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l. Produsul: 
 
   1.1. Denumire: Fitokondi 

 
1.2. Substanţă activă, compoziţie:  
 
Conţinut de substanţă activă Extract apos din plante medicinale 80%, extract apos 

de biohumus 13,3%, săpun de potasiu 6,6%, uleiuri 
volatile 0,1%, ulei de rapiţă 95% 

 
1.3. Producător, distribuitor, beneficiar:  
 
Beneficiar: Volánpack ZRT (SA cu CÎ), 1108 Budapest, str. Kozma nr. 8. 

  
2. Planta: 
 
  2.1. Denumire specie (în română): cartof    
          Denumire specie (în latină): Solanum tuberosum      
            
                     Soi: Agria  
 
  2.2. Data semănatului, plantării: 03.04.2010 
 
  2.3. Cantitate de seminţă: 2,2 to/ha    
 
  2.4. Adâncimea de semănat: 15 cm 
   
  2.5. Cultură premergătoare: porumb 
 
  2.6. Suprafaţa de plantare, (distanţa între rânduri şi plante), modul cultivării:  
          75 cm x 25 cm 
 
  2.7. Alte caracteristici, omogenitate, gradul de infectare: efectiv de plante omogen,  
          sănătos 
   
  2.8. Data, modul recoltării: 05.09.2010; culegerea cu mâna a recoltei de pe 10 ml pe  
          parcelă  
 
 
3. Locul experimentării: 
 
  3.1. Judeţ, localitate, fabrică: 
 

         Judeţul Fejér, Kápolnásnyék, terenul agricultorului SCHIEDER Ferenc 
 
  3.2. Tipul de sol genetic: cernoziom calcaros 
 
  3.3. Felul de sol fizic: argilos 
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  KA:  38 
  pHKCl:     7,55 
   
 
  3.4. Evaluarea stării alimentării cu substanţă nutritivă (date în anexă): Alimentarea cu 

substanţă nutritivă a terenului experimental este considerată bună şi din punctul 
de vedere al macro- şi microelementelor.  

 
  3.5. Cantitatea şi modul completării ulterioare cu substanţă nutritivă (kg/ha): 
 

 N P2O5 K2O 
bază 120 120 120 
cap 0 0 0 

total 120 120 120 
total în cei doi ani 

precedenţi  
220 120 120 

îngrăşământ organic în 
termen de trei ani  

anul: 2008.   cantitate: 30 to/ha 

 
 
4. Instalarea experimentului: 
 
  4.1. Dimenisuni parcelă: 2 m x 30 m 
 
  4.2. Nr. repetări: 4 
 
  4.3. Amplasare (cu schiţă): 
 

2 3 4 1 
    

3 4 1 2 
    

4 1 2 3 
    

1 2 3 4 
 
 
4.4. Date privind tratamentele: 

Tratamente 
 

Doza 
 

Data Fenofază Modalitate 
Cantitate 

de apă 
l/ha 

1. Control netratat - - - - - 

2. Control standard 
     (Biokál 1) 5,0 l/ha 

25.05.2010 
10.06.2010 
06.07.2010 

a) Închiderea rândurilor (BBCH35) 
b) Mijlocul înfloririi (BBCH 68) 
c) Creşterea tuberculului (BBCH75) 

Pulverizarea 
plantelor  300 

3. Fitokondi + Melius 4,0 l/ha + 
2,0 l/ha 

25.05.2010 
10.06.2010 
06.07.2010 

a) Închiderea rândurilor (BBCH35) 
b) Mijlocul înfloririi (BBCH 68) 
c) Creşterea tuberculului (BBCH75) 

Pulverizarea 
plantelor 300 
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4.5. Date tehnice de aplicare 

 
Data Instrument Capde pulverizare Presiune Solubi-

litate 
Aplicabi-

litate 
25.05.2010 PP-01-HT Tee Jet 11003 3 Bună Bună 
10.06.2010 PP-01-HT Tee Jet 11003 3 Bună Bună  
06.07.2010 PP-01-HT Tee Jet 11003 3 Bună Bună  

 
   
4.6. Date meteorologice la aplicare 
 

Data 
Temperatura Vânt Precipitaţii în termen de o zi 

°C m/s Timp curs după 
tratament (ore) 

Cantitate 
(mm) 

25.05.2010 20,1 0,5 10 12 
10.06.2010 22,3 0,5 - - 
06.07.2010 22,7 0 - - 

 
 
  4.7. Acţiune fitotoxică: Nu a fost. 
 
 
5. Lucrări de protecţia plantelor şi alte lucrări agrotehnice:  
 
 Combaterea buruienilor: Sencor 70 WG (1,0 kg/ha) + Dual Gold 960 EC  
              (1,5 l/ha) (04.11.) 

 

Combaterea insectelor:    Actara 25 WG  80 g/ha  (08.05) 
                           Apacs  50 WG  50 g/ha (19.06) 
 

Combaterea micozelor:    Curzate R  3,0 kg/ha   (20.07) 
 

 
6. Condiţii meteorologice în perioada de vegetaţie: (date în anexă): 

 
Condiţii meteorologice în perioada cercetării 

 

Luna  Temperatura 
medie (°C) 

Nr. zile de arşiţă, 
cu temperatură 

peste 30°C 

Precipitaţii  
(mm) 

Nr. de zile cu 
precipitaţii  

Aprilie  12,9 1 64 7 
Mai 17,3 7 176 18 

Iunie 21,5 14 211 12 
Iulie 26,0 25 52 5 

August  22,5 16 137 12 
Până la 05 

septembrie 
15,5 - - - 

4. Fitokondi +Melius 6,0 l/ha + 
2,0 l/ha 

25.05.2010 
10.06.2010 
06.07.2010 

a) Închiderea rândurilor (BBCH35) 
b) Mijlocul înfloririi (BBCH 68) 
c) Creşterea tuberculului (BBCH75) 

Pulverizarea 
plantelor 300 
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Lunile de iarnă au fost mai calde decât în mod obişnuit, timpul a răcit mai puternic numai 
în decada a doua a lunii decembrie, respectiv decada a treia a lunii ianuarie. Precipitaţiile 
de iarnă - majoritatea căzută sub formă de zăpadă - până în primăvară a umezit şi 
straturile de sol mai inferioare. Primăvara a fost răcoroasă, şi cu excepţia lunii mai cu 
precipitaţii. Precipitaţiile din decada a doua a lunii aprilie au favorizat germinaţia 
cartofului. Ploaia în cantitate-record din luna mai, în mijlocul lunii s-a asociat cu vânt 
furtunos timp de mai multe zile. Vremea ploioasă a continuat şi în lunile de vară, ceea ce a 
favorizat răspândirea dăunătorilor, însă a întemeiat şi posibilitatea unei recolte bune.  

 
7. Data intervenierii fenofazelor mai importante:  

 
             Răsărire:    25.04.2010 (BBCH 09) 
             Închiderea rândurilor: 25.05.2010 (BBCH 35) 
             Înflorire:    10.06.2010 (BBCH 65) 
             Creşterea tuberculului: 06.07.2010 (BBCH 75) 
 Moartea frunzelor:  25.08.2010 (BBCH 99) 
 
8. Parametrii analizaţi şi metoda, data, fenofaza cântăririi sau luării probei:  
 

Analize pe teren arabil: 
 

 Observaţii fenologice continue 
 Teste de fitotoxicitate după tratamente  
 Cântărirea producţiei (recoltarea producţiei de pe 10 metri lineari pe parcelă):  
 05.09.2010 

  

Analize de laborator: 
         

Examinarea uniformităţii dimensiunii tuberculelor (4 x 50 tubrculi / parcelă ): 
20.09.2010 

 
 
9. Evaluarea rezultatului experimentului, sugestii de specilitate (datele în anexele ataşate): 
  

Rezultatele testărilor efectuate pe câmp:  
 

Experimentul l-am prezentat la Kápolnásnyék, pe terenul unui fermier privat, pe sol 
cernoziom calcaros. În baza rezultatelor anexate, alimentarea cu substanţă nutritivă a 
terenului experimental este considerată bună şi din punctul de vedere al macro- şi 
microelementelor. În interesul diminuării la minim a pagubei provenite din călcare, 
parcelele le-am marcat în rândurile extreme ale parclei de cartofi, tratamentele le-am 
efectuat cu pulverizator portabil în spate cu motor. Pe parcursul experimentului, în 
continuare am efectuat toate măsurările, analizele în plantaţia din rândul de mijloc al 
parcelei, în interesul evitării efectului de margine. 
 
Produsele analizate le-am aplicat de trei ori, cu ocazia închiderii rândurilor la cartof, cu 
ocazia înfloririi şi în perioada creşterii intensive a tuberculului. Tratamentele nu au cauzat 
modificări vizibile, impact fitotoxic. La sfârşitul experimentului am cântărit cantitatea 
producţiei şi am efectuat examinarea uniformităţii dimensiunii tuberculelor. Rezultatele le-
am prelucrat cu metoda analizei de varianţă unifactoriale.  
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Conform observaţiei noastre, pe parcelele tratate uscarea frunzelor s-a desfăşurat cu cca 
zece zile mai târziu, fotosinteza, asimilarea la plante a ţinut pe o perioadă mai lungă, a 
decalat perioada încorporării substanţelor nutritive. 
 
După săparea a câte zece rânduri de cartofi pe parcelă, recoltarea am efectuat-o manual. 
Am cântărit producţia totală pe parcelă, şi din aceasta am calculat producţia medie pe 
hectar. 
 

Rezultatele recoltei pe hectar sunt cuprinse în tabelul 1. Se poate vedea că, ambele doze ale 
produsului analizat a generat rezultate mai bune şi la controlul netratat, şi la controlul 
standard. Doza mai scăzută a mărit producţia cu 2,4%, iar doza mai mărită cu cca 4%. 
Creşterea producţiei obţinute la efectul dozei mai mărite este de 966 kg pe hectar, ceea ce 
faţă de controlul netratat, înseamnă diferenţe semnificative (Tabelul 2).  
 
Rezultatele analizelor de laborator: 
 

Cei 5 x 50 de tuberculi aleşi pe parcele în mod aleatoriu, le-am împărţit în două fracţiuni, 
cei mai mici (sub 70 g) au ajuns în fracţiunea de tubercul de plantat, cele mai mari în 
fracţiunea de tubercul alimentar. Am examinat schimbarea procentului celor două 
fracţiuni, în funcţie de tratamente. 
 

Se poate vedea că, pe parcelele tratate a crescut numărul tuberculilor mai mari, procentul 
fracţiunii alimentare a fost mai ridicat. Procentul tuberculilor de mărime alimentară a 
crescut cu cca 5% la acţiunea dozei mai scăzute a combinaţiei de Fitokondi + Melius, iar în 
cazul dozei mai mărite a crescut cu aproape 10% (Tabelul 3).  

 

 
Însumând condiţiile şi rezultatele experimentului se poate constata că, am obţinut rezultate 
pozitive şi în condiţii de vreme extrem de ploioasă, foarte diferite de cele obişnuite. Rezultatele 
crescute demonstrează eficienţa biologică a produselor Fitokondi + Melius.  
 
Velence, la 18 octombrie 2010 

 
 

 
        Dr. PÁLMAI Ottó                    TÓTH László  
                Director,       Coordonator experiment, 
semnătura ss indescifrabilă.    semnătura ss indescifrabilă. 
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Anexa 1 
 

 
 

Rezultatele analizei solului terenului  
(Kápolnásnyék, 20.04.2010) 

 
 

Parametru măsurat Proba I. Proba II. 
pH(KCl) 7,60 7,50 
KA 36,00 40,00 
Sare           % 0,02 0,02 
CaCO3           % 8,00 5,00 
Humus     % 3,24 3,48 
(NO2+NO3)-N             mg/kg 13,00 18,00 
P2O5                                               mg/kg 345,00 367,00 
K2O                                mg/kg 475,00 440,00 
Na                                  mg/kg 19,5 24,5 
Mg                                 mg/kg 153,00 135,00 
SO4-S                             mg/kg 12,00 10,00 
Mn                                 mg/kg 13,50 18,00 
Zn                                  mg/kg 1,56 1,75 
Cu                                  mg/kg 2,45 2,32 
Fe                                   mg/kg 62,40 54,00 
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Anexa 2 
 
 

Limitele alimentării solului cu substanţe nutritive 
pe sol cernoziom calcaros 

  
 
 

Valori limită ale conţinutul de humus al solului  
(pentru evaluarea alimentării N) 

 
 

Textură Humus % 
 foarte slab slab mediu bun  foarte bun 

> 42 2,00 2,01-2,40 2,41-3,00 3,01-4,00 4,01 < 
< 42 1,50 1,51-1,90 1,91-2,50 2,51-3,50 3,51 < 

 
 
 
 

Valorile limită ale conţinutului de P solubil al solului  
 
 

CaCO3 % AL-solubil P2O5 (ppm) 
 foarte slab slab mediu bun  foarte bun 

> 1 50 51-90 91-150 151-250 251-450 
< 1 40 41-80 81-130 131-200 201-401 

 
 

Valorile limită ale conţinutului de K solubil al solului 
 

Textură AL-solubil K2O (ppm) 
 foarte slab slab mediu bun  foarte bun 

> 42 100 101-160 161-240 241-350 351-550 
< 42 80 81-130 131-200 201-300 301-500 

 
 
Subsemnata HORVATH Susana-Maria-Lidia, traducător autorizat cu Autorizaţia nr. 
31224 prin Ordinul M. J. nr. 576/C/2011, certific exactitatea traducerii cu textul 
documentului original, în limba maghiară, care mi-a fost prezentat 
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