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INTRODUCERE

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).
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, ceea ce impune identificarea soluţiilor de cartografiere cât mai exactă a
riscului la îmbolnăviri.
Multe boli ale cartofului prezintă o relație puternică cu variabilele meteorologice,
datorită faptului că patogenii adesea sunt direct expuși factorilor de mediu în perioada de
stagnare, dispersare între gazde sau chiar în gazde, atunci când nu sunt tamponați in afara
condițiilor de mediu. Răspândirea apariției bolilor este condusă de trei factori: o gazdă
susceptibilă, prezența unui patogen competent (și a unui vector, dacă este necesar) și
factori climatici care favorizează apariţia bolilor.Riscul de apariție a bolilor cartofului
poate fi definit în termeni precum probabilitatea unui event extrem de a se întâmpla,
precum o pierdere neobișnuită de cultură sau amenințări privind supraviețuirea speciei.
Această perspectivă nuanțează cazurile cele mai pesimiste și prognozele pesimiste pot
ajunge şi la situaţii de intromisiune a patogenilor invazivi în zone agricole vulnerabile.
Acesta este contextul în care prezenta teză de doctorat a avut drept obiect de studiu
cartarea riscului de îmbolnăvire la mană şi alternarioză, ca urmare a atacului ciupercilor
Phytophtora infestans şi Alternaria solani asupra a celor mai cultivate soiuri de cartof în
judeţul Cluj, respectiv soiul semitârziu Redsec şi semitimpuriu Roclas.

II

Teză de doctorat - Rezumat

Cristian MĂLINAŞ

CAPITOLUL I
CULTURA CARTOFULUI

IMPORTANŢA CULTURII CARTOFULUI
Introdus în Europa ca o curiozitate botanică, fiind adus de pe teritoriul SudAmerican, răspândit de botanişti dintr-o parte în alta a Europei, acceptat în cultură mai
greu şi mai mult de nevoie, cartoful s-a impus mai târziu ca o plantă de cultură principală,
aflându-şi în acest continent o nouă patrie (MORAR şi colab., 2003).
Originea cartofului (Solanum tuberosum L.) datează din perioada anilor 1100
î.Hr., când se presupune, în urma cercetărilor se găseau în stare salbatică, în Muntii Anzi,
din Peru, America de Sud, unde, în prezent, se cultivă peste cinci sute de soiuri.
Cercetarile arheologice efectuate în mai multe ţări de pe continentul Sud – American au
evidenţiat urme de cartofi, ce datează de acum 13.000 de ani. Aşa sunt cele identificate în
Chile, grota Tres Ventanas, situată la 2800 metri altitudine sau cele din situl arheologic
de la Monte Verde. În secolul al XVI-lea, conchistadorii spanioli au adus cartoful, din
America de Sud, în Europa, unde, iniţial, a fost plantat mai mult pentru decor, abia două
secole mai tarziu devenind plantă de cultură pentru alimentaţie. Totuşi, în cronicile
vremii se mentionează că preoţii din Sevilia (Spania) foloseau cartofii – pe care îi
numeau „patata” (dupa cuvantul utilizat de incaşi – „papa”) pentru a-i hrăni pe bolnavi
(MANN, 2011).

III
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CAPITOLUL II
METAMODELE CU PREDICTORI ŞI CARTOGRAFIEREA RISCURILOR DE
ÎMBOLNĂVIRE LA CARTOF

La ora actuală exită pe piaţă multe modele de predicţie a bolilor plantelor în scopul
de a suplimenta eforturile producătorilor. Majoritatea modelelor dezvoltate de către
epidemiologiştii argronomi pun în evidenţă modelele de predicţie pe termen scurt întrucât
acestea sunt folositoare majorităţii proprietarilor de exploataţii agricole implicaţi în
procesul decizional. Modelele dezvoltate de mine sunt folositoare pentru un proces
decizional extins pe o perioadă îndelungată de timp, pentru alocarea resurselor în
cercetare, precum şi pentru alte politici decizionale, acolo unde este necesară o vedere de
ansamblu a predicţiilor pe mai mulţi ani în viitor, pe suprafeţe mari (ţări, continente sau
global). Datorită inputuilor detaliate necesare majorităţii modelor de predicţie,
disponibilitatea datelor meteo poate constitui un factor limitativ pentru crearea unor
modele de risc în anumnite zone limitative. Astfel, se pot adopta modele exietente pentru
predicţia bolilor utilizat pentru suprafeţe extinse, pe termen lung, privitor la politicile şi
priorităţiile de cercetare utilizând seturi de date meteo ca WorldClim (Hijmans et al.,
2005) sau CRU CL 2.0 (New et al., 2002).

CAPITOLUL III
BOLILE CULTURII CARTOFULUI

Bolile culturii cartofului pot fi provocate de cauze diferite, existând o serie de
măsuri de combatere în funcţie de specificul bolilor (BAICU şi SAVESCU, 1986;
BAICU şi ŞESAN, 1994; SAVESCU, 1986; FLORIAN, 1994, 2001; FLORIAN şi
OROIAN,

2002;

LORIA

şi

ZITTER,

2000;

ZISKA

şi

RUNION,

2007

www.plantdepommedeterre.org/pages/maladies) şi a condiţiilor pedo – climatice
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specifice zonelor de cutură (GARETT şi colab., 2006; JONES şi colab., 1997:
MENDELSOHN şi colab., 2001).
După etiologia şi natura agenţilor care le provoacă, bolile plantelor pot fi:
 Boli infecţioase (parazitare)
 Boli neinfecţioase (fiziologice)
Bolile infecţioase apar datorită infecţiilor produse de următoarele grupe de agenţi
fitopatogeni:
 Virusuri – bolile cauzate fiind denumite viroze
 Bacterii - bolile cauzate fiind denumite bacterioze
 Ciuperci - bolile cauzate fiind denumite micoze
 Micoplasme - bolile cauzate fiind denumite micoplasmoze
Bolile neinfecţioase pot fi cauzate de acţiunea nefavorabilă a factorilor de mediu
asupra plantelor (căldură, frig, umiditate ridicată, secetă, poluare, etc.) sau de aplicarea
necorespunzătoare a unor verigi din tehnologia de cultură.
Bolile care se manifestă an de an în aceleaşi zone, cu intensităţi diferite, se numesc
boli endemice, determinând endemii. Altele se manifestă într-un ritm foarte rapid,
cauzând epifiţii puternice (CSÉP, 2003).

CAPITOLUL IV
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII
Scopul prezentei teze de doctorat îl constituie cartarea riscului de îmbolnăvire la
mană şi alternarioză, ca urmare a atacului ciupercilor Phytophtora infestans şi Alternaria
solani asupra a celor mai cultivate soiuri de cartof în judeţul Cluj, respectiv soiul
semitârziu Redsec şi semitimpuriu Roclas.
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.
V

Teză de doctorat - Rezumat

Cristian MĂLINAŞ

 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.
 Utilizarea metamodelelor cu predictori în vederea evidenţierii gradului de atac al
manei şi alternariozei la cartof.
 Implementarea metamodelelor cu predictori în integrarea datelor obţinute în
condiţiile evoluţiei factorilor abiotici în cadrul fiecărei scheme de tratament,
estimarea corelaţiilor simple dintre aceştia şi gradele de atac şi evidenţierea
factorilor abiotici studiaţi cu cea mai mare importanţă în manifestarea bolilor luate
în studiu, în vederea stabilirii impactului tratamentelor asupra producţiei.
 Caratrea riscului la îmbolnăvirea produsă de atacul ciupercilor Phytophtora
infestans şi Alternaria solani, pe baza rezultatelor estimărilor gradelor de atac în
interacţiune cu factorii abiotici analizaţi şi soluţiile de tratament şi fertilizare
practicate în câmpurile experimentale.

CAPITOLUL V
MATERIAL ŞI METODĂ

Experimentele s-au realizat în patru zone ale judeţului Cluj (Fig. 7), în care cultura
cartofului este o tradiţie.
Astfel, culturile au fost plasate în următoarele zone:
 Pădurenii
 Jucu
 Vâlcele
 Poieni.
Materialul biologic utilizat a fost reprezentat de două soiuri de cartof autohtone,
respectiv Redsec și Roclas.
VI
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Fig. 7. Localizarea câmpului experimental (sursa: www.google.com)
Interpretarea rezultatelor s-a realizat în baza prelucrării statistice a datelor obţinute
prin cele mai moderne metode statistice la care s-a avut acces, respectiv programul
STATISTICA v 7.0.
Cartografierea s-a realizat prin combinarea metodologiilor manuală şi digitală,
prin următoarele metode şi reprezentări cartografice: hărţi în figuri proporţionale, hărţi în
izolinii, hărţi de repartiţie prin puncte, hărţi de fluxuri şi reţele (linii de mişcare), hărţi
prin areale, hărţi prin metoda fondului calitativ. Programele utilizate au fost atât
programe de desen (Paint,CorelDraw), cât şi GIS pentru reprezentările cartografice
tematice (Herbei, 2002; Osaci-Costache, 2008).

VII
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CAPITOLUL VI
REZULTATE ŞI DISCUŢII

6.1. STUDIUL FACTORILOR CLIMATICI ÎN CÂMPURILE EXPERIMENTALE
LOCALIZATE ÎN JUDEŢUL CLUJ
Datorită faptului că în niciunul dintre câmpurile experimentale nu s-au întregistrat
diferenţe asigurate statistic la pragul de semnificaţie 5% între mediile anuale, în vederea
analizei factorilor climatici studiaţi s-a luat în considerare media întregii perioade
experimentale, corespunzătoare perioadei aprilie-septembrie 2012-2014.
Parametrii climatici monitorizaţi sunt:, temperatura, punctul de rouă, umiditatea,
presiunea atmosferică viteza vântului şi regimul pluviometric. Între aceştia, la nivelul
fiecărui câmp experimental s-au înregistrat corelaţii de la slabe la puternice asigurate
statistic la diferite praguri de semnificaţie, ceea ce a permis aplicarea analizei factoriale în
vederea identificării celor mai importanţi factori climatici ce afectează manifestarea
gradului de atac al manei şi alternariozei. În toate câmpurile experimentale aceştia au fost
temperatura şi umiditatea.
6.2. STUDIUL GRADELOR DE ATAC ALE Phytophtora infestans ŞI Alternaria solani
LA CULTURILE DE CARTOF DIN CÂMPURILE EXPERIMENTALE LOCALIZATE
ÎN JUDEŢUL CLUJ, 2012-2014
Evoluţiile gradelor de atac ale celor două soiuri de cartof luate în studiu,
semitârziu şi semitimpuriu, Redsec şi respectiv Roclas, au prezentat diverse graduări în
funcţie de soi, tipul de fertilizare administrat natura tratamentului şi condiţii climatice.
În toate câmpurile experimentale, conform analizei factoriale, cei mai importanţi
factori în manifestarea manei şi alternariozei s-au dovedit a fi fertilizarea şi tratamentul.
În toate cazurile, produsul convenţional Infinito 687,5 SC s-a dovedit cel mai eficace în
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combaterea manei, iar Alcupral 50 PU în combarea alternariozei. Soluţiile de fertilizare
cele mai eficiente s-au dovedit cele minerale.

6.3. CARTAREA RISCULUI ATACULUI MANEI SI ALTERNARIOZEI LA
CULTURILE DE CARTOF DIN CÂMPURILE EXPERIMENTALE LOCALIZATE ÎN
JUDEŢUL CLUJ, 2012-2014

Evoluţiile gradelor de atac ale manei şi alternariozei înregistrate la cele două
soiuri de cartof luate în studiu, semitârziu şi semitimpuriu, Redsec şi respectiv Roclas, în
condiţiile experimentale ale judeţului Cluj, au prezentat diverse graduări în funcţie de
soi, tipul de fertilizare administrat natura tratamentului şi condiţiile climatice.
În studiul de faţă, prin aplicarea metamodelelor cu predictori, s-a realizat atât
cuantificarea, cât şi cartarea riscului atacului ciupercilor Phytophtora infestans şi
Alternaria solani la două soiuri de cartof cu cea mai mare răspândire în judeţul Cluj,
respectiv soiul semitârziu Redsec şi cel semitimpuriu Roclas, în patru câmpuri
experimentale reprezentative pentru cultura cartofului în arealul experimental (Fig. 7).
Datorită faptului că, în urma analizei factoriale, umiditatea şi temperatura s-au
dovedit a fi cei mai importanţi factori climatici implicaţi atât în manifestarea manei cât şi
a alternariozei în judeţul Cluj, s-a optat pentru evidenţierea atacului bolii exprimat ca
medie pe cei trei ani experimentali, 2012-2014, pe ansamblul celor patru graduări ale
tratamentelor fitosanitare şi celor trei graduări ale fertilizării, în funcţie de raportul
umiditate, temperature, exprimate, la rândul lor, ca medii pe întreaga perioadă
experimentală.
Se constată faptul că, în ansamblu, în condiţiile aceloraşi variante experimentale,
în cadrul cărora s-au practicat tehnologii identice de fertilizare şi tratament fitosanitar, au
fost înregistrate valori diferite ale atacului ciupercilor Phytophtora infestans şi Alternaria
IX
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solani la soiurile de cartof studiate (Fig. 139). În ceea ce priveşte atacul manei, la ambele
soiuri de cartof, cele mai mari grade de atac au fost raportate în câmpul experimental
localizat în Poieni, caracterizat, pe întreaga perioadă experimentală, de cea mai mare
umiditate medie (73,09%) şi de cea mai redusă temperatură medie (16,70ºC).

Fig. 139.Atacul manei şi alternariozei la soiurile de cartof Redsec şi Roclas, în câmpurile
experimentale localizate în judeţul Cluj, 2012-2014

X
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LEGENDĂ
SOIUL DE CARTOF REDSEC
NEFERTILIZAT

FERTILIZAT CU N15P15K15
- NETRATAT
- ALCUPRAL 50 PU
- INFINITO 687,5 SC
PU
- MIMOTEN+ZYTRON

FERTILIZAT CU COMPOST

- NETRATAT
- ALCUPRAL 50 PU
- INFINITO 687,5 SC
PU
- MIMOTEN+ZYTRON

- NETRATAT
- ALCUPRAL 50 PU
- INFINITO 687,5 SC PU
- MIMOTEN+ZYTRON

SOIUL DE CARTOF ROCLAS
NEFERTILIZAT

FERTILIZAT CU N15P15K15

- NETRATAT
- ALCUPRAL 50 PU
- INFINITO 687,5 SC
PU
- MIMOTEN+ZYTRON

- NETRATAT
- ALCUPRAL 50 PU
- INFINITO 687,5 SC
PU
- MIMOTEN+ZYTRON
AT CU COMPOST

- NETRATAT
- ALCUPRAL 50 PU
- INFINITO 687,5 SC
PU
- MIMOTEN+ZYTRON
FERTILIZ

Valorile gradelor de atac:  - intermediare,  - mari,  - mici

Rezultate distincte sunt raportate în ceea ce priveşte atacul ciupercii Alternaria
solani. Câmpul experimental localizat în Jucu este caracterizat de cel mai ridicat atac al
alternariozei, egal cu 17,28%, la soiul de cartof semitârziu Redsec, în timp ce soiul de
cartof semitimpuriu Roclas a fost mai susceptibil la atacul patogenului în condiţiile
climatice ale câmpului experimental localizat în Vâlcele, unde s-a raportat un grad de
atac egal cu 21,53% (Fig. 139).
Atacul manei, la soiul de cartof semitârziu Redsec, în cadrul experienţei
trifactoriale cu patru graduări desfăşurate pe parcursul a trei ani, 2012-2014, a înregistrat
cele mai mari valori în câmpul experimental localizat în Poieni, respeciv 14,47%, unde sa raportat şi cel mai mare raport umiditate/temperatură, egal cu 4,38 (Fig. 140). Cele mai
mici valori au fost înregistrate în câmpul experimental din Vâlcele, respective 13,30%
corespunzător celui mai mic raport umiditate/temperatură, care este egal cu 3,48 (Fig.
140).
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Valori intermediare corespund câmpurilor experimentale localizate în Pădurenii,
unde gradul de atac este egal cu 14,21% la un raport umiditate/temperatură de 3,92 şi
Jucu, unde gradul de atac egal cu 13,83%, corespunde unui raport umiditate/temperatură

H/t

egal cu 3,79 (Fig. 140).
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Fig. 140.Atacul manei la soiul de cartof Redsec, în funcţie de raportul
umiditate/temperatură, în câmpurile experimentale localizate în judeţul Cluj, 2012-2014
În cadrul experienţei trifactoriale cu patru graduări desfăşurate pe parcursul a trei
ani, 2012-2014, atacul manei la soiul de cartof semitimpuriu Roclas, similar cu situaţia
înregistrată în cazul soiului de cartof Redsec, atacul manei a înregistrat cele mai mari
valori, respeciv 15,98%, în câmpul experimental localizat în Poieni, corespunzător celui
mai mare raport umiditate/temperatură, egal cu 4,38 (Fig. 141). Cele mai mici valori au
fost înregistrate în câmpul experimental din Vâlcele, respectiv 14,37% corespunzător
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celui mai mic raport umiditate/temperatură, care este egal cu 3,48 (Fig. 141). Valori
intermediare corespund câmpurilor experimentale localizate în Pădurenii, unde gradul de
atac este egal cu 15,47% la un raport umiditate/temperatură de 3,92 şi Jucu, unde gradul
de atac egal cu 15,02%, corespunde unui raport umiditate/temperatură egal cu 3,79 (Fig.

H/t

141).
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Fig. 141.Atacul manei la soiul de cartof Roclas, în funcţie de raportul
umiditate/temperatură, în câmpurile experimentale localizate în judeţul Cluj, 2012-2014
Privitor la atacul alternariozei la soiul de cartof semitârziu Redsec, în cadrul
experienţei trifactoriale cu patru graduări desfăşurate pe parcursul a trei ani, 2012-2014,
se remarcă faptul că înregistrat cele mai mari valori în câmpul experimental localizat în
Jucu, respeciv 17,28%, unde s-a identificat un raport umiditate/temperatură, egal cu 3,92
(Fig. 142). Cele mai mici valori au fost înregistrate în câmpul experimental din Poieni,
respectiv 13,26% corespunzător celui mai mare raport umiditate/temperatură, care este
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egal cu 4,38 (Fig. 142). Valori intermediare corespund câmpurilor experimentale
localizate în Pădurenii, unde gradul de atac este egal cu 14,36% la un raport
umiditate/temperatură de 3,92 şi Vâlcele, unde gradul de atac egal cu 14,92%,

H/t

corespunde unui raport umiditate/temperatură egal cu 3,48 (Fig. 142).
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Fig. 142.Atacul alternariozei la soiul de cartof Redsec, în funcţie de raportul
umiditate/temperatură, în câmpurile experimentale localizate în judeţul Cluj, 2012-2014
La celălalt soi de cartof luat în studiu, respectiv soiul semitimpuriu Roclas, în
cadrul experienţei trifactoriale cu patru graduări desfăşurate pe parcursul a trei ani, 20122014, spre deosebire de situaţia înregistrată în cazul soiului de cartof Redsec, atacul
manei a înregistrat cele mai mari valori, respeciv 21,53%, în câmpul experimental
localizat în Vâlcele, corespunzător celui mai celui mai mic raport umiditate/temperatură,
care este egal cu 3,48 (Fig. 143). Cele mai mici valori au fost înregistrate în câmpul
experimental din Poieni, respectiv 20,02% corespunzător celui mai mare raport
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umiditate/temperatură, care este egal cu 4,38 (Fig. 143). Valori intermediare corespund
câmpurilor experimentale localizate în Pădurenii, unde gradul de atac este egal cu
20,46% la un raport umiditate/temperatură de 3,92 şi Jucu, unde gradul de atac egal cu

H/t

20,90%, corespunde unui raport umiditate/temperatură egal cu 3,79 (Fig. 143).
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Fig. 143.Atacul alternariozei la soiul de cartof Roclas, în funcţie de raportul
umiditate/temperatură, în câmpurile experimentale localizate în judeţul Cluj, 2012-2014
Studiul de față evidențiază faptul că la atacul ciupercii Phytophtora infestans atât
soiul de cartof semitârziu Redsec (Fig. 140), cât şi soiul de cartof semitimpuriu Roclas
(Fig. 141) prezintă susceptibilitate similar, în condițiile experimentale caracteristice
arealelor studiate, respectiv cea mai mare în câmpul experimental localizat în Poieni și
cea mai mică în cel localizat în Vâlcele.
În aceleași condiții experimentale de fertilizare și tratamente, se evidențiază, însă,
la cele două soiuri de cartof studiate, respectiv semitârziu Redsec (Fig. 142 şi
semitimpuriu Roclas (Fig. 143), susceptibilități diferite la atacul ciupercii Alternaria
solani în condiţiile climatice specifice pentru fiecare dintre cele patru câmpuri
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experimentale analizate. Astfel, la soiul de cartof Redsec, atacul ciupercii Alternaria
solani este mai maxim în câmpul experimental localizat în Jucu, iar la soiul Roclas în
Vâlcele. Pentru ambele soiuri de cartof luate în studiu, cele mai scăzute grade de atac ale
patogenului au fost înregistrate în câmpul experimental localizat în Poieni.

CAPITOLUL VI
CONCLUZII

Implementarea metamodelelor cu predictori în vederea cartării riscului la
îmbolnăvire a culturilor de cartof sub influenţa condiţiilor climatice ale judeţului Cluj,
prin utilizarea de metamodele cu predictori, a condus la o serie de concluzii, relevante
atât pentru fiecare dintre cele patru câmpuri experimentale analizate în judeţul Cluj,
respectiv Pădurenii, Jucu, Vâlcele şi Poieni, cât şi pentru întreg arealul experimental,
astfel:
1. La nivelul tuturor câmpurilor experimentale, analiza factorială a evidenţiat faptul
că doar temperatura şi umiditate sunt responsabile de cea mai mare parte din
varianţă, ceea ce a condus la considerarea doar a acestor parametrii în analizele
ulterioare.
2. Studiul gradelor de atac ale manei şi alternariozei la cele două soiuri luate în
studiu, respectiv Redsec şi Roclas, a evidenţiat diverse graduări ale acestora, în
funcţie de soi, tipul de fertilizare administrat natura tratamentului şi condiţii
climatice specifice fiecărui areal, din judeţul Cluj, luat în studiu.

3. Cartarea riscului la îmbolnăvirile produse de atacului ciuperciilor
Phytophtora infestans şi Alternaria solani, la soiurile de cartof Redsec şi
Roclas, a condus la obţinerea hărţilor de risc, ce evidenţiază, atât cele mai
adecvate şi/sau neadecvate tratamente fitosanitare şi soluţii de fertilizare, cât şi
evoluţia generală a riscului la atacul manei, în contextul climatic specific arealului
luat în studiu.
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4. Studiul de față evidențiază faptul că la atacul ciupercii Phytophtora infestans atât
soiul de cartof semitârziu Redsec, cât şi soiul de cartof semitimpuriu Roclas
prezintă susceptibilitate similară, în condițiile experimentale caracteristice
arealelor studiate, respectiv cea mai mare în câmpul experimental localizat în
Poieni și cea mai mică în cel localizat în Vâlcele. În aceleași condiții
experimentale de fertilizare și tratamente, se evidențiază, însă, la cele două soiuri
de cartof studiate, respectiv semitârziu Redsec şi semitimpuriu Roclas,
susceptibilități diferite la atacul ciupercii Alternaria solani în condiţiile climatice
specifice pentru fiecare dintre cele patru câmpuri experimentale analizate. Astfel,
la soiul de cartof Redsec, atacul ciupercii Alternaria solani este mai maxim în
câmpul experimental localizat în Jucu, iar la soiul Roclas în Vâlcele. Pentru
ambele soiuri de cartof luate în studiu, cele mai scăzute grade de atac ale
patogenului au fost înregistrate în câmpul experimental localizat în Poieni.
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