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În perioada 1-14 septembrie 1968 iunie am participat la un congres internaţional în Canada cu privire la 

producerea cartofului pentru sămânţă, precum şi mecanizarea recoltării şi păstrarea cartofilor pentru sămânţă în 

depozite cu aerisire forţată, unde am prezentat un referat despre acest lucru, care a fost apreciat de Ministrul 

Agriculturii din Canada, care m-a invitat să particip împreună cu dânsul la Simpozionul tehnico-ştiinţific „ZIUA 

VERDE A CARTOFULUI", ca invitat special al Ministerului Agriculturii din Canada. 

Am văzut acolo ce mod eficient de introducere a rezultatelor cercetării Ştiinţifice în producţie. Fermierii 

întrebau şi cercetătorii răspundeau. Exact cum ne-a învăţat pe noi, cercetătorii d in  celebrul I.C.A.R., academicianul 

Gheorghe Ionescu-Şişeşti, cel care a înfiinţat I.C.A.R. Un rezultat al cercetării ş t i inţ i fice  neintrodus în producţie 

este echivalent cu un copil născut mort. 

Am gândit mult şi am plănuit acest simpozion pentru România. Primul simpozion „ZIUA VERDE A 

CARTOFULUI” l-am orgnnizat în judeţul Covasna. De ce „Ziua verde” ? Deoarece are loc când plantele de cartof 

vorbesc, adică în timpul când plantele înfloresc. De ce în judeţul Covasna ? Deoarece colaboram foarte bine cu 

regretatul ing. Vereş Ladislau, care era atunci director general al Direcţiei Agricole Covasna. 

În anul 2009 am organizat simpozion în judeţul Covasna la cea de-a 32 ediţie.  La sfârşit voi arăta şi cauza. 

În linii mari, Simpozionul Naţional “Ziua verde a Cartofului” şi-a atins obiectivele. A fost vizitată ferma 

specializată în producerea cartofului pentru sămânţă  a  Dr. ing. Macsi Mihai, câmpurile experimentale ale Staţiunii 

de cercetare şi dezvoltare pentru cartof de la Tg. Secuiesc, unde s-au purtat discuţii foarte folositoare, ferma cu cartof 

în condiţii de irigare a Dr. ing. Burta, unde s-a ajuns la concluzia că este importanţii irigarea cartofului şi în 

depresiunile intramontane, ferma Ing. Romulus Oprea specializată în înmulţirea cartofului de sâmânţă şi expoziţia de 

maşini şi utilaje agricole, în special pentru cartof, a unui mare specialist în aceste probleme. 

În sfârşit, la sală au continuat discuţiile,  d in care rezultă concluzii deosebit de valoroase pentru cultura 

cartofului în România. 

În primul rând, cea mai gravă abatere de la recomandările sectorului de cercetare este aceea că nu se mai 

face reînnoirea cartofului pentru sămânţă. Se folosesc, de majoritatea cultivatorilor de cartof din ţara noastră, cartofi 

pentru sămânţă din producţia proprie, cu grad ridicat de îmbolnăvire virotică, din care cauză se obţin producţii mici şi 

foarte mici. De monitorizarea reînnoirii cartofului pentru sămânţă nu se ocupă nimeni. De asemennea de 

monitorizarea producerii cartofului pentru sămânţă. 

S-au degradat zonele închise pentru producerea cartofului de sămânţă din ţara noastră, Institutul de cercetări 

de profil are un proiect de cercetare privind reabilitarea zonelor închise. Este important însă că, pe baza rezultatelor 

cercetărilor de până acum, să se organizeze o discuţie  pentru această temă, cu recomandări provizorii, cu 

specialiştii  din M.A.P.D.R.. 

De mai mult timp, sectorul de cercetare a semnalat că în România a apărut stresul termohidric, care reduce 

producţia cu cca. 30% anual .  Dar, aceeaşi cercetători au stabil i t  că există şi soiuri rezistente la acest stres şi ca 

atare se impune o urgentă discuţie între cei d in  M.A.P.D.R. şi noi, pentru a stabi l i  împreună strategia evităr i i  

stresului termohidric. Cercetarea are soluţ i i  dar cine le foloseşte ? 

De asemenea, se extinde putregaiul inelar al tuberculilor de cartof, boală de carantină, pentru care trebuie  

aceeaşi discu ţ ie ca şi cea pentru stresul termohidric. M.A.P.D.R.  trebuie să-şi ia în serios rolul de a organiza şi 

promova aceste discuţi i .  



În final sunt dator cu un răspuns la întrebarea de ce am organizat cea de 32-a edi ţ ie  a simpozionului la 

Covasna, unde am început cu ed i ţ i a  I. Din cauză că la sfârşitul simpozionului am predat steagul organizării şi 

coordonării acestui simpozion d l u i  Dr. ing. Chiru Sorin,  directorul Institutului Naţional de Cercetare pentru Cartof şi 

Sfeclă de Zahăr din Braşov, Subsemnatul am 87 de ani şi voi participa la acest simpozion ca invitat de onoare. 

În orice caz, dacă nu ne grăbim să rentabilizăm cultura cartofului în România pentru a evita pieirea 

culturii,  prin folosirea de tehnologii adecvate condiţiilor ecologice de la noi şi prin producerea şi folosirea corectă a 

cartofilor de sâmânţâ, pe piaţă vor fi cartofi pentru consum din import. Dar cu ce se vor hrăni locuitorii satelor ? 

Cartoful f i i nd  a doua pâine în România. 


