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Evaluarea biologică a impactului produsului  
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neagră, efectuată în sistemul de asigurare a calităţii GEP 
 
 
l. Produsul: 
 
   1.1. Denumire: Fitokondi 

 
1.2. Substanţă activă, compoziţie:  extract apos din plante medicinale 80% 
          extract apos de biohumus 13,3% 
          săpun de potasiu 6,6% 
          uleiuri volatile 0,1% 

 
1.3. Producător: Volánpack ZRT (SA cu CÎ) Budapest 
        Beneficiar: Volánpack ZRT (SA cu CÎ) Budapest 
        Persoana de contact: LáNSZKI Imre 
       

 
2. Planta: 
 
  2.1. Denumire specie (în română): Coacăză neagră  
          Denumire specie (în latină): Ribes nigrum       
           
                     Soi: Fertődi  
 
  2.2. Data semănatului, plantării: 2003 
 
  2.6. Suprafaţa de plantare, (distanţa între rânduri şi plante), modul cultivării: 2 x 2 metri 
 
  2.7. Alte caracteristici, omogenitate, gradul de infectare: plantaţie omogenă, fără boli,  
          agenţi patologici, buruieni 
   
 
3. Locul experimentării: 
 
  3.1. Judeţ, localitate, fabrică: 
 

         Judeţul Nógrád, Ipolyvece 
 
  3.2. Tipul de sol genetic: aluvionar necarbonat cu conţinut de humus 
 
  3.3. Felul de sol fizic: argilos 
  KA:  51 
  pHKCl:     6,47 
     
 
  3.5. Cantitatea şi modul completării ulterioare cu substanţă nutritivă (kg/ha): 
          În toamna anului 2009 s-a aplicat îngrăşământ organic în cantitate de 50 to/ha. 
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4. Instalarea experimentului: 
 
  4.1. Dimenisuni parcelă: parcelă mică 
 
  4.2. Nr. repetări: 4 
 
  4.3. Amplasare (cu schiţă): 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
4 
 

3 
 

4 
 

1 
 

 
2 
 

2 
 

1 
 

4 
 

 
3 
 

4 
 

3 
 

2 
 

 
1 
 

             
 
4.4. Date privind tratamentele: 
 

 
4.5. Date tehnice de aplicare: 

 
Data Instrument Cap de 

pulverizare 
Presiune Solubilitate Aplicabilitate 

29.05.2010 Pompă de 
stropit de spate 

TeeJet11004 2,5 bar Bună corespuzătoare 

12.06.2010 Pompă de 
stropit de spate 

TeeJet11004 2,5 bar bună corespunzătoare 

26.06.2010 Pompă de 
stropit de spate 

TeeJet11004 2,5 bar bună corespunzătoare 

  
  

 

Tratamente 
 

Doză 
 

Data aplicării Modalitate Cantitatea 
de apă 

1. Netratat   -  

2. Biokál 01 5,0 l/ha De la începutul înfloririi de trei ori, 
din 2 în 2 săptămâni 

Pompă de stropit 
de spate 800 l/ha 

3. Fitokondi+ Melius 4,0 + 2,0 l/ha De la începutul înfloririi de trei ori, 
din 2 în 2 săptămâni 

Pompă de stropit 
de spate 800 l/ha 

4. Fitokondi +Melius 6,0 + 2,0 l/ha De la începutul înfloririi de trei ori, 
din 2 în 2 săptămâni 

Pompă de stropit 
de spate 800 l/ha 
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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) 

29.05.2010 19 0 - 1 - - 
12.06.2010 22 0 - 1 - - 
26.06.2010 20 0 - 1 - - 

 
  4.7. Acţiune fitotoxică: Nu a fost fitotoxic nici un tratament, nici o dată.  
 
 
5. Lucrări de protecţia plantelor şi alte lucrări agrotehnice:  
 Eliminarea buruienilor, prin săpare manuală. În plantaţie nu s-au efectuat alte lucrări de  
 protecţie a plantelor. 
 
 
6. Condiţii meteorologice în perioada de vegetaţie: (date în anexă): 

În anul curent a fost caracteristică vreme mai răcoroasă şi cu precipitaţii mult mai multe, 
ceea ce nu a fost optim întotdeauna pentru plantele de cultură. 
 

7. Data intervenierii fenofazelor mai importante: 
 
Mai 2010 Dezvoltarea florilor    BBCH 51 - 59 
05.05.2010 Începutul înfloririi   BBCH 60 - 61 
02.06.2010 Sfârşitul înfloririi   BBCH 69 - 70 
10.06.2010 Dezvoltarea fructelor  BBCH 71 - 79 
20.06.2010 Coacerea fructelor   BBCH 80 - 87 
09.07.2010 Recoltare 
 
 
8. Parametrii analizaţi şi metoda cântăririi sau luării probei:  
 
- Evaluarea condiţiei plantei: înainte de fiecare tratament, respectiv înainte de recoltă.  
  Metoda: vizualizarea tuturor arbuştilot pe parcelă (starea de sănătate a frunzelor,     
  caracterizarea înfloririi, cântărirea producţiei, determinările caracteristicilor recoltei). 
- Cântărirea producţiei recoltate: întreaga producţie s-a recoltat ş s-a cântărit pe parcele. 
 
 
9. Evaluarea rezultatului experimentului, sugestii de specilitate (datele în anexele ataşate): 
    (date în tabelele anexate) 

 
 

Experimentul a fost instalat în 29 mai 2010, când tratamentele necesare au fost aplicate cu 
pompa de stropit de spate, la începutul înfloririi plantei de cultură. Atunci starea de 
sănătate respectiv înflorirea plantei de cultură a fost netulburată. 
 
Evaluarea sindromei fitotoxice în toate cazurile s-a efectuat în a doua, treia zi după 
tratament. În tratamente nu s-a observat nici un fel de sindromă fitotoxică, în nici unul 
dintre cazuri. 
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În urma instalării, produsul s-a aplicat încă de două ori, din 2 în 2 săptămâni. 
 
Până la recoltă, frunzele au fost sănătoase pe arbuştii trataţi şi netrataţi, nu a fost vizibilă 
nici o diferenţă dintre arbuştii trataţi şi netrataţi. În privinţa creşterii boabelor, coacerii 
boabelor au fost diferenţe vizibile, deoarece procesele biologice s-au desfăşurat mai 
uniform pe parcelele tratate. Faţă de parcelele de control creşterea a durat mai mult, adică 
boabele au început să se coloreze cu câteva zile mai târziu. În acest parametru vizibil, 
perceptibil, parcelele tratate s-au separat de parcelele netratate. Însă între tratamente nu s-
au putut observa diferenţe remarcabile. 
 
La recoltă s-au putut culege mai uşor boabele pe parcelele netratate, deoarece pe aceste 
parcele coacerea a fost mai avansată, decât pe parcelele tratate. La recoltă, în parcelele 
tratate a fost o coacere totală. Stabilirea datei recoltei a fost determinată de parcele, 
deoarece o eventuală aşteptare ar fi condus la căderea boabelor în parcelele netratate. 
 
Recolta s-a efectuat manual. Producţia de coacăză neagră a fost recoltată de pe ântreaga 
parcelă. A fost o diferenţă semnificativă între cantităţile de producţie ale parcelelor tratate 
şi netratate. (Tabel, grafic, statistică în anexă). Cantitatea producţiei recoltate a variat între 
12,3 - 19,4 kg/parcelă.     
 
Concluzie, recomandare: 
La datele aplicării şi în dozele aplicate prezentate în prealabil, produsul Fitokondi + Melius 
nu a cauzat în coacăza neagră simptome fitotoxice, în nici unul dintre cazuri. 
 
Produsul Fitokondi + Melius, în dozele şi aplicaţiile experimentului, a rezultat producţie în 
plus în cantitatea de producţie recoltată, respectiv coacerea a fost mai uniformă decât în 
controlul netratat. 
 
Astfel, cunoscând rezultatele analizei din acest an, se recomandă analiză ulterioară ! 
 
Între produsul standar şi produsul experimental nu s-a putut evalua o diferenţă 
semnificativă, respectiv nici în dozele diferite ale produsului experimental nu au fost 
diferenţe în privinţa impactului. 
 
Balassagyarmat,la 27 septembrie 2010  
 
 

 
           SAJGÓ Ferenc              HORNYÁK Attila 
                Director,       Coordonator experiment, 
semnătura ss indescifrabilă.    semnătura ss indescifrabilă. 
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