType 4- SoC,
qervr npH 15- poC, Hecrvrorp5I Ha TO, qro rplI6 Fusarium sp. paSBHB3JIC5I 6bICTpeerrpH TeM

nepaType HCKyccrBeHJIOH cpeAbI OT 15 AO 1Te. 4aCTora Sapa.IKeHlIH 6bIJIa60JIbLUe. y fJIy60KO

paHeHHbIX KJIy6H5IX no cpaBHeHHlO C Hapy.IKHbIM nOBpe.IKAeHHeM. 3Tor epaln AeMOHcTpHpyeT
pasHylO cnoco6HOCTb K sarn.HTe KJIeTOqHbIX TKaHeH KapToepeJI5I H qTO BCJIe,IJ;CTBHH fJ.Iy60Koro

paHeHHH KapToepeJIH, OTAaJI5IIOTC5I BMeCTe C KO.IKIIUCHlI KJIeTOqHble TKaHH C caMOH 60JIhUlOIJ:
cnoc06HOCTblO sarn.HTbI.

TaK KaK paHeHHe He npeArrOqHTaeT H HHOKyJI5IUHIO, TeMnepaTypbI OT 15Ao 1yoCYKopa
qHBalOT neplIOA MaKCHMaJIbHOHqyBcTBHTeJIbHOCTH KJIy6HeH. aTO BbI5ICH5IeTC5I H lIS Ha6JIlO.n;eHHlO

MeTa60JIYISMa paHeHHbIX KJIy6HeI1. O .n;e5ITCJIbHOCTH nepOKClI;a;a3bI 6bIJIO YCTaHOBJIeHO~ I:ITO 60JIee
BblCOKoe AeHcTBHe npOHCXO,IJ;HT B KJIy6HeBblx BblpeSOB, xpaHeHHbIxnpH 15~·17°C, I:IeM npH

4- 5°C, a TaK.lKe 3TO .n;eHcTBHe 60JIee CHJIbHoe.B Hapy.IKHbIX, l.leM B rJIy60KHx KJIeTOI:IHbIX TK3Heli.

TIoCJIe nOBpe.IK.n;eHHH H HHOKyJI5IUHH 6bIJIO YCT3HOBJIeHO BospacTaHHe Ae5ITeJIbHOCTH nepoKcH
.n;aSbI, l(aK cTpeccHblli OTBeT Ha6oJIeeBbICoKOM ypoBHe . rrpH Tel\mepaType OT 15,IJ;o 17°C.
TIo cpaBHeHHlO C KOHTpOJI.eM, CBH.n;eTeJIeM BspaCT 6bIJI 60JIbI11ey fJIy60Imx KJIaTJII:IHblX TKaHeli,

qeM y Hapy.IKHbIX. He Ha6JIIOAaJIaCh COOTBeTCTBeHHaH KOppeJIHUHH Me.IK.n;y nepoKcH.n;asoH H

YCTOt'II:IHBOCTblO KJIy6Het'I K CyxOH fHHJIH.
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ASPECTE PRIVIND EFICIENTA ECONOMIC Ă A MECANIZ ĂRH, ,

LUCR ĂRILOR IN CULTURA CARTOFULUI

1. BIANU*), D. SANDULESCU*), şi N. BRIA*)

In lucrare, indica torii economici ai culturii cartofului, necesarul
de forţă de muncă şi cheltuielile pentru executarea lucrărilor manuale
şi mecanizate sînt analizaţi pe baza rezultatelor obţinute în perioada
1971-1975, comparativ cu cincinalul anterior. Pentru perioada urmă

toare s-a efectuat o prognoză a evoluţiei indicatorilor economici. Condiţia

de eficienţă a extinderii mecanizării este ca cheltuielile specifice cu
mecanizarea să crească în etapa analizată faţă de etapa de bază într-o
mai mică măsură decît reducerea înregistrată, I'n aceeaşi perioadă, Ia
forta de muncă manuală.

Creşterea gradului de mecanizare în cultura cartofului constituie în
etapa actuală un factor hotărîtor pentru mărirea productivităţii muncii la
această cultură, executarea unor lucrări de calitate ~i la epoca optimă (BRIA
şi BIAND, 1975).

Pentru ca extinderea mecanizării să fie eficientă este necesar ca ea să

contribuie la reducerea cheltuielilor pEntru munca vie şi mecanizată (MAR GHl
DAND şi BlAND, 1972).

În prezenta lucrare, eficienţa utilizării mijloacelor mecanice va fi apre
ciată exc1usivprin prisma modificării cheltuielHor pentru munca vie şi ma
terializată, care constituie, de altfel, principala consecinţă a variaţiei gra
dului de mecanizare. Se ştie că creşterea gradului de mecanizare are ca urmare
o ridicare a ponderii cheltuielilor necesare pentru executarea lucrărilor me
canice în totalul costurilor, însoţită de o reducere a necesarului de' forţă de
muncă manuală şi a cheltuielilor pentru retribuţia muncii. Într-o etapă dată,

mecanizarea se consideră eficientă numai dacă suma celor două categorii de
cheltuieli va fi mai mică faţă de etapa de bază (BRIA şi BlAND, 1976).

METODA DE CERCETARE. La elaborarea lucrării s-au folosit dările de seamă sta
tistice anuale ale judeţelor mari cultivatoare de cartofi din ţară. Pe baza acestora s-aU făcut

aprecieri cantitative şi calitative ale eficienţei economice a mecanizării, precum şi prognoza
evoluţiei indicatorilor economici.

*) tC.M. A. Bucureşti
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REZULTATE OBŢINUTE. 1. Evoluţia consumului de muncă înregistrat
în cooperativele agricole de producţie în perioada cincinalului 1971-1975
comparativ cu cincinalul anterior este r~dată în tabelul 1.

Tabelul 1

Evolutia consumului de muncă manuală şi mecanizată la cultura cartofului in perioada
1971-1975 fată de perioada 1966--1970

Ondicators on evolution of expenses of hand work and mecchanical l\'ork in potato cropping)

1966-1970 = 100 -

Indicatorii

I
Media perioadei

(Indicators) 1971-1975

Suprafaţa cultivată cu cartofi 95,3
(Area covered by potatoes)
Producţia totală 112,7
(Total' yield)
Norme de muncă efectua te pe an 83,7
(NDrmal days of work spint a year)
Consum de muncă manuală pe hectar 87,8
(Expenses of hand work per ha)
Consum de muncă manuală pe tonă 74,2
(Expenses of hand work per tone)
Volum de muncă mecanizată pe tonă 120,0
(Expenses of mechanical work per tone)
Total necesar' de forţă de muncă pe tonă 76,3
(Total of necessary hand work per tone)
Creşterea productivităţii muncii 24,8
(Increase of productivity)
Creşterea gradului de mecanizare 140,9
(Increase of mechanization degree)

Din tabelul 1 rezultă că, după datele dindările de seamă anuale, tn medie
pe perioada cincinalului 1971-1975, faţă de cincinalul precedent, consumul
de muncă mecanizată pe tonă s-a mărit cu 20% în timp ce consumul de muncă

manuală s-a micşorat cu 26 %.
La o suprafaţă practic egală·plantată cu cartof, numărul de zile:-normă

efectuate de cooperatori s-a redus cu 16,3%, ca rezultat al ridicării gradului
de mecanizare. In aceeaşi perioadă, productivitatea muncii a fost influenţată

favorabil şi prin creşterea producţiei medii pe hectar cu 12,7%, astfel că pe
tonă, prin efectul combinat al celor doi factori, productivitatea munCii în
C.A.P. s-a putut mări cu 24,8%.

Pe baza determinării consumului de muncă mecanizată si manuală s-a
putut determina gradul de mecanizare a lucrărilor realizat efectiv pe cultură.

Gradul de mecanizare a unei lucrări se stabileşte prin raportarea volu
mului de lucrări mecaniza te la va lumu 1 de lucrări totale. Pe ansamblul unei
culturi unde se folosesc diverse unităţi de măsură pentru fiecare lucrare, gradul
de mecanizare s-a stabilit prin raportarea volumului de lucrări mecanizate,
în ore-om, la volumul de lucrări totale. Pentru a putea exista comparabilitatea
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între lucrările mecanizate şi lucrările manuale, s-au recalculat orele-om pentru
lucrările mecanice în unităţi echivalente. In acest scop, numărul de ore-om
pentru lucrări mecanice s-a înmulţit cu 12, cifră care indică creşterea medie
a productivităţii muncii prin mecanizare în etapa actuală. Pe această bază,

relaţia care determină gradul de mecanizare este următoarea:

Gm = Lmec • 12 • 100
Lmec - 12 + Lman

unde: Lmec = ore-omit pe cultură pentru lucrări mecanice; Ltn~n -- ore-omit
pe cultură pentru lucrări manuale.

Introducînd în relaţie consumul de muncă efectiv realizat în cele două

cincinale, rezultă că gradul de mecanizare în cultura cartofului s-a mărit în
C.A.P. în cincinalul 1971 - 1975 cu 9% faţă de cincinalul 1966 - 1970.

Gradul redus de mecanizare realizat în perioada analizată în C.A.P.
este urmarea unor factori cum sînt: a) nefolosirea întregului potenţial al sis
temului de maşini. Precum reiese din tabelul 2, la o dotare şi o utilizare co-

Tabelul 2

Consumul de muncă efectiv comparativ cu potentialul sistemului de ma,.ini În anul 1975
(Expenses of work in comparison with potential of machine system)

I
~ealizări medii

I
Potenţial sistem de maşini

Specificare
I IC.A.P. I.A.S. soIuri uşoare"') soIuri grele'" >Il)

Ore-om/hectar 510 653,2 156 328,8
(hours-man/ha)

Producţia medie t/ha 8,9 16,6 16,6 16,6
(average yield)

Ore-omit 57,3 39,4 9,4 19,8

(heurs-man/tone)

*) sandy solls
U) clay soils

respunzătoare, utilajele din sistemul de maşini pentru cultura cartofului ar
fiputut asigura un consum de muncă de 9,4-1 S',R ore-om pe tonă: b) producţia

redusă obţinută pe unitatea de suprafaţă, ceea ce a făcut ca volumul de lu
crări necesar de realizat să fie raportat la un volum mic de produse; c) ten
dinţele de risipă în gospodărirea zilelor-normă din C.A.P.

2. Analiza indicatorilor valorici ai eficienţei mecanizării lucrărilor

în cultura cartofului din C.A.P. s-a făcut pentru aceleaşi perioade, ţinînd

seama de următoarele elemente: a) valoarea producţiei globale anuale de
cartofi; b) cheltuielile pentru plata lucrărilor efectuate de S.M.A" în care
nu sînt incluse lucrăr}le de transport şi de combatere a dătinătorilor efectuate
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cu plata în bani (care reprezintă 5-7% din totalul cheltuielilor); c) cheltu
ielile pentru retribuţia muncii membrilor cooperatori, calculate în raport cu
numărul zilelor normă realizate în cultura cartofului şi retribuţia medie anuală

a unei zile-normă.

Din compararea cifrelor respective pe cele două cincinale rezultă ur
mătoarele (tabelul 3):

Tabelul 3

Indicatorii valorici ai eficienţei extinderii mecanizării la cultura cartofului în perioada 1971
1975 faţă de perioada 1966~1970

(lndicators of efficiency of mechanizationin potato cropping in period 1971-1975 against
1966-1970)

1966-1970 = 100

1 n d i ca toti i

Producţia totală (Total Yleld)
Valoarea producţiei globale (Value of total yield)
Cheltuieli pentru plata S.M.A. (Expenses for me-

chanisa tion)
Cheltuieli pentru retribuţia muncii manuale (Expen

ses for hand work)
Total cheltuieli pentru plata S.M.A. şiretribuţia

muncii· (Total expenses)
1. Cheltuieli pentru executarea lucrărilor Ia l 000 lei

producţie globală din care:
- ,cheltuieli cu mecanizarea
- cheltuieli cu retribuţia muncii manuale
(Expenses for mechanizing and expenses for hand
work paying estimated for 1000 lei total yield)

2. Cheltuieli pentru executarea lucrărilor calculate
pe tonă din care:
- cheltuieli cu mecanizarea
- cheltuieli cu retribuţia muncii manuale
(Expenses for mechanising and hand work paying
for a tone of yield)

Media anuală a
perioadei 1971-1975

112,7
145,9

149,8

104,9

113,1

I77,4

101,5
72,0

100,4

132,9
93,0

- ca urmare a·creşterii gradului de mecanizare, cheltuielile cu meca
nizarea s-au mărit în această perioadă, atît în cifre absolute, cît şi in cifre
reIa tive;

- creşterea cheltuielilor cu mecanizarea a fost compensată în cea mai
mare măsură prin creşterea productivităţii muncii şi reducerea cheltuielilor
pentru retribu tia muncii manuale a membrilor cooperatori;

- totalul cheltuielilor pentru plata lucrărilor S.M.A. şi retribuţia

muncii s-a mărit în perioada analizată cu 13%. Ca urmare a sporului de pro
ducţie obţinut, aceste cheltuieli, calculate pe tona de cartof, au rămas practic
neschi mba ie.

Ţinînd seama că în această perioadă s-au mărit treptat şi preţurile de
realizare ale cartofului, ca urmare în special a îmbunătăţirii calităţii, pro
ducţia globală în unităţi valorice a crescut mai repede decît producţia fizică.
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În aceste condiţii, care nu sînt însă concludente pentru aprecierea ef.icienţei
mecanizării, deoarece sînt. urmarea unor factori exteriori acesteia ~ cheltuielile
totale pentru executarea lucrărilor, raportate la 1000 lei producţie globaW, au
inregistrat o reducere de 22,6% .

În analiza făcută;' întrucît s-a urmărit eficienţa mecanizării pentru
C.A.P., cheltuielile pentru executarea mecanizată a lucrărilor au fost calculate
pe baza nivelului plăţilor făcute de C.A.P. pentru lucrărileexecutate de S.M.A.
Acest indicator este satisfăcător atunci cînd se urmăreşte eficienţa mecanizării

pe o anumită unitate C.A.P. sau pe ansamblul cooperativelor pe ţară, pentru
un moment dat. Dac~ se urmăreşte însă eficienţa mecanizării pe ansamblul
economiei, pe diferite zone şi în evoluţia progresului tehnic, acest indicator
nu este satisfăcător, deoarece în primu} rînd nu permite compararea eficienţei

reale între diferitele zone ale ţării. Intrucît tarifele de plată sînt mai mici
în zonele de deal şi munte, unde costurile sînt mai mari, şi mai ridicate în :lOnele
de şes, de favorabilitate maximă pentru mecanizare, unde se Înregistrează

de fapt cele mai mici costuri, pe total cheltuielile efective sînt acoperite prin
venituri numai în zonele de fertilitate mare. In al doilea rînd, tarifele de plata
lucrărilor S.M.A. fiind fixe o perioadă destul de lungă, nu ţin seama de
influenţa pe care o are introducerea progresului tehnic asupra costului lucră

rilor mecanizate. Pentru o lucrare dată se percepe acelaşi tarif ele plată, chiar
dacă se introduc not tipuri de utilaje, cu capacitate de lucru sau preţuri de
livrare modificate. In aceste condiţii, pentru calcularea eficienţei mecani
zării considerăm necesar să existe un dublu sistem de evidentiere a cheltu-
ielilor cu mecanizarea si anume: '

a) cînd se urmăreşte stabilirea cheltuielilor cu mecanizarea intr-o sin
gură cooperativă agricolă sau pe ansamblul C.A.P. pe ţară este indicat să se
ţină seama de cheltuielile efectiv înregistrate de C.A.P. prin plata lucrărilor

S.lVtA.;
b) cînd se urmăreşte să se stabilească eficienţa mecanizării pe baza unor

tehnologii diversificate pe bazine de cultură şi trebuie să se ţină seama de
toate diferenţierile zonale, sau cînd se urmăreşte evoluţia progresului tehnic
în timp prin perfecţionarea utilaje lor, modificarea preţurilor de livrare şi a
retribuţiei muncii, este indicat să se ţină seama de costurile zonale ale lu
crărilor mecanizate, calculate după sistemul aplicat în prezent în S.M.A. şi

I.A.S. Numai în aceste condiţii sistemul de indicatori va putea reflecta în
mod cored schimbările ce intervin în structura economică.

3. Prognoza evoluţiei indicatorilor economiei. Această prognoză s-a efec
tuat, la cultura cartofului, pentru perioada următoare, pe baza datelor medii
a producţiei planificate pe ţară 9i a reducerii prevăzute a necesarului de forţă

de muncă prin introducerea tehnologiilor recomandate.
Din datele tabelului 4 rezultă că, în ceea ce priveşte consumul de muncă,

în anul 1980 acesta va înregistra o reducere de 28,5%, dacă se calculează pe
hectar şi o reducere de 76)% dacă se calculează pe tonă, o influenţă deosebită

avînd deci şi creşterea producţiei pe hectar.
În ceea ce priveşte nivelul cheltuielilor directe, ţinînd seama de creş

terea prevăzută a retribuţiei muncii şi costurilor pe oră-agregat, la nivelul
anului 1980 creşterea cheltuielilor pentru lucrările mecanice va ii mai redusă
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Prognoza eficienţei economice a mecanizării

(Prognosis of economic efficiency of mechanization)

Tabelul 4

.
Realizat în perioada Prevede..l pentru

1971-1975*'" 1980"'*'"
~ Indicatorii

UlM(lndicators)
după ,.,ifel după după 'arifei după

S.M.A. costuri S.M.A. costuri
efective efective

1. Producţia medie de cartof*)
(Mean potato yield) t/ha 11,5 11,5 20 20

, 2. Consum de muncă pe hectar
(Work consumption per hectare):
- mecanizat (mechanical work) % 100,0 100,0 155,3 155,3

1
- manual (hand work) % 100,0 100,0 65,4 65,4
- total % 100,0 100,0 71,3 71,3

3. Consum de muncă pe tonă

(Work consumption per tone):
- mecanizat (mechanical work) % 100,0 100,0 125,0 125,0

I
- manual (hand work) % 100,0 100,0 37,7 37,7
- total % 100,0 100,0 23,6 23,6

4. Cheltuieli directe
(Direct expenses):

4.1. Lucrări manuale (for hand work)
- calculate pe Z N (per normal

: days) % 100,0 100,0 121,9 121,9

1
- calculate pe tonă (per tone) % 100,0 100,0 45,9 45,9

4.2. Lucrări mecanice (for mechanical
work)

- calculate pe oră tractor
(per tractor-hour) % 100,0 100,0 125,9 120,4

- calculate pe tonă (per tone) % 100,0 100,0 155,9 150,5
: 4.3. Total cheltuieli pe tonăJ

I (Total expenses per tone) % 100,0 100,0 72,6 86,4
4.4. Reducerea cheltuielilor

, (Decrease of expenses) lei/t - - 64,9 39,7

"') După Anuarulstatistlc al R.S. România pe anul 1976.
U) R~lfzed în 1971---1975.

"'* *) Prognosis for 1980 year.

,decît micşorarea cheltuielilor legate de retribuţia muncii, astfel că pe tona de
produs se va înregistra o reducere a costurilor cu 27% cînd se tine seama de
tarifele S.M.A. şi cu 13,5% cînd se ţine seama de evoluţia costurilor efective.
In ambele cazuri, rolul hotărîtor în obţinerea acestor rezultate îl are creşterea

'scontată a producţiei medii. Realizarea producţiei medii planificate pe hec
tar este deci o cerinţă obligatorie a îndeplinirii eficienţei scontate.

Condiţia de eficienţă a e)xtinderii mecanizării este exprimată prin re
laţia:

n n m m

:EMI ~Mo :ERo ~Rl
_1 1__<_1 1__

Ql Qo Qo Ql
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unde: M01 MI = cheltuieli cu mecanizarea în cele două perioade;
Ro, R1 = cheltuieli cu retribuirea muncii manuale în cele două perioade;
QO,Q1 =~ volumul producţiei totale de cartof în cele două perioade, în
tone.
Condiţia de eficienţă a extinderii mecanizării este, deci, ca cheltuielile

spedfice cu mecanizarea să crească în etapa analizată, faţă de etapa de bază,

într-o mai mică măsură decît reducerea· înregistrată în aceeaşi perioadă la
retribuţiamuncii manuale.

Aplicînd această relaţie la condiţiile concrete ale culturii cartofului,
rezultă că în perioada 1971-1976, comparativ cu cincinalul precedent, con
diţia de eficienţă nu s-a realizat deoarece pe tonă, cheltuielile cu mecanizarea
au crescut mai repede (cu 14,3 lei/t) decît s-au redus cele pentru retribuţia

muncii manuale (cu 13,4 lei/t).
Condiţia de eficienţă se realizează însă în acest cincinal în condiţiile

îndeplinirii producţiei medii planificate de 20 tlha, pentru că atît în cazul
considerării cheltuielilor cu mecanizarea după tarifele de plată S.M.A., cît
şi în cazul considerării cheltuielilor după costurile efective, acestea vor în
registra o creştere mai redusă (32,3 lei/t respectiv 57,5 lei/t) decît economiile
prevăzute a se realiza la retribuţia muncii (97,2 lei/t).

ASPECTS OF ECONOMICAL EFFICIENCY OF MECHANIZATION
IN POTATO CROPPING

Summary

The economical indices (especially the necessary of man and machine power and the
expenses) are anal yzed on a period of several years (1971-1975) and a prognosis.for the fu ture
i5 made. To be high efficient the mechanization must not require as big special expenses as
the reduction of the expenses required by the handwork retribution.

GESICHTSPUNKTE BETREFFEND DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT
DER MECHANISIERUNG DER ARBEITEN IM KARTOFFELBAU

Zusammenfassung

Im Werk werden die wirtschaftlichen Indikatoren des Kartoffelbaus, der Arbeitskraft
bedarf und die Kosten fur die Ausfuhrung der Hand- und mechanisierten Arbeit auf Grund
derin den Jahren 1971-1975 erzielten Ergebnisse analysiert, verglichen mit dem vorherge
henden Planjahrfiinft. Fur die folgende Periode wurde eine Prognose mit der Evolution der
wirtschaftlichen Indikatoren aufgesteIIt. Die Bedingung der Wirtschaftlichkeit der Erwei
terung der Mechanisierung ist, dass die spezifischen Kosten der Mechanisierung in der
analysierten Etappe gegenuber der ursprunglichen Etappe in einem kleinerem Masse steigen
als die in der gleichen Periode verzeichnete Verringerung bei der Vergutung der Handarbeit.
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ACDEKTbI 3KOHOMH4ECKO~ 3~~EKTHBHOCTH MEXAHH3AUMH
PABOT DPH B0311EJlbIBAHHH KAPTOcpEJl5I

PeSfOMe

B paOOTe, Ha OCHOBe ;o;ocTHrHyTblxpesyJIhTaTOB npOBe;o;eHHbIX B 1971~ 1975 rr., âHaJlH
SHpyIOTC5I ;~mOHOMHqeCKHe yKasaTeJIH BOS;o;eJIbIBaHH5I KapToepeJI5I BMeCTe C pyqHhlM Tpy;IJ;OM
H pacxo;o;oB, Heooxo;O;HMbIX ;o;JI5I pyqHhIX H MexaHHsHpoBaHHhlx paooT- TIO cpaBHeHHIO c npo
llle;o;weif n5ITHJIeTKoţI. llJI5I oy;o;yllJ,ero nepHo;o;a ObIJI npoBe;o;eH nporHos no nOBO.u;y 3BOJIlOll,HH
9KOHOMHQeCKHX yKasaTeJIeli.

YCJIOBH5I sepepeKTHBHoCTH paclllHpeHH5I MeXaHHSall,HH COCT05IT B TOM, tITo6hl cnen.mim
qeCKHe paCXO;O;bI npH MeXaHHSall,HH 6bIJIH 6bI B np5IMOM COOTHOlIleHHH C pacxo~aJ\m sapIlJlaThI
pYQHbIX pa60T.

BIBLIOGRAFIE

MARGHIDANU, N:, şi BIANU, I., 1972: Eficienţa tehnologiilor de mecanizare în agricultură.
Ed. Ceres, Bucureşti. BRIA, N., şi LUCA, E., 1975: Mecanizar<ta lucrărilor În cultura cartofu
lui. Ed. C~res, Bucureşti. BRIA, N., şi BIANU, 1., 1976: Eficienţa mecanizării culturii
cartofului. In revista "Producţia vegetaIă - Horticultura ", 2.

Predată comitetului de redactare

Ia 23 VI 1977

Referent: dr. ing. Soco]



LUCR. ŞT. Lc.p.e., 1978, VOL. IX

SISTEMUL DE OPTIMIZARE A FERTILIZARII LA CULTURA CARTOFULUI
FOLOSIND MODELUL MATEMATIC COF - 1

W. COPONY, M. BERINDEI, H. BREDT*)

Se descrie sistemul statistico·m3tematic COF-l pentru optimizarea
do?elor de îngrăşăminte la nivel de tada (sistemu! se <iDă în aproximaţia

întîia). Ecuaţia de regresie pătratică multidimensională, ce stă la baza
sistemului, conţine 19 factori în 81 de termeni. Factorii, prin care se
descrie realizarea' productiei de tuberculi, sînt dozele de îngrăşăminh-',

inditii aerochimici, climatid şi de soi. lv\odelul permite aproximarea
proc\ucţieide.tuberculice se realizează pe.o tarIa fără îngrăşăminte (poten
ţialul natural de productie Po). şi a sporului ce se realizează cu doze de
îngrăşăminte minerale şi gunoi de grajd. Prin introducerea în acest model
a indicilor agrochimici şi dimatici proprii tarlaleIcr se obţin ecuaţiile

pentru eficacitatea îngrăşămintelor specifică fiecărei tarlaIe (E.C. T.), în
baza cărora se pot optimiza clozele de îngrăşăminte din punct de vedere
tehnic şi economic. Deoarece modelul aproximează producţiile realizabile
pentru condiţiile tehnologiilor de cultivare aplicate în cîmpurile experi
mentale, aceste producţii sînt foarte ridicate. Din această cauză sistemul
deexploatare a modelulu

'
proiectat pentru calculatorul electronic

Felix C-256 elaborează recomandări .de fertilizare pentru diferite grade
de intensificare (nivele de doze sub optimul economic teoretic) şi pentru
diferite grade de perfecţionare a tehnologiilor de cult.ivare~

În baza datelor agrochimice, climatice şi a unor infurmaţii tehno
logice pe care fermierul le înaintează pe un chestionar centrului de calcul,
se execută optimizarea fertilizării la nivel de tarIa. Institutul de cercetare
şi producţieacartohllui analizează fermadinpunetde vederetehnico
economic şi stabileşte gradul de .intensificare a fertili7ăriiculturii în
funcţie de potenţialul tarlalelor şi de gradul de perfecţionarea tehnologiei
de cultivare. Recomandările se dau pe soiuri, .pe scopuri de folosinţă a
cartofilor şi pentru natura culturii (la irigat sau neirigat).

consumă cantităţi mari de îngrăşăminte minerale,fertilizarea
mai eficientă cu cît gradul de perfecţionare a tehnologiei de cul

mai ridicat. Potentialul biologic al cartofului fiind foarte ridicat
100 tone tuberculi/ha), exportul elementelor (azot, fosfor,potasiu,

prin recoltă este. foarte ridicat, ceea ce determină în cadrul unei
intensive o sărăcire rapidă a solului, dacă printr-o fertilizare

nu se previne acest lucru.

Experienţele în cîmp au fost urmari te de următorii cercetători: dr. ing. L Bora,
ing. ing. R. Coşoveanu, dr. ing. Gh. Dina, ing.L. Dragomir, ing. L.Geamănu,

P. Kurtinecz, ing. A. Marinică, ing. 1. Măzareanu, ing. G. Morar, ing. D. lvHttoi, ing. D.
L Neguţi, dr. ing. 1. Negrea,dr. ing. L. Reichbuch,dr. ing. 1. Simiohescu
Tamaş. iar calculele au fost efectuate de ing. Gh. Pamfil şi mat. 1. Budileanu.
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In urma crizei de energie pretul îngrăşămintelor a crescut foarte mult
pe plan mondial. Este cunoscut faptu! că îngrăşămintele în general, dar ma i
ales cele azotoase, se fabrică cu un aport foarte mare de energie, ele repre
zentînu practic "energia înmagazinată". Din aceste considerente se impune
o utilizare foarte raţională a lor, mai ales la plantele mari consumatoare
unde prin administrarea incorectă (deficienţe de utilaje sau de repartizare,
nerespectarea termenelor şi do ZI:' lor optime) se poate risi pi foarte uşor acest
pretios mij loc de producţie.

Dacă la producţii mai mici greşelile care se pot face. la fertiIizare nu
influenţează aşa de mult recolta, ele devin cu atît mai nefaste cu cît tindem
spre producţii mai mari. Optimizarea fertilizării înseamnă aplicarea îngră

şămintelor în concordanţă cu ne\'oile plantei şi cu ef.icacitatea îngrăşămin

telor, funcţie de condiţiile de sol şi climă. Pentru a putea optimiza aplicarea
îngrăşămintelor este necesar să se cunoască pe de o parte reacţia plantei la
doze crescînde de îngră~ăminte şi pe de alta interacţiunile îngrăşămintelor

cu solul în diferite condiţii climatice. Eficacitatea maximă a îngrăşămin

telor se poate atinge prin aplicarea strict diferenţiată pentru fiecare tarIa
în parte. Acest deziderat se realizează cel mai bine prin intermediul tUlui
model matematic care descrie formarea producţiei de tuberculi sub influenţa îngră

şămintelor în diferite condiţii pedoclimatice. N\odelul va trebui să ţină cont
de relaţiile şi interacţiunile dintre factorii majori care influenţează reali
zarea producţiei. In ţările cu veche tradi ţie în cultura cartofului ca Olanda
(OSTERBEEK, 1972), R.F.G. sau R.D.G. (HESSELBACH, 1977), asemenea
sisteme de optimizare a fertilizării sînt folosite cu succes, fapt ce se rcflecUt
în producţiile ridicate ale culturilor agricole, inclusiv cartoful, şi în randamcn
tul mare pe care îl realizează îngrăşămintele.

In vederea realizării unui astfel de model de optimizare a fertilizării
pentru cultura cartofului, au fost organizate o serie de cercetări specia le cu
îngrăşăminte, care s-au executat timp de şase ani în cele mai variate condiţii

de climă şi de so 1 din tar5.

MATE~IAL ŞI METODĂ. Experienţele efectuate pentru obţinerea informaţiilor nece
sare în vederea stabilirii relaţiilor cantitative privind acţiunea îngrăşămintelor la cultura
cartofului în diferite condiţii pedocJimatice au fost de tipul 5 N X 5 P X 3 K X 2 G X 3 S
(5 doze de azot, 5 doze de fosfor, 3 doze de potasiu, 2 doze de gunoi, 3 soiuri de cartof).
Cercetările s-au executat anual aproximativ în 30 de locuri din ţară. In fiecare parcelă expe
rimentală s-au determinat indicii agrochimici ai solului şi s-a determinat calitatea tehnologică

şi indicii de calitate ai producţiei de tuberculi. Rezultatele au fost organizate într-un fişier

depus pe mediu magnetic la calculator, fişier care la ora actuală cuprinde datele a peste 10 000
de parcele experimentale studiate. Pentru fiecare parcelă sînt înregistraţi peste 40 de indici
privind cantitatea şi calitatea producţiei de tuberculi, solul şi clima. Cu ajutorul acestor
rezultate s-a construit un model matematic statistic prin care se descrie realizarea
producţiei de tubercuIi, funcţie de dozele de îngrăşăminte aplicate, indicii agrocbimici şi

indicii cJimatici permiţînd calcularea ecuaţiilor caracteristice pentru efectul îngrăşămintelor

pe fiecare tarIa în parte.
Ecuaţiile menţionate fiind ecuaţii pătratice permit optimizarea dozelor de îngrăşă

minte, 1n baza. suprafetelor grafice de răspuns. Astfel se poate evalua potenţialul natural de
producţie a tarlalei (fără îngrăşăminte) şi sporul de producţie pe care îl realizează jngrăşămin

tele la diferite nivele de intensificare şi perfecţionare a tehnologiilor de cultivare.
Sistemul de prognoză este elaborat pentru calculatorul electronic Felix C 256, care în

baza indicilor agrochimici ai tarlalelor şi a indicilor de climă din zona respectivă c<lkulează

tabelul dozelor şi producţiilor pentru mii de cazuri.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII. In figura 1 se indică tipul ecuaţiei algebrice
utilizat la construcţia modelului COF - 1. (Cartof optimizare fertilizare
- aproximativa întîia 1). Este vorba de o ecuaţie pătratică cu termeni de
interacţiune de ordinul 1, 2 şi 3. Modelul conţine 19 factori, care sînt gru
paţi în 81 termeni.

.Y=K+~bi)(i+ ~hi~+ ~bijXiXj+ ~bjI<IXjX/r.X,
~ I I !I jId

+ 2 bnjlc/ XnXj XI< ~
'!ikl

i=19 fllJmdrul loldl de termeni := 8f
Fig. 1 - Tipul ecuaţiei algebrice utilizat în modelul COF-l (Type of algebrica!

equation llsed by COF-l modele)

structura modelului redată în tabelul 1, indică modul de repartizare
a celor 19 factori utilizaţi pe cei 81 de termeni ai ecuaţiei. Factorii s-au se
lectat din patru domenii: (1) din domeniul tehnologiei s-au introdus dozele
de azot, fosfor, potasiu şi gunoi, (2) din domeniul agrochimic conţinutul de
fosfor, potasiu, calciu, hidrogenul schimbabil, humus şi greutate volumetrică,

(3) din domeniul climei, suma gradelor calorice pentru lunile aprilie - mai
(4-5), iunie-iulie (6-7), august-septembrie (&-9) şi precipitaţiilor pentru
aceleaşi perioade plus a celor din toamnă·iarnă lunile octombrie - martie
(10-3), iar (4) din domeniul soiului, lungimea medie a perioadei de vegetaţie

şi rezistenţa medie la mană. Semnele "plus~~ din tabel indică termenii in
troduşi în ecuaţia multiplă de regresie; se poate observa că cei 19 factori intră

la puterea întîia (coloanaX) şi la puterea a doua (coloana X2). Dintre inter
acţiunile de ordinul întîi s-au introdus termenii pentru interacţiuniledintre
N şi P şi dintre N şi K, pentru interacţiunea humusului cu cîte un indice
agrochimic ca şi pentru interacţiunile dintre sum;} gradelor calorice şi pre
cipitaţii de-a lungul celor trei intervale calendaristice luate în considerare.
Dintre interacţiunile de ordinul doi s-au introdus produsele dintre acţiunea

dozelor de îngrăşăminte şi termenii de interacţiune de gradul întîi a indicilor
de sol şi a indicilor climatici. Sînt şi cîteva interacţiuni de ordinul trei in
troduse prin produsele dintre termenii NP, NK N2 , p2, K2 şi interacţiunile

de ordinul întîi ale solului şi climei.
Această structură reflectă scopul pentru care s-a conceput acest modeI

şi anume: stabilirea relaţiilor (interacţiunilor) dintre dozele de îngrăşăminte

şi indicii agrochimici şi climatici precum şi folosirea acestor relaţii pentru
descrierea prcducţiei de tubercu li.

Coeficienţii de regresie pentru cei 81 ele termeni ai modelului s-au cal
culat prin metoda regresiei multiple în paşi, din rezultatele experienţelor cu
îngrăşăminte. Modelul obţinut s-a testat (din punct de vedere al aplicabilităţH
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Tabelul 1

Structura modelului COF - 1 conţine 19 factori În 81 de termeni
(Strueture of COF-l modele; 19 faetors, 81 terms)

Domeniul

I
Factorii

IN
Interacţiuni

Cod I nr. I x I x2 P 1( G NP NK Ne p2 1(2

Tehnologie N 1 - -

P 2 -- --

K i) -- _._-

G 4 -- --

NP --

NI<: -f--

--
P 20 5 5 -1-

K 20 6 -.-

Ca 7 -f- -,-

T-S 8 -1- -f-

Ct 9 --1- -f-

Gv 10 -[- -f--

Sol --
Ct + P 2O.5 --

Ct + K20 -
Ct X Ca --
Ct X T-S -- I-1-

Ctx G.V -'- I-,
Ca X T-S --

I~

u 4-5 11
o 6-7 12

" H 8-9 13

E 10-3 14 -r -+ +-...... 4~5 15 +E
6-7 16E

Clima v~ 8--9 17

E
E

4-5H
X 6:..........7

u 8-9
2w

--
Soi PV 18

l~lvl 19 + +

sale) prin intermediul testului delta (COPONY şi colab., 1977)ohţinîndu-se
indica ţii asupra abaterii prognozei Estimării, comparativ cu producţia rea
lizată pentru limitele de variaţie a factorilor. din modeL S-au putut .depista
astfel zonele c1Îmatice şi tipurile de sol pentru care eroarea estil1lării este prea
mare. Pentru aceste constelatii de factori s-a corectat modelul prin introdu-
cerea unor informaţii suplimentare obţinute experimental. '

Potenţialul Po (producţia realizată pe o tarlafară îngrăşăminte) se es
timează prin intermediul a 40 de termeni ai modelului prin introducerea in-
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dieilor agrochimid şi climatid, proprii tarlalei, în termenii ecuaţiei indicaţi

in tabelul 2. Sporul pentru îngrăşăminte se estimează pe baza "Ecuaţiei

caracteristice a tarlalei "E;C.T."

Tipul ecua~iei caracteristice a tarI alei (E.C. T.) pentru eficacitatea îngrăşăminte:lor

minerale (NPK) şi organice
(Type of equation specific for every plat - E.C. T., used to establish the efficacy of

mineral fertiJizers and farmyard manure)

y = Po -+ elN -+ e2P -+ e3K -+ e4G
-+ c1N2 -+ C2P2 -+ c3K2 -+ C4 G2

-+ i 12NP -+ i13NK -+ if4NG
+ i 23PK -+ i 24PK

-+ i~4KO

permite calculul combinaţiei N -1- P -+ K -+ îngrăşămînt organic peRtru - maximul tehnic
sau - optimul economic al zonei

Tabelul 2

Calculul potenţialului natural (Po) de producţie pentru cartoÎ prin introducerea indicilor de sol
şi climă În modelul COF-l

(Counting the natural potential Po forpotato yielding when the COF-l modele is functioning
witlJ. soU and clima indices)

Factorii la puterea întîia şi a doua (x şi x 2 )

I
Interacţiuni

Nr. crt. I Sol I Sol

1- 2 P20 5 31 Ct P20 5
3- 4 K20 32 Ct K20
5- 6 Ca 33 Ct Ca
7- 8 T-5 34 Ct T-5
9-10 Ct 35 Ct GV

11-12 GV
CLIMA

CLIMA 36 4-5

13-14 4-5
15-16 2:°C 6-7 37 2: °C . 2: Pr 6-7
17-18 8--9................................... ............................. "' ............. - .......... _--- .............

38 8-9
19-20 10-3
21-22 2:Pr 4-5 39 TERMEN LIBER
23-24 6-7
25-26 8-9

SOI

27-28 Per. vegetaţie

29-30 Cod mană

LOC = Suma gradelor calorice
L Pr = Suma precipitaţii!or
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=0

Această ecuaţie pătratică pentru NPK şi gunoi se obţine tot prin in
troducerea indicilor agrochimici şi climatici în model, coeficienţii de efici
enţă "e", de corecţie "c" şi de interacţiune ni", pentru fiecare fel de îngrăşă

mînt, estimîndu-se prin intermediul termenilor modelului din tabelul 3.
Este de remarcat faptul că la aprecierea eficacităţii unui îngrăşămînt prin
această metodă se ţine cont de mai mulţi factori agrochimici şi de principalii
factori climatici, spre deosebire de metodele uzuale, care estimează nivelul
dozelor în funcţie de numai unul sau cel mult doi indici agrochimici.

Tabelul 3

Calcularea coeficienţilor de eficienţă "e", de corecţie "e" şi de interacţiune "i" pentru ecuaţiile

caracteristice la taria prin introducerea indicilor de sol şi climă în modelul de fertilizare a
cartoful ui (Calculation of efficiency coefficients "e", correction coefficients "c" and interaction
coefficients "i" for the equations specific for every plot by using the soil and clima indkes)

Nr. I
Coeficienţii de eficienţă "eu pentru:

crt. Azot I Fosfor I PotasIu I Gunoi

1 N P K G
2 NCt P20 S PCtP20 S KCt K 20 GCt T-S
3 NCt Ca PCtCa KCt Ca GCt GV
4 NCt T-S PCtT-S KCtT-S G~oC~Pr 4-5
5 NCtGV P~oC ~Pr 4-5 K~oC~Pr 4-5 GLoC LPr 6-7
6 NL °CL Pr 4-5 P~°c.~Pr 6-7 K~ °CLPr 6-7 GLCLPr 8-9
7 N~ °C~ Pr 6-7 P~oC ~Pr 8-9 KL °CLPr 8-9
8 N~oCLPr 8-9

COEFICIENŢII DE CORECŢIE .,e" PENTRU

1 N2 p2 K2 G
2 N2CtT-S P2CtC-V K2CtT-S -
3 N2 ~oCLPr 4-5 P2~ °c LPr 6-7 K2~ °c LPr 4-5 -

COEFICIENŢII DE INTERACŢIUNE "i" PENTRU

1 NP NK NG
2 NPCtT-S NK Ct KzO
3 NP L Pr 10-3 NK ~ Pr 10-3

o altă latură a avantajului utilizării "ecua ţiilor caracteristice a tada
lelor" o constituie posibilitatea optimizării dozelor de îngrăşăminte din punet
de vedere tehnic sau economic. Ecuaţiile pătratice permit determinarea punc
tului maxim de pe suprafaţa de răspuns prin egalarea cu zero a primei de
rivate a funcţiei. În cazul de faţă se rezolvă un sistem de 4 ecuaţii lineare,
reprezentînd cele patru derivate, după Xl X2 X3 x4 :

81/
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Acest punct reprezintă constelaţiado~elor N]?K şi gunoi pentru producţia

maximă realizabilă (maximul tehnic). In mod similar se poate stabili şi doza
zonelor optime din punct de vedere economic cu estimarea producţiilor afe
rente (rona optimului economic = O:E.), prin intermediul derivatelor:

i3y*
= O

în care y* reprezintăpreţul pentru cartof şi Xl* ... 'X4* preţurile pentru îngră
săminte.

, Pentru a putea folosi modelul în -producţie la optimizarea dozelor de
îngrăşăminte la nivel de tarIa s-a elaborat un sistem de exploatarea lui pe cal
culator. Sistemul denumit COF-I foloseste 4 fisiere: fisierul modelelor în
care se depun ecua ţiile multidimensionale ~are stau la baza estimării; fişierul
adreselor în care se depun datele ce permit regăsirea unei tarlale anumite
după judeţ, localitate, număr topografic, denumirea tarlalei, suprafaţă, in
dicaţii de folosinţă etc.; fişierul datelor care conţine indicii de sol şi climă

proprii tarlalelor şi fişierul ecua ţiilor caracteristice în care se depun pe lîngă

ecuaţiile proprii tarlalelor şi rezultatele .privind maximul tehnic şi optimul
economic al fiecărei tarlale ce au rezultat din calcul.

Pachetul de p.!,ograme împreună cu cele patru fişiere sînt depuse pe o
bandă magnetică. In timpul exploatării datele de pe bandă se transferă pe
un disc magnetic, prin intermediul căruia se execută operaţiile de calcul, ia
după terminarea calculelor conţinutul discului (cu datele noi depuse şi rezul
tatele noi calculate) se transferă din nou pe bandă.

Este cunoscut faptul că sporurile de producţie descresc cu creşterea do
zelor aplicate la toate plantele şi în toate condiţiile ecologice. Optimul eco
nomic se defineşte de către economişti prin sporul ce se atinge de o doză de
îngrăşămînt aplicată astfel ca preţul realizat de acest spor să egaleze costul
dozei îngrăşămintelor utilizate. La prcducţia vegetală este foarte grEU ca optimul
economic să se definească printr-un singur punct pe curba de producţie, deoa
rece în cazul unei anumite tehnologii sporul de producţie realizabil depinde
şi de mersul vremii, care nu se poate prevedea din toamna anului precedent
cînd se aplică îngrăşămintele pentru anul viitor. Din acest motiv se defineşte

o zonă a optimului economic (figura 2) care pe curba sporului cuprinde o por
ţiune de ±5 pînă la ± 8% în jurul punctului teoretic. N\ai este cunoscut
faptul că nivelul producţiilor şi implicit şi sporul pentru o an!!mită doză

depind foarte mult de gradul de perfecţionare a tehnologiilor. In tabelul 4
se indică producţiile maxime realizate în condiţii experimentale în R .S. Ro
mânia.Din aceste rezultate care variază între 70 si 90 t tuberculi la hectar
rezultă că potenţialul biologic al cartofului este 'foarte ridicat. Răspunsul
la întrebarea, de ce în mod normal producţiile realizate sînt mult mai mici,
îl putem obţine numai dacă acceptăm faptul că tehnologia de cultivare a car
tofului aşa cum se aplică în unităţi prezintă încă multe deficienţe:

este suficient să executăm una sau două lucrări cu întîrziere sau deloc şi pro
ducţiile scad deja foarte mult. Nu vorbim de faptul cînd se foloseşte o sămîn

ţă necorespunzătoare sau cînd o ,seCVEnţă întreagă din tehnologie (lucrările

fitosanitare sau agrofitotehnice etc.) se execută cu deficienţe; în asemenea



196 W. COPONY Ş.l COLAB.

(J/adde Kg S.A/ha prod(Jc/laestima/d pt.
tehn%(}laopninâ

liltensiv/zare NPK il % Tlha %

Maxim 765
'\ 115

100 78 \ 100

Interval / '2
650 / 85 76 97pv!ernli::: \ 75 \

I 2 c-------~--

i'n9Îa~saf 575 / 75 74- )3
96

\ 75
Interval 500 I 65 71 )5 91
lJ7edli.! 425

) 7Q
66 85Il1gril~at . 55 '6

Sub mediu
\ 75

60 I ---
350 / 1;.5 77

fOO .%

70 ..L.----,---I.---,r-----.----L--,..,.-JL..-..-.--_---4

'to 60 80 100%

doze de lngra,SEimlÎ7te
Fig. 2 - Variaţia'-producţiei de tubercuJi funcţie de gradul de intensificare

determinată prin COF-l pentru C.A.P. Codlea, jud. Braşov (Variation of tuber
yield in funetion of the intensivization level of potato cropping, determined

by COF - 1 for the cooperative farrn Codlea)
Tabelul 4

Producţii maxime de tubercuIi obţinute în condiţii experimentale în R. S. România
(Maximum yields obtained in experimental yields in Romania)

Ne. C".1 Localitate
I

An I Soi
I

Uha

1 Insula Mare Brăila 1977 Eba 96,7
2 Insula Mare Brăila 1976 Eba 93,4
3 Insula Mare Brăila 1977 Bv-69-611-2 92,6
4 Insula Mare Brăila 1976 Bintje 92.3
5 I.c.P.c. Braşov 1976 Desiree 83,0
fi I.C.C.P.T. Fundulea 1976 Desiree 77,1
7 S.C.Z. Secuieni 1977 Eba 76,1
8 I.CP.C. Braşov 1976 Eba 75,0
9 1.C.P.c. Braşov 1977 Merkur 74,2

10 S.C.Z. Secuieni 1976 Desiree 73,4
11 S.C.Z. Secuieni 1976 Eba 72,8
12 I.c.P.c. Braşov 1976 Desiree 70,0
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situaţii producţiile pot scădea sub 50% din cele obţinute prin aplicarea corectă
a tehnologiilor elaborate în cîmpurile exerimentale (figura 3). Sistemul COF-l
estimează producţii pentru tehnologii cu grade de perfecţionare diferite, pu~

Ne Tehnologia Prodtldla iJshinalâ
pt 765Kq NPK

erI. /@Iul cod tilla l1 %

( Cimp experimental 00 90 100
f2 ~--

2 optima O 78 87
1/ -

.5 defihente mici " 67 75
-- fO i----

'r deficiente mar," 2 57 65
-~ --- 12 --

5 vt?rl(ja delict/an§ 3 45 10 50
~

6 vea;;/ de{ie//a/e I 4 35 40

100 :.:

~

~ 80 l
~ .~
... l'

i5 ~:~
~6V ~ ~Q.l
~. ~ ~ ~ tehnologii
f,) .~ ~ ~
.~ 40 c..3 de(icifare

00 O 1 2 3 4
Fig. 3 - Variaţia producţiei de tuberculi funcţie de nivelul tehnologiei;
COF-l, C.A.P. Codlea, jud. Braşov (Variation of tuber yield in funetion

of the quality of the technology of cropping, determined by COF-l for the
cooperative farm Codlea)

tîndu-se în felul acesta recomanda acele doze de îngrăşăminte potrivite posi
bilitătilor tehnica-financiare a unităţilor agricole.

În lumina celor discutate, noţiunea optimului economic trebuie revi
zuită, deoarece sporul pentru ultima doză aplicată depinde foarte mult de gra
dul de perfecţionare a tehnologiilor aplicate. Exemplificarea acestor fapte o
putem unnări în tabelul 5.' Pentru un adaos de 153 kg NPK ce se aplică supli
mentar peste doza de 341 kg (doză ce corespunde, în cazul tarlalei 5 din C.A.P.
Vulcan, unui grad de intensificare slabă) se poate obţine în cazul realizării unui
nivel de perfecţionare foarte ridicat al tehnologiei un spor de 7 tone, în cazul ni
velului de perfecţionare bun de 6 tone iar în cazul nivelului de perfecţionare

mediu de 3 tone la hectar. Adăugînd în continuare încă 76 kg NPK, sporurile
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realizabile sînt de 3 tone pentru nivelul de perfecţionare foarte ridicat, de 2 tone
pentru nivelul de perfecţionare bun şi de o tonă pentru nivelul de perfecţio

nare mediu al tehnologiei. Pentru încă 76kg NPK sporurile scaella 2 tone
respectiv la cîte 1 tonă pentru situaţiile similare discutate .anterior.

Tabelul 5

Producţia de tuberculi estimată in funcţie de gradul de intensificare şi de nivelul tehno
logiei (C.A.P.-Vulcan, judeţul Braşov)

(Tuber yield estimated in function of the intensivization level of potato cropping and the
qua!ity of the technology; COf-1 for the cooperative farm Vulcan)

Gradul de

I
Doze de îngrăşăminte \ Pmdu'ti' e'tim,tă In tlh, pentm

i ntensif icare
kg S.A. I

trei grade de perfecţionare a
il tehnologiei

N P 20 S K20 NPK NPK f. bună bună medie
----

MAXIi'vl 282 178 186 646 62", 46"-1
30

------ '-76 2

45/
1 "1/

60/ 29/PUTERNIC 249 157 164 570

-- ---- '''-76 "-3 "'"") "'1/
57/ 43/~ 28/Iv\EDIU 216 136 142 494

-------- '- 153 "-7 "-6 ""2/
SLAB 149 94 98 341 50/ 37/ 26/

Dacă limita economică (funcţie de preţul îngrăşămintelor şi al cartofi
filor) reprezintă 2 tone tuberculi pentru ultimele 76 kg NPK administrate,
în cazul gradului de perfecţionare foarte ridicat al tehnologiilor se poate re
comanda gradul de intensificare maxim adică 646 kg NPK/ha, în cazul gra
dului de perfecţionare bun - gradul de intensivizare puternic adică 570
kg NPK, iar în cazul gradului de perfecţionare mediu - gradul ele
intensificare mediu adică 494 kg NPK/ha. Cu aceste doze se estimează că se
vor obţine în ordinea crescîndă a gradului de intensificare, producţiile de
28; 45 şi respectiv 62 tone tuberculi la hectar. Este evident că zona optimului
economic, adică a ultimului spor rentabil, depinde foarte mult de; gradul
de perfecţionare a tehnologiilor de cultivare. Doze mari de îngrăşămintedau
sporuri economice numai în cazul tehnologiilor bune. Cu cît deficienţele din
tehnologii sînt mai mari, cu atît doza rentabilă este mai mică. Nu merită să

se aplice doze masive de îngrăşăminte dacă nu se pot asigura în acelaşi timp
şi celelalte secvenţetehnoJogice la un grad de perfecţionare ridicat.

Sistemul COF-l elaborează recomandări pentru trei-patru grade de
intensificare şi estimează producţia de tuberculi pentru trei grade de ~rfecţi

onare a tehnologiei de cultivare (foarte bună, bună şi medie).
Tabelul 6 conţine un model al recomandăxilordefertilizare elabora.t prin

sistemul COF-I pentru cinci tarlale diferite. Recomandările s-au făcut înţ,aza
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analizei tehnico-economice a unităţii şi a sporurilor economice estimate
pentru fiecare tarIa în parte.

Functie de potenţialul tarlalelor, gradele de intensificare variază de
la dozele slabe pînă la dozele puternice, iar producţiile aferente acestor doze

estimate pentru tehnologia bună şi medie.

Tabelul 6

Recomandări pentru fertilizarea culturii cartofului la C.A.P. Ghimbav, judeţul Braşov după

COf-l

(Advices for potato field fertilization at the cooperative farm Ghimbav)

I
Doze de îngrăşăminte

Producţia estimată
Gradul de

kg/ha S.A.

I
tlha pt. tehnologiaTarlaua ha in tensivizare

recomandat
I P20S I IN K20 gunoi bună medie

Soia 1 30 slab 130 110 70 O 33 22

Sala 2 20 slab 145 140 85 O 48 32
---- --

Soia 3 50 mediu 190 185 100 20 67 45
--

SoIa 4 25 mediu 188 163 105 O 38 26

Sala 5 40 pute:-nic 250 213 136 O 54 42

Tabelul 7 indică chestionarul prin care unităţile trimit informaţiile

necesare centrului de calcul care în baza acestor date efectuează calculele de
optimizare a dozelor de îngrăşăminte. Este de remarcat faptul că fermierul
găseşte toate informaţiile referitoare la sol în cartarea agrochimică, iar pe cele
referitoare la climă la cel mai apropiat punct meteorologic. Sistemul nu nece
sită analize speciale de sol sau date meteorologice care nu s-ar găsi la punctele
meteorologice mici.

În urma calculelor de optimizare efectuate, la Institutul de cercetare
şi producţie a cartofului se trece la analiza tehnico-economică a unităţii şi

în funcţie de potenţialul tarlalelor şi a gradului de perfecţionare a tehnologiei
de cultivare se stabileste nivelul de intensificare a fertilizării. Recomandările

transmise unităţilor 'conform tabelului 6 se fac pe scopuri de folosinţă
(cartof consum, cartof industria 1) şi natura culturii (la irigat sau neirigat).

În tabelele 8 si 9 s-au trecut unele rezultate de verificare a modelului
COF-l. Se poate obs~rva că pentru cele mai variate combinaţiide îngrăşăminte
în ambele judeţe (Covasna şi Neamţ) în practică s-au realizat producţii foarte
apropiate de cele estimate. Abaterea producţiilor realizate expuse în aceste
tabele faţă de cele estimate prin sistemul COF-l este în medie de ± 5%.
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CHESTIONAR.

privind indicii de climă şi de sol în vederea optimizării fertilizării culturii cartofului*)

A. CONDIŢII CLIMATICE (MMA)

~I I I I I I I IVIlI I I I I
Specif. ..... •...

1 II III IV V VI VII IX X XI

I
Temperatura
medie ce

----------------------
Precipitaţii mm

- 1

B. CARACTERIZAREA TARLALELOR

ti:! ti:!
Aplicare

Indicii agrochimici *"')
;:: E PlantaNr. ~

~
gunoi P20 S I 1<:10

I
SB I SH

rumu'l~crt. premer-
o- gătoareZ :::Iti:!

t/ha I mg/IOO g sol me %(1);::: Data % g/cc

1

'~) (List of questiol1s asked from the farmer, for thesoil and clima indices of every ploi, in
the aim of fertilizingoptimization).

"' *) }>20S - mobil
1\:20 - m9bil
SB - suma bazelor schimbabile
SH - Hidrogenschifmbabil
GV - Greutate volumetrică
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Tabelul 8

Producţia de tuberculi realizată în două unităti din judeţul Covasna În anii 1975 - 1976,
În baza optimizării dozelor de îngrăşăminte dupăCOf-1

(Tuber yield obtained in Covasna district in 1975-1976 years, based on the optimizing
data computed by COF-1)

I Doze recomandate Produc-
ţii esti- Producţii realizate

Localitatea Soiul

I
kg S.A./ha

I~
mate

N
1 P20 5 1 K20 Gunoi Uha t/ha I %

OSTARA 100 22 160 30 30 31,3 104
C.A.P. 159 O 200 O 35 37,5 107
TG.SECUIESC ---- --

DESIREE 80 157 120 30 35 35,6 102
106 O 140 30 35 35,3 101------

OSTARA
130 34 180 30 30 27,7 92

C.A.P. 164 O 180 30 35 36,9 105
OZUN -- ----

~80lw IDESIRF.E 160 O 35 37,2 106

TahelliJl 9

Producţia de tuberculi realizată În anul 1975, În baza optimizării dozelor de îngrăşăminte după

COF-l
(Tuber yield reaJized in Neamt district in 1975 year, based on the optimizing data computed

by COF-1)

Doze recomandate
Producţii Producţii realizate

Localitatea Soiul kg S.A./ha I tih,
estimate

N I P20 5 I K20 Gunoi Uha Uha I %

O O

8~ I
30 I 20 23,3 116

28 80 ._-- 24 26,9 112
S.C.Z. SECUIENI '"

RESY 68 O 120 30 30 31.0 103
Judeţul Neamţ ---------

159 40 120 30 33 33,0 100------
116 80 120 30 33 33,5 102

OPTIMISATION SYSTEM IN FERTILIZING THE POTATO FIELDS
BY MATHEMATICAL MODELE COF-!.

Summary

The statistic mathematic system COF-l for the optimisation of the fertilizer doses for
every ~l€!t is described (the system is now at the first approximation). The equation of muIti
dimensional square regression contains 19 faetors expressed in 81 terms. The faetors are the
fertiHz.er G.9ses, the agrochemical indices, the clima and the variety. The modele approximates
the tuber )lield harvested from a plot not fertilized (the natural yielding potentialities Po)
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and the encrease of the yield when doses of chemical fertilizers and farmyard manure are admi
nistred. The modele approximates the levels of the yields obtained under the experimental
conditions: therefore the sytem organized on Rumani an electronic computer Felix C256
elaborates fertilization recepts at different levels of the crop intensivization (doses below the
theoreticaleconomic optimum) and different degrees of perfecting the cropping technologies.
The Institute for Potato Research and Produetionadvices every farmer is fullfilling a list of
agrochemical, climatic and technological data, differentiated on varieties, aims of potato
consumption and form of cropping (irrigated or not).

DAS OPTIMISIERUNGSSYSTEM DER- DONGUNG I]\ti
KARTOFFELBAU NACH DE]\tl MATHEMATISCHEN MODEL COF-l

Zusammenfassung

Es wird das mathematisch-statistische System COF '- 1 zur Optimisierung der Dunger
dosen aui Feld-Niveau beschrieben (das System befindet sich in der ersten Aproxiluation).
Die multrdimensionellequadratische Regressionsgleichung, welche dem System zu Grunde
liegt. enthălt 19 Faktoren in 81 Ausdrucken. Die Faktoren, durch welche die Realisierung
der Knollenproduktion beschrieben wird, sind die Dungerdosen, die agrochemischen, ldima
tischen und Sortenindizien. Das Model erlaubt die Aproximierung der Knollenproduktion
auf einem Feld ohne Di.inger (das naturliche Ertragspotential Po) und des Mehrertrages, der
mit Mineral- und Stalldungerdosen erzielt wird. Durch EinfUhrung indieses Model deragro
chemischen und klimatischen Indizien, welcheden Feldern eigen sind, erzielt man die Glei
chung~n fUr die Wirtschaftlichkeit der Dunger fLir jedes Feld, auf .deren Grundlage man die
Dilngerdosen vom technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkt optimisieren kann. Da das
Model die erzielbaren Ertrage fLir die Bedingungen der auf Versuchsfeldern angewandten
Anbautechnologien aproximiert, sind diese Ertrage sehr hoch. Aus diesem Grunde entwickelt
das Ausbeutungssystem des fUr den Elektronenrechner Felix C-256 entworfenen Models Dun
gungsempfehlungen fUr verschiedene Intensivisierungsgrade (Dosenniveau unter dem theore
tischen wirtschaftlichen Optimum) und fLir verschiedene Grade der Perfektionierung der
Anbautechnologien.

Aufgrund der agrochemischen und klimatischen Daten und einiger technologischen
Informationen, die der Farmer auf einem Fragebogen de'm Rechenzentrum zukommen Iăsst,

wird die Optimisierung, der Diingung auf Feld,Niveau ausgefUhrt. Das Forschungs- und
Produldionsinstitut fLir Kartoffeln analvsiert die Farm von technisch-\virtschaftlichem
Gesichtspunkt und legt den Intensivisierungsgrad der Dilngung der Kultur fest, je nach der
Ertragsfăhigkeit der Felder und dem Grad derPerfektionierung der Anbautechnologie. Die
Empfehlungen werden nach Sorten, nach Verwendungszweck der Kartoffeln und Art des Anbaus
(bew~issertoder unbewassert) gegeben.

CHCTEMA 0f1TI1MI13AQI1I1 Yf10TPEI3JIEHI15I Y1l05PEHI1ţr B
KAPTOepEJIEBO,UCTBE f1PI1 I1Cf10Jlb30BAHI1I1 .M.ATEMATHQECKHX

MO,UEJlEtI KOcI>-l

Pe3fOMe

- OrIHCbIBaeTC5I CTaTHCTHlJeCKO-MaTeMaTHlJeCKa5I CHCTeMa KOeIJ-l AJI5I onTHMH3a:LVl:H ]J;03

YA06peHl'Ii'I Ha ypoBHe ylJaCTKa 3eMJIH (3Ta cncTeMa HaxOAHTC5I Ha nepBOH: npH6JIH3HTeJIb'HOCTH).
9BKar(HH KBaApaTHoH MHO>KecTeHHo-pa3MepHOI1: perpeccHH, KOTOpa5I eTOH! Ha oCHoBe CHCTeMbI,
CO;o;ep>KHT 19 <PaKTOpOB ,B tIHCJTe 81 npoAOmKHTeJIhHOCTel1:. <paKTopbl, tIepe3 KOTOphfX OHHCbI
BaeTC5I nOJIytIeHHH ypO}Ka5I KJIy6Heţr, 5lBJI5Ij{)TC5l A03bI YAo6peItHM, arpOXHMHlJeCKHe, 't<:JlHMa-
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'fIFH~CI\He H COpTOBhle YKa3aTeJIH. MO~~eJIb n03BOJI5IeT npIlOJIIlSHTeJIbHOe yCTaHOBJIeHHe AOObI

BaeMoro ypO>Ka5I KJIyoHeH, Ha ytIaCTKe oe3 YAo6peHlI}I (KorAa HaTypaJIbHhIJ1 npOH3BOAHTeJIbHbIH

nOTeHUH3JI CIUnaeTC5I npH TIo) H YBeJIHtIetme ypOJKa5I, KOTopble MoryT ObITb AOCTHrHyTbI npH
pa3Hb!X A03ax XHMHtIeCKHX YAoopeHHH H HaB03a.

npH BHeApeHHH B 3TOT MOAeJIb arpOXHMHtIeCKHX H KJIHMaTYltIeCI<HX yCJIOBHH }];JI5I KalK

].l;oro yqaCTKa 3eMJIH, nOJIyQaIOTC5I 3KBaUHH ;O:JI5I ;o:eHCTBeHHOCTH y;o:06preHHH COBMeCTHO AJI5I

IG.HKAorO ytIaCTKa 3eMJIH (E.P.T.), Ha OCHOBe KOToporo MoryT 6hITb onTHMH3HpOBaHbI A03bI
YAo6peHHH C TeXHHtIeCIWH H 3KOHOMHtIeCKOH TOtIKH 3peHH5I. I10TOMy tITO MO}];eJIb yCTaHaBJIHBaeT

n:pOH3BO}];CTBeHHhIe ypOBHH no TeXHOJIOrHtIeCKoMy cpaBHeHHIO C 3KcnepHMeHTaJIhHhIMH OnbITHhIMH
nOlHIMH, ypoBeHb 3THX ypO)l{aeB OtIeHh BbICOK. I103TOMy, npH HCnOJIb30BaHlI5I 3Toro MO}];eJI5I,
I1pOel{TllpOBaHHoro ;O:JI5I eJI-KaJIhKyJI5ITOpa Felix C-256 - n03BOJI5IeT BhIpaooTaTb COOTBeT

CTBylOU1,He y}];OOpeHHH, }];JI5I pa3JIHtIHbIX ypoBHelI HHTeHCHBH3aI(HH (YPOBHH }];03 rIog 3KOHO

MIH<O-TeOpenrtIeCKOM OrITHIvlyMe) II ;O:JI5I pa3JIHllHbIX ypoBHeH ycoBepweHcTBOBaHH5I TeXHOJIOrHH
B03J];eJlblBaHH5I.

Ha OCHOBe arpOXIIMHl-leCKIIX Il KJIHMaTHLIeCKI1X }];aHHbIX, a TaKlKe H rIO TeXHOJIOrIltIeCKHM

CBeJ];€HH5IM, KOTophle epepIvlep BrII1CbIBaeT B BonpocHHK ueHTpa, onTIlMH3HpyIOTC5I ypOBHH ;0:03
yJ];o6peHHH AJI5I I{alK;o:oro 3eIvleJIbHOrO ytIaCTKa. HayIIHo-HCCJIe;O:OBaTeJlbCKHH HHCTIITyT Kap

To$elIBO}];CTBa H CBeKJIOBO}];CTBa aHaJIH3HpyeT KalK}];ylo epepMy C TeXHHLIeCKO-3KOHOMHtIeCKOH

l'OGlKH apeHH5I H yCTaHaBJIHBaeT CTeneHh HHTeHCHBH3aI.um H y;o:06peHH5I B COOTBeTCBHH C 00
TeHu,HalIOM yLIacTKoB 3eMJIH H ypOBtIeM ycoBepilleHCTBOBaHH5I TeXHOJIOrHH B03;o:eJlhIBaHH5I.

P€KOMeHAaUHH }];alOTC5I no copTaM, ynoTpe6JIeHHlO KapToepeJI5I Il rrpHpO;O:hI B03}];eJIbIBaHH5I (C,

HiHl oea, opOilleHHeM).

Predată Comi tetului de redactare

la 15 martie 1978

Refere.llt: ing. G. Morar
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DIN ISTORICUL CULTURII CARTOFULUI IN ŢARA BJRSEI
LA SFÎRŞITUL SECOLULUI A'L XVIII-LEA ŞI INCEPUTUL

SECOLULUI AL XIX-LEA
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Cultura cartofului în Ţara Bîrsei, documentar poate fi atestată

încă din anul 1769. Evidenţe complete asupra nivelului productiilor de
cartofi din districtul Braşov încep să apara din anul 1814, cînd s-au
realizat între 8 şi 3161 cîble pe localitate (1 cîblă ardeleană = 90,36 litri)
totalul general fiind de 16 709 cîble. Structura culturilor de cîmp reiese
pentru Şapte Sate dintr-o evidenţă a anului 1818.

Cultura cartofului 'in Tara Bîrsei s-a bucurat de o veche traditie. Condi
climatice proprii terenului bîrsan, caracterizate ca un regim ~ontinental

moderat, au creat premise favorabile cultivării acestei plante încă elin a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea.

Documentar, cartoful apare pe teritoriul vechiului district Braşov în
deceniul VII al secolului al XVIII-lea, cînd, în anul 1769. autorităţile dispun
pentru prima dată semănatul lui (JEKELIlJS, 1929). Grija Magistratului
(organul de conducere al întregului district) pentru soarta acestei culturi se
reflectă în ritmicitatea rapoartelor trimise anual de sate prin care se comuni
cau rezultatele însămînţărilor. În 1780 de pildă Bucşa, birăul din Tohanul
Nou, raporta "notăraşului"că î!}- acest an nu s-au semănat "mere de pămînt"

şi "Bos" (in) (A.S.B. 149/780). In schimb Ion Staicu, birău din Zărneşti, co
mUf!:ica faptul că recolta merelor de pămînt era slabă (A.S.B. 1491780, anexa
3). In 1781, tabelul semănăturilor de primăvară, trimis de Zărneşti autoritji
ţHor, nota că producţia de cartofi era bună (A.S.B., 115/782, anexa 1). In
1782, birăul Coman .Milu din Vlădeni comunica notarului că în acest an merele
de pămînt nu s-au semănat (A.S.B., 114/782).

Pînă în deceniul II al secolului al XI'X-Iea rapoartele satelor, referi
toare la semănatul cartofului, foarte zgîrcite în formulare şi incomplete, nu
ne permit să ne formăm o imagine de ansamblu asupra randamentului produc
ţiei şi răspîndirii acestei culturi, dar existenţa acestor rapoarte, trimise de
satele plasate în tonele de piemont din depresiunea bîrsană, relevă eforturile
autorităţilor de a răspîndi cartoful pe o arie geografică întinsă şi variată ca
relief.

Consolidarea răspîndirii acestei plante devine mai vizibilă la începutul
secolului al XIX-lea, cînd atît autorităţile locale, cît ~i cele centrale, duc o
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campanie susţinută pentru răspîndirea ei. În 1814, episcopul românilor orto
docşi din Transilvania, VasHe Moga, porunceşte preoţilor să dojenească cre
dincioşii ca "în vremea aceasta de lipsă a bucatelor*) să nu mănînce numai
bucate tot de pită şi de mămăligă ci şi de legume. La primăvară să se samene
picioici" (C,D.R. 2329/1814). Tot În 1814 sînt semnalati cartofi la Stupini
~C.D.R. 2488/814 şi 3.593/818), iar în 1820 la Sohodol-Bran (C.D.R. 4126/
11820L

4nul 1814 marchează însă pentru prima oară o evidenţă completă şi

centralizată a producţiei de cartofi în· districtul Braşov. Cu ocazia recensă

mîntului populaţiei efectuat de autorităţile locale, în acel an a fost înregis
trată şi productia de cartofi în cîble pe fiecare localitate (A.S.B., Recensă

minte 1814) (tabelul 1).

Tabelul 1

Producţia de cartof în districtul Braşov în anul 1814
(Potato yield in Braşov district in 1814 year)

Categoria
Producţia, Producţia,Localitatea localităţii Localitatea Categoria localităţii

(Locality) (I:\ind of cîble '1''1' (Locality) (I:\ind of locality) cîbJe
locality)'1' (Yielcl) (Yield)

Braşov oras 3 161 Cristian sat liber 1 073
Codlea tîrg 1 105 Ghimbav sat liber 3]4
Rîşnov tîrg 926 Şapte Sate sat al domeniului 843
Prejmer tîrg 198 Bran sat al domeniului 436
Hărman sat li ber 329 Zărneşti sat al domeniului 1 733
Hălchiu sat liber 294 Tohanul nOl! sat al domeniului 1 226
Bod sat liber 52 Vlădeni sat al domeniului 1 22.1
Sînpetru sat liber 84 Apaţa sat al domeniului
Măierus sat liber 1 876 Crizbav sat al domeniului 332
Rotbav' sat liber 167 Satul Nou sat al domeniului 316
Vulcan sat liber 967 Total general 16709

* oraş = town, tîrg = small town, sat liber = village free, sat al domeniului = village.
** 1 cîbIă 90,36 1

Această statistică ne permite să cunoaştem producţia de cartofi în
Cum în secolul al XVIII-lea în Transilvania cea mai uzitată măsură de
era cîbla ardeleană, egală cu 90,361 (REVAI, 1911) reiese că producţia tota
de cartofi se ridică la 156.296,26 1.

În 1818, autorităţile sînt în posesia unor noi evidenţe, în baza rapoartelor
primLte din toate satele districtului, fără ca acestea să relateze cantitatea exactă

de cartofi. Se fac aprecieri asupra recoltei prin termeni de: bună, mijlocie
sau slabă. Astfel, în anul mai sus amintit, producţia a obţinut calificativele
prezentate în tabelul 2 (A.S.B., 3 622/1 818).

Pentru recolta din Şapte Sate semnificativă este aprecierea producţiei

în comparaţie cu principalele sorturi ccrealiere pe sate (A.S.B. 3 622/1818).

*)Anul 1814 marchează sfîrşitul războaielor napoleoniene, cînd teritoriul Transilvaniei
era afectat de criza economică şi financiară a imperiului habsburgic.
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Tabelul 2

Localitatea

I
Calificativ producţie

I
Localitatea

I
Calificativ producţie

(Locality) (Yield)'" (Locality) (Yield)

Hărman bună Apata bună

Sînpetru slabă Ghimbav a reuşit potrivi t
Bod mijlocie Cri~tian bună

Prejmer foarte bună Rîşnov bună

HăJchiu neplantat Vulcan bună

FeJdioara neplantat Codlea bună

Rotbav bună Bran neplantat
Măierus bună Tohanul nou foarte bu nă ***
VIădenl mijlocie* * Zărneşti bună

Brâşov a reuşi t bună

"') foarte bună = very good; bună = good; mijlocie = medium; slabă = bad; a reuşit bine
= it succeeded weB (not bad); neplantat = not planted.
**) cartofii sînt în pămînt, probabil recolta este mijlocie (data raportului 1 IX).

'" '" *) nu s-au scos dar se speră într-o recoltă bogată (l IX).

CERNATU: Grîu de toamnă = nu s-a semănat; grîu de pnmavară bună; secară =
= nimic; porumb = nimic; orz = mij!ocie; ovăz = nimic; fructe =
= ni mic; cartofi = bună.

TURCHEŞ: Grîu de toamnă = mijlociu; grîu de primăvară = bună; secară = nimic;
porumb = nimic; orz = mijlocie'; ovăz = nimic; fructe = nimic;
cartofi = bună.

SATULUNG: Grîu de primăvară = mijlocie; grîu de primăvară bună; secară =
nimic; porumb = nimic; orz = mijlocie; ovăz = nimic; fructe = nimic;
cartofi = bună.

TÎRLUNGENI: Grîu de toamnă = nu s-a semănat; grîu de primăvară = mijlocie; secară :::c=
= mijlocie; porumb = foarte sărac, sărac; orz = mijlocie; ovăz = bună;

fructe = rea; cartofi = bună.

PURCĂRENI: Grîu de toamnă = nu s-a semănat; grîu de primăvară = foarte bună;
secară = aproape nimic; porumb = mijlocie; orz = desigur bună; ovăz =
= mijlocie; fructe = în afară de prune, nimic; cartofi = foarte bună.

ZIZIN: Grîu de toamnă = nu s-a semănat; grîu de primăvară = mij loeie;
secară = nimic; porumb = nimic; orz = nimic; ovăz = mijlocie; fructe =
= nimic; cartofi = nimic.

Situaţia indică evident faptuladaptării bune a cartofului în solul
piemontan din zona satelor săcelene.

De altfel, cartoful a început să fie plantat pe supr,afeţe din ce în
ce ma[ mari şi în zona satelor brănene. Locuitorii de aici ler.au obligaţi,

începînd din deceniul II, la p1ata dijmei pentru cartofi, în virtutea ser
vituţii lor de iobagi ai omaşuliUi. Conscrripţia {ZIRAKI 'A.S.B.) efectuată

la 1820 în sateLe hotarului cetăţii Bran scoate în evidenţă e:xJtinrlerea aces
tei obligaţii ("De la picioici 'm'aiînainte vreme nu plăteam dijmă dedt de
unde semărr1Jaim în arătura de plug, daT acuma unştuc de VJ:'Iem·e dăm dij
ma 'şi dintTiacelea care săpăm pămmtul cu mîinile şi cu sapa... ").
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ABOUT POTATO STORY IN BÎRSALAND AT AND OF 18 TH AND
BEGINNING OF 19 TH CENTURY

Summary

Documents are attesting the existence of the potato crop in Bîrsaland stiH in 1769.
A complete evidente of the potato yield in Braşov district was found only beginning with the
year 1814, when every locality has realised 8-3161 cibles (1 cilbe. = 90.36 liters);on the
whole district 16,709 cibles were digged. Other evidence (1818) describes the crop rotation,
where fhe potato crop is inc1uded, for seven villages.

AUS DER GESCHICHTE DES KARTOFFELBAUS IM
BURZENLAND AM ENDE DES XVIII. UND ANFANG DES XIX.

JAHRHUNDERTS

Zusammenfassung

Der Kartoffelbau im Burzenland kann dokumentarisch noch aus dem Jahr 1769, hewiesen
werden. Komplette Evidenzen des Niveaus der Kartoffelproduktion aus dem Distrikt Braşov

beginnen im J ahre 1814 zu existieren, als je Ortschaft zwischen 8 und 3161 alte siebenbi.irgische
Masseinheiten erzielt wurden (eine Masseinheit = 90,36 Uter), wobei die Gesamtproduktion
16"109 Masseinheiten ausmachte. Die Struktur der Feldkulturen fUr die Ortschaft Şapte

Sate ist aus einer Evidenz des J ahres 1818 ersichtlich.

H3 TIOBECTBOBAHH~ KAPTO$EflEBOnCTBA B CTPAHE EUPCA,
B KOHIJ,E XVIII 11 HA4AflO XIX BEKA

PeSfOMe

BOB)];eJIhIBaHHe KapToepemi B CTpaHe .J3hlpca MOiKeT 6hITh )];OKyMeHTaJIhHO p;OKaBaHa,
naqHHa5I ellJ,e c 1769 ro)];a. TIOJIHhle )];aHHhle 06 ypoBHe YPoiKaHHocTH KapToepeJI5I B.J3pauroBCKOl\I
,0Kpyre, HatIHHalOT C 1814 rO)];OB, Korp;a )];06hIThIH ypoiKaH 6hIJI OT 8 )];0 3161 KhI6JIOB no Hace
.JIeHHOM 110CeJIKe (I ap)];eJI5IHCKa5I KhI6JIa = 90,36 JIHTpOB) Bcero 6hIJIO 110JIYQeHO 16 709
KhI6JIOB CTpyKTypa KyJIhTyp )];JI5I nOCeJIKa liIafITe CaTe B CTaJIa OtIeBH)];Ha C 1818 rr.
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Predată Comitetului de redactare

Ia 5 martie d978

:Referent: ing. H. Oroza
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RECENZIE

SOCOL, IERONIM: Modernizarea tehnologiilor agricole. Cultura
cartofului. Ed. Cefes, Bucureşti, 1977, 225 pagini, 36 tabele, 22

figuri, 43 refer. bibliografice.

Selectarea prin calcul economic a celor mai potrivite procedee tehnice
şi elaborarea, pe această bază, a tehnologiilor de producere a cartofului consti
tuie o parte esenţială din domeniul de cercetare al ingineriei tehnologice. Abor-
darea acestei problematici vaste şi complexe o documentare amplă şi,

mai ales, o completă a metodelor calcul economic.
Autorul cărţii recenzate, dr. ing. 1. arată că, dacă se însumează

aportul tuturor factorilor de cu lor, aşa cum au reieşit din
rezultatele experimentale fiecare, nu rezultă mărimi de recolte cores-
punzătoare, chiar atunci fiecare alocare de factor este la nivelul maxim.
Plecînd de la această constatare la care subscriem, era necesar să

se găsească o metodă de s~j permită o evaluare realistă a
întregului fenomen.

Efectul determinat de fiec<1re alocare de resurse (factori), exprimat în
mărimi absolute si relative. este de restul factorilor de
producţie solicitat'i de procesul tehnologic. de pildă, pentru o arătură
executată la timp şi de calitate coresplJnziHoare, se stabileşte experimental un
efect de o anumiUî maximă, mărime care depinde de soiul cultivat, de para
metrii de plantare şi, în general, de fiecare din celeial te operaţii tehnologice.
Acest gen de interpreUlri ~înt extrem de adecvate, ele fiind motivate şi de modelul
matematic de exprimare (J interdependentelor amintite, modul de abordare a
problemei părînd a fi foarte nou pe plan mondial

O dată elaborată baza teoretică a interpretării relaţiilor caLI7:ă-efect, s-a
trecut la lărgirea investigaţiilor pentru statuarea corectă a caracteristicilor care
determină nivelul efectelor. Apelînc1u-se la rezultate experimentale publicate,
se insistă mult asupra momentului în care are loc ronsumul de factori, deoarece
mărimea fiecărui răspuns la aceeaşi alocare cantitativă de resurse depinde de
acest moment. Ca atare, autorul pledează în contil1ume pentru stabilirea nece
sarului ele echipament tehnic, în funcţie de cele expuse, prin calcul economic.

Ultimele capitole ale cărţii, accesibile cititorului chiar dacă acesta nu
le-a asimilat pe celelalte, sînt o demonstraţie de aplicare a metodei selecţiei

procedeelor de rezolvare a fiecărei secvenţe tehnologice prin calcul economic.
Se exemplifică pe bază de analiză cum trebuie să se procedeze ca din mai multe
variante experimentale să se aleagă numai acea variantă care, chiar dacă nu
asigură cel mai mare nivel de producţie, asigură însă cea mai mare eficienţă

economică. Posibilitatea realizării beneficiuJui În urma activităţii de producţie

este urmărită pas cu pas, secvenţă de secvenţă, revenind ca un laitmotiv în
disecarea fiecărui rezultat experimental.

Se consideră că, prin baza teoretică pe care reu~eşte să o fundamentele,
cit şi prin exemplificărilela câre recurge, cartea este de un real ajutor atît pentru
cercetători, cit mai ales pentru practicieni, beneficiarii soluţiilor experimentale.

Ing. ELENA NEAGU
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