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INTRODUCERE
Cartoful este o plantă cu mare plasticitate ecologică, hrănitor,
gustos, ieftin şi constituie alimentul de bază al multor popoare.
Mana (Phytophthora infestans) este organismul patogen al
cartofului care a făcut obiectul a numeroase studii şi cu toate acestea
rămâne un inamic dintre cei mai periculoşi prin frecvenţa atacului şi
gravitatea riscurilor.
Măsurile culturale, care implică şi igiena fitosanitară şi-au
dovedit rolul în practica fitopatologică şi împreună cu controlul
fitosanitar însoţit de soiuri rezistente reprezintă un program de
protecţie integrată.
Măsurile tehnologice sunt cele care constituie prima linie de
apărare împotriva manei cartofului.
Alese mulţumiri se aduc tuturor celor care au contribuit la
realizarea experienţelor, la prelucrarea datelor statistice şi la
elaborarea prezentei teze de doctorat.
STRUCTURA LUCRĂRII
Teza de doctorat intitulată ”Cercetări privind influenţa unor
măsuri tehnologice de control a manei cartofului (Phytophthora
infestans) asupra producţiei şi calităţii” conţine 143 de pagini, 34 de
figuri și 71 de tabele şi este structurată în două părţi principale, stadiul
actual al cunoaşterii şi contribuţii personale.
Prima parte prezintă stadiul actual al cunoaşterii şi este
împărţită în 2 capitole şi se extinde pe 26 de pagini.
A doua parte conţine 100 pagini şi reprezintă contribuţia
personală. Aceasta este structurată în 9 capitole şi conţine cercetările
efectuate în perioada 2014-2016.
Bibliografia studiată are ca sursă de informare literatura de
specialitate autohtonă şi străină și cuprinde 116 surse.
Partea I Stadiul actual al cunoaşterii este formată din 2 capitole:
Capitolul 1. Generalităţi despre cartof se referă la importanţa
economică şi valoarea alimentară a cartofului.
Capitolul 2. Stadiul actual al cercetărilor privind istoricul şi
evoluţia manei cartofului (Phytophthora infestans (Mont.) de By)
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cuprinde aspecte privind evoluţia în timp a agentului patogen,
descrierea ciclului de viaţă al ciupercii şi influenţa pe care o au diferiţi
factori (soiul de cartof, măsurile agrofitotehnice, sistemele de prognoză
şi avertizare, fungicidele) asupra bolii.
Partea a II-a Contribuţii personale cuprinde în total 9 capitole:
Capitolul 3. Condiţiile pedoclimatice în care s-au efectuat
cercetările cuprinde amplasarea şi condiţiile agroecologice ale zonei şi
caracterizările climatice ale anilor studiaţi.
Capitolul 4. Scopul şi obiectivele cercetărilor. Materialul biologic şi
metodele de cercetare.
Scopul cercetărilor l-a constituit stabilirea posibilităţilor de dirijare a
performanţelor soiurilor Riviera, Christian şi Roclas prin optimizarea
unor elemente de agrofitotehnie şi control chimic al manei, soiuri
cultivate fără irigare pentru consum de toamnă – iarnă în contexul
schimbărilor climatice actuale.
Obiectivul principal al cercetărilor este legat de punerea în evidenţă a
aspectelor complementare care însoţesc controlul chimic al manei
cartofului. Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul cercetărilor,
activitatea s-a desfăşurat în câmpul Laboratorului de tehnologia
culturilor din cadrul INCDCSZ Braşov, în contextul dirijat al unor
variante tehnologice de control al manei, la densităţi diferite şi utilizând
fungicide cu mod de acţiune diferit.
Tipul experienţei, factorii şi graduările experimentale
Cercetările s-au bazat pe o experienţă trifactorială de tip 3 x 2 x
2 x 4 repetiţii cu următorii factori şi graduări: Factorul A – soiul de
cartof cu graduările: a1. Riviera, a2. Roclas, a3. Christian; factorul B –
densitatea de plante: b1. 53.300 pl/ha, b2. 44.400 pl/ha şi factorul C –
controlul manei: c1. TECH I - fungicide de contact, c2. TECH II fungicide de contact, translaminare şi sistemice.
Din combinarea factorilor au rezultat 48 de variante
experimentale. Pe parcursul celor trei ani, experienţa, a fost
amplasată în câmpul experimental utilizând metoda parcelelor
subdivizate în 4 repetiţii, cu o suprafaţa totală de 1.214,1 m².
Capitolul 5. Observaţii privind factorii care influenţează starea de
vegetaţie a plantelor, apariţia şi evoluţia ciupercii Phytophthora
infestans cuprinde evoluţia atacului de mană şi influenţa tratamentelor
cu fungicide asupra acestuia.
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În anul 2014, la sfârşitul lunii iulie vegetaţia soiului Riviera a
fost întreruptă, datorită maturităţii plantelor şi a atacului de mană,
chiar în condiţiile aplicării tratamentelor TECH1 şi TECH2. La soiurile
Roclas şi Christian cu sensibilitate mai redusă la mană, în condiţiile
protejării cu TECH1 atacul manei pe foliaj nu a depăşit nota 3, iar la
tratamentele TECH2 nota 2. În acest an la ambele soiuri şi pe ambele
densităţi studiate s-a remarct eficacitatea semnificativ mai mare a
tratamentelor TECH2 faţă de TECH1.
În anul 2015, în care atacul de mană a apărut târziu,
intensitatea atacului a fost redusă, cu note de mană între 2,3 şi 3,9 la
soiul Riviera, diferenţele favorabile tratamentelor TECH2 au fost
semnificative pe ambele densităţi. La soiurile Roclas şi Christian, atacul
manei în diferite variante a rămas redus, în medie sub nota 2 la ambele
soiuri.
În luna iulie 2016, atacul de mană puternic nu a mai putut fi
controlat la soiul Riviera prin TECH1, ca urmare la data de 8 iulie
foliajul a fost distrus aproape în totalitate (nota de mană 9). Şi la
variantele tratate cu TECH2, atacul puternic este notat cu 5.3.
Diferenţele de eficacitate dintre tratamente sunt asemănătoare
şi la soiurile Roclas şi Christian. În cazul acestor soiuri însă, prin
aplicarea tratamentelor TECH2, gradul de atac al manei s-a putut
menţine între valorile de 2,3 - 2,8 faţă de valorile 3,8 - 4,5 înregistrate la
tratamentele TECH1.
Capitolul 6. Rezultate privind interacţiunea densităţii cu
tehnologiile de control al manei asupra elementelor de
productivitate
S-au determinat efectele interacţiunilor asupra masei părţii
aeriene a plantelor, asupra greutăţii rădăcinilor şi stolonilor, asupra
numărului de tuberculi formaţi şi asupra biomasei totale.
În toţi anii, la începutul lunii iulie, datorită timpurietăţii şi
sensibilităţii la mană, masa verde a foliajului la soiul Riviera a fost
semnificativ mai redusă, faţă de masa verde a foliajului la soiurile
Roclas şi Christian. La soiurile Roclas şi Christian se constată
descreşteri în greutate ale părţii aeriene a plantelor la variantele cu
densitatea ridicată faţă de variantele cu densitatea redusă, fără
diferenţierea statistic asigurată pentru variantele de control al manei.
Condiţiile din perioada experimentală au avut efecte şi asupra
părţii subterane a plantelor asemănătoare cu efectele asupra părţii
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aeriene. Dintre soiuri, în anul 2014 s-a remarcat soiul Roclas prin cel
mai ridicat număr de tuberculi la cuib (17,7), în timp ce la soiurile
Riviera şi Christian s-au determinat în medie 12,0, respectiv 13,7
tuberculi/cuib. În anul 2015, în care s-a format cel mai redus număr de
tuberculi la cuib, soiurile nu s-au diferenţiat semnificativ, Riviera având
8,3 tuberculi/plantă, Roclas 6,8 tuberculi/plantă şi Christian 7,5
tuberculi/plantă. În anul 2016, soiurile Roclas şi Christian au avut la
data de 2 iulie numărul de tuberculi la cuib semnificativ mai ridicat
(19,9 şi 18,4 tuberculi/cuib) faţă de numărul mediu obţinut la soiul
Riviera (12,2 tuberculi/cuib).
Densităţile studiate au avut efecte semnificative asupra
biomasei plantelor. Faţă de cantităţile de biomasă medie obţinută în
variantele cu densitatea de plantare 44,4 mii cuiburi/ha de 1137 g
mv./planta în 2014, de 986 g mv./planta în 2015 şi 1275 g mv./plantă,
în 2016 la densitatea de plantare de 53,3 mii cuiburi/ha, masa
proaspătă a biomasei totale în anii respectivi a fost 945 g mv./plantă,
698 g mv./plantă şi respectiv 939 g mv./plantă.
În cei trei ani experimentali, la începutul lunii iulie, masa părţii
subterane a plantelor de cartof (rădăcini+stoloni) a fost mai redusă la
soiul Riviera faţă de soiurile Roclas şi Christian la care masa părţii
subterane a fost semnificativ mai ridicată în toţi anii. În nici un an la
soiul Riviera masa părţii subterane a plantelor nu s-a modificat
semnificativ la cele două densităţi, iar la soiurile Roclas şi Christian
combinaţiile desime - tehnologie s-au decelat, mai ales, datorită
graduărilor de densitate.
În doi din cei trei ani studiaţi, diferenţele de masă verde
datorate densităţilor au fost semnificative la soiurile Roclas şi Christian
Starea de vegetaţie a plantelor şi condiţiile climatice din luna
iulie au avut un rol hotărâtor în acumularea producţiei de cartof. Cele
mai ridicate valori de acumulare s-au înregistrat în anul 2015 la soiurile
Christian (23 - 26 g/pantă /zi) şi la soiul Roclas (17 - 22 g/plantă/zi),
faţă de Riviera la care datorită maturizării plantelor acumularea
producţiei s-a produs cu o rată de 11 g/plantă/zi.
În anii 2014 şi 2016 în care plantarea cartofului s-a făcut
timpuriu, în urma atacului de mană şi a maturizării plantelor, la
sfârşitul lunii iulie producţiile soiului Riviera au fost apropiate de cele
determinate la începutul lunii, la unele variante înregistrându-se
pierderi de 3 - 12 g/zi la cuib. În aceşti ani şi la soiurile Roclas şi
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Christian, acumulările zilnice au fost mai reduse în general sub 10
g/plantă/zi.
Capitolul 7. Efectele densităţii şi a controlului manei asupra
valorilor SPAD şi NDVI la diferite soiuri
În urma măsurătorilor efectuate pe parcursul cercetărilor s-au
constat diferenţe semnificative între valorile NDVI măsurate în cei trei
ani la începutul lunii iulie.
În anii 2014 şi 2016 când plantarea cartofului s-a făcut
timpuriu şi s-au întrunit condiţii termohidrice favorabile acumulării
timpurii a producţiei de tuberculi, care s-a suprapus cu atac de mană
mai puternic ce a determinat senescenţa foliajului, valorile NDVI au fost
mai reduse faţă de valorile măsurate în anul 2015, an în care plantarea
s-a efectuat mai târziu, iar atacul de mană a fost mai redus.
Efecte pozitiv semnificative asupra valorii NDVI ale plantelor sau remarcat la soiurile Riviera şi Roclas.
La soiul Riviera prin controlul manei cu fungicide de contact (TECH1),
la densitatea de 53,3 mii cuiburi la hectar, s-a obţinut cea mai ridicată
valoare NDVI (0,700), faţă de restul combinaţiilor cu acest soi cu NDVI
cuprins între 0,654 şi 0,664.
Şi la soiul Roclas diferenţa de NDVI între tratamente a fost
semnificativă pe densitatea de 53,3 mii cuiburi la hectar. În acest caz,
plantele la care s-au aplicat tratamentele cu fungicide de contact
(TECH1) au avut NDVI (73,9), faţă de varianta de tratament cu
fungicide sistemice (TECH2 - 69,9).
În anul 2016, la soiul Christian plantele din variantele studiate
au avut valori NDVI cuprinse între 0,716 şi 0,732 fără diferenţe
semnificative statistic.
La data de 31 iunie 2015, plantele soiurilor Roclas şi Christian
au avut un foliaj cu activitate maximă indicată de media NDVI de 0,918
şi 0,912, în timp ce la soiul Riviera, datorită timpurietăţii acestuia,
valoarea s-a situat sub maxim (NDVI 0,817).
Capitolul 8. Rezultate privind influenţa interacţiunii dintre
densitate şi tehnologiile de control a manei asupra producţiei
soiurilor Riviera, Roclas şi Christian
Datorită condiţiilor de creştere diferite în cei trei ani
experimentali, efectele variantelor rezultate din combinaţiile factorilor
soi - densitatea de plantare - tehnologie de control a manei asupra
producţiei de tuberculi s-au manifestat cu intensitate diferită.
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În anul 2014, cu condiţii nefavorabile de creştere şi cu atac
puternic de mană, controlat doar parţial, producţia fiind în general
limitată la toate soiurile, se constată diferenţe semnificative între
variantele rezultate din combinaţia factorilor studiaţi. În acest an,
producţia totală cea mai ridicată de 28,8 t/ha s-a realizat la soiul Roclas
la varianta cu densitatea de 44,4 mii cuiburi/ha, la care controlul manei
s-a făcut prin TECH2, în timp ce la soiul Christian, la aceeaşi combinaţie
producţia totală a fost semnificativ mai redusă, de 26,2 t/ha, în
condiţiile în care restul combinaţiilor s-au situat la acelaşi nivel statistic
cu combinaţiile distanţă – tratament de la soiul Roclas.
La soiul timpuriu Riviera (sensibil la mană), producţiile totale
la variantele studiate s-au situat între 16,8 şi 20,6 t/ha, fără a se
diferenţia semnificativ, datorită atacului de mană foarte puternic.
În anul 2015, condiţiile de creştere favorabile şi atacul redus de
mană au permis valorificarea unei părţi mai mari din potenţialul de
producţie al soiurilor, condiţii în care diferenţele dintre variante au
rămas pe prag de semnificaţie statistică (Roclas şi Christian) sau au fost
nesemnificative (Riviera).
În anul 2016, media experimentală a fost practic egală cu cea
din 2014. De asemenea, au fost sensibil egale cu producţiile anului
anterior producţiile medii realizate la soiurile Riviera (29,0 t/ha) şi
Christian (34,5 t/ha). La soiul Roclas producţia medie de 41,5 t/ha a
depășit semnificativ producţiile realizate în anii anteriori.
Cele mai ridicate producţii (45,2 – 38,4 t/ha) s-au realizat la
variantele soiului Roclas fără diferenţieri statistice clare între
combinaţiile dintre densitate şi tehnologiile de control a manei.
Producţiile cele mai reduse (între 30,2 şi 25,7 t/ha) la soiul
Riviera au fost, de asemenea, nesemnificative între variante. La soiul
Christian, cu producţii între 38,1 şi 31,1 t/ha se remarcă o grupare mai
clară, cu producţii mai ridicate la variantele cu densitatea mai redusă
faţă de varianta la care plantele au fost îndesite pe rând, fără diferenţe
între variantele cu tehnologie de control al manei diferită.
Capitolul 9. Efectele densităţii de plantare şi a tehnologiilor de
control a manei asupra calităţii culinare la diferite soiuri
La soiul timpuriu Riviera cu conţinutul cel mai redus de
amidon s-au obţinut valori medii de 10,7% (2014), 12,1% (2015) şi
10,5% (2016). La acest soi, cu sensibilitate ridicată la mană, sunt
evidente descreşterile conţinutului de amidon al tuberculilor cu 1,4 –
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1,6% în anii cu atac mai puternic de mană, fără diferenţierea
semnificativă a variantelor rezultate din combinaţiile densitate –
control mană studiate.
Cele mai ridicate valori s-au înregistrat la soiul Roclas la care
concentraţia de amidon a variat între 15,0 şi 17,3 %. În 2016, la acest
soi se constată efecte semnificative ale interacţiunii densitate tehnologie de control a manei asupra conţinutului de amidon. La
densitatea mai redusă, de 44,4 mii cuiburi la hectar, unde s-au efectuat
tratamente cu produse de contact (TECH1) procentul de amidon a fost
cu 0,8% mai ridicat, faţă de variante tratate cu fungicide sistemice
(TECH2), în timp ce la densitatea de 53,3 mii cuiburi la hectar,
concentraţii de amidon mai ridicate cu 0,5% s-au obţinut prin aplicarea
tratamentelor TECH2 faţă de TECH1. Aceste tendinţe au fost prezente
mai atenuat şi în anii anteriori, însă fără asigurare statistică.
La soiul Christian conţinutul în amidon al tuberculilor a fost
semnificativ mai redus faţă de soiul Roclas, valorile medii situându-se
în anul 2014 la 11,8 % iar în anul 2016 la 16,2%. Şi la acest soi,
variantele s-au decelat statistic pe baza conţinutului de amidon al
tuberculilor numai în anul 2016, la ambele densităţi conţinutul mai
ridicat în amidon cu 0,5 – 06% fiind asigurat prin controlul manei cu
fungicide sistemice (TECH2) faţă de fungicidele de contact (TECH1).
Calitatea chips-ului obţinut din tuberculii experienţei
polifactoriale cu fatorii soi – densitate - tehnologii control mană a fost
diferită. Condiţiile din anul 2014 au influenţat negativ culoarea chipsului obţinut din tuberculii experienţei, nota medie a chips-ului de 4,4
(CV = 18,24%) a indicat o calitate slabă a cips-ului. În anii 2015 şi 2016
calitatea chips-ului a fost semnificativ mai bună, cu mediile
experimentale ale notelor de culoare 6,4 (CV = 11,47%) şi respectiv 6,7
(CV = 13,8%).
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Având în vedere evoluţia patogenului, determinată de apariţia
unor noi tulpini şi de impactul schimărilor climatice asupra culturii
cartofului, cercetarea interrelaţiei factorilor studiaţi reprezintă o
modalitate de control, evaluare şi recomandare a unor măsuri
tehnologice care să contribuie la sporirea producţiei şi calităţii
cartofului.

IX

Principalele soiuri de cartof cultivate în România sunt sensibile
şi relativ sensibile la mană, în special pe foliaj, cu pierderi anuale de
producţie însemnate, mai ales la nivelul fermelor mici şi mijlocii, astfel
încât este necesar un control riguros al bolii prin aplicarea de
tratamente în mod regulat.
Din rezultatele experimentale ale anilor 2014-2016 se poate
observa că pentru apariţia manei mai importantă este prezenţa zilelor
cu ploi decât cantitatea acestora, cu toate că în mod evident
precipitaţiile abundente influenţează intensitatea atacului de mană.
Existând condiţii de umiditate, mana apare nestingherit şi are loc o
succesiune de infecţii secundare nelimitate, astfel încât în timp relativ
scurt, atacul se generalizează în întreaga cultură de cartof.
Pe ansamblul perioadei experimentale, 2014-2016, la soiurile
Roclas şi Christian, la ambele densităţi studiate s-a remarcat
eficacitatea semnificativ mai ridicată a tratamentelor cu produse
sistemice (TECH2) faţă de cea a tratamentelor cu fungicide de contact
(TECH1). La soiul timpuriu Riviera, gradul de atac a fost mai puternic,
foliajul a fost distrus prematur, doar în anul 2015 observându-se la
ambele densităţi diferenţe pozitive prin aplicarea tratamentelor cu
produse sistemice (TECH2).
Producţia de tuberculi obţinută în cei trei ani experimetali în
diferitele variante ale combinaţiilor soi-densitate de plantaretehnologie de control a manei a variat semnificativ, aceasta fiind
influenţată în primul rând de condiţiile climatice care au deteminat
grade diferite de atac al manei.
Măsurătorile NDVI şi SPAD efectuate pentru studierea
posibilităţilor de evaluare neinvazivă a stării de vegetaţie a plantelor de
cartof au indicat diferenţe între soiuri datorită diferenţelor fenologice şi
de acumulare a producţiei, micşorarea spaţiului de nutriţie prin
îndesirea plantelor determinând reduceri semnificative ale valorilor.
Metoda utilizării indicelui de normalizare a diferenţei de
vegetaţie NDVI deschide noi aspecte de cercetare. Prin utilizarea
acestuia la cartof s-ar putea perfecţiona modalitatea de determinare a
momentelor optime de tratament împotriva manei, corelate cu
fiziologia şi canopia culturii.
Rezultatele experimentale obţinute au şi aplicabilitate practică
evidentă, venind în sprijinul fermierilor români, care având în vedere
importurile de sămânţă şi fungicide, sunt tentaţi să ignore apariţia de
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noi patotipuri patogene ale ciupercii şi condiţiile ecologice în continuă
schimbare din România.
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