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 Cea de a XXXII-a ediţie a Simpozionului Naţional “Ziua Verde a Cartofului”, se defineşte ca o acţiune 

ştiinţifică devenită tradiţională în timp, cu desfăşurarea primei ediţii tot în cadrul judeţului Covasna, la iniţiativa 

domnului Prof. Dr. Doc. Matei Berindei. 

 Manifestare organizată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr- 

Braşov şi Federaţia Naţionala - Cartoful din România, împreună cu DADR Covasna şi S.C.D.A. Tg. Secuiesc, 

cu o temă complexă şi deosebit de importantă vizând cultura cartofului, simpozionul reuneşte într-o echipă 

cuprinzătoare cercetători, specialişti, fermieri, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale. Scopul acestei 

întâlniri de lucru constă în identificarea soluţiilor necesare pentru prezentul şi viitorul culturii cartofului, 

considerat ca “a doua pâine a ţării”. 

 Într-o lume confruntată, în mod evident, cu şocul climatic precum şi o acută criză de energie şi alimente, 

cartoful rămâne una din cele mai importante culturi agricole, menite să reprezinte o reală soluţie ce poate 

contribui la realizarea siguranţei alimentare naţionale şi mondiale pentru perioada următoare. 

 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale apreciază şi este implicat direct în această analiză 

a culturii cartofului, pornind de la premizele actuale şi pentru viitor, atât din punct de vedere al activităţii de 

producţie cât şi cel al cercetării ştiinţifice. 

 Pornind de la producţia medie a cartofului obtinuţă în România, care a fost de 2.5-3 ori mai redusă decât 

în ţările vest europene, în perioada 1989-2008, se impun a fi studiaţi o serie de factori restrictivi şi adoptate o 

serie de măsuri ce vizează: 

 ● dimensiunea exploataţiilor agricole; 

 ● calitatea fitosanitară a materialului de plantare, în condiţiile în care suprafeţele ocupate cu loturi 

semincere de cartofi s-a redus cu aproximativ 70%, în perioada 1999-2009; 

 ● lipsa resurselor financiare pentru cultivatorii de cartofi; 

 ● nivelul redus al cunoştinţelor profesionale la foarte mulţi cultivatori de cartofi; 

 ● condiţiile climatice nefavorabile din ultimii ani, în situaţia în care funcţionalitatea sistemelor de irigaţii 

este precară. 

 O analiză succintă a situaţiei actuale din ţara noastră, cu privire la evoluţia culturii cartofului, evidenţiază 

tendinţa de diminuare a suprafeţelor actuale la cca. 200000 ha, la nivelul anului 2013, şi o creştere a producţiei 

medii la aproximativ 23.0 cu o producţie totală de 4.5-4.6 milioane de tone. 



 M.A.P.D.R. împreună cu societăţile şi cultivatorii de cartofi vor orienta eforturile în direcţiile sporirii 

ponderii cartofului pentru procesare şi producere de sămânţă. 

 Înfiinţarea în anul 1967 a Institutului de Cercetare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, a reprezentat 

un moment important în abordarea cercetărilor moderne în acest domeniu. În acest sens au fost iniţiate lucrări de 

selecţie şi ameliorare la cartof pentru identificarea celor mai valoroase soiuri cultivate în lume. 

 În perioada 1950-2000, în cadrul Institutului şi Staţiunile Miercurea Ciuc, Tg. Secuiesc şi Suceava au 

fost create foarte multe soiuri de cartof, caracterizate prin performanţe superioare de producţie şi calitate. 

 În continuare, perioada 2000-2008, a reprezentat, pentru cercetătorii şi specialiştii din domeniu, 

preocupări majore în direcţia realizării de noi soiuri cu calitaţi remarcabile pentru diferite scopuri de folosinţă 

precum şi pentru definitivarea şi îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură. O atenţie deosebită s-a acordat 

aspectelor legate de precocitate, dinamica de tuberizare şi plasticitate ecologică, obţinându-se în aceşti 

parametrii soiurile Christian, Dumbrava, Transilvania, Magic, Astral, Claudiu, Luiza, Milenium, Rozal, Amicii, 

etc. 

 Noile standarde de calitate impun sporirea exigenţei şi impulsionarea cercetărilor legate de bolile şi 

dăunătorii cartofului precum şi perfecţionarea continua a tehnologiilor de cultivare. Reuşita culturii cartofului în 

România, în contextul situaţiei actuale economice şi a condiţiilor climatice în plină schimbare, presupune o serie 

de măsuri în activitatea de cercetare şi producţie. 

 În domeniul cercetării, perioada 2010-2013, până în 2025, va trebui să cuprindă preocupari orientate 

spre: 

 ●  dezvoltarea cercetării de ameliorare genetică la cartof prin abordări genomice şi biotehnologice; 

 ● realizarea unor tehnologii curate care să acopere întreg lanţul alimentar de la ferma până la 

consumator; 

 ● definitivarea unor tehnologii alternative în cultura cartofului pentru obţinerea produselor ecologice şi 

energetice (bioetanol), etc. 

 În activitatea de dezvoltare şi producţie, se impun a se realiza o serie de măsuri ce vizează: 

 ● consolidarea formelor asociative ce vor funcţiona pe piaţa cartofului; 

 ● programul naţional de control al bolilor şi dăunătorilor de carantină; 

 ● o mai bună accesare a fondurilor europene, vizând modernizarea producţiei şi a calităţii, etc. 

 MAPDR este alături de personalul de ceretare şi cultivatorii de cartofi în scopul realizării unui sprijin 

real pentru: 

 ● producerea de material clonal de calitate superioară; 



 ● susţinerea cercetărilor privind modernizarea sistemului naţional clonal. 

 ● restructurarea producerii de sămânţă din zonele închise prin stabilizarea criteriilor de microzonare. 

 Începând cu anul 2006, MAPDR a contractat cu Institutul şi staţiunile de profil din domeniul culturii 

cartofului, proiecte cuprinse în planul sectorial, asigurând totodată fonduri alocate de la bugetul de stat pentru 

investiţii şi dotări. 

 Prin obiectivele stabilite MAPDR îşi propune o mai bună organizare şi mobilizare a tuturor forţelor din 

cercetare şi producţie, în sensul eficientizării şi perfecţionarii activităţii în domeniul culturii cartofului. 

 Sprijinul financiar care se acordă de la bugetul de stat culturii cartofului, în anul 2009, suplimentar faţă 

de plăţile directe pe ha, din fondurile Uniunii Europene şi bugetul de stat al României, a vizat: 

 ● subvenţionarea cartofului de sămânţă la înfiinţarea culturii în primăvara anului 2009 (HG 1343/2008) 

 ● subvenţionarea unei cote părţi din cheltuielile de sprijinire a producţiei de cartof pentru industrializare 

şi a depozitării (HG nr 693/2009 şi ordinul MAPDR nr 735/2008) 

 ● creditele acordate culturii cartofului (Legea nr 150/2003, HG nr 615/2009); 

 ● subvenţionarea motorinei, etc. 

 MAPDR, doreşte o mobilizare a tuturor forţelor din cercetare şi producţia agricolă, realizând o mai bună 

coordonare a întregii activităţi din acest domeniu important, în aşa fel încât programele să fie realizate, în 

condiţiile în care producţia de cartof în România să fie mult mai ridicată şi stabilă. 

 Cu speranţa că lucrările simpozionului vor avea succesul scontat şi că eforturile depuse se vor regăsi în 

rezolvarea problemelor globale şi cele specifice acestei culturi importante, urăm succes lucrărilor, mulţumindu-

vă şi exprimând reale felicitări pentru organizarea exemplară a “Zilei Verzi a Cartofului”. 
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