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INTRODUCERE

Constrângerile epocii actuale, în care combaterea eficientă a buruienilor,

patogenilor şi dăunătorilor plantelor se confruntă tot mai mult cu problemele de mediu

dar şi cu apariţia fenomenului de rezistenţă a organismelor dăunătoare la tratamentele

chimice specifice. Se impune identificarea soluţiilor neconvenţionale de gestionare a

acestor situaţii.

Cartoful, una dintre cele mai importante culturi vegetale în România, se confruntă,

cu aceleaşi probleme legate de gestionarea durabilă a protecţiei fitosanitare. Pe baza

acestor premise se impune tot mai mult identificarea de soluţii neconvenţionale pentru

tratamentele cu scop antifungicid şi antibactericid aplicate culturii cartofului (IANOŞI şi

colab., 2002; MORAR şi colab., 2003).

O alternativă importanta este reprezentată de adoptarea opţiunii managementului

integrat. În cadrul acerui tip de abordare, un rol important revine identificării şi testării, în

vederea aplicării în practică, a resurselor vegetale cu potenţial fitoncid.

Datorită binecunoscutelor sale proprietăţi antibactericide şi antifungice, Allium

sativum L. - usturoiul a fost testat în vederea utilizării sale ca agent antibactericid şi/sau

antifungic împotriva putregaiului negru al cartofului, boală produsă de bacteria Erwinia

carotovora dar şi a manei şi alternariozei, produse de atacul ciupercilor Phytophtora

infestans Mont. de Bary şi Alternaria solani Sorauer.

Mecanismul de atac se explică prin faptul că în vederea pulverizării pe ţesuturile

vegetale, planta este mărunţită, iar în consecintă, celula vegetală a usturoiului este

distrusă. Simultan, planta eliberează alicina bogată în sulf, cu efect iritant asupra

dăunătorilor şi agenţilor patogeni. Acest proces a fost descris iniţial ca mecanism de

apărare al usturoiului împotriva păsărilor, insectelor şi viermilor care atacă planta.

Ulterior, această proprietate a fost valorificată cu succes, prin utilizarea usturoiului ca

agent fitosanitar ecologic (OROIAN, 2012; BORDEA DANIELA și colab., 2013).

Testele au fost efectuate cu precădere în ţările asiatice, unde cercetările în

domeniu se bucură de o atenţie cu mult mai mare decât în spaţiul european sau american

(PANDEY, 2001; SUBHAMI şi colab., 2014).
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Pornind de la aceste rezultate şi ţinând cont de efectele sinergice ale utilizării

usturoiului îmbogăţit în seleniu, dovedite în urma a numeroase experimente ştiinţifice, în

cadrul prezentei teze de doctorat, ne-am propus să testăm efectele antibactericide şi

antifungice ale extractelor apoase şi alcoolice de usturoi îmbogăţit în seleniu asupra

atacului bacteriei Erwinia carotovora şi al ciupercilor Phytophtora infestans Mont. de

Bary şi Alternaria solani Sorauer asupra culturilor de cartof în condiţiile pedo-climatice

ale Câmpiei Transilvaniei.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CULTURA CARTOFULUI

În acest capitol sunt tratate aspecte legate de istoricul cultivării cartofului, cultura

cartofului la nivel mondial, particularităţile culturii cartofului în România şi UE, precum

şi de Importanţa culturii cartofului, evoluţia culturii de cartof pe plan mondial şi în

România.

CAPITOLUL II

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CULTURA USTUROIULUI

(Allium Sativum L.)

Capitolul este consacrat redării sintetice a principalelor actualizări cu privire la

istoricul şi importanţa cultivării usturoiului, caracterizării morfo – biochimice a

usturoiului, descrierii plantei şi a modului de cultivare, prezentării caracterelor

morfologice, a varietăţilor autohtone şi de import de usturoi şi compoziţiei chimice a

usturoiului şi a usturoiului îmbogățit în seleniu organic. De asemenea, sunt abordate

aspecte legate de dinamica cultivării şi comerţului cu usturoi, în lume şi România.
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CAPITOLUL III

BOLILE CULTURII CARTOFULUI

Sunt prezentate principalele boli ale cartofului, respectiv, bolile produse de
virusuri, bolile provocate de bacterii, bolile provocate de ciuperci şi micoplasmele.

CAPITOLUL IV

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII
Scopul prezentei teze de doctorat îl constituie testarea efectelor antibactericide şi

antifungice ale extractelor apoase de usturoi (Allium sativum L.) şi usturoi îmbogăţit în

seleniu organic asupra atacului bacteriei Erwinia carotovora şi al ciupercilor Phytophtora

infestans Mont. de Bary şi Alternaria solani Sorauer asupra culturilor de cartof în

condiţiile pedo-climatice ale Câmpiei Transilvaniei.

Obiectivele tezei de doctorat au vizat abordarea următoarelor aspecte:

 Identificarea manifestării înnegririi tulpinii cartofului, manei şi alternariozei la

culturile de cartof în arealul monitorizat.

 Estimarea gradelor de atac a patogenilor studiaţi în funcţie de tratamentele

efectuate.

 Identificarea factorilor abiotici cu influenţă asupra gradului de atac al patogenilor

vegetali ai cartofului, a modului lor de acţiune, precum şi a impactului evoluţiei

lor asupra modului de manifestare a patogenilor studiaţi.

 Integrarea datelor obţinute în condiţiile evoluţiei factorilor abiotici în cadrul

fiecărei scheme de tratament şi estimarea corelaţiilor simple şi corelaţiilor multiple

dintre aceştia şi gradele de atac, în vederea stabilirii impactului tratamentelor

asupra producţiei.

 Estimarea eficienţei economice a tratamentelor.

 Estimarea eficacităţii tratamentelor neconvenţionale cu Allium sativum L. şi

Allium sativum L. îmbogăţit în seleniu organic, în funcţie de valoarea gradului de

atac, a producţiei de cartofi şi eficienţa economică.
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CAPITOLUL V

MATERIAL ŞI METODĂ

Experimentele s-au realizat în satul Pădurenii, comuna Pădurenii, județul Cluj -

470 04’ 14 N, 240 00’ 0E (Fig. 12).

Fig. 12. Localizarea câmpului experimental (sursa: www.google.com)

Materialul biologic utilizat a fost reprezentat de două soiuri de cartof autohtone,

respectiv Redsec și Roclas.

Tratamentele foliare au fost efectuate cu produse convenţionale, respectiv Infinito

687.5 SC şi Alcupral 50 PU. Tratamentele neconvenţionale foliare au constat în soluţii

apoase 1,1% şi 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic.

CAPITOLUL VI

REZULTATE ŞI DISCUŢII
6.1.Rezultate privind evoluţia parametrilor climatici pe parcursul perioadei

experimentale

Pe ansamblul celor doi ani experimentali, s-a înregistrat o medie a temperaturii

egală cu 18 0C (Tabelul 12) şi umiditate medie egală cu 68,81% (Tabelul 12).

Tabelul 12
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Mediile şi parametrii dispersiei principalilor factori climatici cu influenţă asupra gradului
de atac al patogenilor studiaţi în perioada experimentală, 2013 - 2014

Specificare
n ± s Min. Max.

Temperatura °C 153 18,00 ± 0,29 5,21 3,00 28,00

Umiditatea % 153 68,81 ± 0,80 14,02 35,00 99,00

6.2. Rezultate privind combaterea neconvenţională a bacterieiErwinia carotovora pv. Atroseptica

La soiul Redsec, analiza cluster evidenţiază evoluţia gradelor de atac în funcţie de

varianta experimentală, precum şi existenţa a doi clusteri, unul corespunzător martorului

(GAM = 3,13%) şi variantei 4 tratată cu Alcupral 50 PU (GA4 = 2,87%), iar al doilea

divizat 3 subclusteri (fig 31).

Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se
organic; 6 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic.

Fig. 31. Analiza de cluster, aprilie – august 2014
La soiul Roclas, analiza cluster evidenţiază evoluţia gradelor de atac în funcţie de

varianta experimentală, precum şi existenţa a doi clusteri (Fig. 33), corespunzători
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GA(AD)% M (C) = 3,13%
GA(AD)% 4 = 2,87%

GA(AD)% 6 = 1,62%

GA(AD)% 3 = 1,32%

GA(AD)% 5 = 0,61%
GA(AD)% 2 = 1,25%
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martorului (GAM = 3,13%) şi variantei 4 (GA4 = 2,87%), iar al doilea divizat în 3

subclusteri (Fig. 33).

Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se
organic; 6 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic.

Fig. 33. Analiza de cluster, 2013 - 2014

Dacă se iau în considerare rezultatele obţinute la tratamentul celor două soiuri de

cartof luate în studiu, respectiv Redsec şi Roclas, pe ansamblul perioadei experimentale,

anii 2013 şi 2014 (Tabelul 27) se constată că la marea majoritate a tratamentelor cele

două soiuri se comportă similar.

Tabelul 27
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Varianta experimentală (Experimental variant)

GA(AD)% M (C) = 3,24%
GA(AD)% 4 = 3,15%

GA(AD)% 6 = 2,21%

GA(AD)% 3 = 1,96%

GA(AD)% 2 = 1,30%
GA(AD)% 5 = 1,14%
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Semnificaţia diferenţelor dintre mediile gradelor de atac (GA%) al Erwinia carotovora
pv. atroseptica (ANOVA) la soiurile de cartof Redsec şi Roclas în cadrul aceleeaşi

variante experimentale, 2013 - 2014

Diferenţa - d GL (DF) t p

1MRe + 1MRo +0,12ns 26 +0,361 0,719

2Re – 2Ro -0,33** 26 -3,019 0,003

3Re – 3Ro -0,23ns 26 -0,606  0,547

4Re – 4Ro -0,24ns 26 -0,756 0,452

5Re – 5Ro +0,07ns 26 +0,186 0,852

6Re – 6Ro -0,31* 26 -2,908 0,044

Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se
organic; 6 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic. (Note: 1 – control; 2 –
treatment with aqueous extract of 1.1% Allium sativum L.; 3 – treatment with aqueous extract of 2.2% Allium
sativum L.; 4 – treatment with Alcupral 50 PU; 5 – treatment with aqueous extract of 1.1% Allium sativum L.
enriched in organic Se; 6 – treatment with aqueous extract of 2.2% Allium sativum L. enriched in organic Se).

6.3.Rezultate privind combaterea neconvenţională a patogenului Phytophtora

infestans Mont. de Bary la cartof

Interacţiunea dintre gradul de atac al patogenului Phytophtora infestans Mont. de

Bary (Tabelul 40) şi factorii climatici temperatură şi umiditate, consideraţi în ansamblu, a

prezentat particularităţi specifice pentru fiecare variantă de tratament (Fig. 47, 1 – 7).

Astfel, se constată existenţa corelaţiilor multiple de intensitate predominant slabă

şi în unele cazuri medie, cu cele mai mici valori obţinute pentru variantele tratate cu

Infinito 687.5 SC (R = + 0,252) şi soluţie 2,2% usturoi îmbogăţit în seleniu organic - R =

+ 0,263 (Fig. 47.1 şi Fig. 47.6).
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Nota: 1 – martor;  2 – tratament cu extract apos
1,1% Allium sativum L.;  3 – tratament  cu extract
apos 2,2% Allium sativum L.; 4 – tratament cu
Alcupral 50 PU; 5 – tratament cu Infinito 687.5
SC; 6 – tratament cu extract apos 1,1% Allium
sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament
cu extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit
în Se organic.

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

Fig. 47. Interacțiunile dintre gradul mediu de atac al Phytophtora infestans Mont. de Bary
la soiul de cartof Redsec și condițiile climatice la variantele experimentale și martor,

2013 -2014
La soiul Redsec, analiza cluster evidenţiază evoluţia gradelor de atac în funcţie de

varianta experimentală, precum şi existenţa a o serie de particularităţi specifice (Fig. 48).

GA(AD)% = 3,186 + 0,3601t (°C) + 0,007H (%)
R = 0,354 R2 = 0,125

GA(AD)% = 16,812 + 0,259t (°C) - 0,162H (%)
R = 0,397; R2 = 0,158

GA(AD)% = 4,706 + 0,223t (°C) - 0,145H (%)
R = 0,347; R2 = 0,120GA(AD)% = 3,260 + 0,415t (°C) - 0,038H (%)

R = 0,445; R2 = 0,198

GA(AD)% = 4,581 + 0,312t (°C) - 0,001 H(%)
R = 0,312; R2 = 0,097

GA(AD)% = 3,686 – 0,126t (°C) - 0,334H (%)
R = 0,252; R2 = 0,063

GA(AD)% = 6,901 +  0,131t (°C) - 0,150H (%)
R = 0,263; R2 = 0,069
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Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.
îmbogăţit în Se organic.

Fig. 48. Interacțiunile dintre gradul mediu de atac al Phytophtora infestans Mont. de Bary
la soiul de cartof Redsec și condițiile climatice la variantele experimentale și martor,

2013 - 2014

Interacţiunea dintre gradul de atac al patogenului Phytophtora infestans Mont. de

Bary (Tabelul 43) temperatură şi umiditate, considerate în anasamblu, a prezentat

particularităţi specifice pentru fiecare variantă de tratament în perioada experimentală

2013 – 2014 la soiul de cartof Roclas (Fig. 50, 1 – 7). Astfel, se constată existenţa

corelaţiilor multiple de intensitate predominant slabă şi medie, cu cele mai mici valori

obţinute pentru variantele tratate cu soluţie 1,1% usturoi (R = + 0,248) şi soluţie 2,2%

usturoi îmbogăţit în seleniu organic - R = + 0,275 (Fig. 50.1 şi Fig. 50.6).
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Varianta experimentală (Experimental variant)

GA(AD)% 5 = 5,37%
GA(AD)% 4 = 5,83%

GA(AD)% 7 = 4,66%
GA(AD)% 3 = 4,32%

GA(AD)% 6 = 3,62%
GA(AD)% 2 = 3,28%

GA(AD)% M (C) = 16,74%
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Notă: 1 – martor; 2 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 –
tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum
L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 –
tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6
– tratament cu extract apos 1,1% Allium
sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 –
tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum
L. îmbogăţit în Se organic.

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

Fig. 50. Interacțiunile dintre gradul mediu de atac al Phytophtora infestans Mont. de Bary
la soiul de cartof Roclas și condițiile climatice la variantele experimentale și martor,

2013 - 2014

GA(AD)% = 5,269 – 0,589 (°C) + 0,007H (%)
R = 0,421 R2 = 0,170

GA(AD)% = 5,291 - 0,112t (°C) - 0,042H (%)
R = 0,432; R2 = 0,180

GA(AD)% = 5,672 + 0,113t (°C) - 0,424H (%)
R = 0,373; R2 = 0,139

GA(AD)% = 3,026 - 0,310 (0C) + 0,091H (%)
R = 0,248; R2 = 0,061

GA(AD)% = 9,260 - 0147t (°C) - 0,494 H(%)
R = 0,394; R2 = 0,155

GA(AD)% = 5,311 - 0,215t (°C) - 0,073H (%)
R = 0,315; R2 = 0,090

GA(AD)% = 3,614 + 0,3990t (°C) - 0,054H (%)
R = 0,275; R2 = 0,070
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La soiul Roclas, analiza cluster evidenţiază evoluţia gradelor de atac în funcţie de

varianta experimentală, precum şi existenţa a o serie de particularităţi specifice (Fig. 51).

Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.
îmbogăţit în Se organic.

Fig. 51. Interacțiunile dintre gradul mediu de atac al Phytophtora infestans Mont. de Bary
la soiul de cartof Roclas și condițiile climatice la variantele experimentale și martor,

 2013 -2014

Dacă pe ansamblul perioadei experimentale, anii 2013 şi 2014, se analizează

rezultatele obţinute la tratamentul celor două soiuri de cartof luate în studiu, respectiv

Redsec şi Roclas (Tabelul 48), se constată că la marea majoritate a tratamentelor cele

două soiuri se comportă diferit.
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GA(AD)% 5 = 7,37%
GA(AD)% 4 = 6,72%

GA(AD)% M (C) = 16,75%

GA(AD)% 3 = 3,69%

GA(AD)% 6 = 2,51%
GA(AD)% 2 = 2,76%

GA(AD)% 7= 4,59%
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Tabelul 48
Semnificaţia diferenţelor dintre mediile gradelor de atac (GA%) al Phytophtora infestans

Mont. de Bary (ANOVA) la soiurile de cartof Redsec şi Roclas în cadrul aceleeaşi
variante experimentale, 2013 - 2014

Diferenţa – d% GL (DF) t p

1MRe + 1MRo +0,01ns 54 -0,019 0,984

2Re – 1Ro +0,51*** 54 +4,213 < 0,001

3Re – 1Ro +0,62*** 54 +3,731  < 0,001

4Re – 1Ro -0,89*** 54 -6,882 < 0,001

5Re – 1Ro -2,00*** 54 -8,712 < 0,001

6Re – 1Ro +1,10*** 54 +10,192 < 0,001

7Re – 1Ro +0,07ns 54 +0,429 0,669

Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.
îmbogăţit în Se organic. Nota 2): ns – p > 0,05%; * - p < 0,05%; ** p < 0,01%; *** - p < 0,001%.

Aceaste rezultate sugerează eficienţa sporită a tratamentelor neconvenţionale

efectuate împotriva manei cu soluţii apoase 1,1% Allium sativum L., 2,2% Allium sativum

L. şi 1,1% Allium sativum L îmbogăţit în seleniu organic la soiul Roclas, în timp ce la

soiul Redsec se constată eficacitatea superioară a tratamentelor convenţionale cu

Alcupral 50 PU şi Infinito 687.5 SC (Tabelul 48).

6.4.Rezultate privind combaterea neconvenţională a patogenului Alternaria solani

Sorauer  la cartof

Interacţiunea dintre gradul de atac al patogenului Alternaria solani Sorauer

(Tabelul 61) şi factorii climatici, reprezentaţi de temperatură şi umiditate, care au

importanţă în manifestarea acestuia a prezentat particularităţi specifice pentru fiecare

variantă de tratament (Fig. 65, 1 – 7).

Se evidenţiază existenţa corelaţiilor multiple de intensitate medie şi medie spre

puternică, cu cea mai mică valoare a coeficientului de corelaţie multiplă înregistrată la

varianta experimentală tratată cu soluţie 1,1% usturoi îmbogăţit în seleniu organic - R = +

0,343 reprezentativă pentru 11,70% din probă (Fig. 65.6).
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Notă: 1 – martor; 2 – tratament cu extract apos
1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract
apos 2,2% Allium sativum L.; 4 – tratament cu
Alcupral 50 PU; 5 – tratament conventional cu
Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu extract apos
1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic;
7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L. îmbogăţit în Se organic.

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

Fig. 65. Interacțiunile dintre gradul mediu de atac al Alternaria solani Sorauer la soiul de
cartof Redsec și condițiile climatice la variantele experimentale și martor, 2013 - 2014

GA(AD)% = 10,370 - 0,481t (°C) - 0,504H (%)
R = 0,343 R2 = 0,117

GA(AD)% = 18,323 - 0,144t (°C) - 0,586H (%)
R = 0,486; R2 = 0,236

GA(AD)% = 12,313 + 0,550t (°C) + 0,030H (%)
R = 0,533; R2 = 0,284

GA(AD)% = 3,255 + 0,371t (°C) - 0,204H (%)
R = 0,543; R2 = 0,295

 GA(AD)% = 8,268 + 0713t (°C) + 0,464 H(%)
R = 0,471; R2 = 0,222

GA(AD)% = 10,065 + 0,116t (°C) - 0,412H (%)
R = 0,506 R2 = 0,256

GA(AD)% = 15,127 - 0,7019t (°C) - 0,881H (%)
R = 0,575; R2 = 0,331
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Analiza cluster aplicată în vederea identificării particularităţilor evouţiei gradului

de atac în funcţie de tratamente pune în evidenţă existenţa a doi clusteri (Fig. 66).

Notă: 1 – martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.
îmbogăţit în Se organic

Fig. 66. Interacțiunile dintre gradul mediu de atac al Alternaria solani Sorauer la soiul de
cartof Redsec și condițiile climatice la variantele experimentale și martor, 2013 - 2014

Între gradul de atac al patogenului Alternaria solani Sorauer (Tabelul 64) şi

factorii climatici, reprezentaţi de temperatură şi umiditate, consideraţi în ansamblu,

prezintă particularităţi specifice pentru fiecare variantă de tratament fitosanitar (Fig. 68, 1

– 7).

Se evidenţiază existenţa corelaţiilor multiple de intensitate slabă, medie şi

puternică, cu cea mai mică valoare a coeficientului de corelaţie multiplă înregistrată la

varianta martor - R = + 0,199 reprezentativă pentru 3,90% din probă (Fig. 68.6).
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Notă: 1 – martor; 2 – tratament cu extract
apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu
extract apos 2,2% Allium sativum L.; 4 –
tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament
conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 –
tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum
L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu
extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit
în Se organic.

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

Fig. 68. Interacțiunile dintre gradul mediu de atac al Alternaria solani Sorauer la soiul de
cartof Roclas și condițiile climatice la variantele experimentale și martor, 2013 - 2014

GA(AD)% = 10,709 + 0,442t (°C) - 0,217H (%)
R = 0,622; R2 = 0,388

GA(AD)% = 19,051 + 0,181t (°C) - 0,235H (%)
R = 0,391; R2 = 0,152

GA(AD)% = 15,984 - 0,228t (°C) - 0,307H (%)
R = 0,200; R2 = 0,040

GA(AD)% = 11,589 + 0,201t (°C) - 0,207H (%)
R = 0,383; R2 = 0,147

GA(AD)% = 15,099 + 0,306t (°C) + 0,237 H(%)
R = 0,199; R2 = 0,039

GA(AD)% = 15,251 + 0,316t (°C) - 0,584H (%)
R = 0,849; R2 = 0,721

GA(AD)% = 17,416 + 0,566t (°C) - 0,197H (%)
R = 0,728; R2 = 0,530
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Aplicarea analizei de cluster evidenţiază particularităţile evouţiei gradelor de atac

în funcţie de tratamentele fitoisanitare convenţionale şi neconvenţionale aplicate şi

permite ilustrarea ierarhizării eficienţei acestora (Fig. 69).

Notă: 1 – martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.
îmbogăţit în Se organic

Fig. 69. Interacțiunile dintre gradul mediu de atac al Alternaria solani Sorauer la soiul de
cartof Roclas și condițiile climatice la variantele experimentale și martor,

2013 - 2014

Pe ansamblul perioadei experimentale, anii 2013 şi 2014, rezultatele obţinute la

tratamentul celor două soiuri de cartof luate în studiu, respectiv Redsec şi Roclas

împotriva alternariozei (Tabelul 69), indică faptul că la toate tratamentele fitosanitare,

convenţionale şi neconvenţionale, cele două soiuri se comportă diferit.
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Tabelul 69
Semnificaţia diferenţelor dintre mediile gradelor de atac (GA%) al Alternaria solani
Sorauer (ANOVA) la soiurile de cartof Redsec şi Roclas în cadrul aceleeaşi variante

experimentale, 2013 - 2014

Diferenţa– d% GL (DF) t p

1MRe + 1MRo +0,03ns 54 -0,085 0,931

2Re – 1Ro -1,65*** 54 -5,381 < 0,001

3Re – 1Ro -1,03*** 54 -4,719  < 0,001

4Re – 1Ro -1,50*** 54 -5,086 < 0,001

5Re – 1Ro -2,53*** 54 -6,153 < 0,001

6Re – 1Ro -1,73*** 54 -4,984 < 0,001

7Re – 1Ro -3,62*** 54 -6,034 < 0,001

Notă: 1 – martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.
îmbogăţit în Se organic Nota 2 (Note 2): ns – p > 0,05%; * - p < 0,05%; ** p < 0,01%; *** - p < 0,001%.

Aceaste rezultate sugerează eficienţa sporită atât a tratamentelor neconvenţionale

efectuate cu soluţii apoase 1,1% Allium sativum L., 2,2% Allium sativum L. şi 1,1%

Allium sativum L îmbogăţit în seleniu organic, cât şi a celor convenţionale cu Alcupral 50

PU şi Infinito 687.5 SC, împotriva alternariozei, la soiul Redsec (Tabelul 69).

6.5.Rezultate privind producţia de cartofi a loturilor experimentale

Pentru a evidenţia influenţa tratamentelor convenţionale şi neconvenţionale

împotriva manei, alternariozei şi înnegririi bazei tulpinii cartofului asupra producţiei de

cartofi s-a recurs la analiza de regresie multiplă (Tabelul 99). Au fost înregistrate valori

ale coeficientului de corelaţie multiplă care diferă de la o variantă la alta, de la slab până

la mediu, cu reprezentativităţile aferente, ceea ce confirmă ipoteza conform căreia

variantele diferite de tratament influenţează de o manieră specifică producţia totală de

cartofi (Tabelul 99).
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Tabelul 99

Corelaţiile multiple dintre producţia de cartof (kg/ha) şi gradele de atac ale Erwinia
carotovora pv. atroseptica, Phytophtora infestans Mont. de Bary şi Alternaria solani
Sorauer la soiul de cartof Redsec în funcţie de varianta experimentală, 2013 - 2014

Parametrii corelaţi R R2 Dreapta de regresie

P1 - M1 - A1 - E1 -0,274 0,075 P1(t/ha) = 2,834 – 1,1500M1 + 1,228A1 – 0,114E1

P2 - M2 - A2 - E2 -0,259 0,067 P2(t/ha) = 35,081 - 0,038M2 – 0,249 A2 – 0,312E2

P3 - M3 - A3 - E3 -0,620 0,385 P3(t/ha) = 6,332 + 0,614M3 – 0,214A3 – 0,871E3

P4 - M4 - A4 - E4 -0,210 0,044 P4(t/ha) = 6,533 + 0,237 M4 – 0,098A4 – 0,192E4

P5 - M5 - A5 -0,324 0,105 P5(t/ha) = 19,942 + 0,307M5 + 0,040A5

P6 - M6 - A6 - E6 -0,479 0,229 P6(t/ha) = 5,747 – 0,432M6 + 0,381A6 – 0,119E6

P7 - M7 - A7 - E7 -0,655 0,429 P7(t/ha) = 19,663 + 0,025M7 + 0,455A7 – 0,261E7

Nota 1: P – producţia de cartofi; M – grad de atac Phytophtora infestans Mont.de Bary; A – grad de atac Alternaria
solani Sorauer ; E – grad de atac Erwinia carotovora pv. Atroseptica. Nota 2: 1 – martor; 2 – tratament cu extract
apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50
PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit
în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic.

Analiza cluster aplicată producţiei de cartof din soiul Redsec în vederea

identificării particularităţilor specifice variantelor experimentale de tratament fitosanitar,

convenţionale şi respectiv neconvenţionale, evidenţiază existenţa a două clustere (Fig.

79).

Pentru a evidenţia influenţa tratamentelor convenţionale şi neconvenţionale

împotriva manei, alternariozei şi înnegririi bazei tulpinii cartofului asupra producţiei de

cartofi s-a recurs la analiza de regresie multiplă (Tabelul 104).

Au fost înregistrate valori ale coeficientului de corelaţie multiplă care diferă de la o

variantă la alta, de la slab până la mediu, cu reprezentativităţile aferente, ceea ce confirmă

ipoteza conform căreia variantele diferite de tratament influenţează de o manieră specifică

producţia totală de  cartofi (Tabelul 105).
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Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.
îmbogăţit în Se organic.

Fig. 79. Analiza de cluster aplicată la producţia totală de tuberculi, în funcţia de varianta
experimentală la soiul de cartof Redsec, 2013 - 2014

Tabelul 105
Corelaţiile multiple dintre producţia de cartof (kg/ha) şi gradele de atac ale Erwinia

carotovora pv. atroseptica, Phytophtora infestans Mont. de Bary şi Alternaria solani
Sorauer la soiul de cartof Roclas în funcţie de varianta experimentală, 2013 - 2014

Parametrii corelaţi R R2 Dreapta de regresie

P1 - M1 - A1 - E1 -,204 0,041 P1(t/ha) = 0,466 + 0,201M1 – 0,624A1 – 0,113E1

P2 - M2 - A2 - E2 -0,254 0,064 P2(t/ha) = 20,418 - 0,216M2 – 0,065 A2 – 0,247E2

P3 - M3 - A3 - E3 -0,267 0,071 P3(t/ha) = 18,143 + 0,259M3 – 0,026A3 – 0,871E3

P4 - M4 - A4 - E4 -0,362 0,131 P4(t/ha) = 2,955 + 0,378 M4 – 0,071A4 – 0,198E4

P5 - M5 - A5 -0,226 0,051 P5(t/ha) = 24,405 - 0,055M5 - 0,224A5

P6 - M6 - A6 - E6 -0,151 0,022 P6(t/ha) = 0,744 + 0,090M6 + 0,142A6 – 0,012E6

P7 - M7 - A7 - E7 -0,416 0,170 P7(t/ha) = 13,291 – 0,514M7 – 0,822A7 – 0,472E7

Nota 1: P – producţia de cartofi; M – grad de atac Phytophtora infestans Mont.de Bary; A – grad de atac Alternaria
solani Sorauer ; E – grad de atac Erwinia carotovora pv. Atroseptica. Nota 2: 1 – martor; 2 – tratament cu extract
apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50
PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit
în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic.

Analiza cluster aplicată producţiei de cartof din soiul Roclas în vederea

identificării particularităţilor specifice variantelor experimentale de tratament fitosanitar,

Distanţa de linkage (Linkage distance)
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convenţionale şi respectiv neconvenţionale, evidenţiază existenţa a două clustere (Fig.

81).

Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.
îmbogăţit în Se organic.

Fig. 81. Analiza de cluster aplicată la producţia totală de tuberculi, în funcţia de

varianta experimentală la soiul de cartof Roclas, 2013 - 2014

Studiul comparativ al producţiei totale de tuberculi de cartof obţinute la cele două

soiuri luate în studiu – Redsec şi Roclas, pe întreaga perioadă experimentală, anii 2013 şi

2014, nu evidenţiază diferenţe asigurate statistic la pragul de semnificaţie 5%, nici între

variantele martor, nici între cele experimentale (Tabelul 108).
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Tabelul 108

Semnificaţia diferenţelor (ANOVA) dintre mediile producţiei totale de tuberculi la
soiurile de cartof Redsec şi Roclas în cadrul aceleeaşi variante experimentale,

2013 - 2014

Diferenţa – d% GL (DF) t p

1MRe + 1MRo -1,74ns 54 -1,789 0,080

2Re – 1Ro -2,13ns 54 -1,898 0,063

3Re – 1Ro -0,02ns 54 -0,010 0,991

4Re – 1Ro -1,58ns 54 -1,426 0,160

5Re – 1Ro -1,76ns 54 -1,757 0,085

6Re – 1Ro -0,67ns 54 -0,526 0,600

7Re – 1Ro -1,18ns 54 -1,211 0,231

Notă: 1 - martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament cu Alcupral 50 PU; 5 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 6 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.
îmbogăţit în Se organic. Nota 2 (Note 2): ns – p > 0,05%; * - p < 0,05%; ** p < 0,01%; *** - p < 0,001%.

6.6.Rezultate privind eficienţa economică a tratamentelor experimentale la soiurile

de cartof studiate

Analiza comparativă a profitului la cele două soiuri de cartof luate în studiu,

Redsec şi Roclas, pe anasamblu perioadei experimentale, respectiv 2013 – 2014,

înregistrat în funcţie de varianta experimentală, evidenţiază faptul că soiul Roclas are

eficienţă economică superioară soiului Redsec (Fig. 88).
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Nota: 1 – martor; 2 – tratament cu extract apos 1,1% Allium sativum L.; 3 – tratament cu extract apos 2,2% Allium
sativum L.; 4 – tratament conventional cu Infinito 687.5 SC; 5 – tratament cu Alcupral 50 PU; 6 – tratament cu
extract apos 1,1% Allium sativum L. îmbogăţit în Se organic; 7 – tratament cu extract apos 2,2% Allium sativum L.
îmbogăţit în Se organic.

Fig. 88. Eficienţa economică a tratamentelor experimentale la soiurile de cartof Redsec şi
Roclas, 2013 - 2014

CAPITOLUL VI

CONCLUZII

În ceea ce priveşte combaterea atacului bacteriei Erwinia carotovora pv.

atroseptica Dacă se iau în considerare rezultatele obţinute la tratamentul celor două

soiuri de cartof luate în studiu, respectiv Redsec şi Roclas, pe ansamblul perioadei

experimentale, anii 2013 şi 2014 se constată că la marea majoritate a tratamentelor cele

două soiuri se comportă similar. Excepţii sunt tratamentele neconvenţionale cu soluţii

apoase 1,1% Allium sativum L. şi 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în seleniu organic

ceea ce indică superioritatea acestora la soiul Roclas.
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În ceea ce priveşte combaterea atacului ciupercii Phytophtora infestans Mont.

de Bary, dacă se iau în considerare rezultatele obţinute la tratamentul celor două soiuri de

cartof luate în studiu, respectiv Redsec şi Roclas, pe ansamblul perioadei experimentale,

anii 2013 şi 2014 se constată că la majoritatea tratamentelor cele două soiuri se comportă

similar. S-a înregistrat o singură excepţie, doar pentru tratamentul neconvenţional

efectuat cu soluţie aposă 2,2% Allium sativum L. îmbogăţit în seleniu organic, la care

diferenţa dintre gradele de atac ale ciupercii nu a fost asigurată statistic la pragul de

semnificaţie 5%. Se remarcă eficienţa sporită a tratamentelor neconvenţionale efectuate

împotriva manei cu soluţii apoase 1,1% Allium sativum L., 2,2% Allium sativum L. şi

1,1% Allium sativum L îmbogăţit în seleniu organic la soiul Roclas, în timp ce la soiul

Redsec se constată eficacitatea superioară a tratamentelor convenţionale cu Alcupral 50

PU şi Infinito 687.5 SC.

În ceea ce priveşte combaterea atacului ciupercii Alternaria solani

Sorauer, tratamentul celor doua soiuri de cartof, Redsec şi Roclas, pe ansamblul

perioadei experimentale, conduce la rezultate diferite, în ceea ce priveşte combaterea

ciupercii Alternaria solani Sorauer, asigurate statistic la pragul de semnificaţie 5%. Se

remarcă eficienţa sporită atât a tratamentelor neconvenţionale, cât şi a celor

convenţionale, împotriva alternariozei, la soiul semitârziu Redsec.

             În ceea ce priveşte producţia de cartofi, diferenţele dintre producţiile celor

două soiuri de cartof luate în studiu, pe întreaga perioadă experimentală, evidenţiază atât

în cazul variantelor martor, cât şi a celor experimentale, superioritatea soiului Roclas,

care a înregistrat cele mai mari producţii, deşi acestea nu sunt asigurate statistic la pragul

de semnificaţie 5%.

             În ceea ce priveşte eficienţa economică, la variantele experimentale la care

tratamentele au fost efectuate neconvenţional cu soluţiile apoasă 1,1% şi 2,2% Allium

sativum L., şi Allium sativum L. îmbogăţit în seleniu organic, indiferent de valoare

profitul, sau ineficienţa, se manifestă în acelaşi sens, în timp ce la restul variantelor

experimentale acestea se manifestă în sens contradictoriu.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ



Daniela Muscă (Bordea)  Teză de doctorat - Rezumat

XXV

1. ADLER N., G. CHACON, G. FORBES, W. FLIER, 2002 - Phytophthora

infestans sensu lato in South America population substracting through host

specificity. In: Late Blight: managing the global threat. Proceedings of the

Global Initiative on Late Blight Conference. Jully 11-13 Hamburg, Germany.

2. BORDEA DANIELA, I. OROIAN, ANTONIA ODAGIU, A. MILĂŞAN, 2013 -

Study on the Action of the Aliin from Garlic (Allium sativum L.) against Plant

Pathogens. Buletin UASVM no. 70 (2): 334 – 337.

3. BORDEA DANIELA, I. OROIAN, ANTONIA ODAGIU,  2014 – Research

concerning  unconventional tratment of potato late blight  with garlic and

selenium enriched garlic. ProEnvironment 7 (19): 141- 146.

4. MEDINA M.A., J.L. URDIALES, M.I. AMORES – SANCHEZ, 2001 - Roles of

homocysteine in cell metabolism, European Journal of Biochemistry, 268 (14):

3871 - 3882.

5. OROIAN I., V. FLORIAN, L. HOLONEC, 2006 - Atlas de fitopatologie, Ed.

Academiei Române, Bucureşti.

6. OROIAN I., 2008 – Protecţia plantelor şi mediul, Editura Todesco, Cluj –

Napoca.

7. OROIAN I., ANTONIA ODAGIU, V. FLORIAN, 2011 - Protecţia ecologică a

culturilor în agricultura organică, Editura Bioflux, Cluj – Napoca.

8. OROIAN I., 2012 – Protecţia plantelor – principii şi tendinţe, Editura Bioflux,

Cluj - Napoca.

9. PÂRVU M., 2000 - Ghid practic de fitopatologie, Ed. Presa Universitară

Clujeană, Cluj-Napoca.

10. SUBHANI M.N., S.T. SAHI, S. HUSSAIN, N. MUNIR, W. ABBAS, M. BILAL,

2014 - Evaluation of Antifungal Effect of Different Plant Extracts for the

Management of Late Blight of Potato Caused by Phytophthorain

festans (Mont.) de Bary, Journal of Biologically Active Products from Nature,

(4): 125 – 135.



Daniela Muscă (Bordea)  Teză de doctorat - Rezumat

XXVI

11. SURMINA D.N., B. AMITAVA, 2013 - Antifungal Activity of Some Botanical

Oils Against Alternaria solani, Causing Leaf Blight of Potato, Indian Journal of

Plant Protection, 41 (2): 167 - 171.

12. ZISKA L.H., G.B. RUNION, 2007 - Future weed, pest, and disease problem

for plants in Agroecosystems in a Changing Climate, edited by Newton, P.C.D.,

Carran, R.A., Edwards G.R. & Niklaus P.A., Taylor & Francis Boca Raton, 261-

287.


	coperti_rez.pdf
	rezumat.pdf

