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CUVÂNT ÎNAINTE
Orice aniversare reprezintă un moment pentru analiză a realizărilor, dar şi de gândire
în perspectivă, de jalonare a direcţiilor noi de cercetare.
Înfiinţarea şi organizarea Institutului de cercetări pentru cartof nu a constituit
rezultatul unei dorinţe sau a unui moft. A fost urmarea reală a rezolvării unor necesităţi.
Până la cel de-al doilea război mondial, cartoful se cultiva pe suprafeţe mici, mai ales în
Transilvania şi în Bucovina. În partea de sud a ţării, cartoful se procura prin schimb cu
porumb din Transilvania şi în oarecare măsură din Bucovina. Din această cauză, consumul
mediu anual de cartof era de cca. 40 kg pe cap de locuitor.
Ca urmare a rezultatelor cercetărilor efectuate la cartof de Institutul de Cercetări
Agronomice al României atât înainte, dar mai ales după cel de-al doilea război mondial,
prin introducerea soiurilor valoroase şi tehnologii adecvate condiţiilor de atunci, au
crescut considerabil producţiile medii/ha şi cultura cartofului a devenit rentabilă, ceea
ce a condus la creşterea considerabilă a suprafeţelor. Paralel cu aceasta, a crescut şi
consumul mediu. În asemenea conjunctură, cartoful a ieşit din grupa legumelor şi a
devenit cultură alimentară de bază.
Este greu de delimitat interrelaţia între dezvoltarea cercetărilor şi dezvoltarea
producţiei de cartofîn România. Amândouă au dus la necesitatea organizării unei unităţi
de cercetare ştiinţifică adecvată culturii cartofului. Aceasta s-a realizat la început ca
secţie de cercetare în cadrul Institutului de Cercetare pentru Cartof şi Sfeclă. Apoi,
continuând procesul de dezvoltare reciprocă, cartoful a devenit "a doua pâine" a României
şi a apărut necesitatea stringentă de organizare a cercetărilor într-un institut de sine
stătător, specializat: Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului (ICPC) - Braşov.
Principalele realizări ale cercetătorilor care au lucrat şi a celor care au colaborat
cu acest institut se pot rezuma astfel :
.. zonarea cartofului în România, pe scopuri de folosinţă, având la
bază satisfacerea cerinţelor ecologice şi eficienţa economică;
.. rezolvarea problemei cartofului pentru sămânţă atât din punct
de vedere al bazelor teoretice, cât şi din punct de vedere al organizării.
A devenit, astfel, posibilă organizarea sistemului naţional de producere
şi înmulţire a cartofului pentru sămânţă;
.. elaborarea de tehnologii pentru cultivarea cartofului în flux
industrial, pe scopuri de folosinţă, zone de cultură şi bazine
specializate;
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introducerea cartofului pentru consumul de toamnă-iarnă în zona
pentru rentabilizarea sistemelor de irigaţii din
şi
pentru a uşura respectarea asolamentului pentru cartof în "zonele
stepă,

•

explicarea unor aspecte mai fine din biologia cartofului prin'
cercetări fiziologice şi chimice;
+
punerea bazelor cercetărilor de genetică şi crearea premiselor
obţinerii de soiuri care să poată intra în competiţie internaţională;
+
dezvoltarea cercetărilor asistate de calculator.
Considerăm însă că una dintre principalele realizări este crearea echipelor de
cercetători, fonnarea şi specializarea acestora, ca şi crearea marii familii a "cartofarilor",
împreună cu specialiştii din producţie.
Demolarea structurilor comuniste din agricultura
noastre, restituirea
pământului creatorilor de bunuri agricole, ţăranii, pun probleme noi în faţa cercetătorilor
în domeniul cartofului. Desigur, cartoful va continua să se cultive şi pe suprafeţe mari,
în cadrul societăţilor comerciale agricole, în cadrul asociaţii lor de diferite forme, dar şi
pe suprafeţe mici, în grădinile ţăranilor. În toate condiţiile trebuie să se obţină producţii
economice şi constante. Pentru aceasta, rolul esenţial revine soiului. Trebuie
ac()rdată mai multă atenţie rezistenţei la boli şi la dăunători. Participarea creatorilor de
la competiţia internaţională trebuie să ţină cont şi de concurenţa internaţională
care a
şi se va accentua. Dar, în acelaşi timp, Federaţia Cultivatorilor de Cartof
din
trebuie să protejeze nu numai cultivatorii de cartof, ci şi pe creatorii
ca
să nu plătească bani grei străinilor ca drept de autor (licenţă).
nece~sltllte de cea mai mare stringenţă este redobândirea încrederii cultivatorilor
de
în calitatea cartofului pentru sămânţă produs în România. Pe bună dreptate,
datorită condiţiilor c1imatice nefavorabile (deficit mare de precipitaţii şi temperaturi
extrem de ridicate în zonele închise), lipsei pesticidelor adecvate pentru combaterea
bolilor, dăunători lor şi întreruperea vegetaţiei, chiar interdicţiei organelor polltllce
luc!eţt:~ne pentru întreruperea vegetaţiei la culturile de cartofpentru sămânţă, calitatea a
avut
începând cu anul 1987. Atât cercetătorii, cât şi marea familie a
"cartofarilor" trebuie să depună un efort susţinut pentru revenirea la ceea ce a
înainte cu numai un deceniu în ţara noastră şi la ceea ce este în prezent în ţările din
vestul Europei, stimulând şi susţinând interesele producătorilor de cartof din România<
A
foarte actuală rezistenţa la păstrare. De aceea, rezultatele cercetărilor
nu sunt acelea
la recoltarea din toamnă, ci câţi cartofi au rămas până în
mai a
urInăl:or; de fapt, până la
cartofului tirrlpuriu.
RClm,anJla este
care recomandă cele mai
seama şi de
să
de
a în~;răşălnillteIOl' ctlirrnc,~,
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Cuvânt inainte

pentru optimizarea cantităţi lor, fară să scadă producţia. Tot din
cauze, trebuie
dezvoltate cercetările de protecţia plantelor pentru combaterea integrată a agenţilor
patogeni.
Valorificarea superioară a cartofului în produse şi semiproduse industriale devine
actuală şi în România. Din această cauză, cercetarea trebuie să pregătească totul pentru
acest scop.
Baza materială existentă, şi cea care se va crea în continuare,
trecerea la
cercetări de mare fineţe ca : biochimie moleculară, inginerie genetică, cercetări de
fiziologie aplicată cu ajutorul aparaturii complet automatizate şi în condiţii controlate.
Ca o măsură esenţială pentru dezvoltarea cercetărilor în domeniul cartofului atât
la institut, cât şi la staţiunile de cercetare este trecerea la cercetările asistate de calculator.
Viitorul cercetării noastre şi al cercetătorilor angrenaţi în această activitate este
deosebit de frumos. Pentru asigurarea acestei frumuseţi este nevoie de abnegaţie şi
Sunt convins că marea majoritate a cercetătorilor au aceste însuşiri. Din această
cauză imi exprim încrederea in menţinerea Institutului de cercetări pentru cartof în
celor mai bune institute de cercetare din România.
"\,"UV'.lUl

dr. doc.şt. Matei Berindei
Membru al Academiei de
Agricole şi Silvice.
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25 ANI
CERCETARE
CARTOFULUI CONTRIBUTIA
BRASOV
LA DEZVOLTAREA
,
,
CARTOFULITI ÎN ROMÂNIA
C. DRAICA

REZUMAT

Se prezintă istoricul cercetărilor şi rezultatele obţinute în cei 25 ani de activitate
în dOITleniul culturii cartofului în România.
Fondat în 1967 ca Institut de Cercetări pentru Cartof şi Sfeclă (ICCS) şi organizat
10 ani mai târziu ca Institut de Cercetare şi Producţie a Cartofului (ICPC Braşov), având
misiunea de a coordona activitatea de cercetare a cartofului în România, institutul a
rezolvat printre altele următoarele probleme:
- dezvoltarea activităţii de fiziologie, genetică şi ameliorare;
- organizarea sistemului national de producere a cartofului pentru sălnânţă şi
producerea categoriilor biologice superioare (material clonal şi superelită);
- înlbunătăţirea tehnologiilor de producere, recoltare, păstrare şi valorificare;
- instruirea personalului implicat în cercetare şi producţie.
Cuvinte cheie: Le.PC., istoric, cercetare, dezvoltare.

INTRODUCERE
La aniversarea unui sfert de veac de la înfiinţarea Institutului de Cercetare şi
a Cartofului- Braşov, gândurile noastre se îndreaptă peste decenii în urmă,
spre un trecut cu o densitate
transfonnări sociale şi politice care au frământat istoria
României.
Singunll donleniu care şi-a păstrat mersul înainte, cu perioade de avans sau ralanti,
marcate de frălnântările politice şi sociale, a fost cercetarea agricolă.
O retrospectivă a activităţii institutului nostru este deosebit de anorantă, dar dificilă
şi plină de răspundere, fiind vorba de activitatea sutelor de specialişti şi colaboratori
care au slujit mulţi ani, unii dintre aceştia toată viaţa, să descopere secretele acestei
plante, cu împlinirile şi eşecurile acestora, care s-au contopit şi au generat activitatea
noastră. De aceea, dorim să relnemorăm împreună etapele semnificative ale dezvoltării
cercetărilor în domeniul cartofului şi extinderea acestei culturi în ţara noastră, să analizăm
succesele şi eşecurile, să ne întoarcem în istoria cercetărilor agricole, aducând cuvenitul
şi bine meritatul Oluagiu celor care au pus bazele a~estora şi au făurit momente de
răscruce în organizarea şi dezvoltarea cercetărilor în acest dOlneniu. Toate acestea pentru
a şti de unde venim, ca să putem întrezării u.l1de vom lnerge.
Producţie
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Gânduri frumoase păstrămşi altorimpătimiţiîn ale cartofuiui care ne-au sprijinit,
într-un fel sau altul, inţelegândşi cultivând gândurile şi realizările noastre, contribuind
la organizarea şi dezvoltarea acestei culturi în România.

ISTORICUL CERCETĂRILORÎN DOMENIUL CARTOFULUI
~

earmful, năbădăioasăspecie, care a âdUs satisfacţii dar şi necazuri omenirii, are o
lungă istorie în România.
Nu ne propun~ o expunere exhaustivă a istoricului cartofului în România, ci
doar câteva puncte de reper. '" .
Profesorul E. Topa in ""Bibliografia manualelor româneştide botanică" din 1935,
menţioneazăcă unul din primele manuale de îndrumări practice de agricultură se intitula
"Instrucţiuni practice pentru cultura cartofilor" şi a apărut la Blaj, în 1760.
Regretatul de. ing. T. Catelly relatează, în "Cartoful, banalitate sau miracol", că
una din principalele arestări documentare a prezenţei cartofului în Transilvania datează
din 1769.
Scriind despre importanţaeconomicăa manei cartofului în "Protecţia cartofului",
dr. ing. 1. Cupşa menţionează o carte despre cartofa profesorului G. Maior, apărută în
1897.
Profesorul Gh. Anghel. relatează în "Vatra de la Herăstrău" despre lucrarea
"Cercetări experimentale cu varietăţi de cartof", apărută în Analele staţiunii Bucureşti
(nr. 1, 1904), care precizează despre o producţie excelentă de 30 t/ha, 25 t/ha foarte
bună, 20 t!ha bună şi 15 tfha o producţie mijlocie.
Tot în această revistă se află Decizia ministerială referitoare la coordonarea
cercetăriloragricole din 1902.
Existenţa acestor consemnăridemonstreazăcă înaintaşiinoştrii s-au preocupat de
cartof, că s-a iniţiatmodemizareaacestei culturi, dar dezvoltarea cercetărilor s-a întemeiat
doar odată cu înfiinţareaInstitutul de Cercetări Agricole din România în 1927. La scurt
timp au fost create Staţiunile pentru Ameliorarea Plantelor de la Cluj şi Cenad Gud.
Timiş) şi Staţiunea de CexretăriAgricole(SCA) C'nnpia Turzii.
În paralel cu lucrările de creare de soiuri efectuate de .Stefani pe propria moşie de
la Bod-Braşov, la aceste staţiuni s-au început lucrările de testare a soiurilor străine, în
special din Germania. La Cenad a lucrat şi şi-a făcut teza de doctorat mentora multora
dintre noi, dr. doc. Ecaterina Constantinescu, iar la Cluj, distinsul prof. Vasile Velican,
care crează un alt centru pentru cercetarea cartofului.
Fitotehnia, ca obiect de cercetare, se impune alături de ameliorare prin contribuţia
distinsului nostru înaintaş de. dac. Grigore Coculescu şi a colaboratorilor domniei sale
ing. Al. Luca şi N. ŞerbăIlescu.
Cu timpul, cartofill câştigă teren, iar bazele experimentale de la Moara Dqmnească,
Staţiunea ExperimentalăAgricolă Măgurele - Braşov şi Staţiunea Suceava, care aveau
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ca obiectiv de bază cartoful, reprezintă illl exemplu doveditor, ,ca şi faptul că, din secţia
de fitotehnie a ICAR, s-au fonnat secţiile de Fitoteîlmie, Ag!fOtehuicii şiîmlbuuătăţiri
funciare.
Cercetările de fitotehnie s-au ·efecmat la Moara iDm:nnească şi Cîmpia Turzii,
coordonate fiind de ing. V. Comames'cu şi illlde şi-au făcut ucemcia tinerii ingineri M.
Berindei şi S. Man.
La Măgurele - Braşov, ing.. I. Bretan şid-na ing. EwgeniaTăn:ăsescu contribuie la
dezvoltarea cercetărilor în această direcţie, ceea ce face şi ing. C. Crăciun împreilllă
inginerii Elena şi iI). Scurm la SCA Suceava.
Prin trecerea d-Iui M. Berindei la ICAR - Bucureşti, cei11Cetărilie la cartof Sie
amplifică, atrăgând noi colaboratori. Fără pretenţia că memofÎanu ne joacă feste, ne
aducem aminte de d-l ing. Pavel de la Iaşi, de fosta noasitră colaooratoare d-na ing.
Margareta Popovici, de d..na ing. Constanţa Nicolae de la Vallullui Traian, de devotatul
cartofului ing. Gheorghe Tuşa de la Mărcweşti, de m,g. Maria şi Şt. Renea de la Brăila,
de d-na ing. Claudia Pop de la Studina, iar de la Lovrindedr. doc.. Gh. Şipoş. La Moara
Domnească se dezvoltăcercetărileprivind lucr:ărille sollului :şi folosireaîngră:şămintelor
prin dr. ing. Gh. Vineş şi ing. Iulia Vineş. La Măgwreile- BJr:aşov lucrează dr. ing. 1.
Bretan, la Cîmpia Turzii, ing. A. Padenie iar la SllLCeava, dr. ing. L. R!eichbuch şi ing. D.
Catargiu.
La SCA Tg. Mureş., cercetările de ag!fOfitoteih:nia cartQfuIlui (evoluează prin
contribuţia dr. ing. L. Tamaş şi dr. ing.. Şt. Markus.
Tot la Moara Domnească se fac şi primele cercetări privind consumul de apă şi
regimul de irigare a cartofului de către Oleg MarcwiÎev şi G. Sal1ay. în această direcţie,
cercetări de mare importanţă efectuează unul din pioneri.i Jirigării 'cartofub.lidr. doc.
Dumitru Săndoiu.
Ameliorarea cartofului depăşeşte faza de pionerat l1a Moara Domnească prin
devotamentul şi. pasiunea eminenţilorcercetători care au fost Ecatenna CQnstantinescu
şi T. CateHy. La Cluj, distinsul prof. V. Velican împreună cu V. fdecan, la Măgurel1e
Braşov, Cecilia Bretan, dI". I. Fodor şi dr. S.. Mureşan, iÎar la Suceava, dr. ing. N. Grădinaru,
îşi dedică întreaga forţă de muncă creării de soiuri (de cartof.
Secţia de fitopatologie din cadrul ICAR iniţiază prin P!fOf. T. Săvulescu, ,creatorul
şcolii !fOmâneşti de fitopatologie, primel,e ceil1cetări privind bolile cadofului, bazele
carantinei fitosanitare, pentru ca mai târziu, acad. Alice S:ăvules\cusă contribuie esenţial
la bazale teoretice ale producerii cartofului de sămânţă.Oontribuţiideosebite in fonnarea
noii echipe de protecţionişti au avut acad. E. Rădw:cscu, acad. C. Manolache, dr. doc.
Ana Hulea, dr. doc. Vera Bontea. între cei care au continuat bnnaitradiţie a acestor
iluştri înaintaşi enumerăm, printre alţii, pe dr. Natailia Ghena, dr. N. Cojocaru, dr. 1. Pop.,
dr. doc. D. Becerescu.
Urtnărind retrospectiv evoluţia organizării cercetării agricole, aşa zisele
"transformări revoluţionare" în nici un caz nu au avut unnăribenefice.
6
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Este momentul să rell!Jiaurcăm, in acest context, meritul celor care ne-au coordonat,
care au reuşit să ia partea bună a lucrurilor şi să nu ne expună pe toţi acestor influenţe
care numai stimulatoare nu erau.
Indiferent de conjuncturii, cartofuli se extinde, câştigă importanţă şi noi adepţi,
chiar dacă cercetaurea se reorgamzeazămereu.
Agricultura modernă se ill!lpune ca necesitate, mai ales În ce priveşte cartoful,
care demonstrează că poate fi o culturăintensivă şi profitabilă. Ca urmare, apare
necesitatea specializării tmităţilor de: producţie şi a unui organism care să le conducă.
Aşa apare in 1961 Instirurul de: Cercetaure pentru Cartof şi Sfeclă (1CCS), al cărui director
a fost distinsul dr. doc. L Popovid, director ştiinţific m. doc. M. Berindei şi contabil şef
C. Marcarian.
Pentru modemizarea bazei teoretice şi practice o plăpândă deschidere spre exterior
se realizează, in această perioadă, prin specializarea cercetătorilor S. Man, T. Catelly şi
T. Gorea in ţări cu manie tradiţie În cultura cartofului, lucru ce a influenţat hotărâtor
evoluţia uMterioanră a cercetărilor din ţara noastră.
Continuând eforturile de dezvohare a investigaţiilorprivind cultura cartofului, în
această perioadă au fost atmşi in echipa noastră dr. 1. Boeriu, P. Kurtineţ şi dr. 1. VIăduţiu,
dr.. 1. Măzăreanu, 1. Negup,. D. Năstalse, Rodica şi 1. Păltineanu, 1. Ţucudeanu şi Lucia
Dragomir care au făcut, la fel ca toţi colaboratorii programului cartofului, pasiune pentru
această activitate.
La eforturile noastre din acea perioadă s-a alăturat personalul din învăţământul
superior care, pe lângă contribuţia efectivă la realizarea programului de cercetare, au
transmis informaţii şi pasiune pentru această cultură noilor specialişti.
Pentru contribu1ia domriiiloilr lor, mulţumim profesorilor Gh. Bilteanu şi V. Birnaure,
conf. Ligia Geamănu de Ia lANB Bucureşti, conf. 1. Negrea, dr. Gh. Dima de Ia
Craiova,conf.dr. Maria Năfomiţă de la Timişoarn,profesorilorAL Salontai, Z. Nagy şi
şefului de lucrări G.. Momru de la Cluj şi colaboratorilor programului nostru de la laşi.
Tematica de cercetare ainstimtului trebuia să rezolve integral problemele producţiei
de cartof: la zonarea,. crearea de soimi, producerea de sămânţă, tehnologia de cultivare,
păstrarea şi prelucrarea, mecanizarea, economia şi organizarea. Complexitatea
problemelor a necesitat mm1eroase cercetări in domenii tangente, pentrU rezolvarea
cărora institutul a realizat colaborări deosebit de rructuase cu un număr mare de institute
ŞI anun1!e:
..
Institutul de Meteorologie şi Hidrologie;
..
Institutul de Cercetăre pentru Pedologie şi Agrochimie;
..
Institutul de Economie Agrară;
..
Institund de O:::rcetări pentru Protecţia Plantelor;
..
Instinltu! de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice;
..
Institutul de Cercetări pentru Irigaţii şi Drenaje;
..
Ins:timnll! de Cercetări şi Proiectare pentru Valorificarea şi Industrializarea
Legumdor şi Fructelor;
7

Institutul de Fizica şi Tehnologia Aparatelor cu Radiaţii;
Institutul Pasteur;
Institutul de Cercetări pentru pesticide;
Institutul de Cercetări Biologice.
Pentru dezvoltarea aspectelor fundamentale ale tematicii de cercetare, un rol
deosebit l-a avut colaborarea cu instituţiile de învătămân.tsuperior agricol:
•
Institutul Agronomic "Nicolae Bălcescu" Bucureşti;
•
Institutul Agronomic Cluj-Napoca;
•
Institutul Agronomic Timişoara;
•
Universitatea Craiova;
•
Institutul Agronomic Iaşi;
• . Universitatea Cluj;
•
Universitatea Iaşi;
•
Universitatea Braşov.
Pentru a putea servi îmbunătăţiriiproducţiei de cartof din ţară, cercetărilenoastre
trebuiau să cuprindă întreg teritoriul ţării. În acest scop, s-a colaborat cu un numar
foarte mare de staţiuni de cercetare agricolă şi anume:
•
Staţiunea de Cercetări Agricole Suceava;
Staţiunea de Cercetări Agricole Secuieni - Roman;
•
•
Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila;
•
Staţiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate Valu lui Traian;
•
Staţiunea de Cercetări Agricole Livada;
•
Staţiunea de CercetăriAgricole Oradea;
•
Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Geoagiu;
•
Staţiunea de Cercetări Legumicole Bacău;
•
Staţiunea de Cercetări Viti-Vinicole Stefanesti Arges;
•
Staţiunea de Cercetări pentru Mecanizarea LucriL.rilor Agricole pe Pantă ClujNapoca;
•
Staţiunea de Cercetări pentru Ameliorarea Nisipurilor Dăb'l1eni;
•
Staţiunea de CercetăriAgricole TIrgu Mureş;
•
Staţiunea de Cercetări Agricole Caracal;
•
Staţiunea de Cercetări Agricole Lovrin.
Numărul mare al unităţilor de cercetare şi învăţământ cu care a colaborat institutul
nostru a permis o dezvoltare multilaterală şi de înaltă competenţă a programului de
cercetare, iar rezultatele obţinute au putut fi extrapolate în producţie, pe tot cuprinsul
ţării, cu un mare coeficient de reproductibilitate.
O contribuţie deosebită la dezvoltarea tematicii de cercetare ştiinţifică şi mai ales
la modernizarea modului de abordare a obiectivelormajore şi a materialelorde investigare
•
•
•
•
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a avut-o colaborarea cu unităţile de cercetare şi universitare din străinătate ca:
• Institutul de Cercetare a Cartofului de la Gross-Lusewitz;
• Institutul de Cultura Plantelor din Braunschweig;
• Universităţile din Giessen şi Gottingen din Germania;
• Institutul de Cercetare pentru Cultura Cartofului din Hawlickuv-Brod din Cehia şi
Slovacia;
• Institutele de Cercetare pentru Cultura Cartofului de la Bonin şi Mlohov din Polonia;
• Universitatea Agricolă din Keszthely, Ungaria;
• Staţiunea Vandel din Danemarca.
Ne gândim cu plăcere şi recunoştinţă la rolul creator pe care l-a avut specialiştii
acestor unităţi de cercetare şi a altora în formarea şi specializarea cercetătorilornoştri.
În paralel cu formarea specialiştilor şi dezvoltarea bazei toeretice a existat o
preocupare activă pentru dezvoltarea bazei materiale, ceea ce ne-a situat între unităţile
de cercetare bine dotate, mai ales în domeniul tehnicii de calcul.
Evoluţiile ulterioare anului 1967 au evidenţiat necesitatea unei concentrări mai
accentuate a cercetărilor privind această plantă care reprezintă pentru noi cea de " a
doua pâine ". Aşa se explică crearea în 1977 a Institutului de Cercetare şi Producţie a
Cartofului, sub direcţiuneadr. doc. M. Berindei.
La evoluţia acestei organizări, pe care o considerăm benefică, a contribuit acad.
prof. N. Giosan, acad. prof. I. Staicu, precum şi devotaţii cartofului N. Ionescu, Gh.
Tuşa şi L.Trandafir.
O contribuţie deosebită la împlinirea rezultatelor ştiinţifice în producţie şi chiar
la dezvoltarea cercetărilorîn domeniul cartofului au avut directorii generali ai agriculturii
din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Suceava, Tulcea, Constanţa, Dolj, Cluj, Sibiu,
Bihor, Satu-Mare, Botoşani, Bacău, Mureş, Arad, Iaşi, Brăila, Gorj, etc. şi din multe
unităţi de producţie, mulţi dintre aceştia efectuându-şi lucrările de doctorat în acest
domeniu; alnintim pe dr. I. Mănoiu, dr. L. Vereş, dr. V. Trîmbaci, dr. L. Blaga, dr. A.
Todea, dr. L. Lado.
De asemenea, nu trebuie să uităm buna colaborare şi contribuţia fostelor conduceri
ale IAS-urilor şi CAP-urilor, îndeosebi cele din judeţele cu "zone închise", şi avem
convingerea că actualii directori ai Societăţilor Comerciale Agricole şi ai Asociaţiilor
Agricole vor găsi la institutul nostru o bună colaborare pentru dezvoltarea şi modernizarea
producţiei de cartof..
În anul 1980, ca o cbinsecinţă firească a dezvoltării cercetărilor au fost organizate
cele 5 staţiuni de cercetare specializate în domeniul cartofului : SCPC Miercurea Ciuc,
SCPC Tg. Seciuesc, SCPC Tulcea, SCPC Mîrşani şi SCPC Tg. Jiu, la care şi-au adus
contribuţia dr. L. Vereş, dr. V. Olaru, dr. C. Bălan,
A. Todea, dr. E. Bedo, dr. V. Stancu,
A. Pakot, L. Ferencz, D. Turiceanu şi M. Rădulescu.
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Din anul 1981 până În anul!991,. în urma plecării d-Iui dr. doc. M. Berindei la
ASAS, conducerea institutului a fost încredinţată d-lui dr. T. Gorea,. care s-a pensionat
În martie 1991.
Ne aducem cu emoţie aminte de «dubul cartofarilor" şi rolul acestuia în susţinerea
intereselor cartofului şi a producătorilor de cartof.
În actuala perioadă de tranziţie la sistemul economiei de piaţă, incluzând
privatizarea agriculturii României În procent de peste 85 %, a fost necesară documentarea
şi specializarea cercetătorilor şi altor specialişti În ţări cu tradiţie În cultura cartofului
(Olanda, Marea Britanie, Canada,. Germania, Franţa etc.), acordând atenţie unor domenii
prioritare: crearea soiurilor noi, producerea cartofului pentru sămânţă, management şi
marketing, dar mai ales pentru reorganizarea activităţii de instruire teoretică şi practică
a tuturor celor ce se ocupă de cartof( coordonare, ceJcetare, producere şi valorificare a
cartofului, învăţământ agricol).
Menţionăm faptul că, în cadnd programului de cooperare Între România şi Olanda,
Guvernul Olandei a alocat prioritar institut1l11ui nostru suma de 2.6 milioane Dfl. (cca.
650 milioane lei) pentru perioada 1992-1996, În vederea organizării "Centrului naţional
pentru instruirea teoretică şi practică a cultivatorilor de cartof din România", În baza
Proiectului PSO R 91 219 privind "Producerea, păstrarea şi valorificarea cartofului În
România", existând perspective, cu contribuţiaaltor ţări cu tradiţie În cultura cartofului,
ca acest centru să devină un Centru internaţional de instruire pentru cultivatorii de cartof
din estul Europei şi Orientul mijlociu.
Trebuie apreciate eforturile ach1alei conduceri a institutului pentru dezvoltarea
cooperării internaţionale, şi contribuţiei la organizarea Federaţiei Cultivatorilor de Cartof
din România În vederea protejării acestora şi transferului rezultatelor cercetării ştiinţifice
la producătorii de cartof. Mulţumim şi cu această ocazie conducerii MAA şi ASAS
pentru sprijinul acordat.
REALIZĂRI ÎN DOMENIULAMEUORĂJUICARTOFULUI ÎN
ROMÂNIA

În perioada dezvoltării istorice a culturii cartofului 'in România, alături de celelalte
tehnologice, ameliorarea cartofului a constituit o sursă continuă şi plină de
dinamism, contribuitoare la dezvoltarea acestei culturi. Dacă astăzi trecem În revistă
realizările acestui domeniu 'in decursul celor 25 de ani de activitate a institutului nostru,
considerăm ca o datorie morală şi de suflet in a aminti, fie şi succint, numele unor
adevăraţi pionieri ai ameliorării care,. prin munca lor modestă şi de multe ori anonimă,
au contribuit prin resursa biologică la acceptarea şi extinderea cartofului in România.
Împletind cele două aspecte ale muncii de ameliorare: identificarea soiurilor străine
pentru condiţiile din ţara noastră ş.i obţinerea de soiuri noi prin metode hibridologice,
desigur la început cu paşi mai timizi, s-a reuşit studierea şi realizarea unui număr mare
activităţi

10

Anale Lepc.

25 ani de cercetare indo11lenilll ,cartofidll;

de soiuri. Amintim pe regretatul dr. Stefani care, la Bod, realiza în 1923 soiul Mai
Koning, cu o răspândire destul de mare in Transilvania. Şi astăzi impresionează
profesionalismul şi sobrietatea ştiinţifică pe care au demonstrat-o doamna Ecaterina
Constantinescu, domnii Velican şi Luca in analiza rezultatelor comportării unui număr
de 39 soiuri, în perioada anilor 1937-1942. Soiurile recomandate de străluciţiicercetători
au fost VORAN, ACKERSEGEN, MERCUR şi VIOLA, care au avut perioada lor de
maximă solicitare.
Declanşarea unei activităţi sistematice de creare de noi soiuri are loc in perioada
anilor' 50, când, ro principal, la StaţiuneaBraşov, unde munca asiduă a doamnei dr. ing.
Ecaterina Constantinescu, doamnei ing. Cecilia Bretan, domnilor dr. ing. I. Fodor şi dr.
ing. T. Catelly este concretizată în realizarea soiurilor CARPATIN, BRAŞOVEAN,
MĂGURA şi COLINA, cu însuşiri superioare de producţie, rezistente la boli şi o bună
calitate cu1inară,. În paralel, s-au continuat studiile aprofundate asupra comportării unor
soiuri din sortimentul mondial în diferite condiţii ecologice din ţara noastră. Analiza
riguroasă efectuată de dr. ing. T. CateUy, dr. ing. S. Mureşan, dr. ing. H. Groza, ing. V.
Buduşan şi ing. Adriana Ollpşa,CU un volum de 30-80 soiuri, a permis promovarea în
cultură şi recomandarea unui număr mare de soiuri şi genitori.
La infiinţarea institutului s-a constituit un colectiv de amelioratori, coordonat de
dr.ing. T. CateUy, în componenţacăruia şi-au desfăşuratactivitatea valoroşi amelioratori
ca: dr. ing. I. Fodor şi dr.:ing. S. Mureşan Ia Braşov, ing. N. Grădinaru la Suceava precum
şi valoroşi geneticienica : dr. ing. T. Gorea, dr. ing. H. Groza care au elaborat un program
amplu de cercetare pentru crearea bazelor genetice şi organizarea activităţii de creare
de soiuri noi pe baza noilor descoperiri şi realizări în acest domeniu.
Trebuie menţionată contribuţia <celorlalţi cercetători la verificarea soiurilor : dr.
ing. I. Măzăreanu, ing. n N:ăstase, ing. I. Neguţi, ş.a.
A fost creată la ICPC Braşov şi la SCA Suceava o bogată colecţie de soiuri cultivate,
specii sălbatice şi hibrizi de amelioare cu fond valoros de germoplasmă, in vederea
utilizării lor ca genitori.
S-au dezvoltat cercetările de haploidie, mutaţii, introgresiuni interspecifice şi
eritabilitatea principalelor caractere de ameliorare, in vederea perfecţionăriischemei de
ameliorare şi a metodelor de" selecţie.
S-au creat genitoriicu rezistenţă,extremă la virusurile X, Y şi cu rezistenţă mare
la mană.
Soiurile MUNCEL, SEMENIC şi. SUPER, omologate in perioada anilor 19751979, cu un potenţial mediu de producţie de 42-48 tfha, au fost create în acest sens. Şi
pentru a confirma apartenenţa la mica familie a ame~ioratori.lor de cartof, munca plină
de abnegaţi.e şi perseverenţa a domnului ing.. N. Grădinaru de la SCA Suceava este
răsplătită în 1982 prin omologarea SOlului SUCEVIŢA, an în care este omologat şi un
alt soi cu coaja roşie., CAII, obţinut la Braşov de dr. ing. T. Catelly şi dr. ing. I. Fodor.

VoI. XIX

11

Numele acestui soi răsplăteşte munca plină de dăruire pentru dezvoltarea ameliorării
cartofului în România a mult regretatei doamnei dr. ing. Ecaterina Constantinescu.
Din anul 1984 încep să apară şi soiuri create în cadrul obiectivului special de
calitate culinară, fiind omologate soiurile MUREŞAN, CORONA şi CAŞIN, toate
obţinute de dr. ing. S. Mureşan, iar în acest an, 1992, au fost omologate alte 4 soiuri noi,
dintre care 2 cu rezistenţă la nematozi: RENE şiCIBIN (autor dr. ing. S. Mureşan) şi
două soiuri, BÎRSA şi BRAN, obţinute de un reprezentant al noii generaţii de amelioratori,
ing. T. Bianu.
Ne cerem scuze, dacă rigorile timpului afectat prezentării rezultatelor colectivului
de ameliorare nu ne-au permis citarea numelor tuturor celor care prin munca lor au
contribuit şi contribuie la acumulările zilnice în această activitate. Suntem convinşiînsă
că munca lor va da roadele scontate într-un viitor pe care-l dorim cu toţii mai bun.
REALIZĂRI ÎN PRODUCEREA CARTOFULUI PENTRU sĂMÂNŢĂ
Cercetărileprivind reînnoirea materialului de plantare la cartof până în anul 1960
s-au axat mai mult pe degenerarea climatică, iar reînnoirea practică se realiza prin cartoful
cultivat în zona submontană. Pe baza lucrărilorfăcute de domnul dr. ing. N. Cojocaruşi
domnul dr. ing. 1. Pop s-a trecut la producerea cartofului pentru sămânţă, având la bază
teoria degenerării virotice. S-a organizat prima înmulţire a unor soiuri din import în
câteva unităţi de cercetare şi intreprinderi de stat din zone mai favorabile ca: Staţiunile
de Cercetări Măgurele şi Suceava şi gospodăriile de stat Rîşnov, Catalina, Miercurea
Ciuc, Huedin şi Carei. Acţiunile au fost coordonate de doamna Ecaterina Constantinescu,
cu contribuţia cercetătorilorN. Cojocaru, T. Catelly, S. Man, T. Gorea, S. Mureşan, 1.
Bretan, N. Grădinaru şi E. Bedo. Acest sistem de unităţi dispersate nu a dat rezultatele
scontate datorită presiunii mari de infecţie cu viroze din jurul culturilor.
În anul 1967, după înfiinţarea ICCS Braşov, s-a trecut la un program vast de
cercetare şi organizarea sistemului naţional de producere a cartofului pentru sămânţă în
unităţi specializate, conturate "în zone închise".
Problema producerii cartofului de sămânţă a devenit obiectivul prioritar al
institutului şi la realizarea lui au participat toate sectoarele de cercetare şi producţie ale
institutului şi întreg colectivul de cercetători, în frunte cu făuritorii lui: dr. doc. M.
Berindei, dr. ing. T. Catelly, dr. ing. N. Cojocaru, dr. ing. S. Man.
Înţelegând noua gândire şi orientare în acest domeniu hotărâtor al producţiei de
cartof, efortul colectivului de la institut a fost sprijinit cu multă dăruire de domnul N.
Ionescu, vicepreşedinteal. Consiliului Superior al Agriculturii, domnul ing. Gh. Tuşa şi
ing. L. Trandafir de la Ministerul Agriculturii precum şi de conducătoriiagriculturii din
judeţele Braşov, Covasna, Harghita şi Suceava, dintre care dorim să amintim pe dr. ing.
I. Manoiu, dr. ing. L. Vereş, cir. ing. v: Trimbaciu şi regretatul ing. L. PakoL
Acest program amplu de cercetare si organizare a rezolvat următoarele obiective
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fundamentale ale sistemului:
l1li
cartarea teritoriului ţării din punct de vedere al presiunii de infecţie cu surse
virotice, delimitând zonele de favorabilitate pentru producerea şi înmulţirea
cartofului pentru sămânţă;
l1li
organizarea sistemului de producere a cartofului pentru sămânţă în profil teritorial
în zone închise;
l1li
ela\Jorar,ya schemelor de producere şi. înmulţire a cartofului pentru sămânţă prin
,selecţie clonală poziti~i\îll <;entrullţ\Jerde viruşuri 'l,a mare altitudine, continualJea
selecţiei negative în. utli1:ăţi'SPţciarizate din Zonele închise şi înmulţirea lui în
unităţi specializate de pe tot cuprinsul ţării;
l1li
elaborarea tehnologiilor speciale pentru producerea şi înmulţirea cartofului pentru
sămânţă;

elaborarea normelor tehnice şi a regulamentului de producere şi certificare a
cartofului pentru sămânţă;
III
producerea antiserurilor şi elaborarea metodologiei de diagnosticare a virozelor
pentru selecţia şi certificarea cartofului pentru sămânţă;
I!II
elaborarea sistemului de prognoză şi avertizare a unor lucrări speciale ca: zborul
şi combaterea afidelor, combaterea manei, întreruperea vegetaţiei;
I!II
mărirea coeficientului de înmulţire şi producere a materialului iniţial liber de
agenţi patogeni prin culturi de meristeme;
IIIIJI
stabilirea desimii de plantare în funcţie de soi.
Aceste obiective au stat la baza organizării şi perfecţionării sistemului naţional de
producere a cartofului pentru sămânţă, care a avut ca efect practic realizarea întregului
necesar de material de plantare pentru toţi producătorii din ţară, astfel ca, începând cu
anul 1974, să nu mai fie necesar importul.
Pentru munca depusă la această importantă realizare aducem mulţumiri şi
recunoştinţă dr. ing. S. Man, dr. ing. N. Cojocaru, dr. ing. C. Draica, dr. ing. E.
ing. V Buduşan, ing. V Sîrghie, ing. Eugenia Tănăsescu, ing. N. Staicu, ing. Felida
Mitroi, biolog Daniela Donescu, ing. A. Bartiş şi tinerelor cadre ing. Şt. Bran, ing. 1.
Jinga, ing. R. Oprea, dr. ing. Angela Bianu, ing. Gh. Manolache şi ing. Maria Manolache
şi grupului valoros de tehnicieni de la acest laborator, extrem de serioşi 'şi bine pregătiţi
profesional.
iii!!

REALIZĂRI ÎN CERCETĂRILEDE AGROFITOTEHNIE

Activitatea de modernizare şi perfecţionare a producerii cartofului s-a dezvoltat
tematică de cercetare pluridisciplinară care a abordat numeroase aspecte în
experienţe polifactoriale, menite să precizeze factorii cauzali şi să stabilească principalii
parametrii tehnologici în cultura cartofului. Cercetătmi prestigioşi, cu multă dragoste şi
abnegaţie, şi-au pus amprenta gândirii lor creatoare pe un program minuţios ale cărui
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rezultate au devenit foarte repede aplicate în producţia ţării noastre şi au fost recunoscute
peste hotare. Trebuie să amintim aici contribuţia de gândire a fondatorului acestui
institut, domnul dr. doc. M. Berindei şi a cercetătorilor, dr. ing. H. Bredt, dr. ing. W.
Copony, dr.ing. D. Scurtu, dr.ing. S. Ianoşi şi ing. Maria Ianoşi, ing. N. Bîrsan, ing.
Eugenia Tănăsescu, dr.ing. L. Tamaş, dr.ing. N. Şarpe, dr.ing. Gh. Sipoş, ing. Georgeta
Frîncu.
Utilizând, pe lângă tehnica experimentală modernă, cele mai noi sisteme
matematice de prelucrare computerizată a rezultatelor s-au elaborat principii cu caracter
de legitate agrofitotehnică, cu care au perfecţionat tehnologiile culturii cartofului. În
acest domeniu, o contribuţie meritorie o are domnul ing. Gh. Pamfil. Câteva din aceste
realizări merită scoase în evidenţă şi cu această ocazie aniversară :
IIIII!
stabilirea condiţiilor de amplasare corectă a culturii cartofului pe scopuri de
folosinţă;

creşterea adâncimii de arătură de la 15-20 cm la 25-30 cm şi pregătirea patului
germinativ la 12-20 cm, în funcţie de condiţiile solului;
III
optimizarea fertilizării la nivel de taria prin modelarea matematică pe calculator;
III
stabilirea principalelor măsuri agrotehnice pentru cultivarea soiurilor intensive
în vederea obţinerii unor producţii mari;
II!J
creşterea distanţei între rânduri la 75 cm, în vederea mecanizării totale a culturii;
III!
introducerea erbicidelor în combaterea buruienilor, creşterea selectivităţii şi
eficienţei acestora în vederea reducerii la minimum posibil a lucrărilor de
întreţinere din perioada de vegetaţie;
il!
elaborarea cerinţelor agrotehnice pentru modernizarea sistemului de maşini în
vederea unor tehnologii intensive, complet mecanizate, având ca obiectiv
realizarea producţiilor mari, reducerea tasării, a poluării şi a consumului de
energIe;
l1li
stabilirea consumului de apă a cartofului şi zonarea necesităţii irigaţiei;
lIlI
elaborarea tehnologiei cartofului irigat în vederea extinderii acestuia în zonele
aride de stepă şi silvostepă.
Toate aceastea, împreună cu cercetările din celelalte domenii, au dus la elaborarea
unor tehnologii complete de producere a cartofului pe scopuri de folosinţă, pentru
principalele zone pedoclimatice din ţară, care au fost puse la dispoziţia producătorilor.
Valoarea acestor cercetări a crescut foarte mult prin caracterul lor universal,
deoarece la realizarea lor a participat un număr de peste 20 de instituţii de cercetare şi
învăţământ şi peste 70 de cadre cu pregătire universitară.
1!11

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL MECANIZĂRIICARTOFULUI
Cercetările în domeniul mecanizării lucrărilor la cultura cartofului s-au desfăşurat
Într-o foarte bună colaborare cu specialiştii de la Institutul de Cercetări pentru
Mecanizarea Agriculturii (ICMA) - Bucureşti şi numeroase unităţi de cercetare şi
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învăţământ. Cercetătoriidevotaţi şi pasionaţi dr.ing.N.

Bria, ing. V. Călugăru, dr.ing. A.
Popescu, conf.dr. 1. Cîndea, dr. ing. T. Popescu, dr. ing. F. Moteanu, dr. ing. 1. Buzatu,
dr.ing. V. Stamate, dr. ing. M. Boboşilă, dr. ing. A. Lavric şi mulţi alţii au constituit un
adevărat detaşament care şi-a desfăşurat activitatea în acest domeniu.
Pentru început, s-a procedat la elaborarea primului sistem de maşini pentru cultura
cartofului şi s-au stabilit cerinţele agrotehnice pe care trebuie să le îndeplinească maşinile
specifice culturii cartofului.
În baza sistemului de maşini elaborat, prin contribuţia proiectanţilor de la ICMA,
a specialiştilor de la uzinele constructoare de maşini şi a cercetătorilor de la institutul
nostru, s-au realizat, perfecţionat şi introdus în producţie o serie de maşini care au
crescut gradul de mecanizare la aproape 100% în cultura cartofului.
Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ, s-a introdus în
producţie o serie de maşini şi s-au elaborat tehnologiile diferenţiate în funcţie de condiţiile
pedoclimatice.
S-au testat şi introdus în producţie maşini de plantat cu o capacitate de lucru de
5,5 ha/schimb şi respeCtiv 8,3 ha/schimb.
Cercetările în domeniul maşinilor de combatere a bolilor şi dăunători lor au condus
la construirea maşinii MPSP 3x300 cu indici calitativi la nivel mondial. În prezent s-a
introdus în producţie maşina de stropit MC-500.
În scopul pregătirii condiţiilor pentru recoltarea mecanizată a cartofului s-a introdus
în producţie maşina MTV-4 cu rotor orizontal şi cuţite dispuse după profilul biloanelor,
care realizează un grad de mărunţire a pământului de 85%, la înălţimea de 10 cm. În
ceea ce priveşte recoItarea cartofului s-au realizat şi introdus în producţie atât maşini
simple de scos tuberculi, cât şi combine pe 2 şi 3 rânduri.
În domeniul instalaţiilor pentru sortarea şi calibrarea cartofului s-au testat şi
introdus în producţie instalaţii semistaţionare şi staţionare şi s-au realizat în ţară instalaţii
staţionare.

În condiţiile de pantă s-au realizat, de către colectivul coordonat de dl. dr.ing. D.
Hagianu, adaptări ale maşinilor existente În scopul creşterii gradului de mecanizare a
culturii în aceste condiţii.
REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEICARTOFULUI
Cercetărilede virologie

au constituit un obiectiv esenţial şi au stat la baza organizării
sistemului naţional de producere a cartofului pentru sămânţă în România.
Obiectivele de bază în domeniul protecţiei cartofului au fost:
o
cunoaşterea biologiei şi epidemiologiei principalilor paraziţi vegetali şi animali;
creşterea rolului rezistenţei la boli prin testarea severă a materialului de
o
ameliorare;
mărirea reproductibilităţii metodelor de testare;
o

VoI. XIX
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folosirea eficientă a pesticidelor pentru controlul bolilor şi dăunătorilor protejând
în acelaşi timp mediul ambiant;
O
evidenţierea şi folosirea în protecţia culturilor de cartofa procedeelornepoluante
de combatere şi prevenire a pagubelor produse de boli şi dăunători;
O
stabilirea răspândirii virusurilor, influenţa vectorilor şi a măsurilor de prevenire
a infecţiilor cu virusuri;
o
îmbunătăţirea metodelor de identificare a virusurilor şi producerea antiserurilor
necesare.
Dintre principalele realizări merită amintite:
li!!
elaborarea unor metode de prognoză şi avertizare pentru combaterea bolilor şi
dăunătorilor (mană, altemaria, gândacul din Colorado) şi zborul afidelor,
realizând pentru unele din ele modele matematice de simulare;
l!!IIl
testarea cu scop de selecţie a materialului de ameliorare pentru rezistenţă la
mană, râie neagră, putregai uscat şi nematozi;
li!!
testarea şi recomandarea pentru producţie a celor mai bune insecto-fungicide
şi a tehnologiei de aplicare;
l1li
supravegherea evoluţiei fenomenului de rezistenţă la pesticide a principalilor
paraziţi, stabilind permanent strategia şi tactica combaterii acestora;
l!!IIl
.stabilirea simptomatologiei principalelor soiuri la infecţia cu virusurile X, S,
y o şi M, precum şi pierderile de producţie ce pot fi cauzate de virusurile y o şi
răsucirii frunze lor, în funcţie de frecvenţa infecţii lor secundare şi toleranţa
soiurilor;
iIIII
elaborarea metodologiei de testare a rezistenţei la infecţie în condiţii de câmp
cu infectori, faţă de virusurile y o şi răsucirii frunzelor si au fost caracterizate
sub acest aspect, principalele soiuri aflate în cultură ca şi peste 200 soiuri şi
linii noi din procesul de verificare.
Au fost îmbunătăţite metodele de purificare a virusuri lor, imunizare şi sângerare
a iepurilor, ceea ce a permis realizarea de antiseruri cu titru şi specificitate mai ridicată.
De asemenea, s-au produs anual antiseruri X, S, Mşi ser normal pentru 400000-800000
teste serologice de aglutinare, asigurându-se astfel întreg necesarul de seruri imune
solicitate de sistemul naţional de producere a cartofului pentru sămânţă şi lucrările de
ameliorare pentru rezistenţa la viroze.
Pentru mărirea preciziei de identificare cu concentraţii reduse şi/sau cu simptome
nesigure, începând cu anul 1988 s-a introdus şi testul imunoenzimatic ELISA, efectuânduse totodată şi unele cercetări privind reducerea cantităţilor de reactanţi faţă de metoda
standard.
Rezultatele obţinute în domeniul protecţiei cartofului sunt rodul muncii unui larg
colectiv, printre care menţionăm: dr. dac. Ana Hulea, dr. ing N. Cojocaru, dr. biolog. B.
o
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25 lIlIi de cercetare ill domenilll ('artofilllli
Plămădeală, dr.

ing. I. Cupşa, dr. ing. I. Ignătescu, biolog Oh. Piticaş, ing. N. Staicu,
Maria Enoiu, biolog Daniela Donescu, ing. Constanţa Boţoman.
REALIZĂRI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII,pĂSTRĂRIIŞI
VALORIFICĂRIICARTOFULUI

Începute în 1932, la Cenad, de către Ecaterina Constantinescu, aceste cercetări au
fost continuate la Staţiunea Măgurele şi dezvoltate foarte mult odată cu înfiinţarea
institutului.
Cercetările privind calitatea culinară şi tehnologică au fost efectuate cu scopul de
a selecţiona, în procesul de ameliorare, soiuri cu însuşiri calitative foarte bune, cât şi
pentru a dirija secvenţele tehnologice în scopul realizării unei producţii de cea mai bună
calitate.
S-au studiat elemente ale calităţii fizice şi comerciale ca mărimea, forma,
adâncimea ochilor, greutatea specifică, rezistenţa la vătămări mecanice, precum şi
următoarele însuşiri chimice şi culinare ca:
4ll conţinutul şi calitatea amidonului;
• conţinutul în proteină şi vitamine;
li! înnegrirea pulpei crude şi la fierbere;
4ll sfărâmarea, consistenţa, făinozitatea, umiditatea şi fineţea pulpei.
S-au construit aparate pentru anumite determinări cum ar fi: aparatul pentru
măsurarea adâncimii ochilor sau aparatul pentru determinarea rezistenţei la vătămări
mecamce.
În ultima perioadă s-au dezvoltat 'mult cercetările privind pretabilitatea soiurilor
pentru industrie şi industrializare sub formă de fulgi, chips şi frites.
În ceea ce priveşte păstrarea cartofului, primele cercetări au rezolvat păstrarea în
pivniţă şi silozuri de diferite tipuri.
O altă etapă în dezvoltarea cercetărilor de păstrare a cartofului a constituit-o
abordarea unor probleme de fiziologie a tuberculilor, privind repausul germinal, precum
şi influenţa unor substanţe de inhibare a creşterii colţilor În perioada depozitării. Au
fost rezolvate cercetări privind influenţa radiaţiilor gamma asupra păstrării şi calităţii
cartofului precum şi a posibilităţilor de utilizare a acestora.
S-a experimentat păstrarea cantităţilor mari de cartofi în macrosilozuri.
~
O activitate deosebită s-a desfăşurat în direcţia elaborării unor teme de proiectare
privind construirea de depozite pentru păstrarea cartofului. Acestea au evoluat de la
capacitatea de 300 tone la capacitatea de 5000 tone pentru păstrarea cartofului pentru
sămânţă.

De-a lungul anilor, au fost efectuate cercetări privind capacitatea de păstrare a
soiurilor de cartof autohtone şi străine. Pe baza acestor rezultate s-a stabilit rezistenţa la
păstrare a soiurilor.
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În realizarea acestor cercetări a existat o foarte bună colaborare cu ICPVILF
Fabrica de amidon de la Tg. Secuiesc şi cu Fabrica de fulgi de la Făgăraş.
O contribuţie deosebită în rezolvarea tematicii de cercetare au avut ing. Ileanna
Stoianovici, dr. ing. S. Mureşan, ing. V Donescu, dr. ing. F. Niculescu, ing. V Olariu, dr.
ing. L. Blaga, ing. L. Gido, ing. A. Stankovsky.

Bucureşti, cu

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL ECONOMIEI ŞI ORGANIZĂRII

Forma de proprietate asupra pământului, ca principal mijloc de producţie în
de producţie în cadrul formelor de exploatare a pământului, au
dictat de-a lungul anilor obiectivele economice şi organizatorice ale producţiei de cartof,
care trebuiau rezolvate de cercetare. Cea mai mare parte a studiilor de economie şi
organizare şi-au găsit aplicabilitate eficientă la producători.
Prin studii economice s-a fundamentat dimensionarea optimă a fermelor
specializate în producerea cartofului pe scopuri de folosinţă. S-au optimizat tehnologiile
şi s-a stabilit dotarea optimă a echipamentului tehnic a fermelor specializate.
S-au stabilit principiile microzonării cartofului pe baza f~vorabilităţii ecologice şi
s-a făcut un număr mare de studii necesare organelor de decizie la nivelul ţării ca:
IIJ
studii de marketing privind consumul, tendinţe în prelucrarea industrială, cerere
agricultură şi relaţiile

şi ofertă;
l1li

studii privind

eficienţa energetică

în tehnologia cartofului pe scopuri de

folosinţă;
II1II

l1li

lIIII

lIIII

II1II

prognoze de producţie şi consum a cartofului în România;
studii privind dezvoltarea producţiei ce cartof în micile gospodării ţărăneşti;
influenţa creşterii gradului de mecanizare asupra producţiei, calităţii, costurilor
şi efectului economic;
eficienţa economică a împrumuturilor variabile în producţia de cartof în
condiţiile de tranziţie la economia de piaţă;
studii de organizare a producţiei de cartof în condiţiile mecanismului cerereofertă.

Desigur, obiectivele actuale şi de perspectivă ale cercetărilor de economie şi
organizare în domeniul cartofului au primit o nouă orientare şi se vor rezolva prioritar,
apelând în continuare, la tradiţionala colaborare cu Institutul de Cercetări pentru
Economie Agrară, care ne-a fost un preţios colaborator şi în perioada pe care o sărbătorim
astăzi.

La realizarea obiectivelor de economie şi organizare şi-au adus contribuţia dr.ing.
1. Socol, dr.ing. M. Berindei, dr. ing. 1. Mănoiu, dr. ing. L. Vereş, dr. ing. V Trîmbaciu,
cir. ing. A. Todea, ing. 1. Mezabrovszky, ing. 1. Man.
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REALIZĂRIPRIVIND UNELE CERCETĂRIFUNDAMENTALE LA

CARTOF
Nu dorim să încheiem trecerea în revistă a principalelor preocupări în domeniul
cartofului fără a aminti foarte pe scurt despre unele cercetări fundamentale menite să
pregătească viitorul mai îndepărtat al cartofului.
În acest sens s-a început proiectarea unui nou ideotip morfologic şi agroproductiv
de plantă, cu arhitectura mai favorabilă producţiei utile şi cu caracteristici fiziologice
care să-i confere acumularea producţiei, utilizând mai eficient energia solară şi mai
economic inputurile tehnologiei. Realizarea acestui deziderat necesită cercetări
aprofundate de fiziologie şi biochimie, pentru a preciza suportul biochimie al noilor
caractere, funcţiile fiziologice de realizare a lor, strategia genetică de creare a noului
ideotip, precum şi măsurile tehnologice de reproducere în producţie.
Din acest program amplu, cercetătorii din institut împreună cu instituţii
colaboratoare din ţară şi de peste hotare au abordat unele probleme prioritare având ca
obiectiv principal: "Cercetarea factorilor cauzali (fiziologici, biochimici şi biofizici) ai
creşterii plantelor, acumulării producţiei, calităţii chimice şi a rezistenţei plantelor la
factorii biotici şi abiotici, în funcţie de soi, condiţii ecologice şi tehnologice în vederea
utilizării acestora în managementul agroecosistemului culturii cartofului".
Cercetările s-au desfăşurat în câmp, vase de vegetaţie şi laborator, având
următoarele direcţii prioritare: cercetarea şi executarea unor teme din programul culturii
cartofului; elaborarea de metodici de analiză; conceperea şi realizarea unor aparate şi
echipamente necesare în executarea planului tematic; valorificarea rezultatelor.
Înainte de 1965, cercetările legate de fiziologia şi biochimia cartofului au fost
sporadice. Începând cu anul 1965, s-a pus problema organizării unui laborator de
fiziologie şi biochimie la ICPC Braşov, pentru care s-au făcut investiţii mari în aparatură
şi specialişti.

o

o
O

Printre altele au fost abordate următoarele teme:
cercetări de biochimie genetică pentru caracterizarea biochimică a soiurilor de
cartof şi marcarea biochimică a genelor (rezistenţă la boli, dăunători şi condiţii
nefavorabile);
cercetări privind influenţa regulatorilor fizici şi chimici de creştere;
cercetări de fiziologia plantelor în condiţii de stress, de umiditate, temperatură
şi nutriţie;

O
O

o

o

cercetări

de fiziologia nutriţiei radiculare şi foliare la cartof;
privind creşterea plantelor şi acumularea producţiei;
modelarea şi simularea cresterii plantelor şi acumularea producţiei la cartof.
materializată prin elaborarea modelului SIMCAR, bine apreciat în confruntările
ştiinţifice pe plan intern şi internaţional;
utilizarea calculatorului în cercetarea agricolă, etc.
cercetări
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Preocupările privind elaborarea metodelor de analize fiziologice şi biochimice sau materializat în peste 100 metodologii originale sau adaptate pentru cartof. De
asemenea, au fost realizate, omologate sau brevetate peste 12 dispozitive şi aparate de
câmp şi laborator.
Meritul de a fi iniţiat şi dezvoltat aceste cercetări revine domnului ing. Gh. Olteanu
cercetător cu o deosebită competenţă ştiinţifică, <jlăulfi de care au contribuit colaboratori
mai vechi sau maLnoi ca: ing. Anca Georgescu, ~~hi;~ist D. Rămer, ing. NicoletaChiru,
ing. Livia Sin, ing. A. Moldovan, chimist ânca,DeişoJ;eanu precun);$i grupul ţ~bnic
asistenţi pasionaţi şi bine pregătiţi profesional.
Se cuvine a aminti cu recunostinţă aportul colaboratorilor din ţară şi străinătate,
care au contribuit la specializarea cercetătorilor noştri şi la rezolvarea unor aspecte din
tematica departamentului. Astfel: prof.dr.doc. H. Slusanschi şi chimist Rodica Marinescu
de la ICCPT Fundulea, în anii '60, în problema chimiei plantelor de cartof; prof~dr.I.
Brad şi prof.dr.D. T ănăsescu de la 1CCPT Fundulea şi Institutul de biochimie al Academiei
în probleme de biochimie genetică; dr.doc. N. Hurduc şi dr. ing. D. Scurtu de la ICCPT
Fundulea şi SCA Suceava în probleme de fiziologia fonnării producţiei; prof.dr.C. Milica
şi biolog I. Drăgănescu de la Universitatea Agricolă Iaşi şi IFTAR Bucureşti în utilizarea
regulatorilor de creştere; prof.dr. V Baia de la Universitatea Agricola Timişoara, în
problemele sistemului radicular; dr. ing. şt. Apetroaiei şi ing. M~ Buiuc de la IMH
Bucureşti în fitoclimatul culturii cartofuluÎ.
O bună colaborare şi rezultate valoroase s-au obţinut cu institute din străinătate
cum ar fi: BBA Braunschweig şi Universitatea Găttingen din Germania cu prof.dr.H.
Stegemann şi prof-dr. K. Miiller şi dr.H. Kolbe în probleme de biochimie genetică şi
calitate; FAL Braunschweig cu prof.dr. M. Dambroth, dr. K. H. Standke şi dr.C. Sommer
în probleme de fiziologia formării productiei şi CABO Wageningen din Olanda cu
dr.!. Vos şi H.DJ.Heemst în probleme de modelarea formării producţiei.
cadrul laboratorului de genetică au fost cercetate unele aspecte menite să
pregătească tactica şi strategia creării noului tip de plantă ca:
+
utilizarea unor mecanisme genetice ca: mutaţiile de genom şi mutaţiile genice,
în vederea modificării în sens dorit a unor caractere şi mărimea variabilităţii
genetice a germoplasmei existente;
+
cercetări privind simplificarea structurii genetice a cartofului autotetraploid
heterozigot şi crearea de linii izogene prin haploidizare şi poliploidizare în
vederea controlului transmiterii caracterelor pe parcursul schemei de ameliorare;
+
cercetări amănunţite de gametogeneză şi fructificare la cartof, ca plantă tipică
angiospermă cu endosperm, în vederea dirijării genetice a embrionului;
+
crearea unor linii homozigote prin haploidie şi autofecundare;
+
cercetări privind
unor caractere esenţiale ca rezistenţă la mană, virusuri
şi nematozi;
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•

utilizarea fondului gennoplasmatic ancestral al genului tuberifer Solanum L.,
subsecţiaHyperbasarthum, în vederea identificării unor noi resurse de gene de
rezistenţă la Inană, viroze şi nelnatozi.
Cercetările iniţiate de dr. ing. T. Gorea şi dr. ing. H. Groza, la care au colaborat
ing. Ecaterina Gorea şi ing. Lucia Pop sunt continuate de generaţia tânără: ing. Gh.
BoţOlnan, ing. R. Henneziu şi ing. 1. Bozeşan.
Amploarea, volUlnul şi profunzilnea abordării cercetărilor fundamentale au fost
limitate de dotarea tehnică cu aparatura necesară, tilnpul aferent acestei categorii de
cercetări, precum şi posibilităţile lor de documentare.
Cercetările fundmnentale, ca şi cele aplicative au fost puternic stin1ulate şi
disciplinate de introducerea tehnicii lnoderne de calcul care a oferit lnari posibilităţi
valorificării rezultatelor. Pentru aceasta s-a dezvoltat oficiul de calcul, coordonat cu
multă dăruire şi cu cOlnpetenţă profesională de domnul ing.Gh. Pamfil.
Realizările acestui sector sunt deosebite în dotarea cu tehnică modernă şi programe
specifice sectorului de cercetare, de producţie şi economic, dar realizările acestui sector
se regăsesc în ceea ce a creat de-a lungul anilor cercetarea din institut, în a cărei tematică
de cercetare a fost implicat în lnod creator.
De asemenea, trebuie menţionată contribuţia esenţială a oficiului de calcul la
pregătirea personalului din institutul nostru şi alte unităţi în utilizarea tehnicii de calcul
în domeniul cercetării agricole.

*

**

Rezultatele cercetărilor efectuate în domeniul culturii cartofului, pe lângă aspectul
practic (creare de soiuri, producerea cartofului pentru sămânţă, îmbunătăţirea
tehnologiilor de producere, păstrare şi valorificare), au avut o contribuţie simţitoare la
îlnbogăţirea patrimoniului ştiinţei agricole din ROlnânia şi au condus la recunoaşterea
institutului nostru în rândul institutelor similare din lume.
CERCETĂRI ÎN ALTE
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DECÂT CARTOFUL

În dOlneniul cerealelor, nefiind o altă staţiune de cercetări în această parte a
Transilvaniei, pe bază de contract cu ICCPT Fundulea, s-au elaborat teme privind:
comportarea unui număr lnare de soiuri de grâu, orz, orzoaică, secară şi triticale
în vederea zonării în judeţul Braşov, Covasna şi Harghita a celor mai productive
şi lnai rezistente soiuri de cereale;
•
s-au efectuat cercetări privind epoca optimă de însămânţare, adâncimea şi
desilnea de însălnânţare la grâu, orz şi orzoaică precum şi sistemul optim de
fertilizare a cerealelor după diferite plante premergătoare specifice zonei,
contribuind la îlnbunătăţirea tehnologiilor;
VoI. XIX
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s-a efectuat selecţia conservativă şi s-a produs sămânţă superelită la grâu şi mai
ales la orzoaica de primăvară, la soiurile şi în cantităţi le cerute de unităţile din
zonă şi de institutul coordonator de profil.
Menţionăm contribuţia dr. ing. Al. BăIăşoiu şi mai tinerilor cercetători ing. Comelia
Tican ing. I. Blebea.
domeniul culturii plantelor de nutreţ s-au realizat cercetări privind agrotehnica
plantelor furaj ere anuale şi perene specifice zonei:
O
s-au efectuat experienţe de lungă durată privind sistemul de fertilizare, epoca
oplnm,a de semănat şi densităţile optime la porumb siloz, sfecla furaj eră, gulii
furajere, Lolium multiflorum, borceag, trifoi roşu şi lucernă;
O
s-au studiat cele mai valoroase amestecuri între leguminoase şi graminee perene,
elaborându-se tehnologia de înfiinţare a culturilor şi exploatarea
o
s-au studiat poziţia şi rolul plantelor furaj ere în asolamentele agricole zonale.
La obţinerea rezultatelor ştiinţifice în acest domeniu, menţionăm contribuţia
domnului ing. N. Bîrsan şi doamnei
Mariana Şerbănescu.
Prin colaborarea cu Institutul de Cercetări pentru Creşterea Taurinelor şi cu
St2lţllme:a de la
Mureş, în ferma de producţie pentru creşterea taurinelor s-a
desfăşurat o activitate de peste 25 ani de selecţie pe un nucleu din rasa Bă!ţată
Românească, colectat din zona Mediaşului şi a Sibiului. Progresul genetic realizat este
asigurând anual un număr mare de juninci şi tăuraşi de !J1"'''"''.
eXÎ~mpl(lrele cele mai bune, 46 vaci se înregistrează cu producţii de
re(1112~and şi exemplarul cu producţia cea mai mare de
la această
15r:?iSCIVean(~au, cu o producţie anuală de 12.022 L
Activitatea creatoare s-a desfăşurat şi în domeniul selecţiei la curei, colaborând la
un program de cercetare a Institutului de Păsări de la Corbeanca. În această direcţie,
anul 1970 se efectuează cercetări în domeniul selecţiei pentru crearea de
care să
re(!1l,~e2~e un broiler cu performanţedeosebite. În acest scop au fost abordate următoarele
teme de cercetare:
II
crearea,
şi perfecţionarea unor linii de
specializate pentru ouă
ŞI
carne;
testarea capacităţii combinative a liniilor şi hibrizilor de curcă pentru
identificarea combinaţiilor valoroase din punct de vedere a performanţelor de
@

producţie;
II

mare

22

cercetarea unor aspecte de reproducţie pentru îmbunătăţirea produsului;
stabilirea unor tehnologii de creştere, reproducţie şi exploatare pentru liniile şi
hitlriz:ii de curcă în funcţie de sex, tip şi scop.
linii ouătoare
Ca rezultat al
de selecţie s-au obţinut trei linii grele şi
mediu pe baza cărora se pot obţine părinţii necesari producerii broilerului
performanţă.
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Este demn de menţionat hibridul "Diamant", omologat de Comisia Naţională,
care este competitiv cu cele mai valoroase creaţii din lume.
Pentru acest domeniu, nu putem să nu menţionăm contribuţia deosebită a domnului
dr. T. Edu, specialist de înaltă calificare şi dăruire deplină activităţii de cercetare.

DEZVOLTAREA SECTORULUI DE
Pentru a continua procesul creator al activităţii de cercetare ştiinţifică, institutul
are un sector propriu de producţie (ferme pilot) în care se face prima validare a rezultatelor
cercetării şi se înmulţeşte materialul biologic creat.
Încă din anul 1962, institutul are în proprietate o suprafaţă de 1730 ha teren agricol,
din care 1569 ha arabil. Din acesta, 400 ha se folosesc pentru scopuri de cercetare, fiind
organizat în 5
speciale, iar 1330 ha sunt destinate sectorului de producere
de seminţe din categorii biologice superioare.
Activitatea de producţie este organizată în 4 ferme după cum urmează:
o
ferma specializată în producerea cartofului pentru sămânţă, cu o suprafaţă de
150 ha, care produce anual sămânţă din 5-7 soiuri din categoria biologică bază
C1U'Pl'P!t1h'i şi superelită. Ferma a livrat anual 3000-5000 tone de cartof
sămânţă la unităţile
din zonele închise.
o
ferma specializată în producerea cerealelor şi furajelar, destinată
ete
seminţe, îşi desfâşoară activitatea pe o suprafaţă de 887 ha, din care pe 400 ha
se
cereale, în
de toamnă şi orzoaică de primavară, iar pe
470-500 ha se cultivă plante furaj ere destinate fermei de selecţie a taurinelor.
O
ferma de
a taurinelor este o fermă de selecţie pentru rasa Bălţata
Românească, fiind înregistrată la Oficiul Naţional pentru selecţia taurinelor şi
are un efectiv de 1 00 capete, din care 350 vaci gestante şi în lactaţie. Obiectivul
principal al fermei este îmbunătăţirea continuă a acestui
şi asigurarea
unui valoros material biologic pentru crescătorii de animale din zonă.
O
ferma de selecţie a curcilor a luat proporţii mai mari din anul 1977 când s-au
construit halele de creştere la dimensiunile actuale, producând anual peste
30.000
carne si menţinerea efectivului matcă pentru re2lllz;an~a
de linii şi
livrând anual producătorilor peste 20.000 pui
prăsilă.
Sectorul de producţie a fost organizat în acest mod
a asigura o
corespunzătoare
cartofului pentru sămânţă, producerea îngrăşămintelor
naturale necesare acestei
şi o
superioară şi
a plantelar din
asolament şi a subproduselor din sectorul zootehnic.
Pentru a funcţiona în bune condiţii, s-a construit un depozit de păstrare a cartofului
cu o capacitate
5750 tone, prevăzut cu celule frigorifice şi cu două echipamente de
preluare şi condiţionare a cartofului pentru sămânţă.
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Toate aceste sectoare sunt deservite din punct de vedere tehnic de un sector mecanic
economic de serviciul de contabilitate şi organizare.

şi urmărite

*
**
Ne facem o datorie de onoare, ca aceste rezultate, rodul muncii timp de 25 de ani
a tuturor angajaţilor institutului nostru şi a celor care au colaborat cu noi de la alte
instituţii de cercetare, învăţământ, şi producţie, să le aducem ca omagiu şi prinos de
recunostinţă fondatori lor cercetărilor în domeniul cartofului, care azi nu mai sunt printre
noi, reputaţii Vasile Comarnescu, Ecaterina Constantinescu, Vasile Velican, Titus Catelly
şi mulţi alţii.

De asemenea, avem această placută ocazie să exprimăm recunoştinţa noastră tuturor
colaboratorilor care de-a lungul anilor au contribuit, cu munca şi mintea lor neobosită,
la organizarea şi dezvoltarea institutului şi a activităţii de cercetare în acest domeniu şi
care, în prezent, au trecut în pensia bine meritată, considerându-i în continuare mentori
spirituali şi sfetnici valoroşi ai activităţii noastre de viitor.
Nu trebuie să uităm influenţa benefică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
care ne-a coordonat cu o competenţă deosebită şi cu multă bunăvoinţă activitatea de
cercetare în domeniul cartofului în institut şi unităţile colaboratoare. De aceea îmi fac
plăcuta datorie, cu care m-au delegat colaboratorii institutului, să aduc călduroase
mulţumiri preşedintelui Academiei, domnului prof. T. Mureşan şi tuturor personalităţilor
ştiinţifice din Academie care au sprijinit acest institut.
Exprimăm aprecierile noastre deosebite pentru marea contribuţie a tuturor
instituţiilor de cercetare şi de învăţământ cu care am colaborat în această perioadă, fără
de care nu era posibilă abordarea unei tematici de cercetare atât de vaste.
Mulţumim personalităţilor din organismele de coordonare a agriculturii de la toate
nivelurile şi colegilor din producţie care au sprijinit activitatea şi acţiunile institutului
nostru pentru dezvoltarea cercetărilor şi mai ales pentru dezvoltarea producţiei de cartof
în România.
Nu în ultimul rând mulţumim cercetătorilor, specialiştilor şi întregului personal
din institut şi staţiunile de cercetare şi producţie a cartofului pentru munca neobosită pe
care o depun zi de zi în activitatea de cercetare şi producţie, contribuind la redresarea şi
dezvoltarea culturii cartofului în România.
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25 YEARS OF POTATORESEARCH - THE CONTRIBUTION OF ICPC
DEVELOPMENT OF POTATO GROWING IN
ROMANIA
BRAŞOV FOR THE

Abstract
It is presented the history ofthe researches as well as the results obtained, during

25 years of activity for potato growing in Romania.
Founded in 1967 as a Research Institute for Potato and Sugar Beet (ICCS) and
organized 10 years later as the Potato Research and Production Institute (ICPC Braşov)
and having as its target the coordination of potato research activity in Romania, the
Institute has solved among other things, the following problems:
- development of physiological, genetic and breeding activities;
- organizing of national system of seed potato growing and production of basic
seed (clonal material and superelite);
- improvement ofproduction, harvesting, storing and processing technologies;
- training of staff, working in potato research and production.
Keywords: Le.P.e., history, research, development.

LA ELABORAREA LUCRĂRII AU COLABORAT' DR. DOe. ING. M. BERIN9EI, DR.ING. T.
GOREA, DR. B. PLĂMĂDEALĂ, ING. GH. OLTEANU, ING. GH. PAMFIL, ING. S. CHIRU, DR.ING. S.
MAN, DR.ING. N COJOCARU, DR.ING. S. IANpŞI, DR.ING. A. POPESCU, DR.ING. S. MUREŞAN,
ING. 1. MEZABROVSKY, ING. M. GHERMAN, Ee. S. POP.
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AMELIORAREA CARTOFULUI
s.

CHIRU, T GOREA, ADRIANA CUPŞA, S. MUREŞAN,
NICOLETA GURU, GI-!. BOŢOMAN, LUCREŢIA POP

REZUMAT
Într-o retrospectivă a activităţii de ameliorare a cartofului, efectuată la Institutul
de Cercetare şi Producţie a Cartofului Braşov, sunt analizate principalele rezultate obţinute
atât în identificarea unor soiuri valoroase dintre provenienţele străine (Ostam, Desiree,
Eba), cât şi în ameliorarea creativă proprie (Muncel, Super, Cati, Bran, Bîrsa, Rene,
Cibin,
Pentru evoluţia programului de ameliorare se consideră necesare două etape
stratc~gl'ce, decalate în timp (l0-15 ani), dar care au acelaşi obiectiv, crearea de soiuri
anleJIOl'an:?,
REZULTATE

sinteză

activitate, perspective.

PERSPECTIVE

Artă şi ştiinţă,
şi artă
' timp, ameliorarea plantelor s-a constituit ca
unul din elementele de
deosebită În
complexă a factorilor deJ:enl1111anlţl
ai producţiei agricole şi implicit ai standardului de civilizaţie al societăţii umane, Cu o
COl1til1uitaJ:e care nu se supune vicisitudinilor istoriei, ameliorarea a oferit omului şansa
de a încerca să tindă spre perfecţiunea demiurgului În realizarea unei variabilităţi mai
mult sau mai
în interiorul căreia să fie identificate structuri genetice
SUIJerlOflre celor existente,
care Într-un
al
economice se plasează pe
cereale, a
este şi va fi o certitudine în asigurarea cu nr,.rhlQ"
locul al II-lea
allme:ntlfe şi din acest
a stat permanent în atenţia amelioratorilor, de multe ori
munca acestora rămânând În anonimat.

REZULTATE ÎN AMELIORAREA CARTOFULUI ÎN "''''''lV.r>.l~llr"
La
destul de
În concordanţă cu pătrunderea târzie
(Chiru, 1991),
primele Încercări de ameliorare probabil rămân acoperite de
Vor fi
. destoinici care, pe baza
şi
' native au ales
pe cele care erau mai adaptate COl1'ltţnlor
din provenienţe le străine introduse în
acestea putând aminti: Săpunar, Roz de toamnă,
Şi, deşi
ulterior au fost încercări sporadice de ameliorare
autofecundarea soiurilor străine
existente (Stephani creează la Bod, în 1923, soiul Mai Koning) sau prin hibridare
intraspecifică (V Velican obţine la Cîmpia Turzii, în cadrul Institutului
Cercetări
Agronomice a României soiurile Ardeal, Someşan, Napoca în perioada 1930-1945),
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totuşi, până în

1950, nu s-a făcut o ameliorare

sistematică a cartofu1ui

(Constantinescu,

1969).
Ponderea a deţinut-o pentru multă vreme activitatea de identificare a celor mai
bune soiuri din sortimentul mondial, cu o complexare treptată a însuşirilor şi
caracteristicilor cercetate, aceasta în funcţie şi de incidenţa unor boli şi de volumul
cunoştinţelor acumulate.
Primele studii mai sistematice ale soiurilor străine, provenite în special din
Germania, se efectuează în perioada 1937-1942, când sunt urmărite aspecte nri"il1,rl
capacitatea de producţie, perioada de vegetaţie şi conţinutul în amidon şi sunt
recomandate în producţie soiurile: Friihbote, Friihmolle, Sieglinde, Viola, Voran şi Priska
(Velican şi Luca, 1943).
Un salt calitativ în acestă activitate se înregistrează în perioada 1950-1960, când
în câmpurile experimentale sunt analizate atât soiuri străine, cât şi linii româneşti, în
crilterilile de apreciere apărând elemente
la râia neagră) sau elemente
clasificatoare (mană şi viroze). Comparaţiile se făceau utilizând ca soiuri martor:
Viola, Mittelfriihe, Merkur (Constantinescu şi colab.,1961).
Odată cu concentrarea activităţii de ameliorare la Staţiunea de cercetare Braşov
(1962), care se transformă în Institutul de
Cartofului şi Sfeclei
multitudinea elementelor urmărite în
(1967), se trece la o nouă etapă, comparabilă,
apreC:lelrea soiurilor autohtone şi străine, cu practica internaţională şi care, de altfel, se
circumscrie trecerii de la ameliorarea pentru
productive,
la rîie
şi calitate culinară bună, la cea care adaugă şi rezistenţa la virusuri şi mană. Sunt
remarcabile cercetările complexe care au ca obiect de
atât elementele me:nţJonate
mai sus, cât şi
ca: dinamica
producţiei (Groza, 1976), structura
pn)d1Jcţlel de tuberculi,
la boli şi
clase de calitate culinară
şi
1969; Groza şi colab., 1970), rezistenţă la vătămări mecanice
Ghimbăşan şi Catelly, 1976).
de verificare a soiurilor "H'Uil''',
sunt recomandate multe soiuri pentru încercare în reţeaua Comisiei de stat, unele dintre
altele
recomandate ca
ele impunându-se în
(Ostara, Desiree,
parentale (Anco, Fecula, Adwira, Heideniere).
Concomitent cu mărirea numărului de însuşiri şi
urmărite a crescut
şi acurateţea experimentală atât în modul de realizare a
în
cât şi a
prelucrării
experimentale, cu un efect direct asupra reducerii cotei de hazard în
promovarea unor noi soiuri. În acest sens, trebme amintită şi încercarea de a
un
sistem de bonitare şi omologare a soiurilor bazat pe durata perioadei de vegetaţie,
producţia de tuberculi, sensibilitatea la infecţie în
la mană şi
procentul de
amlClCln (Groza şi colab., 1980), precum şi aceea a
metode
de bo:mt<:lre
care pe lângă criteriile clasice au introdus două
elemente cu mare garal1lţle statlstIca:
nota
şi stabilitatea expresiei caracterului analizat
1985).
Vi}1 XIX
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Înfiinţarea staţiunilor de cercetare la Braşov, Cluj, Suceava şi Moara Domnească
(1945-1955, Constantinescu, 1969) a constituit şi momenhil declanşării unei tendinţe
permanent ascendente, deşi cu unele sincope ale laturii creative a muncii de ameliorare,
aceasta regăsindu-se pe parcursul anilor în multe linii de perspectivă şi noi soiuri
omologate.
Perioada de pionierat a acestei activităţi, cu toată modestia mijloacelor utilizate şi
a structurii genetice restrânse, a fost marcată de omologarea unor soiuri, ta baza cărora
a stat multă muncă şi pasiune. Dintre acestea amintim Măgura, Carpatin, Colina
(omologate în perioada 1964-1966), acestea prezentând ul).ele caractere superioare
martorilor Viola, Mittelfriihe, Merkur (aspectul tuberculilor, producţie). Soiul Carpatin,
timpuriu, cu o dinamică bună a acumulării producţiei, a fost în Lista oficială a soiurilor
din România până în anul 1991 , iar soiul Colina a fost unul din genitorii mult utilizaţi în
hibridările efectuate la Institutul nostru (Constantinescu şi Catelly, 1969; Fodor şi colab.,
1969).
În relaţie directă cu volumul materialului realizat în cadrul procesului de ameliorare
şi implicit cu cel al numărului de linii cu însuşiri superioare, testate în reţeaua Comisiei
de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor, a crescut şi numărul soiurilor româneşti
omologate (figura 1).

25 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
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Figura 1- Soiuri omologate
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o analiză a rezultatelor obţinute, a posibilităţilor existente şi a obiectivelor de
ameliorare (prioritar considerând, pe lângă capacitatea de producţie, obţinerea de
genotipuri mai rezistente la virusuri şi mană), efectuată în anii 1964-1965, a dus la
concluzia necesităţii utilizării de noi surse de rezistenţă din speciile sălbatice şi primitive
ale genului Solanum, precum şi abordarea unor noi metode de ameliorare genetică. S-a
constituit, astfel, un colectiv de amelioratori şi geneticieni care a elaborat o nouă schemă
de ameliorare genetică (12 ani) care, cu unele îmbunătăţiri ulterioare, este aplicată şi în
prezent (figura 2). Această nouă abordare a impus şi efectuarea unor lucrări de producere
a materialului iniţial de ameliorare (utilizat ca genitori), pornind de la cercetări de
identificare a determinismului genetic la unele caractere importante, a eritabilităţii
acestora, a utilizării unor serii cu grade ploidice diferite, precum şi a unor metodologii
adecvate.
Structura genetică complexă a cartofului cultivat (2n=4x=48) şi segregarea
puternică a caracterelor dorite în descendenţele obţinute prin hibridarea sexuată,
complicată nefavorabil de multe ori de linkage, precum şi recunoaşterea avantajelor
recombinării genetice la nivel diploid, au stat la baza iniţierii unei serii de cercetări ce a
urmărit obţinerea dihaploizilor de Solanum tuberosum. S-a clarificat metodologia
utilizării speciei Solanum phureja ca inductor de dihaploidie, stabilindu-se şi influenţele
determinate de tipul partenerului matern, de energia germinativă a seminţelor, mărimea
bacelor şi, pornind de la posibilităţile de încrucişare a formelor dihaploide, s-a identificat
şi rolul endospermului triploid şi hexaploid în supravieţuirea şi dezvoltarea embrionului
(Gorea, 1970, 1972), mai recent analizându-se şi comportamentul meiotic şi mitotic la
acest grad ploidic (Pop şi colab., 1990). În ultimii trei ani s-a încercat şi calea
androgenetică de obţinere a formelor haploide, în momentul de faţă, faza intermediară
de calus hibrid fiind rezolvată.
Tot în cadrul acestei activităţi de obţinere a unui material iniţial de ameliorare,
care să contribuie la realizarea obiectivelor preconizate în cadrul creării de soiuri noi,
au fost dezvoltate şi cercetări de inducere de rezistenţă extremă la virusul X (Solanwn
acaule şi tuberosum villaroela) şi la virusul Y (Solanum stoloniferum), concretizate
printr-o schemă de 6-7 ani, corespunzătoare naturii ereditare monogenice dominante a
acestui tip de rezistenţă (Groza şi Cojocaru, 1982). Analiza variabilităţii rezistenţei la
virozele grave în populaţii hibride a permis stabilirea unor limite maxime de selecţie de
40% (pentru Y, Virusul răsucirii frunzelor-VRF, complex viroze - cumulate) şi de 10%
(VRF) (Catelly şi Groza, 1973).
Identificarea unor genotipuri din specia Solanwn demissum, cu rezistenţă mare la
mană, a permis utilizarea acestora într-un program de retroîncrucişare progresivă în
cadrul căreia s-a determinat influenţa plasmonului demissum (Gorea şi PIămadeală,
1976).
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După identificarea prezenţei nematodului

cu chişti în România, atât materialul cu
cu rezistenţă la mană au fost şi sunt supuşi unor hibridări
complementare de introducere a unor gene cu rezistenţă la acest dăunător (Gorea şi
colab., 1992).
Realizarea unor studii de mutag,enezăau permis, În prima fază, stabilirea factorilor
ce determină frecvenţa mutaţiilor pentru potenţialul de producţie (Groza, 1977) şi în
continuare elaborarea unei scheme de ameliorare prin mutaţii. Deşi genotipul mutant
(Bv. M l) nu s-a impus in încerciiirile la Comisia de stat, el a fost un exemplu de o
posibilă cale de urmat.
În contextul activităţii ce a avut loc, s-au desfăşurat şi cercetările cu obiectiv:
decelarea şi ulterior, după identificarea lor, stabilirea modalităţilor de recombinare
genetică a elementelor constitutive ale plantei de cartof. Această abordare a avut o evoluţie
progresivă, cu implicarea cercetătorilor de la mai multe departamente, fiind analizată
variabilitatea unor caractere supraterane şi subterane atât la soiuri (Bianu, 1985; Chiru,
1987), cât şi la populaţiile hibride (Grădinaru, 1976; Fodor şi colab., 1977) şi după
stabilirea corelaţiilordintre ele au fost consemnate şi Încercări de reconsiderare a lor ca
elementeprezumtive in elaborarea unui nou ideotip de producţie (Groza şi Chiru, 1984;
Chim şi colab., 1988).
Concretizarea acestor cercetări privite În ansamblu atât teoretice, cât şi de
ameliorare aplicativă, - ultimele bazându-se pe experienţa îndelungată a unor
amelloratori- se face prin apariţia unei scrii intregi de soiuri româneşti cu o frecvenţă
mult mai mare in ultimul deceniu (figura 1). Câteva dintre caracteristicile principale ale
acestor soiuri (tabelul 1), confirmă transpunerea în practică a obiectivelor de ameliorare
propuse, structura genetică a acestora, susţinută de o calitate corespunzătoare a
materialului de plantat şi de o tehnologie adecvată, fiind premiza de a răspunde la
solicitările cultivatorilor.
Creşterea potenţialului mediu de producţie a cartofului prin soi, între anii 19661992, expimă de fapt progresul inregistrat la această cultură, ca unnare a introducerii
unor soiuri noi pentru fiecare perioadă de ani (Fodor, 1982) (figura 3). A fost adaptată
explimarea prin soiuri standard şi unele soiuri româneşti, deoarece această grupare a
avut o constanţă mai mare in timp şi spaţiu. Comparând creşterea realizată pe grupe de
ani faţă de perioada 66-10, se observă că ritmul a fost puternic la început (13,8 tlha),
ultimele trei perioade prezentând o plafonare (3,2 tlha), aceasta ca urmare a realizării
unui potenţial mediu acceptabil (49 Uha). Pe acest nivel realizat al producţiei medii,
trebuie să se greveze o comportare superioară la atacul de viroze şi mană şi pretabilitatea
pentru prelucrare industrială.

rezistenţă la virusuri, cât şi cel
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Tabelul 1
Principalele caracteristici ale soiurilor create la
I.C.P.C. Braşov
SOIUL

1. MUNCEL

AN
OMOLOGARE

1975

AUTORI

CARACTERISTICI

Fodor 1..
Catelly T.

semitimpuriu (80-1 OOzile), rez. Ia virusul Y,
sensibil la VRF şi mană, potenţial mediu de
producţie 42t/ha. 14-15% amidon, coajă

Fodor I..
Catelly T.

semitimpuriu (90-105zile), rez. la virusul Y
mană. sensibil la VRF, potenţial mediu de
producţie 432t/ha, 15-17% amidon,coajă

Catelly T.,
Fodor 1.

semitârziu ( 100-120zile). rez. Ia virusul Y,
sensibil la VRF şi mană, potenţial mediu de
producţie 52t/ha, 12-14% amidon, coajă

galbenă

2. SEMENIC

1976

şi

galbenă

3. SUPER

1979

galbenă

4.CATI

5.

6.

SUCEVIŢA

MUREŞAN

1982

Catelly T.,
Fodor 1.

1982

Grădinaru

1984

Mureşan

semitârziu ( 110-120zile), foarte rez. Ia virusul
Y, sensibil la VRF. relativ sensibil la mană,
potenţial mediu de producţie 44t/ha, 14-16%
amidon, coajă roşie
N. *

S.

semitimpuriu (85-100zile), relativ sensibil la
viroze şi mană, potenţial mediu de producţie
42t/ha, 14-16% amidon, coajă roşie
semitârziu (1 05-115zile), rez. Ia virusul Y şi
la VRF sensibil la virusul S şi mană, potenţial
mediu de producţie 46t/ha, 16-18% amidon,
coajă galbenă

7.CORONA

1988

Mureşan

S.,

Toma T.
Mureşan S.,

8.

CAŞIN

1991

Stankovski A. **,
Bedo E.**

semitârziu (II 0-124zile), mijlociu rezistent la
viroze şi mană. potenţial mediu de producţie
44t/ha, 14-15% amidon, coajă roşie
semitârziu ( 100-1 15zile), rezistent la VRF,
mijlociu rezistent la mană, potenţial mediu de
producţie 52t/ha, 18-20% amidon, coajă
galbenă

1992

Bianu T.

semitimpuriu (80-1 OOzile), foarte rezistent la
virusul Y, rezistent la VRF, sensibil la mană,
potenţial mediu de producţie 40t/ha, 18-22%
amidon, coajă galbenă

10. BÎRSA

1992

Fodor 1..
Bianu T.

semitimpuriu (86-1 08zile). rezistent la virusul
Y şi mijlociu de rezistent laVRF, mijlociu
sensibil la mană, potenţial mediu de producţie
5 1t/ha, coajă galbenă

n. RENE

1992

Mureşan

9. BRAN

12. CIBIN

1992

Mureşan

S.

semitimpuriu (85-1 OOzile), mijlociu rezistent
la viroze şi mană. rezistent la nematozi,
potenţial mediu de producţie 44t/ha, 14-16%
amidon, coajă galbenă

S.

semitimpuriu (85-1 OOzile), rezistent la virusul
Y, mijlociu de rezistent la mană, rezistent la
nematozi.potenţial mediu de producţie 39t/ha,
16-18% amidon, coajă roşie

* SCA Suceava, ** SCPC Miercurea Ciuc
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după

PERSPECTIVE ÎN AMELIORAREA CARTOFULUI ÎN ROMÂNIA
Conjunctura economico-politică actuală, în care este posibil şi de dorit testarea
unui număr foarte mare de soiuri străine, provenite din diferite ţări, soiuri care au
caracteristici corespunzătoare cerinţelor actuale, impune cu necesitate şi reconsiderarea
strategiei aplicată în ameliorarea cartofului în ţara noastră. Problema a mai fost abordată
şi discutată din punct de vedere teoretic (Chim şi colab., 1987), sau numai pentru
componenta practică (Chiru şi colab., 1990), dar în condiţiile unei acerbe competiţii
internaţionale trebuie statuată cu mai multă claritate tactica (ce este) necesară.
În concepţia colectivului de amelioratori care activează în cadrul programului de
ameliorare, cuprinzând aici şi cercetătorii de la SCPC Miercurea Ciuc, SCPC Tîrgu
Secuiesc, SCA Suceava, SCPC Mîrşani, SCPC Tîrgu Jiu şi SCPC Tulcea, se conturează
în momentul de faţă două etape:
1. O etapă realizabilă în prezent, când trebuie pus accentul pe ameliorarea genetică
cu un puternic caracter aplicativ, acestea impunând cu necesite o coordonare şi integrare
deplină şi a activităţii altor departamente (figura 4).
2. O etapă realizabilă în următorii 10-15 ani, dar care va depinde de evoluţia
economico-socială din ţară şi va impune o schimbare structurală profundă, cu implicaţii
asupra întregii activităţi de cercetare la cartof (figura 5).
Revenind la etapa actuală, analiza a pornit de la faptul că punctele cu adevărat
fierbinţi le constituie valoarea materialului iniţial de ameliorare, privit mai ales prin
prisma transmiterii la descendenţi a caracterelor urmărite şi a calităţii materialului de
VoI. XIX
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plantat al liniilor româneşti de perspectivă şi a soiurilor create. Schema integratoare a
activităţii de cercetare la cartof având ca obiectiv crearea de soiuri noi competitive se
bazează atât pe dezvoltarea cercetărilor specifice fiecărui departament, cât şi pe o
participare directă în ameliorare, aceasta incluzând şi participarea afectivă la obţinerea
unui soi. Concret, odată cu omologarea unor noi soiuri, fiecare cercetător se va regăsi ca
autor cu o cotă de participare variabilă, in funcţie de aportul fiecăruia. Pornind de la
premiza general acceptată că un soi perfect de cartof nu există, şi nici nu va exista,
considerăm necesară fuziunea activităţii departamentelor de ameliorare, genetică şi
producere de sămânţă, sprijinul celorlalte departamente fiind de asemenea vitaL Totul
va trebui să se bazeze pe utilizarea unui flux informaţional care să permită o eficientizarc
şi eliberare de subiectivism în luarea deciziilor de selecţie. Caracterul mai aplicativ ce
se doreşte pentru activitatea de ameliorare nu va împiedica dezvoltarea cercetărilor
privind metodele neconvenţionalede ameliorare, de la acestea urmând a se prelua noi
posibilităţi de mărire a variabilităţii, a recombinării genelor dorite, a selecţiei
genotipurilor, activitatea desrnşurându-se atât la nivel tetraploid, cât şi la nivel dihaploid.
Pentru a doua etapă, în funcţie de evoluţia Întregului sistem de producere a cartofului
în România şi în funcţie şi de evoluţia pe plan mondial în lumea cartofului, este propusă
o nouă 10gistică de ameliorare, la care centrul de greutate al activităţii institutului s-ar
plasa în domeniul cercetărilor fundamentale şi al producerii formelor parentale, activitatea
de ameliorare practică deplasîndu-se la alţi parteneri (figura 5).
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Întreaga activitate de aIneliorare, axată pe ace stă etapizare trebuie privită ca un
proces dinamic în interiorul căruia sunt posibile modificări ale contribuţiei părţilor
constituiente, dar cu un scop foarte clar şi praglnatic: soiuri româneşti cOlnpetitive pe
piaţa internă şi externă.
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MUREŞAN,

POTATO BREEDING-RESULTS AND PERSPECTIVES
Abstract
The main results obtained for the identification ofboth some valuable varieties of
foreign origin (Ostara, Desiree, Eba) and our own bred varieties (Muncel, Super, Cati,
Bran, Bîrsa, Rene, Cibin, etc.), are analysed, in a retrospective work ofthe potato breeding
activity, activity carried out at Braşov Potato Research and Production Institute.
Two strategic stages are considered necessary for the evolution ofbreeding program,
stages which are separated in time (10-15 years) but having the same target: creating of
new competitive Romanian varieties.
Keywords: potato, breeding, activity, synthesis, perspectives.
Tables:
1. The main characteristics ofthe varieties bred at LC.PC.

Braşov

Figures:
1. Homologated varieties
2. Potato breeding scheme
3. Average productie)J1 potential ofvarieties
4. Integrated scheme ofpotato genetic breeding
5. Future strategy
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PROGRESE RECENTE ÎN AMELIORAREA CARTOFULUI
PE PLAN MONDIAL
H.GROZA
TPS PRODUCTS CO., A SUBDIVISION
OF ESCAGENETICS CORP., SAN CARLOS, SUA

REZUMAT
Principalele direcţii de abordare a metodelor oferite de biologia n10lecuiară în
mueliorarea cartofului sunt citate Într-o condensată referire la sursa bibliografică. În
contextul tehnologiei de vârf aplicată în obţinerea unei variabilităţi strict controlate, se
conturează ca don1enii de mare perspectivă utilizarea markerilor genetici de tip izoenzilue,
folosirea sen1inţei adevărate de cartof (TPS), inducerea de toleranţă la erbicide şi ger,
rezistenţă la virusuri, luărirea potenţialului producţiei şi schilubarea structurii amidonului,
putând fi realizate prin mijloacele ingineriei genetice.
Cuvinte cheie: biotehnologie, inginerie genetică, perspective, sinteză bibliografică.
Dacă

anii '60 au fost caracterizaţi prin eforturile hibridologice de integrare a
gennoplasmei din specii sălbatice în genomul Solanwn tuberosum şi prin dihaploidie,
iar anii '70 au luarcat strategiile folosirii gameţilor nereduşi şi a numărului endospermic
balansat (EBN) precum şi contribuţiile biologiei celulare, mai ales prin variaţie
somaclonală, hibrizi somatici sin1etrici, asin1etrici şi cibrizi (denmuire deselunând
numărul cromozon1ilor unui partener ce scade de la un nUluăr egal la zero), sfârşitul
anilor' 80 a adus în prilu plan biologia moleculară.
Se pare că viitorul, deşi normele de acceptare impuse de forurile de sănătate a
aliluentaţiei şi de protecţie a n1ediului au fost trecute doar parţial, va aparţine definitiv
ingineriei genetice. Ameliorarea cartofului cultivat din sămânţă adevărată (TPS) va
constitui un alt elen1ent al viitorului apropiat datorită uriaşelor avantaje econ01uice ale
culturii, capacităţii sistemului actual de mecanizare şi chin1izare în luanipularea
seluincerilor, plasticităţii ecologice superioare a hibrizi lor şi excelentelor posibilităţi de
utilizare a luetodelor eficiente de ameliorare din domeniul plantelor alogame.
Uniformitatea hibrizilor şi eficienţa semănatului direct în câmp sunt principalele
deziderate în TPS. Prima problemă pe care au adus-o n1etodele neconvenţionale
nefolosind hibridarea sexuată, propuse de biologia celulară (mutaţii şi fuziuni) şi
luoleculară (evenimente transgenice), a fost identificarea în producerea de săluânţă a
noului genotip rezultat din modificarea unui cultivar existent.
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Markerii genetici reprezentaţi de izoenzime au avantajul de a face posibilă
detectarea homozigoţiei recesive, dominante şi heterozigoţiei, datorită stării de
codominanţă alelică. Utilizarea a 11 sisteme izoenzimatice, dintre care cele mai frecvent
expresive sunt dehidrogenaza maleică (MDH), dehidrogenaza 6- fosfogluconică (6PGDH)
şi transaminaza glutamooxaloacetică (GOT), reprezintă un progres evident faţă de
sistemul clasic bazat pe peroxidaze folosit de Stegemann în Germania şi Desborough în
SUA.
Analiza izoenzimelor, a căror varietate rezultă din modul caracteristic ternar de
structurare a proteinelor, a avut consecinţe practice şi în identificarea noilor soiuri
(Douches şi Ludlam, 1991) şi linii mutante (Groza şi Kahn, 1991) cu atât mai importante,
cu cât se remarcă o tendinţă accentuată de privatizare a ameliorării în toate ţările avansate.
Desigur alte teste, derivate din produsele genice utilizate la cocultivarea cu Agrobacterium
(ca răspuns la kanamicină, cloramfenicol, glucuronază sau luciferază), dar cu minim de
timp şi maxim de expresivitate, vor fi de asemenea promovate la recunoaşterea din
producerea de sămânţă a liniilor transgenice.
Consecinţele teoretice ale detectării locilor izoenzimatici au fost oferirea unui
instrument simplu şi precis pentru maparea cromozomială prin RFLP (polimorfismul
lungimii fragmentelor de restricţie), care nu a plltut folosi din caracterele morfofiziologice
decît rezistenţa la virusul X, autoincompatibilitatea la încrucişare şi rezistenţa la
Globodera roslochiensis. Metoda RFLP se bazează pe variaţia lungimii segmentelor de
ADN între doi exoni (gene active) prin mutaţii nefuncţionale produse în introni, segmente
ce apar în urma clivării cu enzime de restricţie ce acţionează mereu în aceleaşi locuri
specifice. Construcţia grupelor de linkaj, definind cei 12 cromozomi de bază ai cartofului,
a pornit prin analogie de la foarte similarul genom de la tomate. Până la 304 loci au
putut fi astfelmapaţi în urma sintezei dintre sistemul elaborat de Max-Planck Institut şi
cel conceput de Cornell University (Gebhart şi colab., 1991).
Perfectarea sistemului PCR (reacţie în lanţ cu polimerază), ce sintetizează repetat
un anume fragment mic de ADN, într-un aparat ce asigură trecerile de temperaturi şi
timpi pentru fiecare stadiu, a permis elaborarea unui sistem mai puţin laborios, dar nu
mai puţin eficace pentru caracterizarea genotipurilor - sistemul RAPD (polimorfism
ADN amplificat la întâmplare). Acesta se bazează pe amplificarea prin PCR a ADNului genomic de analizat în amestec cu o oligonucleotidă luată arbitrar (primer). Analiza
electroforetică a prezenţei sau absenţei segmentelor, rezultate în urma fixării primerului
la anumite şiruri de secvenţe în cursul ciclului termic de amplificare, relevă benzi
polimorfice diferenţiind genotipurile (Quiros şi colab.. 1992).
Folosirea biologiei moleculare în ameliorarea cartofului aduce avantajul păstrării
genotipului soiului ales, cu excepţia caracterului de modificat, evitând astfel consecinţele
recombinării genetice prin hibridare. De asemenea, pot fi utilizate gene inexistente în
germoplasma cartofului sălbatic şi cultivat, dar prezente în alte genuri de plante, animale
sau bacterii, sau pot fi fabricate noi gene.
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Trei domenii apar distincte:
l) acela al mecanismelor simple, unde procesul de acţiune şi gena este cunoscută;
2) al mecanismelor mai complexe, unde se bănuieşte procesul şi se încercă a-l
influenţa în totalitate;
3) al mecanismelor foarte complexe, unde se acţionează doar într-o etapă a
procesului şi rezultatul final este o surpriză.
Din primul domeniu se pot cita realizările privind toleranţa la erbicide, rezistenţa
la gândacul din Colorado, structura amidonului, rezistenţa la ger. Din al doilea domeniu,
citabile sunt realizările în rezistenţa la viroze, iar din al treilea - încercările de mărire a
recoltei de tuberculi, de modificare a conţinutului în amidon,de rezistenţă la putregaiul
umed, de rezistenţă la pătarea internă (black spot) provocată de vătămare.
De obicei, companiile producătoare de erbicide au căutat inducerea toleranţei la
produsele lor proprii: Monsanto la glifosat, American Cyanamid la imidazol. Interesul
a fost pentru erbicidele de mare eficienţă în doze mici, sistemice şi rapid degradabile.
Ideea constă fie în alterarea proteinei plantei ce este atacată de enzima erbicidului
(proteina nu mai este recunoscută de erbicid), fie în detoxificarea produsului nociv
final (enzime ale plantei îl descompun), fie în superexpresia ţintei (abundenţa proteinei
plantei faţă de cantitatea enzimei erbicidului).
Prima soluţie propusă de Monsanto pentru Round-up a fost intensificarea producerii
proteinei (enzimei) plantei: EPSP (5-enol-piruvil-sikimat-3-fosfat) - sintetaza, la care
aderă glifosatul stopând procesul de sinteză a aminoacizilor (în special triptofan şi
tirozină). Gena a fost luată din celulele mutante de petunie. Pentru a mări eficienţa, o
peptidă-tranzit a fost ataşată proteinei enzimei, pentru ca aceasta să poată fi transportată
specific în cloroplaste, unde are loc sinteza illninoacizilor ca rezultat al fotosintezei, şi
nu să rămână în citoplasma unde se formează. Deşi glifosatul dăunător animalelor (acestea
nu conţin EPSP - sintetaza, care este ţinta erbicidului), strategia superabundenţei proteinei
nu elimină erbicidul din plantă, ceea ce poate fi un dezavantaj.
Ideea detoxificării a constituit obiectul rezistenţei la Bromoxynil, care este
descompus complet de enzima bromoxynil-nitrilaza controlată de o genă transferată în
plantă de la bacterii. Spre deosebire de Monsanto care a produs linii transgenice pentru
glifosat şi la cartof, Calgene nu a produs toleranţa la Bromxynil (Buctril) decât la bumbac
(Stalker şi colab., 1988).
Cea mai spectaculoasă realizare de până acum a ingineriei genetice este însă
rezistenţa la gândacul din Colorado, mult mai eficace decât cea obţinută de Cornell
University prin ameliorarea clasică cu introgresiune din S. brevidens pentru două tipuri
de peri glandulari trihomici sau din S. chacoense pentru glicozidulleptină. Toxina care
distruge gândacul este o Cry-proteină provenită din Bacillus thurigiensis (Van Rie şi
colab., 1990). Ea este inactivă (protoxina) până ajunge în partea mijlocie a tractului
digestiv (midgut), unde devine activă când proteaza specifică insectei care descompune
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proteinele din hrană o clivează în locul unei secvenţe specifice. Toxina perforează ţesutul
epitelial al tractului digestiv şi produce un mare dezechilibru prin comunicarea mediului
intern digestiv (pH= 1O) cu n1ediul extern al hemolin1fei (pH=6), soldat cu oprirea hrănirii,
uneori paralizie, 111ari disturbanţe în depunerea pontei. Gena Btk din bacterie a fost
transferată în planta de cartof. Monsanto a lansat linii transgenice în Russet Burbank, la
care defolierea răl11âne în don1eniul a 20% C0111parat cu martorul. Inhibitori ai proteazei
insectelor pot fi induşi într-un sistem semnal cistrans de declanşare a transcripţiei ca un
răspuns la rănirea plantei; este un lnecanisll1 experimentat adesea în cazul insectelor
care distrug ţesuturile prin masticaţie.
Structura al11idonului este 15-25% a111iloză şi 85-75% amilopectină. Cerinţele
actuale din nutriţie sau din fabricarea materialelor biodegradabile optează pentru folosirea
de a111idonuri cu o singură componentă. A făcut epocă descoperirea unei l11utante "waxy"
(fără a111iloză) de către grupul lui Jacobsen în Olanda şi primele încercări au fost făcute
de ei în colaborare cu grupul lui Visser. Trei enzill1e principale sunt implicate în sinteza
amidonului: ADPG-pirofosforilaza care acţionează asupra formei de glucoză, G-I-P
amidon sintetaza care duce la an1iloză şi enzin1a de ran1ificare care produce a111ilopectină.
Visser a încercat să folosescă secvenţe antisens care să oprească sinteza a111ilozei, dar
succesul a fost parţial şi organismele au avut o structură neuniformă. Gena glgC (glg
este o abreviaţie de la glicogen, similarul an1idonului ca substanţă de rezervă la anill1ale)
a fost folosită la plante în int1uenţarea activităţii ADPG-pirofosforilazei, în direcţia
măririi concentraţiei de amidon, fără un succes total însă (Stark şi colab., 1992).
Rezistenţa la ger s-ar baza pe n10dificarea bacteriilor "ice n1inus" Erwinia herbicola
şi Pseudomonas syringae, care procură nucleele necesare fonl1ării gheţei intercelulare
în plante. Pulverizarea plantelor cu culturi din aceste bacterii, la care a fost efectuată
deleţia genei responsabile pentru nucleele de gheaţă, va modifica favorabil populaţia de
bacterii de pe plantă şi o va apăra de vătămare, permiţând suprarăcirea ţesuturilor până
la -5°C. Marea oponenţă manifestată de public care a boicotat experienţele de Câll1p ale
cercetătorilor de la U.C. Davis (SUA) a trecut aceste succese în umbră.
În al doilea 111are d0111eniu al investigaţiilor ingin~riei genetice, delin1itat artificial
în această cOlnunicare, n1ari eforturi au fost depuse în obţinerea de rezistenţă la viroze.
Din păcate, mecanislnul ill1unităţii cu care au lucrat câteva decenii amelioratorii, folosind
specii sălbatice, nu este deplin înţeles. Biologii au sesizat cele trei etape în îml1ulţirea
unui virus în celula gazdă: decapsularea de învelişul proteic a acidului nucleic viral,
replicarea acidului nucleic viral folosindADN-ul plantei şi refabricarea capsulei în care
se înveleşte noua copie informaţională. Ideea a constat în integrarea de secvenţe
nucleotidice în ADN-ul plantei care să fabrice în permanenţă capsuIa virotică.
Virusul intrat în celulă încearcă să se decapsuleze, dar nu reuşeşte; explicaţia
constă fie în suprasaturaţia celulei în capsule, fie în protecţia încrucişată constatată în
fitopatologie. Cert este că strategia a dat rezultate în special în perioada de după infecţie,
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dacă nu printr-o totală eliminare a virusului, cel puţin o întârziere a măririi titrului. Este
cazul virusului X (Hoekema şi colab., 1989), unde cantitatea de înveliş proteic testat
prin ELISA în planta neinfectată s-a corelat extrem de strâns cu rezistenţa; colectivul
olandez citat a lucrat cu Bintje şi Escort. Procedeul utilizat la potex virus a fost extins
de canadieni pentru Carla - virusul S în 1991 cu bune rezultate, dar succesele au fost
contradictorii pentru poty-virusul Y, unde corelaţia amintită nu a mai funcţionat (Lawson
şi colab., 1990). La Iuteo-virusuri (virusul răsucirii frunzei ar) situaţia s-a complicat şi
mai mult, chiar dacă au existat cercetători care au susţinut existenţa unei rezistenţe
stabile prin înveliş proteic (CP) în secvenţa sens (Kawchuk şi colab., 1990) Strategii
mai complicate au fost propuse ca: secvenţe antisens pentru fragmente din ARN-ul
viral în ADN-ul plantei care împiedică replicarea virusului, secvenţe sens ale genei CP
activate pentru producerea învelişului proteic numai la intrarea virusului în celulă şi, nu
înainte, printr-o secvenţă antisens ce recunoaşte virusul sau controlul expresiei satelitului
ce însoţeşte ARN-ul viral. Ribozima, care clivează ARN-ul virusului PLRV în zona
unde acesta codifică învelişul proteic, şi gena polimerazei ARN au fost de asemenea
încercate, dar :fără mare reproductibilitate a rezistenţei (Lamb şi Hay, 1990).
Al treilea domeniu de cercetări este mai nebulos. Se încearcă modificarea unui
întreg proces complex prin modificarea activităţii unei enzime cheie, prin producerea
de etilen sau de auxine şi citokinine, prin intensificarea direcţiei sink (spre ţesuturile de
acumulare sau consum), prin mărirea cantităţii de zaharuri translocate din frunză, prin
blocarea descompunerii amidonului în tuberculi cu promotori specifici ca glicoproteina
numită patatină etc.
Sunt numeroase asnectele Încă nerezolvate în industriaing-ineriei og-enetice.
·
} ca acelea
privind procesul de transformare cu Agrobacterium, casetele cuprinzând promotorii şi
sistemele de declanşare a transcripţiei, efectele nedorite de poziţie la inserţia
fragmenteleor de T-ADN, rolul efectiv al intronilor, care ar fi numai câteva din elementele
ce duc uneori la inconsistenţa expresiei genei în liniile transgenice. Avântul ameliorării
prin TPS ar putea constitui un avantaj prin selecţia segregantelor formelor parentale
transformate genetic cu expresie stabilă.
Amelioratorii de mare consecvenţă în metodele tradiţionale au încercat c!one cărora
li s-a inserat doar gena marker GUS şi nimic altceva şi au constatat în general reducerea
vigorii şi capacităţii de producţie. Aceasta În timp ce c10nele netransformate care au
suferit doar procesul de cocultivare cu Agrobacterium s-au comportat la fel cu martorul
(Corsini şi colab., 1992). Oricum, succesele foarte evidente ca toleranţa la erbicide şi
rezistenţa lagândacul din Colorado compenseză din plin eventualele deficienţe de
adaptare: surmontabile printr-o ulterioară riguroasă selecţie clonală. Ele îndreptăţesc
pe deplin eforturile actuale ale amelioratorilor de înglobare a bioenergiei în munca de
creare de genotipuri superioare la cartof.
J,.
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RECENT PROGRESS IN POTATO BREEDING IN THE WORLD
Abstract
The lTIain directions for approaching the methods offered by the lTIolecular biology
in breeding, are presented in a concentrated reference to the bibliographical source.
Using of genetic lTIarkers of izoenzylTI type, as weB as of the true potato seed
(TPS), induction oftolerances for herbicides and cold, resistance for viruses, increasing
of production potential and changing of starch structure, are outlined as fields of great
perspectives in the context of top technology, alI these achievements being made with
the help of genetic engineering lTIeans.
Keywords: biotechnology, genetics engineering, prospects, bibliographical
synthesis.
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PRODUCEREA CARTOFULUI PENTRU SĂMÂNTĂ
, ÎN
ROMÂNIA
C. DRAICA, N. COJOCARU
S MAN, FEUCIA MITROI

REZUMAT
Calitatea cartoftllui pentru sămânţă reprezintă unul din cei mai importanţi factori
pentru producţii mari şi de calitate. Se prezintă rezultatele care au stat la baza organizării
sistemului naţional de producere a cartofului pentru sămânţă în România (organizare,
tehnologie specifică, certificare), problemele dificile din ultimii ani şi propunerile pentru
îmbunătăţirea sistemului în condiţiile economiei de piaţă.
Cuvinte cbeie: producere cartof sămânţă, rezultate, perspective.

INTRODUCERE
Cartoful este una dintre cele mai importante plante ca sursă pentru alimentaţie şi
furaj are, situându-se pe locul al V-lea pe glob după grâu, orez, porumb şi orz sau pe
locul al II-lea după cereale, fiind considerat" a doua pâine" a omenirii.
Pe lângă cantitatea ridicată de hidraţi de carbon, cartoful asigură, la o producţie de
cea. 26 tlha, o producţie ridicată de proteină (524 kg/ha), situându-se pe locul al II-lea
după soia (640 kg/ha) şi o producţie de energie de 84 GJ/ha, situându-se, deasemenea,
pe locul al II-lea după orez (87,9 Gj), (Zaag şi Horton, 1983).
Potenţialul de producţie al cartofului este foarte ridicat fiind estimat la peste 135
t/ha (Zaag, 1984), realizându-se în câmpurile experimentale cea. 90 tlha în Olanda (Zaag,
1984) şi 102,1 tlha în Insula Mare a Brăilei, România (Berindei şi colab., 1984).
Este unanim recunoscut că materialul de plantat,-care întruneşte cerinţele
fitosanitare, biologice şi fizice,- reprezintă unul din factorii esenţiali în realizarea
producţiilor mari, constante şi de calitate (Gorea şi colab. 1982; Man şi colab. 1984).
Desi se cunoştea de mult că materialul de plantat din regiunile nordice
îmbunătăteşte substanţial producţia, totuşi, numai în ultimii 50 de ani, producerea
specializată şi controlul oficial al calităţii c;artofului pentru sămânţă au devenit activităţi
esenţiale în producerea cartofului pentru sămânţă (Zaag, 1986).
Producerea cartofului pentru sămânţă, sau a materialului de plantat prin înmulţire
vegetativă, reprezintă o activitate laborioasă şi necesită o preocupare mai mare decât
producerea seminţelor la culturile cu înmulţire prin sămânţă, datorită următoarelor cauze:
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producţiei determinată

de degenererarea

virotică şi

fiziologică;

coeficientul de îmnulţire foarte mic (1 :4-10) necesită suprafeţe de 20-40 ori mai
mari pentru producerea materialului de plantat decât la plantele cu înmulţire sexuată;
.. conţinutul ridicat de apă şi sensjbilitatea la vătămare a tuberculilor impun condiţii
de păstrare specifice, având în vedere că prin tubercuh se transmit un număr mare
de agenţi patogeni;
.. costurile aferente materialului de plantat sunt mult mai mari datorită normei de
plantare ridicate (2500 - 5000 kg/ha).
Datorită acestor considerente, dar în special a creşterii continue a preţurilor,
producerea cartofului pentru sămânţă a devenit o activitate primordială în ultimile trei
decenii, în aproape toate ţările (Zaag, 1986).
Despre influenţa negativă a bolilor virotice şi necesitatea organizării producerii
cartofului pentru sămânţă în România s-a discutat pentru prima dată în anul 1959, la
Consfătiurea cartofului, organizată de Institutul Central de Cercetări Agronomice din
România la Staţiunea Experimentală Agricolă Măgurele - Braşov (Săvulescu şi colab.,
1959).
..

1. BAZELE TEORETICE PRIVIND PRODUCEREA CARTOFULUl
PENTRU SĂMÂNŢ.Ă .

Exceptând pierderIle în timpul păstrării, bolile şi dăunătorii cartofului pot diminua
la cartof cel puţin în patru moduri:
.. reducerea sau blocarea fotosintezei;
.. reducerea sau blocarea transportului produselor asimilate din aparatul fohar la
tuherculi;
.. defoIierea si moartea prematură a plantelor;
.. putrezirea tuberculilor (Burton, 1966).
Trebuie adăugat efectul negativ al bolilor şi dăunători lor transmisibili prin tubercuh
(incluzând şi solul aderent) asupra producţiei în anul şi anii unnători. În acest sens,
amintim că producţia cartofului poate fi afectată de aproape 45 boli produse de ciuperci
(Turkensteen, 1988), 10 boli produse de bacterii (Hooker, 1981), peste 25 boli produse
de virusuri, viroizi şi microplasrne (De Box, 1987). la care se adaugă numeroase
subspecii, tulpini sau rase ale acestora, precum şi multe specii de dăunători, dintre care
cei mai periculoşj sunt nematozii cu chişti din genul Globodera.
Numeroase cercetări efectuate pentru elucidarea cauzelor reducerii producţiei la
cartof s-au conturat, până la urmă, în două concepţii reahste: degenerarea virotică şi
degenerarea fiziologică (Draica, 1980 b).

producţia
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1.1. Degenerarea virotică

Cu toate că simptomele "răsucirii frunze lor" au fost semnalate de Hoppe în 1747
(Beemster şi De Box, 1987) şi descrise de Tuke în 1800 (Burton, 1966), boala a fost
identificată ca rezultat al infecţiei cu virusu1 răsucirii frunzelor abia la sfârşitul secolului
XX (Quanjer, 1913). Ulterior, odată cu perfecţionarea metodelor de identificare, au fost
evidenţiate numeroase alte virusuri, viroizi şi micoplasme ce infectează cartoful (Quanjer,
1921; Bawden şi Kassanis, 1947; Beemster şi De Box, 1987; Cojocaru, 1987).
Infecţia cu virusuri conduce la dereglarea metabolismului plantelor, ceea ce
determină modificări anatomo-morfologice ca: mozaicare, încreţire, răsucire, necrozarea
frunzelor etc., inclusiv la scurtarea perioadei de vegetaţie şi implicit la diminuarea
producţiei şi deprecierea calităţii tuberculilor.
Nivelul reducerii producţiei la plantele infectate este determinat în principal de
specia şi tulpina virusului, toleranţa soiul11i şi condiţiile pedoclimatice şi tehnologice.
Producţia unei culturi, cu o frecvenţă a infecţii lor secundare de 100 %, este
diminuată cu 5-15 % în cazul virusurilor latente sau cu simptome uşoare (X, S) şi 40-80
% în cazul virusurilor care determină simptome grave (virusul yo şi virusul răsucirii
frunze lor) după cum menţionează Reestman (1970) şi Zaag (1987).
În condiţiile din România, pierderile cauzate de virozele grave la plantele infectate
au variat în funcţie de toleranţa soiurilor şi virus între 33.8-88.4 % (Cojocaru, 1977,
nepublicate).
Transmiterea virusurilor se face de la plantele de cartof infectate (din interiorul şi
exteriorul culturilor), cât şi de la peste 350 specii plante gazdă (în principal buruieni),
prin contactul colţilor, tulpinilor sau frurizelor şi/sau diverşi vectori, din care cea mai
mare importanţă o prezintă afidele. De aceea, izolarea faţă de sursele de infecţie, folosirea
unui material de plantat liber sau cu o infecţie cât mai mică cu viroze, combaterea
buruieni10r şi afidelor, eliminarea plantelor infectate şi întreruperea vegetaţiei reprezintă
măsuri esenţiale în tehnologia producerii cartofului pentru sămânţă.
Controlul în câmp (prin observaţii vizuale în timpul vegetaţiei), în seră şi laborator
(precultură), utilizând teste vizuale, serologice şi bioteste, determină asigurarea calităţii
fitosanitare conform standardului stabilit.
1.2. Degenerarea fiziologică
Calitatea biologică a materialului de plantat este caracterizată de capacitatea de
a plantelor şi tuberizare, fiind influenţată de îmbătrânirea
fiziologică (vârsta fizilogică) a tuberculilor (Hunnius, 1974; Van Der Zaag şi Burton,
1978; Reust, 1982).
În condiţiile climatice nefavorabile din perioada vegetaţiei (precipitaţii reduse,
dar mai ales temperaturi ridicate) au loc anumite fenomene fiziologice şi biochimice,
care conduc la stagnarea creşterii tuberculilor,întreruperea repausului germinal, încolţirea,
formarea tuberculilor secundari, fenomene ce conduc la deprecierea calităţii biologice,

încolţire, răsărire, creştere
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iar, în condiţii de temperatură ridicată şi umiditate redusă timp îndelungat în perioada
de vegetaţie sau în timpul păstrării, tuberculii nu mai încolţesc (fenomenul de senilitate)
sau formează colţi filoşi (fenomenul de filozitate), după cum menţionează Berindei şi
Catelly (1959), Bodlander (1968), Munster (1975), Crosnier şi Grison (1976).
Pe baza cercetărilor mai recente, se poate conclude că prin asigurarea condiţiilor
optime în timpul vegetaţiei şi în timpul păstrării, îndeosebi a temperaturii şi umidităţii,
materialul de plantat poate fi menţinut într-o stare fiziologică optimă, specifică oricărei
epoci de plantare (Bus şi Schepers, 1978; Carls şi Caesar, 1979; Kawakami şi colab.,
1978; O'Brian şi Allen, 1978; Reust, 1982; Draica şi Man, 1984).
II. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE PRODUCERE A CARTOFULUI
PENTRU SĂMÂNŢĂ ÎN ROMÂNIA
Având în vedere complexitatea factorilor implicaţi în realizarea unui material de
plantat cu caracteristici biologice, fizice şi fitosanitare corespunzătoare şi starea
deplorabilă a producţiei de cartof până în 1959 ( Săvulescu şi colab. 1959), începând cu
anul 1960, s-au iniţiat cercetări şi un prim sistem de producere a cartofului pentm sămânţă
bazat pe selecţia negativă în masă.
În perioada 1961-1966 s-a utilizat o schemă redusă, cu doi ani de selecţie c10nală
şi patm ani selecţie negativă în masă (figura 1), cartoful pentru sămânţă importat
înmulţindu-se în staţiuni experimentale şi unităţi agricole, situate în zonele favorabile.
Rezultatele studiilor şi cercetărilor întreprinse până în anul 1965, privind
răspândireavimsurilor şi frecvenţa afidelor vectoare (Pop şi colab. 1960; Fodor şi colab.,
1963; Pop şi Cojocaru, 1963, şi 1965; Berindei şi Catelly, 1965; Popovici şi co1ah,
1966), au condus la organizarea în anul 1966, a unui sistem naţional de producerea
cartofului pentru sămânţă în zonele închise din judeţul Braşov, Harghita şi Suceava
(Man şi colab.,1969) extinzându-se ulterior în judeţele Covasna, Botoşani, Neamţ şi
Bacău (Cojocaru şi colab., 1973; Berindei, 1977; Berindei şi colab., 1978; Staicu, 1976),
(figura 2).
Totodată s-a elaborat o nouă schemă de producere a cartofului pentru sămânţă
(figura 3) bazată pe selecţia clonală, o perioadă de 4-5 ani, din care primele trei generaţii
(c1onele A, B şi C) s-au obţinut în centrul de producerea materialului c1onal, Lăzarea,
din judeţul Harghita, în condiţii de izolare şi la o altitudine de peste 1000 m, iar c10nele
D şi E (BSE), în unităţi de cercetare. Celelalte categorii biologice (Superelită, Elită şi
înmulţirea 1) s-au produs În unităţi specializate din zonele Închise.
Cercetările efectuate de Catelly (1975) au condus la stabilirea zonelor de degenerare
şi reÎnnoire a cartofului de sămânţă.
Depistarea nematozilor cu chişti din genul Globodera (dăunător de carantină
fitosanitară) în anul 1984 (Man, 1984) a impus următoarele măsuri:
llIIl
intensificarea activităţii de carantină fitosanitară (controlul vamal, testarea tuturor
suprafeţelor cultivate cu cartof pentru sămânţă pentm depistarea chiştilor,
JliJl.XfX
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excluderea de la certificare a culturilor din solele infestate cu nematozi, precum şi
excluderea acestor suprafeţe pentru producerea cartofului de sămânţă);
III!
testarea şi omologarea celor mai bune soiuri rezistente la nematozi;
lIIIiI
infiinţarea a încă două centre pentru producerea materialului clonal (Lucina din
jud. Suceava şi Păuleni Ciuc din jud. Harghita);
III!
amplificarea activităţii de creare a soiurilor noi rezistente;
lI!Il
organizarea centrului Făgăraş pentru testarea în laborator a rezistenţei la nematozi
şi râia neagră.
Necesitatea îmbunătăţirii calităţii cartofului pentru sămânţă a impus trecerea la o
nouă schemă în anul 1988, prin introducerea culturilor de ţesuturi "in vitro" şi a tehnicii
ELISA (Enzime-linked immuno-sorbent assay), pentru crearea unui stoc iniţial liber de
agenţi patogeni şi înmulţirea rapidă a acestuia (Draica, 1990; Draica şi colab., 1990),
(figura

III. MĂSURI TEHNOLOGICE SPECIFICE
PRODUCERIICARTOFULUI PENTRU SĂMÂNŢĂ
Dintre factorii ce condiţionează calitatea cartofului pentru sămânţă, un rol important
revine nivelului infecţiei tuberculilor cu virusuri care, aşa cum s-a arătat anterior, pot
diminua semnificativ capacitatea de producţie a materialului de plantat. De aceea, în
nonnele de certificare a cartofului pentru sămânţă atât pe plan mondial, cât şi în România
sunt prevăzute procentele maxime admise pentru infecţia cu virusuri, difernţiate în funcţie
de categoria biologică.
Dată fiind lipsa mijloacelor chimice curative, cu aplicabilitate practică pentru
controlul virozelor, în tehnologia producerii cartofului pentru sămânţă se utilizează un
complex integrat de măsuri organizatorice, agrofitotehnice şi fitosanitare, cu caracter
profilactic (Pop şi Cojocaru, 1963; Man, 1975; Man şi Draica, 1977, 1978; Man şi
colab., 1984; Draica şi Man, 1984; Cojocaru, 1987). Aceasta cu atât mai mult cu cât în
condiţiile noastre, presiunea vectorilor este mai accentuată comparativ cu zonele pentru
producerea cartofului de sămânţă din unele ţări situate în vestul Europei. Rolul acestor
măsuri constă în prevenirea şi diminuarea atât a introducerii, cât şi a răspândirii virusurilor
în :::ulturile pentru sămânţă.
Pentru ca măsurile tehnologice specifice să aibe. efectul maxim, nu trebuie neglijate
unele măsuri organizatorice, ceea ce impune o coordonare zonală.
Dintre măsurile organizatorice evidenţiem necesitatea producerii cartofului pentru
sămânţă în zone cu condiţii climatice favorabile, cu apariţie mai târzie şi frecvenţă
redusă a principalilor vectori ai virusurilor (afide) şi în perimetre mari, care să asigure
izolare şi posibilităţi de asanare faţă de sursele de virusuri. Rezultatele obţinute după
reînmulţirea timp de 3 ani, în condiţii de izolare de culturile pentru consum, locuri de
iernare şi plante gazdă pentru afide, a unui material cu infecţie iniţială sub 1 % au
evidenţiat o reducere a infecţiilor primare cu 45.4 - 55.2 % faţă de înmulţirea aceluiaşi
VI)!. XIX
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material fără izolare (Man, 1975; Man şi colab., 1984). Necesitatea izolării culturilor
pentru sămânţă de spaţiile de iernare şi de principalele gazde pentru afide rezultă şi din
datele care arată că frecvenţa afidelor în culturile de cartof situate la 10-50 m de sere a
fost de 5-21 ori mai ridicată, comparativ cu cea realizată în culturile situate la 10002000 m distanţă.De asemenea, zborul speciei Myzus persicae în seminceri de sfeclă a
înregistrat valori de 4-8 ori mai mari faţă de cel realizat într-o cultură de cartof (Staicu,
1976).
Se exclud suprafeţele infectate cu râie neagră (Synchitrium endobioticum),
nematozii din genul Globodera şi trebuie să se asigure o rotaţie de minimum 4 ani.
Având în vedere creşterea infecţiei cu virusuri în perioada 1987-1991, ceea ce a
condus la declasarea unui procent ridicat al culturilor de cartofpentru sămânţă (până la
100 % la unele soiuri mai sensibile la viroze), se impun măsuri urgente pentru
reorganizărea sistemului naţional de producere a cartofului pentru sămânţă.
Măsurile agrofitotehnice vizează în principal realizarea unor culturi cu răsărire
timpurie şi creştere uniformă, curate de buruieni, cu un grad avansat de "rezistenţă de
vârstă" la infecţia cu virusuri până la apariţia sau intensificarea zborului afidelor, dar
nu trebuie neglijate lucrările de fertilizare, pregătirea terenului, plantarea, combaterea
manei şi gândacului din Colorado (Draica, 1980 a; Draica şi Man, 1982).

3.1. Fertilizarea
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, privind efectul principalelor elemente nutritive
(N.P.K.) asupra producţiei şi stării fitosanitare a cartofului, demonstrează că în culturile
de cartof pentru sămânţă este necesar să se utilizeze un raport echilibrat, evitându-se
dozele excesive de azot şi mai ales aplicarea unilaterală a acestuia care întârzie
tuberizarea, măreşte sensibilitatea la boli, în general, determinând întârzierea rezistenţei
de vârstă la infecţiile cu virusuri (Hunnius, 1972, 1974; Hunnius şi Munzert, 1979;
Draica, 1980).

3.2. Plantarea
Pe lângă realizarea unei producţii mari şi cu tuberculi uniformi, cu o infecţie
redusă cu râia comună (Streptomices scabies), plantarea culturilor de cartof pentru
sămânţă cât mai devreme, când în sol s-a realizat o temperatură de cca. 6° C, folosind
tuberculi încolţiţi, are efecte pozitive asupra diminuării ratei de infecţie cu virusuri.
Astfel, prin folosirea tuberculilor încolţiţi s-a realizat o reducere a infecţiei cu virusuri
cu 27.8 - 80.4 % datorită realizării "rezistenţei de vârstă", în timp ce întârzierea plantării
cu 10-30 zile a determinat o creştere a frecvenţei plantelor infectate cu 14.7 - 81.8 %, în
funcţie de soi şi data apariţiei şi frecvenţa vectorilor (afidelor), întârzierea plantării
(Cojocaru, 1970).
Rezultatele prezentate de Man (1975), Man şi Draica (1978 şi 1984) confirmă
importanţa plantării timpurii asupra reducerii infecţiei cu virusuri şi creşterea producţiei.
VoI. XIX
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Realizarea unor culturi uniforme, cu densitate corespunzătoare în funcţie de soi şi
tuberculi1or, conduce la încheierea mai timpurie a rândurilor, diminuând
intensitatea zborului de atac al afidelor în interiorul culturilor şi, implicit, la diminuarea
răspândirii virusurilor (Berindei şi colab., 1978; Man, 1975; Draica, 1980 a; Bedă, 1990).

mărimea

3.3. Combaterea afidelor
Cercetarile efectuate privind răspândirea virusurilor transmisibile prin afide, în
intensitatea şi dinamica zborului acestora, au evidenţiat existenţa unei corelaţii
pozitive între cele două variabile (Cojocaru, 1970 şi 1983; Catelly, 1975). De aceea,
pentru diminuarea răspândirii acestor virusuri sunt necesare tratamente cu insecticide
sistemice, de preferinţă insecticide sistemice granulate, aplicate concomitent cu plantatul.
Rezultatele obţinute de Man (1975), menţionează reducerea infecţiei cu virusul
răsucirii frunzelor (de tip persistent) cu 37.6% la aplicarea a 3 tratamente şi cu 47.8 %
la aplicarea a 5 tratamente, fără să aibe efect asupra virusului Y.
Pentru limitarea răspândirii virusurilor (de tip nepersistent), cum sunt virusurile
Y, M şi A se pot obţine rezultate pozitive prin tratarea culturilor pentru sămânţă cu
emulsii de uleiuri minerale. Rezultatele obţinute de Cojocaru şi colab. (rezultate
nepublicate) prin utilizarea a două tipuri de uleiuri minerale (Vazyl şi Orchane) au
demonstrat reducerea infecţiei virusului Y cu 29.7 - 63.1 %. De asemenea, prin utilizarea
uleiului parafinic s-a obţinut reducerea infecţiei virusului M cu 73 % (Cojocaru, 1983).
funcţie de

3.4. Eliminarea plantelor infectate cu virusuri

şi

Erwinia sp.

cazul când celelalte măsuri aplicate în anii anteriori nu au condus la un material
liber de virusuri şi alte boli transmisibile prin tuberculi, eliminarea plantelor infectate
îndeosebi cu virusuri şi Erwinia sp. constitue una din măsurile principale de diminuare
a răspândirii virusurilor, ca urmare a reducerii accentuate a surselor interne de infecţie.
Rezultatele obţinute de Man (1975), Man şi Draica (1977) au dovedit că eliminarea
plantelor infectate au diminuat infecţia virusului Y cu 32-60.5 % şi cu numai 5.2 - 10.8
% a infecţiei cu virusul răsucirii frunzelor.

3.5. Întreruperea vegetaţiei
Este cunoscut că infecţia tuherculilor cu virusuri este cu atât mai mare, cu cât
perioada de la realizarea infecţiilor de către afide sau prin contact până la întreruperea
vegetaţiei este mai mare (Man şi
1979, Draica şi colah., 1984). De aceea,
întreruperea vegetaţiei, este considerată una dintre măsurile cele mai eficace pentru
prevenirea sau diminuarea transmiterii virusurilor şi a altor agenţi patogeni din aparatul
foliar la tuberculi (Cojocaru şi Pop, 1964; Cojocaru, 1966; Man şi Draica, 1979; Man şi

şi

Perioada
pentru întrerupere:avegetaţiei se stabileşte în funcţie de intensitatea
dinamica zborului principalelor
de afide vectoare, pe baza capturilor zilnice
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din timpul vegetaţiei, în cel puţin 1-2 puncte din fiecare zonă închisă (Cojocaru şi colah.,
1973).
Rezultatele obţinute de Draica şi Man (1984) au demonstrat că există corelaţii
pozitive între infecţia virusurilor şi perioada de vegetaţie, respectiv cu populaţia de
afide. Pentru a menţine rata infecţiei sub un anumit nivel (cât mai scăzut), autorii
precizează că întreruperea vegetaţiei trebuie să se facă la cca. 65 - 70 zile de la răsărire,
când plantarea s-a făcut la epoca optimă.

3.6.Eliminarea rândurilor marginale inainte de recoltare
Deşi se asigură distanţele de izolare faţă de gazdele de iernare a afidelor şi de
sursele de infecţie, deoarece virusurile de tip persistent (virusul răsucirii frunzelor)
poate fi vehiculat prin afide de la distanţe mari, s-a constatat de către Cojocaru (citat de
Popavici şi calab., 1966) că în primele 4-8 rânduri marginale, infecţia cu acest virus
poate să fie de peste 5 ori mai mare decât la cca. 20 m de la marginea culturii. De aceea,
primele 4-6 rânduri marginale şi frontale trebuie yliminate. Aceasta impune producerea
cartofului pentru sămânţă în parcele mari, pentru reducerea suprafeţei, respectiv
producţiei eliminate, implicit diminuarea infecţiilor cu viroze în anul următor.

3.7.Recoltarea
Deoarece numărul scleroţilor produşi de Rhizoctonia solam· pe tuberculi este cu
atât mai mare, cu cât tuberculii stau mai mult în sol după distrugerea vrejilor, este
necesar ca perioada dintre întreruperea vegetaţiei şi recoltare să nu fie mai lungă
este necesar pentru maturarea cojii tuberculilor (Plămădeală şi Buduşan, 1977).
Important este ca de la întreruperea vegetaţiei la recoltare şi introducerea în depozit
să nu treacă mai mult de 15-20 zile, altfel, există riscul scoaterii din repaosul germinativ
al tuberculilor.

IV. CONTROLUL INFECTHLOR VIROTICE îN PRODUCEREA SI
CERTIFICAREA CARTOFULUI PENTRU sĂMÂNŢĂ
'
În sistemul producerii, recunoaşterii şi certificării cartofului pentru sămânţă se
mai multe procedee de identificare a plantelor infectate, ca:
O bonitarea vizuală bazată pe simptomele plantelor infectate;
o teste serologice de aglutinare, precipitare şi tehnica
O bioteste pe plante cu reacţie specifică pentru virusurile Y şi A.
Aceste metode se utilizează diferenţiat, în funcţie de scopul lucrării şi categoria
biologică a materialului. Astfel, identificarea vizuală a plantelor bolnave este folosită în
lucrările de eliminare a plantelor infectate din culturile pentru sămânţă la toate ca1tegonile
biologice, precum şi în controalele efectuate în câmp în vederea
ŞI
certificării acestora. Deoarece eficienţa acestor lucrări depinde de 110'''''''<1 CUnlJaş,ter'll
simptomelor produse de vimsuri, s-au efectuat numeroase instruiri atât cu producătorii

utilizează
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de cartofpentru sămânţă, cât şi cu inspectorii aprobatori. Bonitarea vizuală este utilizată,
de asemenea, şi la testul în precultură, efectuat în seră prin metoda butaşilor crescuţi din
colţi, în scopul definitivării certificării la categoriile biologice BSE, SE şi E. Pentru
evidenţierea mai bună a simptomelor, în scopul creşterii preciziei de diagnosticare a
testului în precultură, prin cercetările efectuate s-au stabilit raporturil~ optime între
componentele pământului folosit în seră precum şi cele mai eficiente procedee de scoatere
din repaus a tuberculilor, în funcţie de soi şi data recoltării (Tănăsescu, 1976 şi 1982).
De asemenea, s-au stabilit posibilităţile de dirijare a creşterii plantelor în seră în perioadele
deficitare în lumină prin utilizarea cycocelului (Cojocaru şi Catelly, 1969).
Metodele serologice de diagnosticare se utilizează în procesul producerii verigilor
clonale, prin testarea plantelor crescute în câmp şi în seră prin testullăstarilor din colţi.
Cercetările efectuate în scopul creşterii siguranţei testelor serologice s-au referit
la:
II!!
factori care pot determina apariţia reacţiilor nespecifice şi posibilităţile de evitare
a acestora;
III
perioadele optime de testare ca urmare a variaţiei concentraţiei virusurilor M şi S
in funcţie de soi, vârsta plantelor şi etajul de frwlze, etc.;
III
creşter~a calităţii şi eficienţei antiserurilor (titru, specificitate, etc.) prin
perfecţionarea metodelor de purificare a virusurilor, imunizarea şi sângerarea
iepurilor, etc. (Cojocaru, 1976 şi 1983; Ghena, 1963 şi 1969).
De asemenea, începând din anul 1964 şi până în prezent, s-au produs antiseruri X,
S şi ser normal în cantităţi care au asigurat întreg necesarul solicitat de sistemul naţional
de producere a cartofului pentru sămânţă (400000 - 800000 teste serologice/an), evitânduse importul de seruri imune şi, deci, consumul de valută (Cojocaru, rapoarte anuale).
Pentru creşterea preciziei de identificare serologică a infecţiilor virotice în general,
îndeosebi pentru virusurile răsucirii frunzelor, Y şi A, din anul 1988 se utilizează în
producerea stocului de material iniţial liber de virusuri şi a primelor verigi clonale testul
imuno-enzimatic ELISA, care are o sensibilitate mult mai ridicată comparativ cu celelalte
metode serologice. Cercetările întreprinse până în prezent cu tehnica ELISA au scos în
-evidenţă unele posibilităţi de raţionalizare a consumului de rea~tivi şi material, precum şi a creşterii randamentului în testările de serie, fără să fie afectată semnificativ precizia
analizelor (Cojocaru şi colab., 1990; Draica şi colab., 1990).

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice de virologie, protecţie, tehnologie, păstrare, etc.,
în anexa B, au condus la conceperea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului
naţional de producere a cartofului pentru sămânţă, concretizat prin :
o organizarea "zonelor închise" şi a unităţilor specializate în producerea cartofului
pentru sămânţă (peste 25000 ha);
regăsite
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• elaborarea şi îmbunătăţirea schemelor de producere a cartofului pentru sămânţă
pe baza selecţiei clonale şi ulterior (1988) prin includerea înmulţirii rapide prin culturi
"in vitro" şi a tehnicii ELISA pentru identificarea virusurilor;
• organizarea centrelor pentru producerea materialului clonal (Lăzarea şi Păuleni
Ciuc în jud. Harghita şi Lucina înjud. Suceava);
" îmbunătăţirea tehnicilor de identificare a virusurilor şi producerea de seruri
imune (antiseruri) care au stat la baza controlului şi certificării cartofului pentru sămânţă,
produs în zonele închise.
e stabilirea perioadei optime de întrerupere a migrării virusurilor din aparatul
foliar la tuberculi (întreruperea vegetaţiei), în funcţie de soi şi zone climatice, prin
captarea zilnică a afidelor în perioada vegetaţiei din. numeroase puncte amplasate în
zonele închise;
I e îmbunătăţirea continuă a tehnologiei şi elaborarea standardelor şi regulamentelor_
tehnice de producere, certificare şi circulaţie a cartofului pentru sămânţă;
• instruirea periodică (anual şi sezonal) a cercetătorilor, inspectorilor aprobatori,
conducătorilor de unităţi, fermieri, mecanizatori şi acordarea asistenţei tehnice unităţilor
care au produs material clonal, superelită şi elită;
e elaborarea programelor de producere a cartofului pentru sămânţă şi numeroase
materiale informative pentru ASAS şi MAA privind măsurile necesare pentru
îmbunătăţirea calităţii; materiale care atât înainte, dar mai ales după 1989, au rămas
fără răspuns.

Aceste eforturi comune şi strânsa colaborare între ICPC Braşov şi unităţile de
cercetare şi producţie din zonele închise au condus, în perioada 1967-1992, la realizarea
unei cantităţi de peste 25000 tone material c10nal (clone A, B, C, D) şi peste 68000 tone
clone E (BSE), cantităţi care au stat la baza realizării unei cantităţi de cea. 400000 tone
superelită (SE), peste 1.3 milioane tone Elită (E) şi cca. 5 milioane tone Înmulţirea 1
(Il)' evitând importul de cartof pentru sămânţă în valoare de cca. 1.5 miliarde $ SUA
(tabelul 1).
Condiţiile climatice nefavorabile din perioada 1987 - 1990 şi lipsa pesticidelor
specifice pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor au condus la creşterea
populaţiei de afide şi implicit a infecţiei cu virusuri şi declasarea unor mari suprafeţe de
cartof pentru sămânţă, îndeosebi la soiurile sensibile. Evoluţia declasării culturilor de
cartof pentru sămânţă este prezentată în tabelul 2.
Desfiinţarea unităţilor cooperatiste agricole, urmare a privatizarii, a condus, în
mare măsură, la dezorganizarea sistemului naţional de producere a cartofblui pentru
sămânţă în unităţile specializate, contribuind la diminuarea dramatică a suprafeţei
cultivate în anul 1991, ceea ce a condus la importul unei cantităţi
cca. 40000 tone
pentru producţia anului 1?92.
Aceşti factori ca şi lipsa de interes a unităţilor specializate în
cartofului
pentru sămânţă produs în România, manifestate în ultimii trei ani, au COlllmlS
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Tabelull
Cantitatea de cartof pentru sămânţă realizată în perioada.
1967-1992 (tone)
CATEGORIA BIOLOGiCĂ
PERIOADA

Clane
D

Clane
(BSE)

Supereiită

Elită

(SE)

(E)

Inmulţirea

I

(Il)

1967-1970

450

1670

15600

66200

198600

1971-1975

1850

4200

24800

101300

348400

1976-1980

2815

4720

51200

191200

668500

1981-1985

4970

16600

93000

299600

1091300

1986-1990

5030

32100

169000

544000

2040100

1991-1992

2080

9300

40500

162300

608600

17195

68590

394100

136460

4955500

TOTAL

,
Tabelul 2
Evoluţia declasării cartofului peiiru sămânţă în perioada 1970-1991
SUI'ERELITĂ

Nr. probe
ANUL

Aualizată

ELITĂ
Suprafaţa

Declasată

Analizată

Suprafaţa

Nr. probe

Declasată

Analizată

Declasată

Analizată

Declasată

1970

17

O

294

O

63

4

871

1971

32

O

567

O

64

O

1048

94
O

1972

43

O

621

O

142

4

!965

62

1973

32

O

485

O

172

O

2212

O

1974

33

O

506

O

136 1

2

1739

38

1975

31

O

517

O

159

I

2004

12

1976

36

3

486

46

188

8

2042

91

1977

33

2

567

37

154

9

2126

187

1978

36

3

598

37

204

25

3060

351
155

1979

38

O

555

O

178

9

2932

1980

41

O

573

O

209

II

3112

160

1981

54

O

757

O

214

20

3366

317

1982

60

1

781

6

243

20

3749

250

1983

68

2

957

32

303

27

4715

462

1984

132

7

1974

105

329

25

5399

327

1985

123

3

1808

18

491

23

8044

421

1986

151

18

2184

205

494

73

7285

1091

1987

160

22

2086

277

501

77

7466

!t67

1988

158

!O

2234

147

485

105

7832

1669

1989

202

23

2859

336

505

77

7519

1155 ,

1990

183

68

2410

885

539

226

9338

3365

1991

86

9

Iili

154

119

12

!763
_.
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Romania

suprafeţei de

cartof în România cu peste 30 % în 1991 şi 1992 fată de 1989 şi la
reducerea, fără precedent în România, a producţiei medii în anul 1991 (7.3 t/ha faţă de
26.4 tlha în anul 1986).
România dispune de condiţii pedoclimatice şi o bogată experienţă
producerea necesarului integral de cartofpentru sămânţă. De aceea, sunt necesare eforturi
conjugate ale Guvernului ROlnâniei, Ministerului Agriculturii şi Alilnentaţiei,
unităţilor de cercetare şi ale producătorilor asociaţi şi individuali pentru redresarea acestei
culturi şi valorificarea superioară şi integrală a producţiei de cartof.
Pentru redresarea culturii cartofului în România, dar mai ales a cartofului
sunt necesare următoarele lnăsuri:
analizarea
cum au fost respectate
nr. 3/1
Ordinului MAIA nr. 17/1975 şi 62/1984 privind producerea, certificarea şi
comercializarea cartofului pentru sălnânţă;
votarea, de către Parlamentul României, a Legii privind producerea, controlul
calităţii, comercializarea şi folosirea selninţelor şi materialului sădi tor, înregistrarea
şi protecţia soiurilor, depusă de MAA la Guvern în anul 1991;
elaborarea unui nou STAS şi Regulament tehnic de producere a cartofului pentru
sămânţă ţinînd seama de prevederile standardelor Pietei Comune;
reorganizarea sistemului naţional de producere a cartofului pentru sămânţă, ţinând
seama de forma de proprietate şi cointeresarea producătorilor;
înregistrarea României ca melnbru al V.PO.V;
dezvoltarea activităţii de înmulţire rapidă prin culturi de ţesuturi" in vitro ";
instruirea şi atestarea periodică a :
• personalului implicat în coordonarea, controlul şi certificarea cartofului;
• personalului din unităţile de cercetare;
personalului implicat în eliminarea plantelor infectate cu virusuri şi soiuri

sămânţă

•

•
•

•
•

străine;
producătorilor de

..

•
•

cartof pentru sămânţă şi consum;
personalului implicat în comercializarea cartofului pentru sămânţă; activităţi
ce trebuie să se desfăşoare prin Centrul naţional de instruire a cultivatorilor de
cartof, aparţinând ICPC Braşov.
organizarea unui sistem rapid de transfer al informaţiilor şi rezultatelor ştiinţifice
prin centrul menţionat;
asigurarea bazei materiale şi a fondurilor valutare pentru dezvoltarea cercetărilor
privind:
crearea soiurilor rezistente la boli şi dăunători de carantină;
eproducerea de antiseruri pentru extinderea utilizării tehnicii ELISA în
identificarea infecţiilor virotice;
8
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perfecţionarea metodelor pentru identificarea bolilor produse de alţi agenţi
patogeni;
..
dezvoltarea unei strategii integrate de control a bolilor şi dăunătorilor
transmisibili prin tuberculi;
organizarea unui sistem îmbunătăţit de monitoring al afidelor în judeţele
cu zone închise;
..
introducerea unui sistem informatic pentru management în producerea
cartofului pentru sămânţă;
..
dezvoltarea metodelor pentru evaluarea calităţii biologice a cartofului pentru
sămânţă şi stabilirea bazelor fiziologice şi fitotehnice a micro şi
minituberculilor;
..
utilizarea tratamentelor la tuberculi;
..
standardizarea metodei de identificare a soiurilor pe baza fracţiei proteice
şi izoenzimatice.
• introducerea sistemului de carantinăfitosanitarăpentru soiurile noi introduse în
ţară la centrul de testare pentru râie neagră şi nematozi Făgăraş;
• analizarea anuală şi stabilirea soiurilor şi a contractelor de înmulţire pe o perioadă
de minimum 5 ani;
+ realizarea unor colaborări şi stabilirea modului de inmulţire a soiurilor străine
aflate sub incidenţa licenţei;
+ intensificarea activităţii Federaţiei Cultivatorilor de Cartof din România şi a
filialelor judeţene, ca organizaţieprofesionalăcare să militeze pentru:
.. respectarea legislaţiei în domeniul culturii cartofului;
.. utilizarea celor mai bune şi ieftine soiuri (cartof sămânţă), pesticide,
echipament tehnic, etc.;
negocierea preţurilor pentru cartoful de sămânţă, consum, produse
industrializate, pesticide şi echipament tehnic;
.. protejarea producătorilor şi consumatorilor de cartof;
susţinerea intereselor producătorilor şi consumatorilor de cartofdin România
în organismele naţionale şi internaţionale;
.. instruirea teoretică şi practică a cultivatorilor-de cartof
Suntem convinşi că, prin eforturi comune, se creeazăposibilităţica în România să
se asigure necesarul integral de cartof pentru sămânţă şi consum, contribuind la
prosperitatea cultivatorilor de cartof şi protejarea consumatorilor.

..
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SEED POTATO PRODUCTION IN ROMANIA
Abstract
The quality of seed potato represents one of the most important factors for potato
large yields and high quality.
Here you can find the results which have been the basis for organizing the national
system for seed potato growing in Romania (organazing, specific technolagy, certifying),
the difficult problems which appeared during the last years and the proposals for the
improvement ofthe system, under the conditions ofthe market economy.
Keywords: seed potato production, results, prospects.
TabIes:
1. The quantity of seed potato obtained between 1987-1992
2. The evolution of seed potato down grading between 1970-1991
Figures:
1. Seed potato production scheme 1962
2. Closed and renewing areas of seed potato
3. Scheme of seed potata production in closed areas
4. Seed potato production scheme 1988
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PROTECTIA
CARTOFULUI - EVALUĂRI
,
RETROSPECTIVE ŞI ORIENTĂRI DE VIITOR
B. PLĂMĂDEALĂ

REZUMAT
Se face o scurtă retrospectivă a cercetărilor privind protecţia cartofului care încep
cu râia neagră (s. endobioticum) şi se amplifică odată cu înfiinţarea ICAR.. Mai târziu,
la Staţiunea Măgurele - Braşov se constitue un grup de lucru care se ocupă doar de
protecţia cartofului. Organizarea cercetărilor la cartof în ICCS şi apoi ICPC va duce la
evoluţia şi dezvoltarea cercetărilor de protecţie. Râia negră, mana, gândacul din Colorado,
afidele şi mai recent nematozii cu chişti au fost subiectele abordate, rezultatele obţinute
fiind concretizate în tehnologia de control a acestor paraziţi. Se pun în discuţie
principalele direcţii de cercetare ce vor trebui rezolvate.
Cuvinte cheie: protecţie cartof, boli, dăunători, rezultate, perspective.
Protecţia cartofului contra bolilor a devenit o problemă odată cu primele referiri
la importanţa economică a manei (Phytophthora infestans), făcute în 1897 de profesorul
George Maior de la Şcoala Centrală de Agricultură de la Herăstrău, care a evaluat corect
implicaţiile acestei boli pentru viitorul culturii cartofului (Cupşa, 1987). Problema
dăunătorilor s-a impus mai târziu, odată cu semnalarea în 1952 a gândacului din Colorado.
Putem presupune că marea majoritate a paraziţilor vegetali au "însoţit" cartoful şi
în ţara noastră, aşa cum au făcut-o când cartoful a venit din America în Europa, dar
agricultura extensivă a acelor tipuri nu le-a favorizat apariţia epidemică sau, chiar dacă
au apărut simptomele bolilor, nu li se cunoştea cauza.
Înfiinţarea în 1927 a Institutului de Cercetări Agronomice al României, care
cuprindea în cele 10 secţii şi Secţiunea de Fitopatologie şi Parazitologie agricolă, a
însemnat şi consacrarea şcolii româneşti de fitopatologie condusă de prof. T. Săvulescu.
Una din primele boli luate în studiu a fost râia neagră (Synchytrium endobioticum).
În Analele Academiei Române (1942), T. Săvulescu precizează că această boală a
cartofului a apărut în zona Făgăraşului, în 1921. Cercetările în această direcţie cât şi
identificarea altor boli au continuat la fosta secţie a ICAR şi au avut ca principal rezultat
elaborarea nonnelor de carantină fitosanitară şi identificarea localităţilor infestate. Mai
târziu cercetările au fost continuate la Institutul de Biologie şi apoi la Institutul de
Cercetări pentru Protecţia Plantelor.
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6. YLAMAVbALA

Odată cu înfiinţarea Staţi unii experimentale agricole Măgurele - Braşov, care avea
ca tematică principală cartoful şi sfecla, s-a organizat un grup de lucru care se ocupa
doar cu protecţia cartofului.
Primul din acest grup a fost dr. ing. N. Cojocaru, ca din 1967 să se alăture dr. bio!.
B. Plămădeală, dr. ing. I. Cupşa şi bio!. N. Staicu.
Dezvoltarea cercetărilor de protecţie a cartofului devenea o necesitate tot mai
stringentă. Mana, gândacul din Colorado, virozele, bolile tuberculilor demonstrau că
sunt factori importanţi în limitarea producţiei că, fără o protecţie adecvată, celelalte
eforturi sunt nejustificate.
Cu profesionalism şi tact, dr.ing. N. Cojocaru ne-a îndrumat spre cele mai
importante probleme, lăsând apoi cale liberă de dezvoltare fiecăruia dintre noi.
Evoluţia cercetărilor şi rezultatele obţinute în domeniul protecţiei cartofului sunt
rodul activităţii celor enumeraţi mai sus la care trebuie alăturate cercetătoarele Carmen
Briţchi, Adriana Plămădeală, Elena Vogel, Anca Georgescu, Elena Neagu precum şi
Maria Enoiu, Daniela Donescu, Constanţa Boţoman şi Ana Ciulei, titularele tematicii
de entomologie şi boli foliare.
Trebuie evidenţiată şi contribuţia colaboratorilor din alte unităţi de cercetare. Astfel,
la SCA Suceava, ing. I. Sineavschi, dr. ing. 1. Ignătescu, dr. bio!. V Brudea au adus
contribuţii însemnate la studiul biologiei şi controlul râiei negre, a manei şi a dăunători lor
cartofului. De la ICPP Bucureşti, principalii colaboratori în decursul anilor au fost A.
Puşcaşu, Gh. Piticaş, Alexandra Alexandrescu, Elena Rojancovski. La S.C.A. Lovrin,
dr. ing. 1. Şandru a iniţiat primele cercetări privind biologia şi controlul gândacului din
Colorado.
Din anul 1980, odată cu înfiinţareastaţiunilorcu tematică de cartof, cercetările de
protecţie se diversifică abordând probleme specifice diferitelor zone de cultură.
În încheierea acestei scurte retrospective, ne facem o datorie de onoare amintind
că începuturile noastre au fost conduse cu grijă şi profesionalism de d-na dr. doc. Ana
Hulea, acad. prof. E. Rădulescu şi dr. ing. Cristina Raicu.
Pentru a răspunde la toate problemele legate de cultura cartofului şi mai ales după
înfiinţarea ICCS şi apoi ICPC, cercetările de protecţie au fost orientate şi spre satisfacerea
cerinţelor procesului de ameliorare şi producerii de sămânţă, concretizându-se
următoarele OBIECTIVE:
- cercetări privind biologia şi epidemiologia principalilor paraziţi vegetali şi animali;

- testarea rezistenţei materialului de ameliorare la principalii paraziţi vegetali
animali;

şi

- perfecţionarea metodelor de testare;
- folosirea

eficientă a

pesticidelor (compatibilitate, prognoză şi avertizare);

~ evidenţierea şi

folosirea în programe integrate de control a secvenţelor tehnologice
ce pot contribui la protecţia cartofului.
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Toate cercetările privind controlul unui parazit vegetal sau animal încep cu studierea
biologiei speciei respective. În decursul timpului au fost semnalaţi mulţi paraziţi vegetali
şi animali cu o importanţă economică mai mare sau mai mică şi în toate cazurile s-au
făcut cercetări asupra biologiei lor, în special asupra arealului de răspândire (Bed6 şi
colab., 1979), a caracteristicilor parazitare şi a integrării lor în patosistemul cartofului
(Varvara şi colab., 1989; Donescu şi Enoiu, 1992). Depistarea nematozilor cu chişti
(Globodera sp.) în 1984 (Rojancovschi şi Deheleanu, 1986) în zona Harghita a complexat
atât activitatea de protecţie, cât şi cea de ameliorare (Donescu şi Enoiu, 1987).
Pe lângă cercetările privind biologia paraziţilor nou identificaţi, în perioada la
care ne referim ,s-a impus aprofundarea biologiei ciupercilor Synchytrium endobioticum
şi Phytophthora infestans din cauza stabilirii relaţiei genă pentru genă cu planta de
cartof. Acest tip de raport caracteristic patosistemelor verticale se află în cadrul capacităţii
de modificare a parazitului, ceea ce conduce la apariţia de noi patotipuri sau biotipuri şi
a ciclului succes-cădere (boom and bust) în procesul de ameliorare.
Cercetările întreprinse de Piticaş şi Hulea (1977) privind specializarea ciupercii
S. endobioticum au confirmat că rezistenţa verticală (care în cazul de faţă este doar
sugerată după unii autori) este durabilă datorită variabilităţii limitate a parazitului şi că
în ţara noastră avem doar patotipul comun, că încă nu s-a înregistrat o specializare a
ciupercii S. endobioticum.
În cazul ciupercii Ph. infestans cercetările efectuate de Puşcaşu (1968) au
demonstrat existenţa unui număr mare de rase şi a unei mari variabilităţi a acestei ciuperci.
Între rasele identificate predominante au fost cele cu gena 4 de virulenţă.
Rezultatele din ţara noastră ca şi cele din alte ţări demonstrau variabilitatea foarte
mare a acestei ciuperci şi, deci capacitatea limitată a rezistenţei de tip vertical, prin
hipersensibilitate, şi constituie explicaţia "căderii" rapide a soiurilor cu gene R, aşa
cum s-a întâmplat la noi cu soiurile Spartaan şi apoi cu Eba.
Deşi în cultură au existat şi există încă multe soiuri cu gene majore de rezistenţă, .
"căderea" unora (ex. Vertifolia) se datoreşte nivelului foarte scăzut al rezistenţei orizontale
(efectul Vertifolia) care nu mai poate proteja soiul când rezistenţa verticală a fost înfrânată.
În cazul soiurilor Spartaan şi în special Eba mărirea intensităţii atacului şi mai ales
apariţia lui timpurie se poate pune pe seama imposibilităţii redobândirii rezistenţei
verticale (Plămădeală, 1990).
Din cercetările privind biologia cupercii Rhizoctonia solam', le consemnăm doar
pe cele raportate la planta de cartof. Astfel, s-a constatat că, sub influenţa unor factori
de mediu, ambii parteneri (ciuperca şi planta de cartof) sunt influenţaţi în acelaşi sens,
dar cantitativ diferit. Intensitatea diferită a răspunsului duce la diferenţele constatate în
frecvenţa şi intensitatea atacului. Acestea au condus la concluzia că, acolo unde planta
de cartofpoate creşte, pot fi prezenţi şi paraziţii (Plămădeală, 1984; Cupşa, 1987), fapt
ce poate fi explicat prin coevoluţia cuplurilor gazdă-parazit.
VoI.
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În ceea ce priveşte răspândirea ciupercii R. salani s-a demonstrat că ea este prezentă
în toate zonele cultivatoare de cartof (Puşcaşu, 1977), dar răspândirea ei este neuniformă
în spaţiu (Plămădeală, 1981), subliniindu-se legătura ce există între uniformitatea
răspândirii în spaţiu a unui parazit, presiunea de selecţie exercitată asupra gazdei şi
şansele de depistare a surselor de rezistenţă.
Cercetările privind epidemiologia bolilor cartofului a urmărit să evidenţieze rolul
inoculului purtat de tuberculii de sămânţă comparativ cu alte surse, în special solul.
Aceste rezultate constituie baza prognozei pierderilor de producţie, putând fi folosite şi
în strategia de control. În toate cazurile s-a demonstrat că tuberculul mamă are rolul cel
mai important în transmiterea inoculului iniţial (ii) de la un an la altul, importanţa
acestuia variind de la un grup de paraziţi la altul. În cazul paraziţilor cu capacitate mică
de înmulţire şi răspândire în spaţiu (râia neagră, făinoasă, comună etc., nematozii, viermii
albi, sârmă etc.), reducerea populaţiei iniţiale are un rol hotărâtor în controlul pierderilor
de producţie. La paraziţii cu capacitate mare de înmulţire şi răspândire (mană,
alternarioză, afide, gândacul din Colorado), reducerea populaţiei iniţiale, a (ii) nu mai
are aceeaşi importanţă, ea fiind compensată într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de
timp (Plămădeală şi colab., 1988). Totuşi, se înregistrează o întârziere în declanşarea
epidemică a atacului, ceea ce nu este de neglijat în strategia de control.
În ceea ce priveşte epidemiologia manei cartofului, datele publicate de Cupşa
(1982) menţionează că, din toate căile posibile de transmitere de la un an la altul, în
condiţiile de la noi, singura sursă de inocul iniţial cu importanţă practică o constituie
tuberculii mănaţi rămaşi în stocul de sămânţă. Cercetările privind apariţia infecţiilor
primare din tuberculii mănaţi plantaţi au scos în evidenţă două căi de transmitere a
parazitului: a) invazia sistemică şi b) sporularea directă pe tuberculul mamă (Cupşa,
1987).
Densitatea infecţiilor primare este influenţată în primul rând de precipitaţii, iar
cantitatea acestora determină predominarea unui sau altui tip de infecţie primară.
Cercetările de la ICPC Braşov relevă necesitatea cunoaşterii, cuantificării,
modelării şi simulării statistico-matematice a interrelaţiilor la nivelul subsistemului
analizat. Abordarea subiectului după principiile analizei sistemului au permis elaborarea
unor modele matematice preliminare care au deocamdată utilitate ştiinţifică şi vor genera
în viitor modele cu utilitate practică. În figura 1 se prezintă modelul conceptual al apariţiei
iniţiale şi epidemice a bolii.
Frecvenţa apariţiei infecţiilor primare în timp este în funcţie de climă, de procentul
tuberculilor mănaţi şi de rezistenţa soiului. Apariţia epidemică este funcţie de apariţia
infecţiilor primare şi condiţiile climatice, şi reprezintă momentul descoperii primelor
leziuni de mană. Distanţa în timp dintre infecţiile primare şi faza epidemică au variat în
Ţara Bîrsei de la 17 la 55 zile, variaţie ce subliniază importanţa prognozării exacte a
primului tratament. Modelul conceptual şi datele acumulate vor permite simularea fidelă

72

Anale rcpc

Protecţia

cartofitLui -

EvaLuări

retrospective

şi orientări de

viitor

APARIŢIA
INFECŢIEI

PRIMARE
(TIMP,
FRECVENŢĂ)

FIgura 1 - Modelul conceptual al apariţiei iniţiale şi
epidemice a manei cartofulul
(după I. Cupşa, 1987)
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a apariţiei iniţiale şi epidemice, respectiv prognoza şi avertizqrea în scopuri practice.
Trebuie subliniat că metodele de prognoză aplicate pe plan mondial sunt lipsite de
informaţii privind apariţia şi evoluţia focarelor primare (Cupşa, 1987).
Şi în cazul dăunătorilor s-au elaborat metode de prognoză şi avertizare a începerii
tratamentelor care au la bază populaţiile iniţiale de indivizi, iar cercetările de biologie
au demonstrat variabilitatea deosebită a gândacului din Colorado şi a afidelor, exprimată
şi prin apariţia destul de rapidă a populaţiilor rezistente la unele clase de insecticide
(Şandru şi colab., 1972; Enoiu şi Donescu, 1987).
Colaborarea cu departamentele de genetică şi ameliorare se concretizează în
testarea rezistenţei materialului de ameliorare şi a noilor soiuri la principalii paraziţi
(râie neagră, mană şi putregai uscat).
Este interesant de subliniat că râia neagră a atras mulţi cercetători de mare renume:
T. Săvulescu, Alice Săvulescu, Ecaterina Constantinescu, Ana Hulea datorită pierderilor
dar credem că şi prin neobişnuitele malformaţii pe care le produce. Această ciupercă
mai are "meritul" de a fi evidenţiat pentru prima dată rezistenţa verticală. Asta se întâmpla
în Marea Britanie când s-a observat că soiul "Snowdrop" era rezistent şi că acest caracter
se transmitea după legile lui Mendel. În plus, s-a dovedit că rezistenţa verticală este în
acest caz durabilă. Totuşi, se consideră că relaţia genă pentru genă este doar sugerată,
lucru susţinut de Pitic aş (1979, 1989, 1990) când afirmă că, în acest caz, nu funcţionează
doar legea totului sau nimic, că există grade de rezistenţă.
Rezistenţa la mană este unul din cele mai importante obiective ale procesului de
ameliorare. La noi primele încercări de apreciere a rezistenţei s-au făcut în laborator şi
seră (Becerescu şi Puşcaşu, 1958). Cu timpul şi sub presiunea necesităţii creşterii
reproductibilităţii rezultatelor, metodele se îmbunătăţesc, se simplifică, reducând cât
mai mult gradul de artificializare. În prezent se lucrează pe plantă în câmp şi seră, iar în
laborator şi depozit se lucrează pe tuberculi întregi. Metodele sunt simple şi asigură
trierea întregului material.
În dorinţa de a reduce gradul de artificializare, incubarea tuberculilor inoculaţi se
face în depozit, iar notarea finală se face în primăvara anului următor, în timpul plantării.
Tuberculii bolnavi sunt împărţiţi în două categorii: tuberculi bolnavi morţi şi tuberculi
bolnavi vii. Dacă numărul total de tuberculi bolnavi dă aprecierea rezistenţei, cei mănaţi
vii exprimă capacitatea de transmitere a ciupercii de la un an la altul, iar în cazul soiurilor
cu gene R, capacitatea de redobândire a rezistenţei verticale (Plămădeală, 1988, 1990).
După aceeaşi metodă se lucrează şi în cazul aprecierii rezistenţei tuberculilor la putregaiul
uscat (Fusarium sp.), fiind demonstrat, şi în acest caz, că tuberculul mamă este principala
sursă de inocul pentru tuberculii nou formaţi.
Testarea pesticidelor şi perfecţionarea metodelor de testare au constituit o
preocupare permanentă. În acest context, trebuie subliniat faptul că toate insecticidele
şi fungicidele specifice protecţiei cartofului sunt încercate şi omologate în cadrul
departamentului de protecţie. Totodată se stabilesc compatibilităţile şi se elaborează
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programe de tratament pentru a avea eficacitate maximă şi a polua mediul cât mai puţin
(Puşcaşu şi Baltac, 1986, Enoiu şi Donescu, 1987).
Preocupările de reducere a poluării şi de creştere a eficacităţii măsurilor de protecţie
s-au concretizat în promovarea insecticidelor biologice (Enoiu şi Donescu, 1992) şi a
altor mijloace neconvenţionale (prădători, extracte bioactive) şi elaborarea unui program
integrat de control (Plămădeală, 1987; Plămădeală şi colab., 1991) în care diversitatea
spaţială şi genetică, măsurile fitosanitare şi mai ales sănătatea materialului de plantat
au un rol deosebit de mare.
Pentru perioada următoare, cercetările de protecţie trebuie să capete locul meritat
în concordanţă cu pierderile produse de boli şi dăunători. Obiectivele de până acum îşi
păstrează în bună măsură valabilitatea, schimbându-se doar ierarhia lor în tematica de
protecţie a cartofului. În scopul sporirii eficacităţii activităţii de protecţie şi a veniturilor
cultivatorilor de cartof, importanţa măsurilor nechimice trebuie mărită. De aceea
considerăm că rolul aprecierii rezistenţei la boli şi dăunători trebuie să crească în strategia
procesului de creare de soiuri.
domeniul strict de protecţie, considerăm că următoarele obiective au prioritate
pentru a se realiza o protecţie eficientă şi economică:
- Reducerea populaţiilor iniţiale de paraziţi (elaborarea unor programe pentru
principalii paraziţi).
- Supravegherea apariţiei în populaţiile de paraziţi (mană, gândacul din Colorado,
afide) a indivizilor rezistenţi la pesticide.
- Supravegherea apariţiei de noi patotipuri şi rase (râie neagră, mană, nematozi)
şi a tipului complementar A2 al ciupercii Ph. infestans.
- Supravegherea evoluţiei importanţei altor boli şi dăunători odată cu creşterea
cerinţelor de calitate.
- Dezvoltarea cercetărilor de control biologic.
- Testarea şi promovarea celor mai bune pesticide.
- Perfecţionarea metodelor de testare a rezistenţei la paraziţi şi de identificare a
acestora.
- Evidenţierea avantajelor diversităţii spaţiale generate de mica proprietate pentru
protecţia cartofului.
- Realizarea şi continua perfecţionare a unui program integrat de control.
- Transferul rapid al informaţiei.
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POTATO PROTECTION - RETROSPECTIVE ESTIMATION AND
FUTURE ORIENTATION
Abstract

A short retrospective presentation is made for the researches in connection with
potata protection, which begins with warth disease (s. endobioticum) and it is amplified
with the setting up afICAR. Later, at Măgurele - Branch, Braşov, a group was organized,
being in charge, only, with the potato protection. Potato research organizing at ICCS
and later at ICPC resulted in the development ofthe protection researches. The warth
disease, blight, Colorado beetle, potato aphids, and recently the potato cyst nematodes
were the subjects which were studied, the results obtained being materialized in the
control technology ofthe above mentioned parasites. The main research activities which
are to be solved are brought forward for discussion.
Keywords: potato protection, pests, diseases results, prospects.

Figure
1. Conceptual model of initial and epidemic appearance of potato late blight
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PĂSTRAREA CARTOFULUI - REALIZĂRI SI
,

PERSPECTIVE
S.

MUREŞAN,

V. DONESCU

REZUMAT
Se prezintă principalele realizări din anii 1967-1992 în domeniul păstrării cartofului
de sămânţă, consum şi industrie, in silozuri, beciuri, macrosilozuri şi depozite
specializate. De asemenea, este analizată comportarea la păstrare a unor soiuri cultivate
şi câteva orientări de perspectivă ale activităţii de cercetare în acest domeniu.
Cuvinte cheie: păstrare cartof, realizări, perspective.

INTRODUCERE
Încă de la începutul cultivării cartofului s-a pus problema păstrării lui, datorită
neconcordanţei

între momentul realizării producţiei şi cel al consumului, iar preocupările
pentru găsirea unor soluţii mai bune sunt tot atât de vechi. Plecând de la metode primitive
cum ar fi păstrarea în gropi acoperite cu pământ, uneori în amestec cu alte plante
(morcovi, sfeclă, etc.), s-a ajuns azi la sisteme de păstrare moderne, economice, în
depozite, prevăzute cu dispozitive de climatizare şi dirijare automată a temperaturii şi
umidităţii, cu pierderi minime. Alături de aceste sisteme de păstrare sofisticate şi în
special datorită costurilor mai scăzute, se mai menţin şi azi metode de păstrare mai
simple, mai uşor accesibile (beciuri, silozuri, macrosilozuri) care, dacă sunt corect
exploatate, pot duce la rezultate bune.
,
Procesele biologice care se petrec in tuberculul de cartof precum şi cerinţele cu
.privire la factorii de mediu din timpul păstrării, care să ducă la menţinerea pe o perioadă
cât mai îndelungată a calităţilor sale biologic:e şi tehnologice, au fost studiate şi
detenninate încă în prima jumătate a secolului nostru. Cercetările efectuate în ţara noastră
au vizat în special comportarea la păstrare (repaos, pierderi în greutate, boli de depozit)
a soiurilor autohtone şi a celor importate, precum şi stabilirea celor mai bune metode şi
tehnici de depozitare.
PĂSTRAREA ÎN SILOZURI SI
, PIVNITE
,

Principalele rezultate legate de păstrarea cartofului în silozuri şi pivniţe au fost
sintetizare în mai multe lucrări ştiinţifice (Berindei, 1956; Bretan, 1960, 1962; Bucurescu
şi colab., 1969; Ni1ca şi Indrea, 1964; Prodan şi Dumitrescu, 1956; Safta, 1947;
Teodorescu şi colab, 1958).
Voi. XIX
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În perioada 1955-1959 s-au executat cercetări asupra păstrării cartofului în silozuri
(Bretan şi colab., 1963).
S-au conceput şi experimentat:
" Silozuri cu aerisire 10 m lungime, 2 m lăţime, 0,25 m adâncime, cu şănţuleţ pe
mijloc şi grătare.
..
Siloz cu aerisire 10 m lungime, 1 m lăţime, 0,25 m adâncime, şănţuleţ şi grătare
pe mijloc.
..
Siloz tip şanţ (tranşee) fără aerisire, cu dimensiuni de 10 m lungime, 0,50 m
lăţime şi 0,60 m adâncime.
..
Siloz tip şant, (tranşee) fără aerisire, cu dimensiuni de 10 m lungime, 1,0 m
lăţime şi 1,0 m adâncime.
..
Pivniţa situată la subsolul clădirii.
La păstrarea cartofului în silozuri (tabelul 1) s-a constatat o reducere a pierderilor,
pe măsură ce s-a micşorat lăţimea silozului: la silozurile cu aerisire 9,2%, faţă de 14,4%,
iar la silozurile tip şanţ fără aerisire 5,1%, faţă de 12,8%. Cele mai mici pierderi de
5,1% s-au înregistrat la silozurile tip şanţ fără aerisire, cu dimensiuni mici (10/0,5/0,6).
Aceste rezultate au fost confirmate mai târziu (Mureşan, 1965) când au fost
experimentate 6 tipuri de silozuri, demonstrându-se că cele mai mici pierderi prin păstrare
(5,99-6,08 %) s-au înregistrat la silozurile cu dimensiuni mici, fără aerisire (tabelul 2).
În general, la toate tipurile de silozuri experimentate, pierderile au fost mici ceea
ce demonstrează că sistemele dau rezultate bune, dacă pregătirea materialului şi
însilozarea se face corect şi dacă se supraveghează cu atenţie condiţiile de păstrare.
După anul 1960, în ţara noastră s-a dezvoltat industria maselor plastice. Printre
produsele obţinute, folia de polietilenă şi polistirenul au fost cele mai mult solicitate de
agricultură atât pentru acoperirea serelor, solariilor, cât şi pentru acoperirea silozurilor
de cartof.
Faţă de acoperirea silozurilor de cartof cu paie şi pământ, plăcile de polistiren
prezintă avantajul că se pot folosi mai mulţi ani, nu putrezesc, nu sunt atacate de
microorganisme, rezistă la ploaie, radiaţii solare şi ger fără să-şi modifice forma.
Cercetările efectuate (Mureşan, 1971) au demonstrat posibilitatea înlocuirii metodei
de acoperire a silozurilor de cartof cu paie şi pământ, cu plăci de polistiren în grosime
de 12 cm. Acoperirea este mult mai operativă, asigură o bună izolare, ferind tuberculii
de îngheţ, pierderile în perioada de păstrare sunt cu 3,7% mai mici decât în silozurile
acoperite cu paie şi pământ.
Păstrarea cartofului în silozuri săpate în pământ necesită cheltuieli mari pentru
amenajare, multă mu.. că manuală, consum mare de materiale şi imposibilitatea de
mecanizare a lucrărilor de introducere şi scoatere a cartofilor de la păstrare. Pentru
evitarea acestor inconveniente s-au conceput şi amenajat 2 tipuri de macrosilozuri (cu
posibilităţi de diversificare), apelând din nou la masele plastice şi anume la folia de
po li etil enă.

şi pivniţe
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Tabelul!
Pierderile înregistrate prin păstrare în funcţie de metoda de depozitare
(1. Bretan, S. Mureşan, S. Man, 1963)
Localitatea
Metoda de

păstrare

Măgurele

Braşov

Cluj

Cîmpia Turzii
%

%

Media
%

Siloz semiadânc cu
aerisire 10/2/0,25 ITI

14,2

15,5

13,7

14,4

Siloz adânc (şanţ) fără
aerisire 10/1 /0,25 ITI

7,1

-

11,3

9,2

Siloz adânc (şanţ) fără
aerisire 10/0,5/0.6 m

5,9

5,5

4,2

5, I

Siloz adânc (şanţ)
aerisire 10/1 II ITI

10,7

-

4,8

12,8

10,7

15,5

-

12,6

fără

Pivniţă

Tabelul 2
Pierderile totale înregistrate prin păstrare Braşov
(S. Mureşan 1965)
Anii
Tipul de siloz

VoI. XIX

Media
%

1962
%

1963
%

Siloz semiadânc cu şanţ
de aerisire 101 I ,510,25 m

6,84

7,97

7,40

Siloz semiadânc cu grătar
triunghiular 10/1 ,5/0,25 m

7,79

5,93

6,86

Siloz semiadânc fără
aerisire 101 I ,510,25 m

6,05

6,11

6,08

Siloz la suprafaţă cu
aerisire 101 1,5 m

8,20

8,68

8,44

Siloz la suprafaţă fără
aerisire 10/1,5 ITI

6,42

5,57

5,99

Siloz tip şanţ
10/1/1 m

8,77

10,10

9,43

fără

aerisire
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Pentru construirea unui macrosiloz la suprafaţă, în aer liber (figural) este necesar
a respecta următoarele dimensiuni: lungimea totală 35 m, lăţimea 6 m, înălţimea vracului
de cartof 3,5 m. Macrosilozul este străbătut în lung de 1 canal de ventilaţie, format din
grătare de lemn de dimensiuni de 1,30 x 1,30 m, cu distanţa între şipci de 25 mm.
Grătarele se montează în formă de V întors, la un unghi de 45 grade, creând un spaţiu
suficient pentru circulaţia aerului. Pentru egalizarea presiunii aerului pe toată lungimea
silozului, canalul se acoperă cu folie de polietilenă aşezată în cascadă (figura 2).
La un capăt al canalului se aşează un ventilator într-o casetă de lemn, prevăzută cu
clapete pentru dirijarea accesului aerului. Ventilatorul trebuie să asigure 80-100 m cub
aer/tonă!oră.

Acoperirea macrosilozului se face cu baloţi de paie şi folie de polietilenă. Se
un rând de baloţi bine tasaţi pentru a nu rămâne goluri. Apoi se aşează falia în
fâşii de-a lungul silozului, în aşa fel ca la coamă să se suprapună cu un metru lăţime,
spaţiu care se umple cu paie în grosime de 20 cm, ce permit evacuarea aerului. Peste
folie se pune un strat de baloţi de paie, care asigură menţinerea temperaturii optime de
păstrare de 2-4°C.
Se pot amenaja macrosilozuri şi în spaţii acoperite. Acestea pot fi şoproane metalice
sau de !emn, magazii, grajduri etc. Amenajarea canalelor de ventilaţie se face la fel ca la
macrosilozurile în aer liber.
Controlul temperaturii se face cu termometre, în cât mai multe puncte şi la diferite
înălţimi, pentru a avea informaţii asupra bunei păstrări din întreaga masă de cartofi. Un
termometru se va amplasa şi în canalul de ventilaţie.
Faţă de silozurile săpate în pământ, macrosilozurile prezintă următoarele avantaje
(Mureşan, Donescu, 1980):
se pot păstra cantităţi mari de cartof (600-1000 tone) într-un singur loc;
se pot dirija factorii de păstrare prin sistemul de ventilaţie;
• se pot mecaniza lucrările de umplere şi golire a silozurilor;
• necesită un consum mai mic de muncă manuală;
este uşor de construit în orice unitate de producţie, pentru păstrarea cartofului de
sămânţă, consum sau industrie.
Macrosilozurile au fost concepute ca o fază de tranziţie de la păstrarea în silozuri
de pământ la depozitele specializate, moderne. În condiţiile de azi, macrosilozul poate
constitui un sistem de păstrare adecvat agriculturii particulare, oferind posibilităţi de
modernizare cu cheltuieli reduse.
aşează

Q

&

@

DEPOZITE PENTRU PĂSTRAREA CARTOFULUI
Primele depozite în ţara noastră pentru păstrarea cartofului de sămânţă au fost
concepute şi construite în anii 1961-1965, perioadă în care s-au pus bazele sistemului
de producere a cartofului de sămânţă. Capacitatea unui depozit construit este de 300 500 tone şi constă dintr-o singură încăpere !1revăzută cu drum de acces pe mijloc şi boxe
82
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Legendă:

__/r:_a - delullap de ventilaţie
ll

'\
_----8,60 m_

b - canal de ventilatie
C _ strat de baloţi de paie
d - strat de folie
e - strat de paie între folii în zona de suprapunere
f - zonă de suprapunere
g - al doilea strat de baloţi sau coceni
h - zonă de evacuare a aerului

Figura 1- Macrosiloz cu un canal de ventilaţie
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din scândură de brad, cu o capacitate de 20 tone dispuse de ambele părţi ale drumului de
acces până la pereţi.
Sistemul de ventilaţie constă din două camere pentru ventilatoare situate la intrarea
în depozit, de unde pleacă două canale de ventilaţie principale, ce trec pe sub cele două
rânduri de boxe, ramificându-se în fiecare boxă cu un mic canal secundar.
Încărcarea boxelor se face direct din saci, cartofii aducându-se sortaţi manual
direct din câmp sau de la o maşină de sortat de capacitate mică cum sunt KSP 15, MSC
4 etc. Înălţimea stratului de cartofi în boxe nu depăşeşte 2,5 m. Scoaterea cartofilor din
boxe se face cu furca, operaţiune destul de greoaie.
Controlul temperaturii în timpul păstrării se face cu termometre sondă, introduse
în fiecare boxă, la diferite adâncimi şi cu termometre pentru controlul temperaturii
aerului din exterior.
Avantajele acestor depozite sunt:
" permit dirijarea temperaturii şi umidităţii relative a aerului prin sistemul de
ventilaţie;

se poate elimina aerul viciat din masa de cartofi şi din depozit prin clapetele de
evacuare;
" dau posibilitatea intervenţiei pe toată durata ,:Iepozitării, în cazul apariţiei unor
boli de putrezire.
Astfel de depozite se află în exploatare şi astăzi la fostele unităţi de stat din
localităţile: Rîşnov, Stupini, Hărman, Catalina, Miercurea Ciuc, Lăzarea şi Suceava.
"

DEPOZITE PENTRU PĂSTRAREACARTOFULID DE SĂMÂNŢĂ DE
MARE CAPACITATE (5000 TONE).
Primul depozit pentru păstrarea cartofului de sămânţă de mare capacitate a fost
construit la Ghimbav - Braşov, după care au urmat altele în bazinele specializate
pentru producerea cartofului de sămânţă, iar pentru cartoful de consum, în centrele de
judeţ cu populaţie mare.
Construcţia acestor depozite constă din mai multe celule, a căror capacitate variază
de la 500-700 tone. Fiecare celulă este prevăzută cu două canale de ventilaţie situate sub
pardoseală, cu o secţiune descrescândă de la ventilator spre punctul terminus, pentru a
forţa aerul împins de ventilatoare să pătrundă uniform în toată masa de cartofi prin
canalele principale şi secundare. Înălţimea stratului de cartof în celulă poate să ajungă
până la 3-4 m.
Fiecare celulă este dotată cu unul sau mai multe ventilatoare care pot prelua aerul
direct de afară sau prin recirculare. Evacuarea aerului cald din celulă se face prin geamuri
situate în partea de sus a boxei prevăzute cu clapete de închidere. Cu ajutorul acestor
clapete se poate dirija sistemul de ventilaţie; când ventil aţi a se face numai cu aer din
exterior, ele stau complet deschise,
atunci când se face ventilaţia cu amestec de aer
din exterior şi din interior, sunt pe jumătate închise. Pe timpul iernii se închid complet şi
se face o ventilaţie numai cu aer din interior.
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Procesul tehnologic de preluare, sortare, calibrare, depozitare este diferit în funcţie
de modul cum a fost conceput depozitul şi de dotarea lui cu utilaje (Mureşan, Stoianovici,
1972; Mureşan, 1983; Mureşan şi colab., 1978; Mureşan şi colah., 1980).
Preluarea cartofului se face în vrac, din camioanele de transport, care în prealabil
au fost cântărite executând şi analiza privind calitatea cartofului şi impurităţile. Cartofii
sunt deversaţi în buncărul de preluare, de unde sunt transportaţi pe benzi rulante la
instalaţia de sortare. Buncărele de preluare pot fi fixe, construite din
sau mobile,
confecţionate din metal. Capacitatea acestora variază de la IOla 30 tone.
Instalaţiile de sortare de tip ISIC 30, KSP 25 sau K 711 preiau tuberculii, care prin
instalaţii speciale sunt curăţaţi de pământ şi pietre, după care sunt conduşi pe benzi la
mesele de sortare. Aici muncitori calificaţi înlătură tuberculii bolnavi şi cei vătămaţi,
iar cei sănătoşi trec prin instalaţia de calibrare şi de acolo fie că se transportă pe benzi în
celulă, fie că se însăcuiesc şi se pregătesc pentru transport la sămânţă sau consum.
În zonele mai calde ale ţării au fost construite depozite dotate cu instalaţii
frigorifice. Acestea asigură parametrii optimi de păstrare atât pantru cartoful de consum,
cât şi pentru cartoful de sămânţă. Exploatarea lor necesită o calificare înaltă care este
răsplătită prin reducerea la lninimum a pierderilor prin păstrare, menţinerea ""......"....."•.
culinare şi tehnologice ale cartofului pentru consum şi a celor biologice la cartoful
'JL

sămânţă.

Spre deosebire de depozitele cu ventilaţie Inecanică, la depozitele
aerul
rece se introduce printr-o tubulatură situată în partea superioară a celulei sau pe
laterali. Sistemul este prevăzut şi cu instalaţii care asigură păstrarea la parametrii optimi
a umidităţii relative a aerului.
Cartofii în celulă sunt puşi în containere de capacităţi diferite. La cartoful pentru
sămânţă se folosesc containere cu capacitate de 400 kg, iar pentru cartoful de consum,
containerele pot fi şi mai mari. Introducerea şi scoaterea containerelor din celule se
face cu ajutorul motostivuitorului.
Tehnologia de exploatare a acestor depozite este n1ult mai pretenţioasă (Mureşan
şi colah. 1980; Olariu şi colah., 1982; Niculescu, 1991). Una din condiţii este ca umplerea
Cartofii se păstrează foarte bine în
celulei să se facă în timp scurt, maxim 6-10
depozite frigorifice, dacă se respectă strict tehnologia şi se urmăresc cu atenţie factorii
păstrare pe toată durata depozitării.
Cercetările efectuate asupra eficienţei diferitelor metode de păstrare (Mureşan,
Donescu, 1984), au scos în evidenţă faptul că sistemul de păstrare în coptainere, în
depozit ventilat lnecanic, a dus la cele mai mici pierderi (tabelul 3).
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Tabelul 3
Media pierderilor înregistrate după 150 zile de păstrare
in diferite sisteme de depozitare
(S. Mureşan, V. Donescu, 1984)

Metoda de păstrare

Pierderi
in
greutate
0/0

Containere în depozit
ventilat
Saci plasă paletizaţi în
depozit ventilat

Încolţirea

0/0

Boli

Pierderi totale

%

0/0

Semnif.

3,8

0,4

0,6

4,9

A

5,3

0,1

0,9

6,3

B

Vrac în depozit ventilat

10,0

-

1,1

11,1

C

Depozit frigorific

4,9

1,1

9,1

9,1

C

Siloz tip şanţ

8,5

-

4,6

13,1

D

INHIBAREA ÎNCOLŢIRII.
Încolţirea tuberculilor de cartofîn timpul păstrării este un fenomen nedorit, care

poate fi împiedicat sau încetinit prin reducerea temperaturii în jurul valorii de 2-4 ac.
Uneori, acest lucru nu este posibil sau recomandabil, astfel că s-au încercat diferite
metode de a suprima încolţirea:
• Substanţe de inhibare aplicate pe tuberculi în momentul depozitării: acidul alfanaftil-acetic, alfa-naftil-butiric, condiţionate sub formă de prafcu o pulbere inertă (talc),
formând produsul comercial CARTOFIN.(Săvulescu, Drimuş, 1939).
• Substanţe de inhibare aplicate sub formă de aerosoli odată cu aerul de ventilaţie,
în timpul perioadei de păstrare: IPC,CIPC (produs comercial LUXAN, SUPERSTOp,
etc.).
• Substanţe de inhibare aplicate în perioada de vegetaţie, translocate în tuberculi
şi care acţionează ca supresori ai încolţirii în timpul păstrării: hidrazida maleică, sarea
de sodiu a hidrazidei maleice (Mureşan şi colab., 1969; Mureşan şi colab., 1984).
• Folosirea iradierilor cu raze gamma, în doze ce depăşesc 10-12 Krad, care duc
la încetinirea proceselor metabolice din tuberculul de cartof, fără alterarea calităţilor
tehnologice (Olariu şi colab., 1980; Olariu şi colab., 1981).
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Toate aceste procedee au dat rezultate bune în reducerea pierderilor la păstrare,
prin încetinirea creşterii colţilor. Tratarea cu inhibitori este recomandabilă în cazul
cartofului de consum şi industrial la care, pentru a preveni îndulcirea, temperatura de
păstrare trebuie să fie mai ridicată, de 6-S°C. Nu se vor trata cu inhibitori cartofii de
sămânţă. Pierderile prin încolţire au fost mai mici la variantele tratate cu 2-8% faţă de
cele netratate, iar tuberculii şi-au păstrat calităţile culinare şi tehnologice şi nu s-au
semnalat rezidii dăunătoare în pulpa tuberculilor.
INFLUENTA
, SOlULUI ASUPRA PĂSTRĂRII
Unul din principalii factori care influenţează pierderile prin păstrare la cartofeste
soiul. Pentru aceasta, odată cu crearea unui soi, este necesar să-i cunoaştem baza genetică
moştenită de la părinţi cu privire la:
.. Repausul germinal al soiului de cartof(Mureşan, 1965; Mureşan, 1976; Mureşan,
Donescu, 1984; Mureşan şi colab. 1987). Soiurile de cartof cu repaus germinallung nu
încolţesc în toamnele calde şi nici pe timpul iernii când, în locul de depozitare,
temperatura se menţine mai mare decât limita optimă. La soiurile cu repaus germinal
scurt este necesar să reducem mai repede temperatura din locul de depozitare, pentru a
nu încolţi. Încolţirea pe timpul păstrării duce la consumul unor elemente nutritive din
tuberculi şi la scăderea capacităţii biologice a cartofului de sămânţă .
.. Rezistenţa la vătămari mecanice (Ghimbăşan şi colab., 1980; Mureşan, 1975).
Această însuşire reprezintă un caracter de soi şi este determinată de rezistenţa cojii şi de
gradul de elasticitate al tuberculului. Soiurile rezistente vor fi mai puţin vătămate în
timpul recoltării şi condiţionării, iar infectarea cu boli de putrezire mai redusă. Aspectul
comercial se menţine mai bine la soiurile rezistente, iar înnegrirea pulpei sub coajă,
datorită lovirilor, care se manifestă în perioada de păstrare, va fi mult mai mică .
.. Rezistenţa la bolile de putrezire (mană, putregai umed, putregai uscat) este o
altă însuşire a soiului, care contribuie la reducerea pagubelor prin păstrare. Cu cât un
soi de cartof este mai rezistent la aceste boli, cu atât pierderile prin putrezire în timpul
păstrării vor fi mai mici.
Sortimentul de soiuri luat în studiu (Mureşan, Donescu, 1984) a prezentat mari
variaţii privind comportarea în timpul păstrării, sub aspectul pierderilor în greutate,
încolţire, atac de boli 'de putrezire, rezultând de aici necesitatea elaborării de tehnologii
depozitare,diferenţiate în funcţie de soi, scopul producţiei,metoda de păstrare (figura
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Figura 3 - Comportarea soiurilor la păstrare (S. Mureşan, V; Donescu, 1984)
PROBLEME DE REZOLVAT ÎN VIITOR
În perspectivă, problema păstrării cartofului se va axa pe următoarele aspecte:
- verificarea capacităţii de păstrare a soiurilor noi de cartof;
- menţinerea calităţilor culinare şi tehnologice a soiurilor prin asigurarea
factorilor de păstrăre la parametrii optimi pe întreaga perioadă de depozitare;
- dezvoltarea cercetărilor privind repausul germinal al soiurilor nou create
precum şi a celor din import;
- studierea proceselor fiziologice care se petrec în tuberculul de cartof, pe timpul
păstrării, ca respiraţia şi transpiraţia, în vederea reducerii pierderilor;
- dezvoltarea cercetărilor privind incubaţia tuberculilor, în vederea menţinerii
capacităţii de producţie a materialului de plantat.
În privinţa metodelor de păstrare:
• Se vor elabora metode noi de depozitare şi se vor pt<rfecţiona cele existente,
care să răspundă parametrilor optimi de păstrare a cartofului pe scopuri de folosinţă.
• Elaborarea unor teme de proiectare pentru depozite de capacitate mică, din
materiale uşoare, accesibile fermelor cu suprafeţe mici de cartof.
• Se va milita pentru promovarea şi răspândirea în producţie a depozitelor
frigorifice, în special pentru cartoful de sămânţă ca şi pentru cartoful de consum din
marile centre urbane.
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• Elaborarea şi perfecţionarea unor metode simple şi ieftine pentru păstrarea
cartofului, accesibile micilor fermieri.
• Automatizarea sistemelor de dirijare a factorilor de păstrare a cartofilor în
depozitele cu ventilaţie mecanică, depozitele frigorifice şi în macrosilozuri.
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ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES REGARDING POTATO
STORAGE
Abstract
The main achievements obtained between 1967-1992 are presented, in connection
with the storing ofthe seed, consumption and processing potato, in cellars, macro-si10s
and specia1ized stores.
The behaviour during storing of some cultivated varieties, as wee1 as some
perspective directions, regarding the research activity, are also analysed.
Keywords: potato storage, results, prospects.

Tables:
1. Losses recorded during storage depending on storing method
2. Totalloss registered during storage period at Braşov
3. Average losses registered after 150 days of storage in various storage
systems

Figures:
1. Micro-silos with one ventilation channel
2. The way of covering the ventilation channel with plastic thin sheet
3. The behaviour ofvarieties during storage
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MECANIZAREA LUCRĂRILORÎN PRODUCTIA
DE
,
CARTOF
A. POPESCU, N. BRIA, 1. MAN

REZUMAT
Contribuţia

la mecanizarea lucrărilor pentru producţia de cartof se referă la
elaborarea sistemului de maşini şi a tehnologiilor de exploatare, realizarea de modele
experimentale, testarea în vederea introducerii în exploatare a unor maşini şi instalatii
noi. Sunt prezentaţi principalii indici calitativi de lucru şi exploatare la lucrările specifice
cartofului, evoluţia acestora în timp şi utilajele cele mai perfecţionate introduse în
producţie, pe grupe de lucrări. De asemenea, se prezintă perspectiva cercetărilor la cartof
pe baza obiectivelor de cercetare care se au în vedere.
Cuvinte cheie: mecanizare cartof, sisteme de maşini, exploatare.
INTRODUCERE .
Mecanizarea lucrărilor în producţia de cartof, ca de altfel mecanizarea agriculturii
în general, este impusă de necesitatea reducerii necesarului de forţă de muncă manuală.
Dependent de creşterea gradului de mecanizare se are în vedere importanţa cerinţelor
cartofului faţă de condiţiile de climă şi sol.
Cercetările pe linie de mecanizare s-au dernşurat pe direcţia testării unor maşini
în perioada de început şi în lucrările cheie din cadrul tehnologiei, realizarea de maşini şi
echipamente specifice şi perfecţionarea acestora precum şi a tehnologiilor în scopul
realizării unei îmbunătăţiri continue a indicilor calitativi de lucru şi de exploatare.
a rezumare a realizărilor în domeniul mecanizării lucrărilor la cartof este
reprezentată în tabelul 1. Din acesta se constată faptul că, în anul 1967, existau doar
două tipuri de maşini specifice (maşina de plantat cartofi 4 SaBP-62,5 şi maşina de
scos cartofi MSC-I), iar în prezent, numărul acestora a crescut la 22.
Tabelul 1
Numărul tipurilor de maşini specifice la lucrările cartofului
Lucrarea
Pregătit

92

1967

1992

-

3

Plantat

I

5

Prăşit

-

2

Stropit

-

3

Recoltare

I

5

Condiţionare

-

4

pat gel1llinativ

~
Anale re.pe.

Mecanizarea

lucrărilor În producţia

de cartof

Subliniind faptul că cercetările s-au desfăşurat şi pe baza unor obiective care au
vizat lucrări comune cu ale altor culturi (fertilizare, arat, etc.), în cele ce urmează, vom
prezenta succint, pe grupe de lucrări, oparte din contribuţiile privind mecanizarea
lucrărilor specifice cultivării cartofului.
PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV ÎN VEDEREA PLANTĂRII

CARTOFULUI
La cartof, pregătirea terenului primăvara se poate realiza diferenţiat, în funcţie de
condiţiile pedoclimatice.
Din aceste considerente au fost încercate mai multe variante de tehnologii de
pregătire a patului germinativ cu maşini diferite şi în diferite combinaţii: grapele GD-4;
GDU-3,2; GCO-3; GCR-1,7; vibrocultor+ GCO-3; GCO-3 + maşină de plantat; CPGC4, etc. (Berindei, Bria, 1982; Cîndea 1984; Cîndea şi colab., 1976; Popescu şi colab.,
1979; Popescu, Cîndea, 1970).
În funcţie de condiţiile pedoclimatice a fost posibilă realizarea unor indici calitativi
de lucru ridicaţi (grad de măn.mţire, grad de nivelare, grad de distrugere a buruienilor),
dar -cu majoritatea maşinilor- nu s-a putut obţine o adâncime de lucru corespunzătoare.
Concluziile cercetărilor în acest domeniu au dus la n.ecesitatea realizării unei maşini
specifice pentru cartof, care să permită şi realizarea unor indici de exploatare
corespunzători. Această concluzie a fost materializată prin proiectarea, realizarea şi
omologarea cultivatorului purtat pentru cartofCPC-3,2 echipat cu cuţite daltă sau săgeată.
Evoluţia principalilor indici de lucru şi exploatare a maşinilor de bază folosite la pregătirea
terenului la cartof sunt prezentate în figura 1.
Analizând graficele din figură, se constată faptul că maşina omologată, echipată
cu cutiţe daltă CPC-3 ,2d realizează o adâncime de lucru de 18 cm şi un grad de mărunţire
de 92-95 %, în condiţiile în care capacitatea de lucru, 12-14 ha/sch, este egală cu cea a
grapei GDU-3,2. Un mare avantaj pe care-l prezintă cultivatorul CPC-3,2 este că a
permis reducerea consumului de combustibil de la 8 l/ha, corespunzător grapei GD-4,
la numai 5,5 Uha, deci cu cea. 45 %.

PLANTAREA CARTOFULUI
Este cunoscut faptul că între lucrarea de plantare - privită sub mai multe aspecte
(moment, desime, număr de tulpini principale pe unitatea de suprafaţă s.a.) -şi producţia
de cartof există o strânsă legătură.
Importanţa acestei lucrări s-a regăsit şi în eforturile întreprinse pe linia mecanizării
ei, iar evoluţia principalilor indici calitativi de lucru şi exploatare, realizaţi cu tipurile
de maşini introduse în producţie, este prezentată în figura 2 (Berindei, Bria, 1982; Popescu
şi colab., 1978; Popescu, Bria, 1986; Popescu şi colab., 1985). Analizând graficele din
figură, se constată o îmbunătăţire progresivă a indicilor calitativi de lucru. Aceasta este
rezultatul perfecţionării aparatelor de distribuţie, dar şi a stabilirii regimurilor optime
de lucru pentru fiecare agregat, în cadrul tehnologiilor de exploatare.
Voi. XIX
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Raerindu~nelâTndiciiaeexploal:are, se constată creşterea capacităţii de lucru de
la 4,5 halsch la 6 halsch, odată cu introducerea maşinii 6 SaBP-70/75. Maşina pe 6
rânduri a fost realizată în ţară, pe baza secţiilor de la maşinile pe 4 rânduri şi a constituit
o contribuţie importantă la acea dată, deoarece s-a realizat o încărcare mai bună a
tractorului, iar prin creşterea capacităţii de lucru pe schimb a fost posibilă reducerea
perioadei de plantare şi încadrarea acestei lucrări în epoca optimă.
Introducerea în producţie a maşinilor de tipul SAD-75 a constituit, de asemenea,
un progres prin creşterea capacităţii de lucru cu 1 ha/sch la maşinile pe 4 rânduri şi cu
2,3 halsch lamaşinile pe 6 rânduri, în condiţiile reducerii consumului de combustibil de
la 9,81/ha la 9,0 1/ha. De asemenea, este important de subliniat faptul că, la aceste tipuri
de maşini, se asigură alimentarea mecanizată a buncărelor cu material de plantat şi, prin
aceasta, a fost rezolvată principala deficienţă a maşinilor de tipul SaBP-62,5.
ÎNTREŢINEREA MECANICĂ A CULTURII

Pentru efectuarea întreţinerii mecanice a culturii care, la cartof, constă în lucrări
de prăşit şi rebilonat, s-au folosit cultivatoare cu destinaţie generală.
Principalii indici calitativi de lucru pentru câteva din cultivatoarele folosite la
cartof sunt prezentaţi în figura 3 (Berindei, Bria, 1982; Popescu şi colab., 1978), iar
graficul scoate în evidenţă o îmbunătăţire a acestora în dinamică.
Important de subliniat este faptul că, pentru lucrările de rebilonat, a fost realizată
o rariţă cu performanţe superioare, rariţa RIO, iar cultivatorul, CUPA-4,5 cuprinde şi
un echipament cu organe de rebilonat de tip disc, acesta realizând o lucrare de calitate,
în cazul solurilor uşoare.
COMBATEREA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR
Stropirile la cartof se fac cu maşini utilizate în culturile de câmp şi legumicultură,
deci nu cu maşini specifice, dar atenţia specialiştilor a fost îndreptată în permanenţă
pentru satisfacerea cerinţelor stabilite pentru combaterea bolilor şi dăunători lor la cartof.
În figura 4 sunt prezentaţi principalii indici calitativi de lucru ai tipurilor
reprezentative de maşini de stropit (Popescu şi colab., 1978; Popescu, Cîndea, 1970;
Stamate, Lavric, 1983).
Superioritatea calităţii lucrării executate cu ultima maşină introdusă în producţie,
MC-500 este ilustrată de creşterea uniformităţii de stropire cu 20% faţă de maşina MPSP3x300 în condiţiile în care dimensiunile picăturilor sunt cuprinse între 50-350 l-lm.
DISTRUGEREA VREJILOR
La cartoful destinat pentru consum, tocarea vrejilor şi a buruienilor este impusă
de necesitatea recoltării mecanizate cu minimum de vătămări şi pierderi, iar pentru
cartoful de sămânţă, la aceste considerente, se adaugă şi cele legate de mărimea
tuberculilor, dar mai ales de prevenirea infecţiei tuberculilor din sol cu virusuri, mană şi
alte boli.
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Mecanizarea acestei lucrări a fost posibilă prin realizarea şi omologarea maşinii
de tocat vreji, MTV-4, care asigură tăierea corespunzătoare a tulpinilor la o înălţime
minimă de 50 mm (Berindei" Bria" 1982; Morărescu şi colab., 1976).
Trecerea la distanţa de plantare de 75 CID, dar mai ales problemele legate de
fiabilitatea redusă a acestei maşini a determinat reproiectarea şi mooernizarea ei. Maşina
modernizată MTV-4 M a intrat în fabricaţie in anul 1990, iar folosirea unm cuţite de
formă specială a permis reducerea consumului acesteia de Ia 1,,42 bucJha la 0,43 buci
ha" aşa cum rezultă din figura 5.

RECOLTAREA
Dintre toate lucrările din procesul tehnologic al culturii cartofului" in condiţiile
noastre, recoltarea este cea mai dificilă operaţie care a pus probleme deosebite
cercetătorilmcu privire la construcţiacombinelor de recoltat. Acestea sunt legate pe de
o parte de cantitatea mare de pământ (1500 Uha) din care trebuie aleşi tuberculii de
cartofi, precum şi faptul că bulgării de pământ sunt in cele mai multe cazuri rezistenţi
sfii.râmare şi se oomportă in procesul de separare ca şi tuberculii de cartof" fiind de
mărime mjlocie şi mare.
Cercetările sistematice" iniţiate la ICPITMA in colaborare cu ICPC, au condus la
realizarea În ţară, in 1970, a primei combine pentru rec()ltat cartofi pe două rânduri de
tipul CRC-2, destinată a lucra in soIurile uşor separabile. Ulterim" rezultatele cercetărilm
au scos în evidenţăposibilităţilede folosire a combinelor pe soIuri mijlocii şi grele prin
realizarea in concepţie proprie a unor sisteme complexe de spargere a bulgărilor de
pământ şi separarea pământului, care au fost montate în fluxul tehnologic alcombinelm
(Boboşilă, 1987; Bria" 1987; Bria şi colab., 1978).
În acest fel-a rezultat, in anul 1979, combina pe două rânduri de tipul CCG-2 (Bria
şi colab., 1978). Aceasta a fost perfecţionată şi, in anul 1989, a fost omologată combina
de tipul CCG-3 (Bria şi colab., 1981). Paralel s-au testat şi maşinile pentru recoltarea
cartofului, existente în construcţiaeuropeană,pentru a stabili in ce măsură acestea pot
satisface cerinţele impuse de condiţiilesoluriloI" grele şi cu bulgări de pământ rezistenţi
la sfărâmare. Sinteza rezultatelor este prez.entată in figura 6 şi priveşte indicii calitativi
de lucru şi exploatare a maşinii de scos: şi încăI"cat E 684 şi a combineloI" CCG -3 si E686.
Din analiza rezultatelor se oonstată superioritatea calităţii lucrării executate cu
combinele CCG-3 şi E-686" la care impurităţileîn materialul recoltat se ridică la 14,3 %
şi respectiv 14,5 %, faţă de 40,7 %, la maşina E-684. Vătămările mecanice ale tuberculilor
ating valoarea maximă de 16,7 % la maşina E-684, faţă de 7,3 % şi respectiv 7,4 % la
combinele C~G-3 şi E-686. Pierderile de tuberculi sunt minime la maşina E-684, de 1,5
% şi maxime combina E-686 de 6,6 %.
În privinţa indicilor de exploatare se remarcă o capacitate de lucru maximă la
combina CCG-3, de 2,8 halscb. şi un consum maxim de combustibil maşina E-684,
ţării
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Condiţiile uneori foarte grele impun folosirea maşinilor simple de scos şi lăsat
tuberculii pe sol. La aceasta se adaugă şi faptul că structura de proprietate ca mărime
este total schimbată în economia de piaţă, ceea ce face uneori neeficientă folosirea
combinei la recoltarea cartofului. Pentru aceste condiţii a fost şi există încă în exploatare
maşina de scos pe un rând de tip MSC-l, introdusă în producţie din anul 1965. În anul
1967 s-a introdus în producţie maşina de scos pe două rânduri E-649, iar ulterior o
maşină similară MSC-2 care este prevăzută cu organe de cemere de tipul transportor cu
vergele. În graficul din figura 7 sunt prezentaţi principalii indici calitativi de lucru a
maşinilor de scos.
Din aceasta rezultă că vătămările maxime ale tuberculilor sunt de 15,4 % la MSC1 şi de 6,2 % la MSC-2, în timp ce, datorită împrăştierii mari a tuberculilor pe sol, la
maşina MSC-I, ruberculii acoperiţi cu pământ sunt doar de 3,2 %, faţă de cei scoşi de
ma~;ina MSC-2.
CONDIŢIONAREA ŞI

DEPOZITAREA CARTOF'ILOR

a. Sortarea şi calibrarea cartofuhli
Sortarea şi calibrarea cartofului se face diferenţiat, în funcţie de modul de recoltare.
La
semimecanizată, cartoful fiind adunat de pe sol fără
necesită
doar operaţiuni de calibrare. Această operaţiune a fost rezolvată cu maşinile
10 şi
KSP-15 care se menţin în exploatare şi în prezent. Pe parcurs, procesul de
a fost
pertecţlon,at în sensul realizării unor organe de lucru care au condus la reducerea gradului
de vătămare cu 2-4 %.
În
1979 s-a
prin introducerea în ţară a combinelor
necesitatea
condiţionării cartofului rezultat de la aceste combine prin utilizarea unor
care
să
amestecul cartof-pamânt-resturi vegetale, etc.
Ca urmare, s-a realizat şi încercat în ţară o linie
condiţionare ISIC-30 (Bria,
Man, 1980). Aceste linii de condiţionare au intrat exploatare la judeţele producătoare
de cartof, montate la depozite pentru păstrarea cartofului sau in anumite centre
gospodăreşti.

linia ISIC-30, prin dotarea ei cu o maşină de calibrat MCC-60
la noi în ţară, are şi posibilitatea de calibrare dimensională,
Această maşină a fost modernizată în varianta MCC-60 (45)M, adaptându-se o
transmisie unificată pentru ambele site de calibrare.
Modificarea a condus la creşterea mediei timpului de bună funcţionare cu 37 65,8 % şi a fiabilităţii cu 22 % (Popescu, 1986).
În vederea creşterii productivităţii muncii, a îmbunătăţirii indicilor de calitate şi
fiabilitate, s-au importat linii de condiţionare perfecţionate de tipul K-750
(ASCOBLOC) şi ulterior, într-un număr mai mic, linii de condiţionare de tipul KSP-25.
urma încercărilor comparative ale acestor instalaţii complexe se constată
superioritatea ultimelor, aşa cum rezultă din figura 8 şi figura 9.
De

(45)

menţionat că

realizată şi încercată
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La maşinile şi echipamentele existente s-au adus perfecţionări continue şi s-au
elaborat tehnologiile de exploatare pe baza stabilirii regimurilor optime de lucru;
• Indicii caiitativi de lucru au fost îmbunătăţiţi în dinamică la majoritatea lucrărilor
specifice cartofului.
Pentru perioada următoare, cercetările în domeniul mecanizării lucrărilor la cartof
vor viza realizarea următoarelor obiective:
+ Stabilirea tipurilor de motocultoare şi tractoare agricole în funcţie de structura
de mărime a proprietăţilor agricole cultivate cu cartof;
+ Cercetări privind stabilirea sistemului de folosire a utilajelor agricole pe tipuri
de proprietăţi şi mărimi de exploatări agricole;
• Îmbunătăţirea indicilor calitativi de lucru şi de exploatare a maşinilor şi
instalaţiilor folosite în tehnologia culturii cartofului;
+ Completarea şi perfecţionarea sistemului de maşini pentru cultura cartofului;
• Mecanizarea şi automatizarea procesului de preluare, condiţionare şi depozitare
a cartofului în cadrul depozitelor specializate.
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1970-1980 şi după 1980), din care rezultatele cercetărilor din etapa 1980-1992 sunt
prezentate mai detaliat. Concluziile acestor cercetări permit orientarea şi dezvoltarea
cercetărilor în viitor.
Pe de altă parte, sinteza se bazează pe principalele lucrări de specialitate apărute
în reviste şi lucrări ştiinţifice consacrate, publicate de cercetători care au lucrat ca
specialişti în cultura irigată a cartofului.
Rezultatele şi concluziile discutate în sinteză au fost luate în considerare numai
din anul publicării lor şi nu din momentul în care au început cercetările. Tot pe această
bază au fost stabilite şi etapele în care s-a încadrat tematica.

1. ETAPA 1950 Introdusă în experienţele staţiunilor de cercetări agricole de mare renume din
sudul ţării, unde această cultură a reuşit numai în condiţii de irigare, primele cercetări şi
publicaţii, care au apărut până în anul 1960, s-au referit mai ales la agrotehnica şi
cultivarea cartofului irigat (Dumitrescu, 1961; Renea, 1963; Vasiliu, 1959).
Paralel cu experienţele în care irigaţia a constituit numai un factor agrotehnic,
aplicată mai
în
de cerinţele culturii şi în relaţie cu factorii pedoclimatici,
au început şi
la consumul de apă şi regimul de irigaţie al cartofului.
la consumul de apă al cartofului în condiţii de irigare
Cele mai vechi cercetări cu
au fost efectuate în perioada 1953-1955 la Mărculeşti, Brăila, Moara Domnească şi
Stuldlfla (Caracal),ale căror rezultate î~preună cu indicaţiile privind regimul de irigare
au fost pubilcate
prima dată de Botzan şi colab. (1957).

II. ETAPA 1960"' 1970
Rezultatele
la o serie de cercetări referitoare la regimul de irigare,
în
pel~lo<lda 1950-1960, au început să fie publicate după anul 1960, clarificând o serie de
cartofului. Principalii autori ai acestor lucrări sunt Susnoschi
aspecte tehnice ale
şi Apetroaiei (1960), Avrigeanu (1960),
şi calab. (1963) şi Albineţ (1969).
apă
Aspectele teoretice ale regimului de irigaţie, bazate pe cerinţele reale faţă
ale cartofhlui, în context cu condiţiile de mediu şi influenţa apei asupra creşterii şi
dezvoltării
r~spectiv asupra formării producţiei şi calităţii acesteia, au fost
studiate şi elucidate într-o serie de cercetări cu caracter fundamental de către Berindei
şi colab. (1961, 1962) cât şi de Săndoiu şi colab. (1963, 1964).
Sinteza rezultatelor obţinute până la sfârşitul anilor 1960 privind regimul de irigaţie,
consumul de apă şi relaţia între aceste elemente şi producţia
cu
interpretarea lor în contextul condiţiilor de mediu, au apărut în
de mare valoare
ştiinţifică şi practică, elaborate de Botzan (1966, 1969, 1972) şi Ionescu-Şişeşti (1971,
1972).
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III. ETAPA 1970 - 1980
Rezultatele de producţie şi cele economice privind comportarea cartofului în
de irigare, susţinute de o serie de date tehnice acumulate până în 1970, cât şi
extinderea suprafeţelor amenajate pentru irigaţie au permis ca această cultură să fie
trecută în exclusivitate în grupa sortimentului de culturi irigate şi să fie extinsă în zonele
aride din ţară ca o cultură de bază. Aşa a pătruns şi s-a extins cartoful în zona de stepă şi
silvostepă (desigur în codiţii de irigare), zone care până atunci erau considerate improprii
culturii, după cum reiese din lucrările prezentate de Berindei şi colab. (1972, 1973,
1973, 1977).
Extinderea culturii cartofului în zonele de stepă, silvostepă şi uneori şi în cea
colinară a făcut necesară intensificarea şi diversificarea cercetărilor de irigaţie. Astfel,
pe lângă elementele vechi ale regimului de irigaţie şi ale consumului de apă, au apărut
cele legate de eficienţa valorificării apei, a tehnicii de irigaţie, prognoza şi avertizarea
udărilor, cât şi cele de agrofitotehnie în condiţii de irigare şi stabilirea unor tehnologii
intensive, lnecanizate.
După această etapă, care a urmat reorganizării institutelor de cercetare din ţară
prin apariţia institutelor de profil, s-au conturat câteva centre puternice în care au fost
organizate cercetări privind irigarea cartofului. Astfel de centre s-au fonnat la ICCPT
Fundulea, SCCI Valu lui Traian, ICITID Băneasa Giurgiu şi Institutele Agronomice de
la Bucureşti, Cluj şi Iaşi, ulterior şi la Brasov, împreună cu reţeaua de staţiuni şi puncte
de cercetare aferente acestor institute. Tematica de cercetare a fost coordonată de către
ICPC Braşov.
În această perioadă a apărut un mare număr de cercetări şi rezultate care au lămurit
o serie de aspecte în dOlneniul regilnului de irigaţie, a consumului de apă şi a tehnicii de
udare. Lucrări şi rezultate legate de regimul de irigaţie şi consumul de apă al cartofului
au fost publicate de Ionescu-Şişeşti şi Berindei (1972), Merculiev şi colab. (1972,1974),
Şipoş şi Păltineanu (1976), Canţîr şi colab. (1976), Mărăcineanu şi Ionescu-Şişeşti (1976).
Cercetările referitoare la consUlnul de apă al cartofului , tehnica de udare şi
avertizarea udărilor au fost concentrate la ICCPT Fundulea, SCCI Valu lui Traian şi
ICITID Băneasa Giurgiu. Rezultate cu privire la aceste aspecte au fost publicate de
Păltineanu şi Şipoş (1975), Neguţi şi Ploaie (1976), Păltineanu şi Păltineanu (1979)
pentru zona din sudul şi estul ţării, cât şi de Nagy şi Nagy (1976) pentru zona subumedă
" din Transilvania.
Date referitoare la tehnica aplicării udărilor în cadrul marilor sisteme de irigaţie
au fost elaborate de către Cioroianu, (1975), Bucătaru şi colab. (1978).
Aspectele legate de prognoza şi avertizarea udărilor pentru o mai bună exploatare
a sistemelor de irigaţie au fost studiate şi publicate de Grumezea (1978), Şipoş şi colab.
.
(1980).
După acceptarea cartofului în rândul culturilor irigate şi extinderea lui în zonele
aride a apărut şi necesitatea stabilirii şi lnodernizării tehnologiilor de cultivare. Astfel, a
condiţii
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apărut o serie de cercetări

privind studiul aspectelor agro-fitotehnice ale culturii cartofului
irigat, publicate într-o serie de lucrări de: Neguţi (1975, 1974, 1976 şi 1976), Scurtu şi
colab. (1976 şi 1978), Şip'Oş şi Cristea (1980).
Sinteza rezultatelor şi concluziile privind aspectele tehnice ale irigării cartofului
în zonele aride au fost publicate de Berindei (1973), Neguţi (1975), Ionescu-Şişeşti
(1978 şi 1977), Şipoş şi Păltineanu (1978), Ianoşi (1978).
Spre sfârşitul perioadei 1970-1980 au fost extinse cercetările privind consumul
de apă al cartofului şi în zonele mai umede, în urma cărora a rezultat că deficitul de apă
acţionează şi în aceste zone ca un factor de limitare a producţiei, motivând astfel
necesitatea iri gării cartofului şi într-o mare parte a arealului tradiţional de cultură.
IV ETAPA 1980 -1992
După 1980 se poate vorbi despre începerea unei noi etape când cartoful s-a extins
ca o cultură de bază în toate judeţele ţării şi ca o necesitate au apărut staţiunile de
cercetare şi producţie a cartofului în reţeaua ICPC Braşov.
Tematica de cercetare a fost orientată mai ales către studiul consumului de apă al
cartofului, relaţia consum apă - formarea producţiei şi identificarea perioadelor cu deficit
de apă în zonele de cultură a cartofului în vederea raionării necesităţii irigaţiei. Pe lângă
aceste aspecte au fost dezvoltate şi cercetările privind agrofitotehnia cartofului irigat.
Lucrările de bază care au motivat extinderea şi dezvoltarea cercetărilor legate de
irigarea cartofului în această perioadă şi care au făcut sinteza realizărilor până în 1980
au fost publicate de Berindei (1982, 1983), care a prezentat realizarea unor creşteri
spectaculoase ale producţiilor de cartof în condiţii de irigare. Astfel, la soiurile de bază
din sortimentul pentru perioada 1986-1990 (Ostara, Super, Desiree, Eba) s-au obţinut
producţii lnedii între 60,0 şi 92,8 t/ha la SCA Brăila şi 44,1 şi 51,4 t/ha la SCCI Valu lui
Traian, iar producţiile lnaxime au depăşit 100 t/ha la SCA Brăila soiurile Super şi Eba.
Măzăreanu şi colab. (1982), în urma studierii capacităţii de producţie a 12 soiuri
zonate de cartof în regim irigat, în 6 localităţi situate în stepă şi silvostepă, evidenţiază
reacţia specifică a fiecărui soi de cartof la irigare prin sporurile de producţie diferite şi
eficacitatea unui mc de apă de irigat.
Ianoşi şi colab. (1982 şi 1983) arată că, având în vedere cerinţa de bază a cartofului,
este necesar să se asigure o umiditate moderată şi permanentă în sol, iar udările trebuie
să se aplice când umiditatea pe adâncimea sistemului radicular (40-60 cm) scade la
valoarea de 60-70% din C.A.U. sau LU.A. Orice scădere a umidităţii solului sub această
valoare sau oscilaţii în limite mai largi, mai ales în perioada de formare şi creştere
intensivă a tuberculilor (îmbobocit-maturitate), poate provoca însemnate pierderi de
producţie. La fel de dăunător este şi excesul de apă, chiar de scurtă durată (1-2 zile). În
această perioadă de sensibilitate maximă faţă de apă, când se formează producţia (iulieaugust) în cazul unei umidităţi optilne din sol, sporul zilnic de producţie poate atinge
valori de 800-1000 kg tuberculi/ha.
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Intervalul dintre udări este determinat de intensitatea consumului de apă. Aceste
valori sunt cuprinse între 25-40 mc/ha/zi până la îmbobocit, 35-60 mc/ha/zi de la
îmbobocit până la maturitate şi de 30-40 mc/ha/zi după această perioadă.
O preocupare de bază în cercetarea irigării culturii cartofulul se referă la aspectele
tehnice aşa cum sunt consumul de apă, regiluul de irigare şi avertizarea udărilor. Neguţi
şi Ploaie (1982) prezintă o sinteză a rezultatelor cercetărilor privind influenţa regimului
de irigare asupra producţiei de cartof şi a principalelor elemente de eficienţă economică
la această cultură în Dobrogea. Prin aplicarea irigatiei la nivel optim, 70% din LU.A. pe
adâncimea de 0-70 cm sol, producţia de tuberculi a crescut de peste 2 ori la soiul Ostara
şi de peste 4 ori la Desiree faţă de varianta neirigată, obţinându-se 36,9 t/ha cu o normă
de irigare de 1650 mc/ha la soiul Ostara şi o producţie de 60,2 t/ha cu o normă de irigare
de 4300 mc/ha la Desiree.
Cercetările privind consumul de apă şi avertizarea udărilor la cartof în câmpia de
sud-est a Olteniei au fost sintetizate în date referitoare la consumul anual, zilnic, mediu
lunar, pe surse de acoperire precum şi coeficienţi de corelaţie a evapotranspiraţiei
detenuinate prin luetode directe (BACK clasa A) şi indirecte (Thornthwaite). Aceste
date servesc pentru prognoza şi planificarea momentului udărilor pentru culturile de
cartof alături de alte culturi de câmp.
Creţu şi colab. (1987), prin cercetările legate de regimul de irigare al cartofului
din Podişul Central Moldovenesc, au demonstrat ca o necesitate obiectivă folosirea
irigaţiei, întrucât precipitaţiile din perioada de vegetaţie nu satisfac necesarul de apă al
acestei culturi. Producţii mari şi constante de cartof se pot realiza numai în condiţiile
menţinerii umidităţii solului la nivelul plafonului minim de 70% din LU.A., caz în care
numărul udărilor poate fi de 3-4, cu norme de 450-500 mc/ha.
Pentru zona de stepă s-a stabilit consumul de apă al cartofului pentru principalele
soiuri la cultura de bază şi cea de vară (Ianoşi şi colab; 1989). În condiţii de irigare,
consumul total de apă la cultura de bază, soiul Ostara (până la realizarea producţiei
maxime - 10 august), ajunge la valoarea de 5300 mc/ha, ce se realizează cu o dinamică
medie zilnică de 40,6 mc/ha. La soiul Desiree producţia maximă se realizează cu un
consum total de 6600 mc/ha (până la 30 septembrie) cu-un consum zilnic de 36,1 mc/ha.
Consumul total pentru culturile de vară este cca 4500 mc/ha, cu o medie zilnică de 4044 mc/ha.
Din studiul regimului de irigare şi al consumului de apă la cartof, în condiţiile din
zona colinară a Transilvaniei, efectuat de Nagy şi colab. (1987), reiese că, consumul
total de apă este de 5283 mc/ha care se realizează în proporţie de 53,7% din precipitaţii,
27,8% din rezerva de apă din sol şi 18,5% din irigaţii. Consumul de apă diurn variază
între 16-44 mc/ha/zi, iar consumul mediu lunar între 336-1364 mc/ha.
Necesitatea extinderii irigaţiei la cartofîn zona subumedă şi umedă este semnalată
şi de Ianoşi (1987) în urma unor analize amănunţite ale condiţiilor de asigurare a apei
pe cale naturală faţă de cerinţele cartofului.
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Dirijarea regimului de umiditate din sol prin irigare la cultura cartofului este o
problemă mai dificilă decât la alte plante, deoarece cartoful pretinde respectarea cu
stricteţe a

unui anumit raport aer-apă în sol care variază cu fazele de vegetaţie. Pe baza
cercetărilor efectuate de Vîjîială şi Şişeşti (1982) rezultă că, dirijarea regimului de irigare
pe baza datelor de evaporare asigură producţii mai mari decât pe baza umidităţii din sol.
Cele mai mari producţii s-au obţinut prin aplicarea unor norme de udare echivalente cu
75% din evaporaţia măsurată în evaporimetrul BACK clasa A pe o perioadă de 7 zile.
Bazat pe toate datele tehnice şi teoretice obţinute cu privire la cerinţele faţă de apă
ale cartofului, după 1980, în colaborare cu IMH Bucureşti, s-a elaborat o lucrare de
mari proporţii, care a stabilit regimul de umiditate accesibil plantelor, valorile decadice
din fiecare an şi medii multianuale (1929-1978) ale elementelor bilanţului apei din sol
în cultura neirigată de cartof pentru consum de toamnă-iarnă precum şi variabilitatea
acestuia în perioada analizată. Pentru diferenţierea zonală a necesităţii irigaţiei pe
teritoriul agricol al României în funcţie de valorile tuturor elementelor bilanţului apei
din sol, s-au elaborat hărţi la scara 1-500000 (figura 1). Această lucrare a evidenţiat că
producţiile de cartof sunt limitate în toate zonele de cultură din ţară de către factorul
apă asigurat natural şi că irigarea în aceste condiţii, în cele mai multe zone, este o
măsură eficientă de creştere a producţiei (Apetroaiei şi colab. 1982, 1982, 1989 şi 1989).
Cercetările agrofitotehnice şi stabilirea tehnologiei de cultivare a cartofului în
condiţii de irigare sunt preocupări pentru creşterea randamentului irigaţiei la cartoful
cultivat în diferite zone şi condiţii.
În scopul stabilirii tehnologiei de cultivare şi păstrare a cartofului irigat, Măzăreanu
şi colab. (1982), Neguţi (1985), Dragomir (1982), Todea şi colab. (1985), Creţu şi colab.
(1982), Ionescu (1989), Schutz (1990), Puşcaşu (1982) au analizat factorii agrofitotehnici
care influenţeză în mod direct producţia şi pierderile din timpul păstrării.
În urma acestor cercetări, pe lângă generalizarea culturii cartofului pentru consumul
de toamnă-iarnă în zona de stepă s-a creat şi posibilitatea înmulţirii timp de un an (la
nivel de Il) a cartofului pentru sămânţă (Berindei şi Draica 1983).

CONCLUZII
- Din studiul efectuat reiese că cercetarea în domeniul irigării cartofului a evoluat
odată cu cele mai importante domenii ale cercetării agricole.
- Realizările prezentate rezolvă problematica la nivelul condiţiilor şi cerinţelor
tehnologice actuale ale culturii.
- Rezultatele comparative ale regimului de irigare al cartofului sunt prezentate în
tabelull.
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Tabelul 1
Regimul de irigare al cartofului

Elemente

Valori recomandate în
perioada
1950-1970

1970-1992

Norma de irigare (mc/ha)

2500-4500

4500-5500

Norma de udare (mc/ha)

600-800

300-450

Adâncimea de udare (m)

0,7-0,8

0,4-0,5

Plafonul minim (% i.u.a.)

50-60

60-70

3-5

6-12

10-15

6-8(10)

Nr. de udări
Zile între udări

-Probleme cercetate cu privire la consumul de apă al cartofului:
* consumul total de apă în perioada de vegetaţie;
* consumul total de apă pe faze de vegetaţie;
* consumul de apă pe luni;
* dinamica consumului de apă pe zile;
* sursele de apă şi gradul de acoperire al consumului;
* influenţa factorilor agrofitotehnici şi pedoclimatici asupra consumului de apă;
* relaţia consum de apă - producţie;
* randamentul de valorificare a apei;
* prognoza şi avertizarea udărilor;
* zonarea deficitului de apă pe teritoriul României.
-Probleme cercetate cu privire la tehnica de irigaţie:
* irigarea prin aspersiune (diferite echipamente);
* irigarea prin brazdă (situaţii şi metode);
* irigarea prin alte metode.
-Probleme cercetate privind tehnologia cartofului irigat:
* lucrările solului;
* epoci de plantare;

* densităţi;
* fertilizare;
* întreţinere;
* recoltarea mecanizată.
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Realizări

în domeniul cercetărilor privind irigarea culturii c{lrtojitlui În România

- Datorită acestor cercetări foarte ample, desfăşurate într-o perioadă relativ scurtă,
în prezent putem cultiva cartoful în toate zonele de cultură din ţară, cu multă siguranţă,
în condiţii intensive, obţinând producţii ridicate, stabile şi eficiente, dacă irigaţia se
asigură corect.
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ACHIEVEMENTS REGARDING RESEARCHES CONCERNING
IRRIGATION OF POTATO CROP IN ROMANIA
Abstract
This work is a presentation ofresearches, regarding irrigation ofpotato in Romania,
the beginning untii now.
The results of the researches between 1980-1992 are presented much more in
detaiI. References are presented in this work, regarding water consumption, irrigation
conditions as well as warning of potato water irrigation for different growing areas.
Researches in connection with the division into zones are presented regarding irrigation
requirements in Romania. The researches were made together with IMH Bucharest.
Some agro-fitotechnical researches are also presented, as well as researches for
establishing the potato growing technology under irrigation conditions.
Keywords: irrigation,water consUlnption, warning, technology.
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REZUMAT
Înfiinţate în 1980, cele cinci staţiuni de cercetare şi producţie a cartofului au avut
o mare contribuţie la dezvoltarea cercetărilor şi a producţiei, de cartof privind testarea
şi introducerea soiurilor şi pesticidelornoi şi îmbunătăţirea tehnologiilor de cultivare a
cartofului.
Cuvinte cheie: staţiuni de cercetare cartof, activitate, profilare.

INTRODUCERE
Verificarea şi implementarea rezultatelor obţinute până în anul 1980 şi dezvoltarea
cercetărilor în domeniul cartofului au impus organizarea unor unităţi de cercetare
specializate, ceea ce s-a realizat prin Decretul Consiliului de stat nr. 167 din 19 mai
1980, (tabelul 1).
Începând activitatea cu bază materială deficitară, dar cu cercetători şi specialişti
entuziaşti, dornici de afirmare, cele cinci staţiuni specializate se prezintă în 1992 cu
rezultate ştiinţifice şi economice remarcabile, având o contribuţie esenţială la dezvoltarea
cercetărilor şi producţiei de cartof în judeţele de reşedinţă şi judeţele de influenţă.
Întrucât spaţiul nu ne permite prezentarea detaliată a activităţii fiecărei staţiuni,
redăm în continuare principalele rezultate ştiinţifice ale acestora.
STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI
(SCPC) MÎRŞANI
'
,
În scopul realizării obiectivelor de cercetare şi producţie, staţiunea are în
administraţie o suprafaţă de 1600 ha teren arabil şi baza materială aferentă, necesară
desfăşurării unei bune activităţi.
Din punct de vedere organizatoric, staţiunea Mîrşani îşi desfăşoară activitatea în
şase ferme pilot de producţie, din care trei sunt profilate pe producţia de cartoftimpuriu,
situate pe nisipurile de la Mîrşani şi trei ferme profilate pentru înmulţirea cartofului de
sămânţă, amplasate pe un sol de tip cernoziomic la Amărăşti. Toată suprafaţa unităţii
este cuprinsă în sistemul de irigare Sadova-Corabia.
Vot. XIX
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Tabelul 1
Lista unităţilor de cercetare specializate pentru cultura cartofului

DENUMIREA
UNITĂŢII

ADRESA

OBIECTIVELE

STAŢIUNII

Cercetări pentru condiţii

de nisipuri privind
pentru crearea de soiuri,
înmulţirea cartofului pentru sămânţă, stabilirea
tehnologiilor de cultivare şi păstrare. Valorificarea
cartofilor din zonă, p'recum şi a cartofilor de
sămânţă prin unităţi proprii. Verificarea
tehnologiilor recomandate de cercetare pentru zonă.
Producţia proprie. Dezvoltarea şi organizarea
producţiei de cartof din judeţele Dolj, Olt,
Teleorman şi Ilfov.

înmulţirea cartofului

1. Staţiunea de
Cercetare şi
Producţie a
Cartofului (SCPC)
Mîrşani

2. Staţiunea de
Cercetare şi
Producţie a
Cartofului (SCPC)
Tg. Secuiesc
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1123 Mîrşani
Jud. Dolj

Cercetări privind crearea de soiuri, înmulţirea
cartofului pentru sămânţă, stabilirea tehnologiilor
Str. Gabar
de cultivare şi păstrare. Valorificarea caliofilor din
AronNr.2
zonă, precum şi a cartofilor de sămânţă prin unităţi
4050
proprii. Verificarea tehnologiilor recomandate de
Tg. Secuiesc
cercetare pentru zonă. Producţia proprie.
jud. Covasna
Dezvoltarea şi organizarea producţiei de caliof din
judeţele Covasna, Vrancea, Iaşi şi Botoşani

Anale rcpe.
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Tabelull (continuare)

1. Staţiunea de
Cercetare şi
Producţie a
Cartofului (SCPC)
Tg. Jiu

Str. Tismana
nr. 1 1400
Tg. Jiu
Jud. Gorj

Cercetare pentru condiţii de podzoluri privind
crearea de soiuri, producerea de sământă
selecţionată, stabilirea tehnologiilor de'cultivare si
păstrare. Valorificarea cartofilor din zonă şi a '
cartofilor de sămânţă prin unităţi proprii.
Verificarea tehnologiilor recomandate de cercetare
pentru zonă. Producţia proprie. Dezvoltarea si
organizarea producţiei de cartof din judeţele 'Gorj,
Vîlcea, Hunedoara, Caras-Severin Mehedenti
Timiş, Arad, Bihor.'
,
,,

Staţiunea de
Cercetare şi
Producţie a
Cartofului (SCPC)
Miercurea Ciuc

Str.
Progresului
Nr. 22
4100
Miercurea
Ciuc Jud.
Harghita

Crecetări privind crearea de soiuri , înmultirea
,
cartofuluipentru sămânţă, stabilirea tehnologiilor
de cultivare şi păstrare. Valorificarea cartofilor din
zonă şi a cartofilor de sămânţă prin unităţi proprii.
Verificarea tehnologiilor recomandate de cercetare
pentru zonă. Producţia proprie. Dezvoltarea si
organizarea producţiei de cartof din judeţele'
Harghita, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Maramureş.

1.

2. Staţiunea de
Cercetare şi
Producţie a
Cartofului (SCPC)
Tulcea

Şoseaua

Agighiol
km.8
8800 Tulcea
Jud. Tulcea

Cercetări privind crearea de soiuri înmultirea
cartofului pentru sămânţă, stabilir~a tehn~logiilor
de cultivare şi păstrare. Valorificarea cartofilor din
zonă şi a cartofilor de sămânţă prin unităţi proprii.
Verificarea tehnologiilor recomandate de cercetare
pentru zonă. Producţia proprie. Dezvoltarea si
organizarea producţiei de cartof din judeţele 'Tulcea,
Constanţa, Galaţi, Brăila, Ialomiţa.
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sectorul de producţie, staţiunea îşi desfăşoară activitatea de cercetare pe
o suprafaţă de 15 ha terenuri nisipoase, situate la Mîrşani şi 15 ha teren cernoziomic la
Pe

lângă

Amărăşti.

Având în vedere situaţia, aproape de unicat în ţară, pe care o are staţiunea Mîrşani
prin condiţiile pedo-cliInatice specifice şi anume:
e
amplasarea În centrul zonei de nisipuri din stânga Jiului;
de a poseda în acelaşi timp terenuri de tip zonal (cemoziomic) cum sunt cele de
la Amărăşti;
situarea într-un climat cu totul deosebit de alte zone prin temperaturile excesiv
de ridicate la nivelul solului a pennis ca, în această staţiune, să se poată aborda
cercetări care în altă parte ar fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de realizat.
În ceea ce priveşte realizările în dOlneniul producţiei s-a reuşit ca pe baza
tehnologiilor proprii, producţia de cartof să crească de la 4-5 tlha, în anul înfiinţării,. la
30-40 tlha, în anul 1992, pentru cartoful de toamnă şi la 15-20 tlha la cartoful timpuriu.
În domeniul cercetării ştiinţifice, rezultatele au fost concretizate în elaborarea
tehnologiilor de cultivare a cartofului extratimpuriu şi timpuriu, în cultură protejată şi
neprotejată, sintetizate în peste 20 lucrări ştiinţifice şi de popularizare, cu o influenţă
majoră pentru dezvoltarea cartofului timpuriu în România.
În cadrullaboratorului de an1eliorare s-a testat în culturi comparative şi de orientare
un număr de 87 soiuri româneşti şi străine şi 267 linii noi, create la ICPC Braşov şi
SCPC Miercurea Ciuc. S-au recomandat pentru a fi introduse în cultură soiurile româneşti
Carpatin şi Suceviţa şi soiurile străine Ostara şi Gloria pentru cartoful timpuriu, iar
pentru culturile extratimpurii şi protejate soiul Oldina. Un număr de 14 linii noi de
cartof, testate în condiţiile locale, au fost recomandate institutului din Braşov pentru
propunere la Olnologare, spre a fi introduse în cultură.
În cadrul laboratorului de fiziologie s-au efectuat cercetări privind stabilirea
dinamicii elementelor producţiei şi de creştere a părţilor subterane, în funcţie de condiţiile
de cultură existente în zonă şi scopul producţiei. S-a stabilit astfel că plantele de cartof
Întrunesc condiţii satisfăcătoare de creştere şi dezvoltare până în decada a treia a lunii
iunie, după care temperaturile ridicate şi seceta atmosferică devin improprii, plantele
nu mai acumulează iar producţia formată, dacă nu este recoItată, începe să se deprecieze
datorită deshidratării şi bolilor de putrezire, tuberculii ies din repausul germinativ,
încolţesc şi apare fenomenul de puire.
În cadrul laboratorului de protecţie a culturilor de cartof împotriva bolilor şi
dăunătorilor s-au efectuat cercetări privind inventarierea principalilor agenţi patogeni
din zonă, şi a mijloacelor de combatere a acestora. S-a constatat astfel că principalii
factori de risc pentru cultura cartofului în zonă îl constituie, dintre bolile foliare,
Alternaria solani, frecventă în toţi anii de cercetare şi mana (Phytophthora infestans) cu
frecvenţa de o dată la cca. 3 ani, iar dintre dăunători, gândacul din Colorado şi viermii
albi (larvele de Melolontha hypocastanea ŞI Po liplyla) pentru tubercuIi.
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În scopul combaterii acestora a fost testat un număr de 21 fungicide şi 35 insecticide.
Dintre acestea, pentru combaterea alternariozei, s-au recomandat fungicidele Brestan
0,6kg/ha şi Dithane M 45 - 2,5kg/ha, iar pentru combaterea manei fungicidele: Dithane
M 45 - 2,Okg/ha, Brestan 0,6kg/ha, Ridomil Mz 72 - 2,5kg/ha şi Ridomil plus 2,5kg/ha.
Pentru combaterea gândacului din Colorado, insecticidele Birlane 24 EC 0,6-0,8 l/ha,
Decis 25 EC 0,311ha, Fastac O,ll/ha şi Oltitox 50 PU 1,5kg/ha.
Laboratorul de tehnologie şi-a propus stabilirea tehnologiei de cultură pentru
cartoful extratimpuriu şi timpuriu în cultură protejată şi neprotejată. În acest scop s-au
studiat următoarele verigi tehnologice şi s-au făcut recomandări pentru:
e
pregătirea terenului şi a patului germinativ;
pregătirea materialului de plantat, sortare, calibrare, încolţire, secţionarea
înrădăcinarea tuberculilor încolţiţi.
În ceea ce priveşte fertilizarea s-a cercetat influenţa îngrăşămintelor organice (8',.:moi
de grajd, composturi de la gunoiul de porcine, nămolurile uscate şi dejecţiile lichide de
la complexele avicole, resturile vegetale de la cultura premergătoare şi îngrăşămintele
verzi), a îngrăşămintelor minerale cu NPK (simple şi complexe) şi a unui sortiment de
22 tipuri noi de îngrăşăminte, produse în industria chimică şi predate pentru omologare
în reţeaua naţională. S-au elaborat recomandări de fertilizare atât pentru cartoful
extratimpuriu protejat şi neprotejat, cât şi pentru cel timpuriu, privind doza şi epoca de
administrare în funcţie de soi şi tehnologia aplicată.
Referitor la plantarea cartofului s-au efectuat cercetări privind epoca, adâncimea
şi densitatea de plantare în funcţie de soi şi mărimea tuberculilor folosiţi la plantare.
Privind combaterea buruienilor pe cale chimică şi mecanică, s-au testat peste 100
de erbicide şi combinaţii, recomandându-se cele mai eficace produse şi date în funcţie
de destinaţia culturii şi fitocenoza dominantă.
În ceea ce priveşte irigarea s-a cercetat influenţa deficitului apei în strânsă legătură
cu diferitele fenofaze de creştere şi dezvoltare a plantei ca şi consecinţeleacesteia asupra
producţiei de tuberculi.
Recoltarea cartofului extratimpuriu şi timpuriu a constituit subiectul unor teme
de cercetare cu privire la:
vătămările mecanice produse la tuberculi în funcţie de adâncimea de plantare,
modul de cultură cu şi fără bilon, epoca de recoltare, soiul şi tehnologia aplicată;
pierderile în greutate prin deshidratare şi boli la diferite durate de păstrare, spaţii
sau locuri de păstrare şi mijloacele de ambalare.
Referitor la înmulţirea cartofului, în sudul ţării s-au întreprins cercetări privind
influenţa epocii de plantare şi de întrerupere a vegetaţiei asupra calităţii biologice şi de
producţie la soiurile timpurii, de vară şi toamnă. Având în vedere condiţiile deosebit de
vitrege de climă şi sol, în care îşi desfăşoară activitatea staţiunea de la Mîrşani, considerăm
deci că aceasta poate deveni cel mai important centru de studiu pentru rezistenţa plantelor
agricole şi deci şi a cartofului la condiţii de stress. Dotarea unităţii cu aparatură şi
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personal specializat constituie una din preocupările de bază pentru dezvoltarea unor
astfel de cercetări. Tot în acest sens, staţiunea Mîrşani se va constitui în unitate de bază
pentru testarea soiurilor şi liniilor de cartof create în ţară, privind rezistenţa acestora la
secetă şi temperaturi ridicate.
În planul dezvoltării culturii cartofului pentru consumul extratimpuriu şi timpuriu
în zonă, staţiunea Mîrşani va fi principalul furnizor de tehnologii şi material de plantat
către cultivatori.

STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUl
(SCPC) TÎRGU SECUIESC'
,
Planul tematic de cercetare elaborat în colaborare cu şefii de laboratoare de la
Braşov cuprinde următoarele profile:
• ameliorarea şi producerea cartofului de sămânţă;
• tehnologia de producere a cartofului pe scopuri de folosinţă;
prevenirea şi combaterea principalelor boli şi dăunători;
păstrarea şi valorificarea cartofului.
Activitatea de ameliorare şi producere a cartofului de sămânţă urmăreşte rezolvarea
următoarelor obiective:
• crearea unor soiuri de cartof pentru consum şi industrie cu mare capacitate de
producţie, rezistente la râia neagră, mană, viroze, nematozi şi cu însuşiri culinare şi
tehnologice foarte bune. Crearea variabilităţii genetice prin lucrări de hibridare şi lucrări
de selecţie a început, în anul 1987 cu un număr de 10000 de seminceri, ajungându-se la
aproximativ 30000 de seminceri în 1992. Se efectuează anual cca. 45-60 combinaţii,
folosind hibridarea sexuată;
• selecţia de menţinere în scopul păstrării purităţii biologice, a tipicităţii fenotipice
şi a stării de sănătate în ceea ce priveşte infecţia virotică a liniilor valoroase de ameliorare.
Activitatea se desfăşoară la Apa Roşie, pe un platou, la peste 1000 m altitudine şi serveşte
la înmulţirea tuturor liniilor de la toate centrele de ameliorare a cartofului din ţară.
Activitatea de cercetare privind îmbunătăţirea tehnologiilor de producere a
cartofului industrial a avut scopul stabilirii principalelor verigi tehnologice pentru
minimul de lucrări mecanice, a consumului de energie prin:
• mărimea optimă a timpului realizat la plantare;
aplicarea îngrăşămintelor la principalele soiuri de cartofpentru amidon, urmărind
creşterea randamentului pe kg substanţă activă din fiecare îngrăşământ, prin optimizarea
dozelor şi dirijarea indicilor de calitate;
• lucrări de întreţinere înainte şi după răsărirea cartofului asupra gradului de
îmburuienare, pentru a stabili tehnologia de întreţinere minimă care nu duce la scăderea
cantitativă şi calitativă a producţiei de tuberculi;
• stabilirea numărului de treceri între plantat şi răsărit ca şi după răsărirea cartofului
în vederea diminuării tasării solului.
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Pentru prevenirea şi combaterea principalelor boli şi dăunători, au fost testate
anual 10-15 fungicide şi tot atâtea insecticide în diferite doze pentru combaterea manei,
gândacului din Colorado şi afidelor.
Din sortimentul testat, produsele Birlane, Fastac şi Decis s-au dovedit eficace,
aplicându-se şi în producţie.
S-au făcut cercetări privind corelaţia dintre frecvenţa afidelor şi infecţia cu
virusurile Y şi răsucirea frunzelor, cu scopul îmbunătăţirii luetodei de avertizare a
întreruperii vegetaţiei la culturile pentru săluânţă.
În fiecare an s-a efectuat avertizarea distrugerii vrejilor la cartoful de sămânţă în
unităţile din zona închisă din judeţ. Tot în cadrul unităţii s-au montat şi parcele de
alarmă, pentru determinarea momentului de aplicare a primului tratament de combatere
a maneI.
Rezultate deosebite s-au obţinut la variantele la care s-au folosit pentru combaterea
gândacului din Colorado produsele granulate, aplicate pe rând odată cu plantarea.
Pentru reducerea pierderilor în timpul păstrării, s-au experimentat diferite variante
de păstrare a cartofului în luacrosilozuri, la suprafaţa solului şi semiîngropat la 1 m
adâncime, cu pereţi laterali de 2-4 rânduri baloţi de paie şi 1-2 straturi folie de polietilenă.
Prin acest sistem de păstrare se poate controla mediul de depozitare, se asigură posibilităţi
de mecanizare şi se recuperează în luare parte materialele folosite.
La soiurile industriale, care creează probleme de păstrare în timpul depozitării, sau făcut cercetări în diferite tipuri de silozuri.
S-au făcut determinări în laborator pentru stabilirea pierderilor cantitative de
amidon în perioada de păstrare. S-a finalizat o experienţă privind folosirea inhibitorilor
de creştere pentru reducerea pierderilor la păstrare. S-a recomandat tratarea cartofului
de consUlU şi industrial cu produse pe bază de TPC, care inhibă încolţirea chiar la
temperaturi de 6-1 oac şi prelungeşte repausul germinal cu 2-3 luni.
În dOlueniul cercetării considerăm că, pentru viitor, diferenţierea producţiei de
cartof pe scopuri de folosinţă, creşterea pretenţiilor consumatorilor şi producătorilor
faţă de soiurile de cartof, evoluţia agenţilor patogeni şi a condiţiilor ecologice în
agrosistemele cu cartof, cât şi continua dezvoltare a tehnicii şi tehnologiei măresc
considerabil paleta însuşirilor ce trebuie să le îndeplinească un soi, precum şi gama de
soiuri care să satisfacă în viitor aceste cerinţe.
Pentru perioada care urmează, obiectivele prioritare sunt următoarele:
• creşterea potenţialului biologic de producţie prin ridicarea plasticităţii ecologice;
• mărirea rezistenţei la boli şi dăunători;
• în1bunătăţirea calităţii culinare şi tehnologice;
• creşterea rezistenţei la vătămările mecanice.
perspectivă există posibilităţi de cercetări interdisciplinare şi de colaborare cu
cercetătoricare folosesc ca luaterii prime cartoful în industria alimentară, textilă, amidon,
hârtie, fanuaceutică, cosmetică, etc.
ilhi. XIX
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Prin complexarea activităţii de cercetare se poate extinde domeniul de studii asupra
altor culturi agricole cultivate în zonă ca: cereale, plante tehnice şi plante de nutreţ.
Se preconizează producerea cartofului de sămânţă SE pentru asigurarea necesarului
zonei închise Covasna.

STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE A CARTOFULUI
(SCPC) TÎRGU JIU
'
,
Având în vedere specificului zonei colinare, activitatea de cercetare a contribuit
la:
îmbunătăţirea tehnologiei de producere a cartofului pentru consum vară şi a
cartofului pentru consum toamnă-iarnă;
.. îmbunătăţirea tehnologiei de înmulţire a cartofului pentru sămânţă;
.. testarea rezistenţei la degenerare a materialului de ameliorare şi a soiurilor cultivate
în România;
.. studiul comportării soiurilor şi.liniilor de ameliorare create şi stabilirea celor mai
valoroase dintre acestea din punct de vedere al capacităţii de producţie, al
rezistenţei la boli şi calităţii culinare în condiţiile zonei colinare;
.. comportarea în postcultură a materialului biologic obţinut în zona colinară;
.. stabilirea relaţiei dintre frecvenţa principalelor specii de afide şi infecţia cu cele
două viroze grave ale cartofului (virusul Y şi răsucirii frunzelor);
.. testarea rezistenţei materialului de ameliorare la infecţia cu principalele viroze
grave ale cartofului;
.. stabilirea celor mai eficiente producţii, cu consum redus de material de plantat şi
valorificarea cât mai bună a spaţiului nutritiv în funcţie de soi, agrofond şi mărimea
tuberculilor de sămânţă;
.. stabilirea celor mai eficiente intervenţii tehnologice (fertilizare, irigare, diverse
lucrări de întreţinere) şi altor condiţii care favorizează o acumulare mai intensă a
producţiei în diferite momente ale perioadei de vegetaţie;
.. evaluarea pierderilor de producţie în diferite momeflte şi intervale datorită unor
condiţii de stress sau alte cauze datorate tehnologiei;
.. testarea şi stabilirea celor mai eficace produse care să conducă la reducerea
pagubelor produse de dăunători;
.. stabilirea unor măsuri de diminuare şi combatere a dăunători lor din sol prin diferite
mijloace chimice;
.. stabilirea celor mai eficace produse şi a momentului optim în combatere a manei
cartofului.
Cercetările întreprinse pentru rezolvarea tematicii privind comportarea soiurilor
cartofdin punct de vedere al capacităţii de producţie, al rezistenţei la boli şi viroze în
condiţiile zonei au început din anul 1981, fiind testate anual un număr de 12 soiuri în
cOJmpOnen1lăvariabilă de la un an la altul, soiuri cuprinse în lista celor admise în cultură.

..
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Soiurile încercate în cei Il ani (1981-1992) au cuprins toate grupele de precocitate:
de la extratimpurii şi timpurii, semitimpurii şi de vară, la semitardive şi tardive.
Dacă condiţiile agrotehnice şi pedolo,g;ice oferite pentru dezvoltarea plantelor au
fost asemănătoare pentru toate soiurile şi în toţi anii experimentali, condiţiile climatice
au fost diferite de la un an la altul.
Cu toate acestea s-au evidenţiat cu producţii relativ constante de 40-45 tlha,
următoarele soiuri:
- Semenic, Gloria, Suceviţa şi Ostara din grupa soiurilor timpurii şi semitimpurii;
- Desiree, Super, Cati, Sante (soiuri semitardive) au asigurat producţii de peste
45 t/ha.
Au fost de asemenea cercetate şi linii din reţeaua de ameliorare a institutului,
dintre care unele s-au dovedit a fi foarte valoroase (Bv 73-1003-17, Bv 73-1028-19).
Cercetările efectuate, privind îmbunătăţirea tehnologiei de înmulţire a cartofului
pentru sămânţă în zona colinară, au făcut obiectul mai multor tipuri de experienţe care
au urmărit o serie de factori ca: soiul, categoria biologică, epoca de p1antare, epoca de
recoltare, rezistenţa la degenerearea virotică şi climatică strâns legată de evoluţia
condiţiilor climatice şi a'producţiei de afide din zonă. Rezultatele obţinute au demonstrat
că cele mai bune producţii se obţin în cazul folosirii la plantare a unui material din
categorii biologice superioare, aportul acestuia la mărimea producţiei fiind cuprins între
6-9 t/ha de la o categorie biologică la alta.
În ceea ce priveşte calitatea fitosanitară a cartofului înmulţit în zona colinară,
cercetările efectuate în cei 12 ani au dovedit că aceasta este dependentă de presiunea
virotică din zonă, de evoluţia populaţiei de afide. Studiul populaţiei de afide în perioada
1981-1992 a arătat că aceasta diferă numeric de la un an la altul, în funcţie de condiţiile
climatice din fiecare an. În general însă, maximul de zbor al acestora se situează în
intervalul 25 iunie - 10 iulie.
Cercetările efectuate au scos în evidenţă că, în zona colinară, există microzone în
care populaţia de afide este mai redusă, existând posibilitatea obţinerii unui cartof de
sămânţă sănătos, cu o infecţie virotică redusă. Aceste microzone sunt situate la distanţe
mari faţă de plantaţiile de pruni şi vatra localităţi lor sau la adăpostul unor obstacole
naturale, beneficiind de un climat mai răcoros.
Începând din anul 1981, cercetările privind îmbunătăţirea tehnologiei cartofului
de consum vara şi a cartofului de consum toamnă-iarnă au făcut obiectul mai multor
tipuri de experienţe care au urmărit, în primul rând, efectul lucrărilor solului asupra
mărimii producţiei la cartof. Rezultatele obţinute au demonstrat că cele mai bune producţii
de tuberculi se obţin în cazul când, în toamnă, s-a executat arătura la 30 cm concomitent
cu mobilizarea profundă a solului, datorită îmbunătăţirii condiţiilor fizice ale solului şi
creării relaţiilor optime între aer-apă.
Având în vedere condiţiile climatice, uneori nefavorabile
zona
s-a
iniţiat o experienţă, pentru evidenţierea pierderilor de recoltă cauzate de perioadele de
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secetă, pe faze de vegetaţie. Pe soIurile aluvionare din zona colinară, lipsa apei din sol
la cultura cartofului influenţează în mod negativ producţia totală de tuberculi, diferit de
la o fenofază la alta.

Produ.cţia

Fcnofaza

medie tlha

Ostara

Desircc

1990

1991

1989

27,6***

28,2***

22,8***

40,7***

28,5

32,6***

Răsărit-Îmbobocit

23,2***

21,4***

27,6***

32,6***

24,4

30,9***

Îmbobocit-întlorit

20,1 ***

20,3***

20,0***

21,9***

20,3

26,3**

Întlorit-maturitate

24,6***

22,6***

21,8***

28,7***

24,7

28,1***

Deficit permanent

11,0

12,5

11,5

15,5

14,3

18,3

Plantat -

răsărit

DLS%
DL ,%
DLO,,%

1,87
2,72
4,08

2,56
3,72
5,59

4,18
6,09
9,13

"plantat-răsărit",

4,54
6,60
9,90

4,07
5,92
8,89

acestă zonă

a condus la întârzierea
asupra producţiei totale,
fiind contracarată prin prezenţa apei în celelalte fenofaze, iar deficitul de apă în fenofaza
"înflorit-maturitate" a determinat diminuarea producţiei prin scăderea greutăţii medii a
tuberculilor la cuib, inclusiv prin dezhidratarea acestora.
vederea cunoaşterii cerinţelor reale ale acestei culturi faţă de apă, care poate
asigura producţia maximă şi econOluică în condiţii concrete de climă şi sol, au fost
efectuate experienţe privind determinarea consumului de apă în zona colinară. O
asemenea experienţă a concluzionat necesitatea aplicării udărilor, începând cu prilua
decadă a lunii iunie.
Din anul 1982 au fost studiate diferite erbicide şi combinaţii de erbicide, cu acţiune
specifică asupra buruienilor problemă (Sorghum halepense, Agrophurum repens) cât şi
noi produse, în vederea omologării lor la cartof.
Pentru elaborarea unui sistelu de combatere integrală a buruienilor anuale şi perene
au fost folosite luai luulte erbicide, dintre care cu rezultate bune au fost: Dual 3 l/ha;
Sencor 0,8-1 l/ha; Lexone 0,5-1,5 l/ha; Afalon 4-6 kg/ha, separat sau în combinaţie,
după spectrul lor de acţiune.
Pentru c01nbaterea buruienilor "problemă", se pot adluinistra erbicidele Fusilade
super 1-3 l/ha, Titus în doză de 50 g/ha.
Lipsa apei în fenofaza

în

1,39
2,03
3,05

1990

1991

1989

răsăririi plantelor, fără însă a avea influenţă negativă prea mare
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Dăunătorii şi bolile care se manifestă cu o intensitate destul de mare în zona colinară
sunt: gândacul din Colorado, viermii sârmă şi viermii albi, afidele, mana şi altemarioza,
dar gândacul din Colorado este considerat dăunătorul care produce cele mai multe pagube
în zona colinară.

STATIUNEA
DE CERCETARE SI
,
" PRODUCTIE A CARTOFULUI
(SCPC) MIERCUREA CIUC
Deşi specializată în

cultura cartofului, în cadrul SCPC M. Ciuc s-au dezvoltat şi
agricole în domeniul culturilor de cereale, plante furajere, in, linte etc.
Ameliorarea şi producerea cartofului pentru sămânţă este preocuparea de bază
din cadrul cercetării cartofului. Încă din 1981 s-a început studiul comportării soiurilor
zonate şi admise în cultură, în culturi comparative de concurs şi orientare.
Din anul 1984, în colaborare cu ICPC Braşov, s-a început o experienţă pentru
studiul de transmitere a unor caractere de la părinţi la descendenţi. În decursul perioadei
1981-1992 s-au studiat peste 200 de soiuri şi linii de cartof. Din grupa soiyrilor timpurii
şi semitimpurii cele mai bune rezultate s-au obţinut la Semenic, Suceviţa, Carpatin,
Concorde, Gloria (peste 40 t/ha), la grupa soiurilor semitârzii, producţii bune s-au obţinut
la Desiree, Super, Colina, Roxy, Mureşan, Casin, Koreta, Sante (40-56 t/ha), iar la grupa
soiurilor târzii producţii constante şi bune au asigurat Procura şi Eba (40-45 t/ha)
Rezultatele obţinute ne demonstrează faptul că soiurile semitârzii asigură producţii
mai mari decât cele târzii şi trebuie să domine în structura soiurilor în această zonă.
Aceste soiuri părăsesc mai devreme terenul, nu sunt afectate de brumele timpurii,
valorifică mai bine condiţiile din zonă. De aceea şi ameliorarea cartofului trebuie să
aibă în vedere aceste rezultate la crearea de noi soiuri din grupa de precocitate de la
timpurii şi până la semitârzii.
Activitatea de creare de soiuri se concretizează prin producerea anuală a cca. 20000
seminceri, verificarea descendenţelor realizate de staţiune şi alte unităţi de cercetare
(ICPC, SCA Suceava şi SCPC Tg. Secuiesc). În anul 1992 s-au predat la CIOS pentru
verificare cinci linii, iar în 1992 trei linii.
Producerea cartofului de sămânţă reprezintă preocuparea constantă şi cea mai
importantă a staţiunii. Cercetările efectuate la acest profil au fost axate pe îmbunătăţirea
continuă a tehnologiei de producere a cartofului de sămânţă pentru obţinerea unui material
săditor cât mai valoros şi sănătos din punct de vedere al infecţiei virotice şi a altor boli
şi mărirea coeficientului de înmulţire în vederea obţinerii unei cantităţi cât mai mari de
sămânţă STAS la hectar. Rezultatele cercetărilor au condus la:
• stabilirea rezistenţei la degenerare a soiurilor şi liniilor de cartof în vederea

cercetările

înmulţirii;

•
•

stabilirea calităţii şi capacităţii de producţie a materialului de plantat
afara zonelor închise;
stabilirea condiţiilor de păstrare a cartofului produs în
zoneI

obţinut

în
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Din rezultatele unor experienţe efectuate în cadrul acestui profil se poate constata
în zona Ciucului, se poate produce SE din SE la soiurile din grupa a II-a şi la unele
din grupa a III-a de degenerare virotică, prin respectarea strictă a tehnologiei de producere
a cartofului de sămânţă.
Din anul 1987, pe teritoriul comunei Păuleni, în munţii Ciucului, la mare altitudine
(1200 m), se produce anual material clonalliber de viroze pe o suprafaţă de cca. 15 ha,
continuând producerea clonelor D şi E (BSE) în cadrul fermelor de producţie, asigurând
anual 3500-4000 tone BSE şi Superelită.
În cadrul profilului de tehnologie pentru producerea cartofului pe scopuri de
folosinţă au fost efectuate numeroase cercetări specifice zonei, privind interdependenţa
dintre fertilizare şi densitatea de plantare. Cercetările de stabilire a minimului de lucrări
mecanice şi de energie pentru pregătirea patului germinativ la cartof au condus la folosirea
combinatorului CPGC-4 în judeţul Harghita.
Anual se cercetează 20-30 erbicide şi combinaţii de erbicide pentru combaterea
buruienilor, inclusiv erbicide specifice combaterii pimlui. În timp de 3 ani au fost studiate
selectivitatea diferitelor erbicide la principalele soiuri de cartof.
Una din aplicaţiile în producţie a rezultatelor cercetării, privind minimul de lucrări
mecanice, este aplicarea concomitentă a îngrăşămintelor cu azot odată cu pregătirea
patului germinativ. Prin utilizarea agregatului tractor pe şenilă S-800, EIC-4,8 (în faţă)
şi combinatorul CPGC-4, se reduce consumul de motorină şi tasarea solului.
În cadrul profilului de păstrare s-au efectuat experienţe privind îmbunătăţirea
condiţiilor de păstrare a cartofului în macrosilozuri, metodă ce a fost omologată. Începând,
din 1986 se studiază comportarea la păstrare a soiurilor noi româneşti şi străine şi repaosul
germinal al acestora.
În cadrul profilului de prevenire şi combatere a principalelor boli şi dăunători sau făcut şi se fac cercetări şi studii la bolile şi dăunătorii care produc pagube in cultura
cartofului din judeţul Harghita. În vederea extinderii şi funcţionării zonei închise din
Ciucul de Mijloc şi Ciucul de Sus, s-au înfiinţat pl:lnctele de colectare a afidelor, pentru
stabilirea frecvenţei şi intensităţii zborului afidelor specifice cartofului. Pe baza acestor
date se studiază zborul orar al afidelor cu perioada cea mai intensă şi posibilitatea
avertizării zborului în funcţie de condiţii agrometeorologice, etc.
În urma descoperirii nematozilor din genul Globodera s-a impus ca o necesitate
de urgenţă maximă, înfiinţarea unui centru de cercetare în domeniul nematozilor cu
chişti ai cartofului.
Astfel, a luat fiinţă în anul 1985 centrul de nematologie din Joseni, care la înfiinţare
aparţinea de ICPC Braşov, iar din anul 1986 a fost trecut la SCPC Miercurea Ciuc.
După achiziţionarea, transformarea şi renovarea clădirii actuale, înfiinţarea
câmpului experimental, acest centru a contribuit la rezolvarea a două mari probleme:
că,
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- proiectarea şi executa.rea aparatorii de laborator (separatorul de chişti,
omogemzator de cbişti, omogenizator de larve, skaning electromecanic adaptat la
miCIOSOOp şi un sistem de prelucrare al imaginii de microscop);
- testarea solului şi delimitarea suprafeţelor infestate cu nematozi din tot teritoriul
tării
(dăunători
.1.....i:s:tati
.udete).
,
UO-l"
• in 58 de localităti
, din 10 J
,
În domeniul cercetării aplicative s-a elaborat o metodă de testare simultană a
soimilor şi liniilor de cartof, pentru rezistenţă şi toleranţă faţă de nematozii din genul
Globodera" cu care se testează anualpe:s:te 30 de soiuri şi peste 150 linii, stabilind o
:s:cară a toleranţei pentru majoritatea soiurilor cultivate la noi in ţară.
De asemenea" s-a elaborat o tehnologie de cultivare a cartofului pe<reren infestat
cun~care asigmăoontrolulacestor dăunători, ajungându-se la un nivel de infestare
sub pragul economic de dIDmare.
Cercetările de perspectivăvor fi concentrate asupra următoarelor teme:
•
crearea de noi soiuri cu însuşiri calitative şi cantitative, cu rezistenţăbună faţă
de degenerarea viroti~ mană şi nematozi cu chişti;
4>
producerea cartofului de sămânţă din categoriile biologice clone A,B,C,D şi
BSE;
•
determinarea stării fitosanitare a cartofului de sămânţă produs in judeţul
Harghita;
..
cercetări in domeniul agrofitotebniei cartofului şi în special pentru cartoful de
sămânţă;

•
•
•

cercetări privind combaterea integrată a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor;
biologia afidelor şi nematozilor (Globodera. Dithilencus);
păstrarea şi valorificarea cartofului de sămânţă.
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În domeniul tebnologieicartofului în condiţii de irigare, staţiunea a contribuit la:
- elaborarea tehnologiei cu lucrări minime atât la pregătirea solului, cât

şi

la

întreţinereacukm::ii cUpă plantare. Adincimea de executare a lucrărilor de bază ale solului
şi

a patului genninativ a fost mărită cu 10-15 cm, iar numărul de treceri reduse de la 911 la numai 5-6;
- s-a elaborat sistemul de fertilizare a soiurilor de cartof recomandate a fi
cultivate în zona de :s:tepă" prin care dozele de îngrăşăminteau fost reduse cu 30-40%,
având in vedere că randamentul de valorificare a îngrăşămintelor creşte în condiţii de
mgare;
- s-a omologat un număr de 1 erbicide pentru combaterea buruienilor
monoootiledonate şi dicotiledonare, specifice culturilor irigate;
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- pentru combaterea buruienilor Solanum nigrum şi Sorghum halepense, care
produc îmburuienarea târzie a culturilor de cartofîn zona de stepă, s-au stabilit erbicidele
specifice şi s-a elaborat tehnologia combaterii lor prin măsuri chimice şi mecano-chimice.
La această lucrare se poate evidenţia erbicidul Basagran care a fost omologat pentru
combaterea zârnei şi s-a stabilit tehnologia aplicării lui pe vegetaţie;
- s-a studiat reacţia soiurilor zonate (Ostara, Semenic, Super, Desiree, Adretta)
la acţiunea principalelor erbicide, evidenţiindu-se: erbicidul SENCOR 70 P.u.care a
fost cel mai
pentru toate soiurile testate în limitele dozelor verificate (0,5-2,0
kg/ha);
GESAGARD 50 a fost, de asemenea, selectiv pentru toate soiurile
testate
la 6 kg/ha, dar peste această doză au apărut fenomene de fitotoxicitate mai
ales la soiurile Ostara şi Adretta. Produsele AFALON, TOBACRON şi PATORAN P.D.
au fost selective numai în
dozelor avizate la cultura cartofului;
- analizele referitoare la reziduurile de erbicide din tuberculi au evidenţiatcă, în
condiţii
irigare, cantităţile de reziduuri sunt mai
comparativ cu cultura neirigată;
- pe baza rezultatelor privind dinamica consumului de apă şi de acumulare a
producţiei, în funcţie de condiţiile agrofitotehnice, s-a stabilit consumul total de apă şi
reApn1ul de .
a cartofului. În aceste condiţii s-a stabilit perioada optimă de irigare,
On01",." i total de udări şi cantitatea de apă, în funcţie de soi şi în diferite condiţii
agroteh111ce, ceea ce pennite obţinerea a 11-13 de tuberculi cu 1 mc de apă consumată.
Cercetările efectuate în legătură cu acumularea producţiei şi consumul de apă au
evidEmţîat că soiurile din grupa timpurie trebuie recoltate până la 20 august, iar cele din
grupa semitimpurie-semitârzie până la 10-20 septembrie, pentru a evita unele pierderi
de producţie ce apar după maturitatea plantelor. Pentru a realiza un consum mai redus
de irigaţie, udările vor fi concentrate mai ales în lunile iunie şi iulie pentru
':>VIUU.''-' timpurii şi în perioada iunie-august pentru cele semitârzii.
Au fost, de asemenea, stabilite pierderile de producţie cauzate de lipsa apei (lipsa
udărilor) în principalele faze de vegetaţie a cartofului, rezultate ce permit raţionalizarea
udărilor şi o serie de calcule economice privind eficienţa irigaţiei.
Referitor la testarea soiurilor,în cadrul acestor cercetări a fost verificat anual în
culturi comparative de concurs şi de orientare un număr de peste 8-10 soiuri şi peste 2225 linii, stabilindu-se capacitatea de producţie şi comportarea în condiţii de irigare şi
temperaturi ridicate în zona de stepă. Pe baza acestor cercetări s-a stabilit că soiurile
timpurii şi semitimpurii, cum sunt Ostara, Desiree, Super, Semenic etc., au o capacitate
de producţie de peste 60 t/ha, mult mai mare decât în condiţii de neirigare şi se comportă
foarte bine în zona de stepă. S-au evidenţiat, de asemenea, şi o serie de linii de perspectivă
prin capacitatea lor de producţie şi rezistenţă la secetă.
În legătură cu înmulţirea cartofului pentru sămânţă s-au stabilit măsurile tehnice
ce permit obţinerea de sămânţă II din Elită, la performanţe şi calităţi asemănătoare cu
sămânţa produsă în zonele închise. Prin aceasta, SCPC Tulcea poate deveni un centru
producător de sămânţă Ii şi să asigure necesarul de sămânţă pentru judeţul Tulcea şi
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limitrofe din zona de stepă.
În ceea ce priveşte protecţia cartofului s-au abordat principalele probleme specifice
zoneI.
Tehnologia combaterii gândacului din Colorado a fost abordată sub aspectul
combaterii chimice, biologice şi a utilizării substanţelor cu efect asupra metamorfozei
insectei. S-a testat eficacitatea biologică a
mare număr de produse chimice pe
baze, doze şi formulări diferite, de provenienţă indigenă şi străină, ce au contribuit la
avizarea celor mai eficace produse şi recomandarea lor în tehnologia de combatere.
În colaborare cu Universitatea Cluj-Napoca s-a experimentat acţiunea biologică a
unor substanţe bioactive naturale şi sintetice. Rezultatele obţinute au relevat eficienţa
acestor formulări în controlul gândacului din Colorado.
În contextul actual al combaterii integrate a gândacului din Colorado s-a vizat
direCţia de colonizare a adulţilor hibernanţi primăvara, rânduri capcană (din soiuri tardive
care au fost colonizate de adulţi până târziu toamna) în vederea controlului populaţiilor
iniţiale ale dăunătorului.
Pentru controlul populaţiilor de afide s-au testat o serie de produse, cele mai bune
fiind omologate sau în curs de omologare.
De asemenea, anual, s-a determinat dinamica populaţiilor
afide, în vederea
cunoaşterii structurii principalelor specii şi presiunea de infecţie V,,.,,tlf'" din zona de
stepă a Dobrogei.
În scopul reducerii pierderilor de producţie, cauzate de
cartofului, s-au
efectuat cercetări privind avertizarea primului tratament contra manei şi a altenlarlO;;~ei,
s-au efectuat testări privind rezistenţa la aceşti paraziţi vegetali şi viruşi precum şi alegerea
celor mai potrivite fungicide.
Ca rezultat al acestor cercetări s-au elaborat tehnologiile de
a cartofului
consumul de toamnă-iarnă şi pentru sămânţă
în zona de
la
s-a
stabilit regimul de irigare al cartofului, iar în sesiunile ştiinţifice ale ICPC Braşov au
fost susţinute 19 lucrări ştiinţifice de către
staţiunii.
În anul 1983 a fost organizat simpozionul "Ziua
şi Constanţa, cu tema: "Cultura cartofului în zona
SCPC Tulcea îşi propune în continuare să dezvolte cercetările privind perfecţionarea
tehnologiilor de cultivare a cartoftllui pe scopuri de folosinţă în zona
prin care
să crească randamentul de valorificare a apei de irigaţie şi a îngrăşăminte lor pe
rentabilizarea culturii.
Cercetările în viitor trebuie să fie extinse şi asupra problemelor privind păstrarea
şi valorificarea cartofului, rezistenţa la degenerare fiziologică şi rezistenţa la păstrare a
cartofului produs în zona de stepă, mărirea precocităţii pentru tuberizare la soiurile
timpurii.
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Rezultatele cercetărilor obţinute de cele cinci staţiuni :an contribuit la creşterea
cartofîn unităţile proprii şi în cele din judeţele din zonele de influenţă.
Privatizarea agriculturii impune abordarea unei teIDatici de cercetare in domeniul
culturii cartofului, in conjunctura principiilor de piaţă liberii" pentru satisfacerea calitativă,
cantitativă şi avantajoasă a consumatorilor şi producătorilor.

producţiei de

CONTRIBUTION OF THE POTAro RESEARCH S1"ATIONS ro TIIE
DEVELOPMENT OF POTATO RESEARCHAlND PRODUcnON IN
ROMANIA
Abstract
Founded in 1980, the five potato research stations have bad a great inflnence on
the development of potato research aud pmdnction, taking into aecoun! the testing aud
promotion of new potato varieties aud pesticide, as weB as the improvement ofpotato
technologies.
Keywords: potato research stations, activity, prof"iling.
Tables:
1List ofresearch units specialized in potato crop

LA ELABORAREA LUCRĂRlJ AU CONTRIBUIT: DR.lNG. lCHICHEA. DR.lNG. E.lJEOO, ING. MARM
MUJA. ING. LUIZA MIKE ŞI ING. ANA CRĂCIUN
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STATIUNEA
DE CERCETĂRIAGRICOLE SUCEAVA.
•
REALIZĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE SI
,
PRODUCTIA
CARTOFULm
,
M.CRISTEA, D.POPOVICI, D.SCURTU, C.SĂICU

REZUMAT

Implicarea S.C.A. Suceava în cercetarea şi producţia de cartof este motivată de
culturi pentru partea de nord-est a ţării. Aceasta este concretizată în
dezvoltarea procesului de creare de soiuri, producere a cartofului de sămânţă şi elaborarea
tehnologiei de cultură şi protecţie.
În lucrare sunt evidenţiateprincipalele realizări din domeniile cele mai importante
privind cultura cartofului.
Cu.vinte cheie: S.C.A. Suceava, realizări, perspective în cercetarea cartofului.
importanţa acestei

Preocuparea colectivului Staţiunii de CercetăriAgricole Suceava pentru elaborarea
unor componente ale strategiei de cultură a cartofului în zona deservită a fost motivată
de faptul că acesta constituie "a doua pâine" pentru populaţia din zonele cu carenţe
termice, cât şi de faptul că această cultură contribuie in proporţiede 40-45 % la realizarea
beneficiilor din sectorul vegetal.
Fără a neglija rolul dotării tehnice şi a mijloacelor financiare de care a beneficiat
SCA Suceava in decursul anilor, se cuvine a fi subliniat efortul şi devotamentul de care
a dat dovadă personalul angajat în activitatea de cercetare şi producţie, intre cele două
sectoare existând o benefică colaborare patronată, in decurSul anilor, de colectivele de
conducere ce s-au succedat.
Înainte de prezentarea acestei succinte sinteze a preocupă-rilor legate de cultura
cartofului se evidenţiază colectivele de al căror aport au beneficiat nu numai Staţiunea
Suceava şi agricultura din Podişul Sucevei, ci şi agricultura din alte zone ale ţării şi Întro măsură dificil de estimat azi, ştiinţa agricolă. La realizarea programelor şi temelor de
cercetare menţionăm contribuţia meritorie a colaboratorilor aparţinând următoarelor
compartimente:
-ameliorarea cartofului iniţiată în 1956 de ing. N. Grădinarn, continuată de ing. S.
Maxim şi amplificatăin prezent de ing. Elena Roşoga şi D. Bodea;
-testarea rezistenţei la mia neagră de linii şi populaţii bibride de cartof la centrul
experimental Pojorita s-a înfăptuit cu contribuţia ing. I. Siniavschi, ing. G. Saghin şi
ing. 1. Mateescu;
1'01. XIX
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-producerea de sămânţă a beneficiat de aportul şi competenţa ing. V Sîrghie ajutat
în ultima parte a anului 1992 de ing. D. Simionescu;
-tematica cu profil agro şi fitotehnic a fost realizată prin contribuţia meritorie a
C. Crăciun, ing. C. Popescu, dr.ing. L. Reichbuch, ing. Elena Scurtu, dr.ing. D.
Catargiu şi ing. V Ciobanu;
-reuşita testării eficacităţii unor pesticide, precizării parametrilor tehnici de folosire
a acestora, cât şi a unor cercetări de biologie se datoresc contribuţiei aduse de dr.ing. 1.
Ignătescu şi dr. ing. V Brudea;
-primele studii de agrochimie a fost făcute de colectivul care a activat cu multă
pricepere în cadrul staţiunii alcătuit din dr.ing. L Buzdugan, ing. Elisabeta Moga şi ing.
Stela
-preocupările privind mecanizarea unor lucrări specifice culturii cartofului au fost
dezvoltate cu aportul ing. M. Caras şi ing. M. Rusu.
Producerea unor impresionante cantităţi de material biologic ce s-a distribuit atât
în judeţ, cât şi în ţară nu ar fi fost posibilă fără coordonarea tehnică patronată de ing. B.
Rotaru, şi ing. S. Barbă, fără aportul remarcabil şi profesionalismul de înaltă ţinută al
colectivelor celer trei ferme vegetale alcătuite de-a lungul anilor:
-ferma 1 - ing. V Cautes şi I. Nimigean;
-ferma 3 - ing. M. Simioniuc şi ing. C. Teodorean;
-ferma 4 - ing. D. Popescu şi ing. Gh. Crăciun.
Reuşita acestor colective nu ar fi fost posibilă fără participarea neostenită şi
iscusinţa colegilor ing. V Lisov şi dr. ing. A. Lavric, care au asigurat buna funcţionare a
mijloacelor tehnice aferente tuturor secvenţelor din tehnologia culturii cartofului.
Una din problemele asupra căreia s-a îndreptat atenţia colectivului de cercetări a
fost zonarea culturii cartofului. Parcurgând mai multe etape în care delimitarea zonelor
s-a efectuat acordând prioritate fie factorilor climatici, fie destinaţiei producţiei
("sămânţă", consum alimentar, industrializare), s-a reuşit ca pe baza studiilor elaborate
de Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava, sub îndrumarea
lm;tltutlllim de Cercetări Pedoclimatice şi Agrochimice, să se delimiteze zone de
productivitate, ca expresie a reacţiei cartofului la acţiunea factorilor ecologici.
Evidenţierea şi În măsura posibilităţilor cuantificarea influenţei factorilor limitativi
constituie etapa indispensabilă elaborării strategiilor culturale.
Referitor la umezirea excesivă, datele inregistrate În perimetrul experimental
amplasat pe un sol humico gleic, cu umezire freaticăde lungă durată din Depresiunea
Rădăuţi, se poate aprecia că influenţa a fost majoră, producţiile Înregistrate În anii 19721975 fiind de numai 123,41, 28 şi respectiv 107 q/ha (Scurtu, 1978). Pe solul brun
argilo iluvial de la Călineşti (cantonat În platforma deluroasă a Dragomirnei), efectul
excesului de umiditate este atenuat permiţând totuşi realizarea în condiţii fitotehnice
ideale a unei producţii de 20,5 t/ha (Catargiu, Stîngă, 1982).
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solul brun argilo iluvial de la Călineşti arătura adâncă (30 cm) şi afânarea
respectiv
1,5 t/ha, efectul acestor măsuri ameli6rative a fost nesemnificativ pe solul humico gleic
de la Rădăuţi. Sub raport cantitativ, eficacitatea drenajului a fost asemănătoare,
materializându-se printr-un spor de 7 t şi respectiv 6,2 t/ha (la Rădăuţi).
Incontestabila contribuţie a genotipului în valOlificarea potenţialului de producţie
a solului a fost dovedită în cercetările efectuate timp de patru decenii. Evoluţia capacităţii
de producţie a soiurilor a prezentat o tendinţă aproape continuă de creştere din 1950 şi
până în 1985, după care a urmat un puternic regres datorat mai ales înrăutăţirii condiţiilor
meteorologice.
Estimând contribuţia diferiţilor factori la creşterea producţiei de cartof, merită a
fi relevat atât aportul genotipului (progresului genetic), cât mai ales al sinergismului
dintre tehnica de cultură şi condiţiile meteorologice, precum şi dominanţa acestora din
urmă atunci când ele se înscriu în limite favorabile. În ansamblu, se remarcă importanta
contribuţie a genotipului la sporirea producţiei, care a avut şi meritul de a compensa
influenţa negativă a altor factori (culturali, de veget~ţie, etc.).
Puternica amprentă a secvenţelor meteorologice nefavorabile, destul de trecv!en1:e
şi la Suceava (29 % după Scurtu şi Ceauşu, 1986), poate fi ilustrată şi prin faptul că
soiurile tardive nu şi-au valorificat potenţialul de producţie, conferit de unele
şi
caracteristici biologice, în aceeaşi măsură ca genotipurile semitimpurii şi semitârzii.
Drept urmare, sporul mediu realizat de soiurile târzii, comparativ cu
a
fost de numai 0,7 t/ha în decurs de patru decenii, fiind de 5-8 ori
decât cel
realizat de genotipuri mai timpurii. Influenţa condiţiilor ecologice asupra productivităţii
soiurilor aparţinând diferitelor grupe de precocitate este relevată şi de datele obţinute în
1983-1985, la centrele experimentale Ilişeşti şi Pojorîta(Grădinaru şi colah., 1
Comparativ cu Suceava, unde formele tardive au depăşit producţia celor semitârzii cu
2,2 t/ha, sporul de recoltă a fost de 4,1 t/ha la Ilişeşti şi de 6,5 tlha la Pojorîta.
Activitatea propriu-zisă de ameliorare a fost iniţiată în anul 1958 şi s-a m~ltel:ia]lizllt
în omologarea soiului Suceviţa în 1982 (autor N. Grădinaru) şi în selecţiaa 22 linii
1687 combinaţii hibride) ce au fost preluate pentru testare de Comisia de stat pentru
încercarea şi omologarea soiurilor.
În vederea te stării rezistenţei genotipurilor la atacul râiei negre, la
experimental Pojorîta se testează anual 1500-2000 linii şi populaţii hibride.
Rolul semnificativ al calităţii materialului biologic, folosit la plantare, în creşterea
randamentului la hectar a constituit motivaţia majoră pentru înfiinţarea zonei închise în
anul 1966, sub îndrumarea domnului dr. doc. M. Berindei. Suprafaţa acesteia s-a extins
de la 1300 ha, în anul 1967, la 9240 ha în 1989. În cadrul unui program unitar elaborat
de ICPC Braşov, Staţiunea Suceava a produs în perioada 1967-1992, cantitatea de 141.800
tone, din care cIone D-4%, bază superelită -20%, superelită~69%, elită -6%, înmulţirile
1 şi 2-1 %.

profundă au contribuit la o sporire semnificativă a producţiei de cartofcu 2,9 t şi
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Marea toleranţă a cartofului faţă de planta premergătoareeste atestată nu numai
pe solul cemoziomoid de la Suceava, ci şi pe luvisolul albic de la Ilişeşti (Catargiu,
1975), unde doar inul pentru fibră poate fi considerat o premergătoare necorespunzătoare.
Pretenţiile cartofului faţă de starea de afânare a solului sunt evidenţiate şi de
ultimele experienţedin care a rezultat o pierdere de producţiesemnificativă(2,8 tlha) in
cazul inlocuirii arăturii adânci (25-30 cm) timp de trei ani cu prelucrarea superlicială
realizată cu grapa cu discuri (D. CataIgiu 1975). Deasemenea, s-a evidenţiat faptul că
indicii caIitativi ai arăturii nu se îmbunătăţescîntotdeauna prin mărirea adâncimii arăturii
de la 20 la 30 cm.
Cercetărileefectuate în ultimul timp sugereazănecesitatea diversificăriimodului
de pregătire a patului germinativ, starea terenului (tasare, umiditate, îmburuienare) fiind
cea care hotărăşte alegerea utilajului adecvat. La aceasta, trebuie avut in vedere nu
numai sporul de producţie scontat, ci şi diminuarea pe cât posibil a cantităţii de bulgări
din masa brută "recoltată". Determinările efectuate in timpul recoItării cu combina
conduc la constatarea că nu totdeauna discuirea terenului contribuie la diminuarea
cantităţii de pământ preluat de combină, ca şi la renunţareatotală la pregătirea solului
premergătorplantării, dacă starea terenului permite.
Datele experimentale, obţinute in anul 1976-1983, dovedesc utilitatea folosirii
cantităţilor mari de gunoi de grajd chiar şi atunci când acestea sunt asociate cu doza de
50 kg N (Reichbuch, 1983), întrucât, in ambele cazuri (cu şi fără 50 kg N), sporul de
recoltă obţinut în urma administrăriia 60tJha gunoi de grajd reprezintăsuma sporurilor
obţinute cu 20 tlha şi 40 tIha. Odată cu folosirea unor cantităţi mai mari de îngrăşăminte
minerale (100 N şi P 20 S) este mai utilă administrarea cantităţii de 40 tone gunoi de
grajd.
Faptul că, în experienţelede lungă durată (23 ani), producţiile anuale maxime sau obţinutîn 92% din cazuri in parcele care au beneficiat de 150-200 kg azot la hectar,
atestă că, şi la Suceava, rolul principal în realizarea unor producţiiridicate revine azotului.
Aceasta se reflectă atât în mărimea, cât şi in semnificaţiasporurilor de recoltă.
Cu toate că exportul de potasiu a crescut ca urmare a sporirii recoltelor, s-a
înregistrat o îmbogăţire a stratului arabil in acest element, datorat fie translocării din
adâncime, fie altor cauze. Chiar şi în aceste condiţii,contribuţiadozelor anuale de potasiu
la sporirea producţiei de cartof a fost majoră, situându-se pe locul secund, după azot.
Administrarea consecutivătimp de 12 ani a cantităţilor de 120 kg ~O a contribuit la
majorarea recoltelor de tuberculi - comparativ cu 40 kg ~O cu 41-13 glha in funcţie de
dozele complementare de N şi P (Reichbuch, Copony, 1979).
Sporuri remarcabile datorate potasiului s-au Înregistrat şi pe Iuvisolul albic de la
Horodnic (Buzdugan, 1971), unde calcarizarea a amplificat contribuţia potasiului, cu
condiţia majorării cantităţii acestuia la 80 .kgIha.
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Cu toate că provizia iniţială a solului în fosfor a fost foarte redusă (3,3 mg PP/
100g sol), contribuţia medie a acestuia la sporirea producţiei de tuberculi a fost modestă,
fiind amplificată de azot la nivelul de 100-150 kg N/Ha.
Doza optimă de anhidridă fosforică estimată statistic situându-se în jurul cantităţii
de 70 kg/ha, - fără ca aceasta să însemneze că mărim cantitatea de la 40 la 80 kg Pps s-au obţinut sporuri semnificative. Depăşind cantitatea de fosfor (de la 80 la 120 kg
P20 S)' regresul sporurilor este evident.
Practicând îngrăşarea solului preponderent minerală, în decurs de 2 decenii,
proporţia terenului arabil la SCA Suceava cu pH neutru sau slab alcalin s-a micşorat
sensibil şi au sporit cele cu o bună şi foarte bună aprovizionare în fosfor şi potasiu.
Luând în considerare producţia netă de cartof, rezultă că desimea cuiburilor a
oscilat în funcţie de mărimea tuberculilor plantaţi, aceasta fiind cuprinsă între 40 mii,
când s-au folosit tuberculi mari (calibru 40-55 mm) şi 90 mii, când s-au plantat tuberculi
mici (calibru 25-35 mm).
Lărgirea intervalului dintre rânduri la mai mult de 70 cm a condus la diminuarea
producţiei, pierderile înregistrate la soiurile Bintje şi Desiree fiind evidente. Excepţie
de la această tendinţă semnificativă făcând soiul Merkur.
Durata medie a sezoanelor secetoase, apreciate după regimul pluviometric, la
Suceava, a fost estimată la 12 zile în iulie şi 16 zile în august. Chiar dacă sporurile de
recoltă datorate irigării în doi din patru ani au fost însemnate, valorile medii nu sugerează
posibilitatea înregistrării unor creşteri capabile să acopere cheltuielile generate de această
lucrare. Experienţele efectuate în anii 1971-1974 au relevat pentru prima dată în ţara
noastră că, în zone în care posibilitatea apariţiei ploilor după irigat este mare, nu se
justifică norme de udare care să umecteze solul la capacitatea de câmp pe adâncime
mai mare de 40-60 cm.
Întregul ansamblu de metode şi mijloace agronomice trebuie să concure atât la
formarea unei suprafeţe foliare corespunzătoare şi cât mai timpuriu posibil, cât şi la
stimularea unei intense şi de lungă durată activităţi fotosintetice. Estimările au evidenţiat
că în formarea timpurie a suprafeţei foliare, contribuţia principală revine condiţiilor de
vegetaţie şi genotipului cultivat. Tot prin intermediul componentelor variaţiei s-a evaluat
că rolul îngrăşămintelor se amplifică în timpul vegetaţiei.
Una din cele mai eficace căi de menţinere a aparatului foliar o constituie combaterea
bolilor şi dăunătorilor.
Dintre bolile cele mai frecvente pe primul loc se situează mana, a cărei apariţie
poate fi consemnată uneori chiar la mijlocul lunii iunie, la soiurile foarte sensibile.
La soiurile sensibile evoluţia este extrem de rapidă (Ignătescu, 1973), astfel încât
la începutul lunii august (uneori chiar şi la stărşitullunii iulie) capacitatea de asimilare
a frunzelor este complet anihilată. Dintre genotipurile cultivate - Procura, Manuela,
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Eba, Roxy, Desiree şi Gloria au prezentat cea mai mare rezistenţă la atacul manei. Spre
deosebire de acestea, soiurile Bintje (soi test), Adretta, Carpatin şi Nicola au manifestat
o sensibilitate notabilă.
Dintre măsurile agronomice, unele au o influenţă modelatoare asupra gradului de
atac al bolilor. Astfel, prin majorarea cantităţilor de azot se amplifică gradul de atac al
manei (Reichbuch şi colab., 1977), dar se diminuează cel al alternariozei.
Folosirea unei cantităţi moderate de fosfor a sporit rezistenţa foliajului la atacul
manei, pe când doza de 100 kg P20 S a dilTIinuat-o. În schimb, cele 100 kg P20 S au
accentuat gradul de atac al alternariozei.
Ca dovadă că rezistenţa cartofului la agenţii patogeni nu este numai indusă genetic,
ci se şi modelează de componentele ecologice naturale şi tehnologice, se relevă şi
contribuţia potasiului la accentuarea atacului de mană cu aproape aceeaşi intensitate cu
care atenuează atacul de alternarioză. Chiar dacă statistic diferenţele nu sunt
semnificative, totuşi se poate constata o diminuare a rezistenţei foliajului la atacul
lTIanei când s-au administrat 60 tone gunoi de grajd.
Estimând prin intermediul coeficientului de corelaţie măsura în care se intensifică
gradul de atac al bolilor în funcţie de mărimea sporurilor relative de producţie, se pot
reţine unele aspecte şi anume: deşi gunoiul de grajd poate amplifica intensificarea
atacului bolilor menţionate, aceasta nu are loc pe lTIăsura facilitării creşterii productivităţii
culturii de cartof; stilTIularea atacului de mană de către K se amplifică pe măsura
contribuţiei acestuia la sporirea producţiei, pe când atacul de alternarioză este în oarecare
măsură atenuat; fosforul amplifică agresivitatea alternariozei mai ales în condiţiile în
care eficacitatea sa sporeşte; contribuţia azotului la accentuarea atacului de mană sau
atenuarea atacului de alternarioză nu este amplificată pe măsura participării acestuia la
creşterea productivităţii cartofului.
Dintre dăunători, cel care poate decima în mod spectaculos aparatul foliar este
gândacul din Colorado care, în anumiţi ani, cu resurse termice suplimentare, realizează
şi cea de-a treia generaţie (parţial). Importanţa ce o prezintă combaterea acestuia a
imprimat un ritm alert în testarea produselor.
Aceasta a permis înlocuirea compuşilor organici - cloruraţi (Detox, Duplitox,
Lindatox) cu organo-fosforice (Ekalux, Diclorfos) şi la scurtă vreme cu produse
carbamice (Marschall, Padan) şi pe bază de piretroide. În urma testărilor (Brudea, Enoiu,
1990) s-au evidenţiat unele produse cu eficacitate deosebită şi rapidă.
Cercetări recente sugerează posibilitatea folosirii unor produse biologice
(Thuringin, Novodor, Foll) asociate cu insecticide "clasice", pentru a obţine o acţiune
de şoc, precum şi a unor insecticide inhibitoare pentru formarea de chitină la vârsta
larvară (Nomah 15 Sc), ce au şi o acţiune ovicidă.
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Suita dăunătorilor a fost "îmbogăţită" cu nematozii: Globodera rostochiensis
(semnalat în 1986), Dytilenchus destructor şi D.dipsaci. Împotriva ultimilor nematozi
(polifagi) o eficacitate bună a avut-o produsul Vydate 10G, distribuit în sol odată cu
plantatul cartofilor.
Una din căile de culturalizare a solului o constituie combaterea buruienilor, a
căror influenţă limitativă este foarte semnificativă, fiecare tonă de buruieni cauzând o
diminuare de 1,8 tone cartof la hectar (Scurtu, 1976). Datele obţinute în ultimul timp
dovedesc că nivelul de eradicare al buruienilor determină în mare măsură eficacitatea şi
eficienţa îngrăşămintelor: o cultură îngrijită necorespunzător produce cu mult mai puţin
decât una lipsită de buruieni, chiar dacă beneficiază de un aport suplimentar de 70 %
îngrăşăminte.
Detenninări efectuate în experienţele privind testarea eficacităţii erbicidelor permit
relevarea unor tendinţe. Ca urmare a strategiei culturale aplicate timp de 3 decenii,
greutatea buruienilor în parcela ne lucrată şi netratată (lnartor) a scăzut cu 17 % ,pierderile
de producţie s-au dilninuat cu 13-18 010, comparativ cu anii 1965-1970. Modificările
înregistrate în compoziţia florei vegetale au determinat diminuarea participării
dicotiledonatelor perene (de la 25 % la 6 0/0) în favoarea creşterii ponderii celor anuale
- de la 67 % la 94 0/0. Dintre principalele specii întâlnite în cultura cartofului la Suceava,
unele şi-au amplificat frecvenţa (Galeopsis tetrahit, Galiosoga parviflora, Galium
aparine, Chenopodium album şi altele), iar altele au o frecvenţă diminuată (Brassica
rapa, Sonchus arvensis şi altele).
Selectivitatea unor soiuri se manifestă diferit faţă de unele erbicide; dintre
testate, Desiree lnanifestă o sensibilitate evidentă, comparativ cu Ostara şi Procura.
Sinteza cercetărilor efectuate până în prezent conduc nu nun1ai la oportunitatea
modelării măsurilor agronomice în funcţie de soiul cultivat, ci şi la elaborarea unor
programe de ameliorare corelate cu unele strategii de cultură ce se pot contura pentru
perspectivă.

În domeniul lnecanizării lucrărilor pentru cultura cartofului, activitatea depusă ,
în prezent s-a finalizat prin confecţionarea unor organe active de prelucrare a
biloanelor înaintea răsăririi cartofilor, prin adaptarea unor maşini în vederea plantării
cartofilor pe un rând destinat zonei lnontane, cu posibilităţi de folosire a tractoarelor de
mică putere sau a tracţiunii animale, plantării tuberculilor încolţiţi, recoltării cartofilor
cultivaţi pe suprafeţe mici şi geometric neuniforme, pentru distrugerea masei vegetale
odată cu recoltatul, în vederea reducerii nUlnărului de treceri şi a tasării solului, precum
şi prin contribuţii la perfecţionarea combinei de recoltare a cartofilor - CRC-2.
Ca urmare a înbunătăţirilor continue a materialului biologic şi a tehnicii de cultivare,
c01nparativ cu perioada anilor 1950-1960, când producţia lnedie a fost cuprinsă între 810 t/ha, producţia medie a anilor 1968-1991 a fost de 25,9 t/ha.
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În aceşti ani, suprafaţa cultivată a crescut de la 189 ha la 270 ha. Odată cu creşterea
acesteia a sporit şi randamentul culturii, atingând nivelul maxim în 1985, de 35t/ha.
Vicisitudinile climatice, mai ales în anul 1991, restrângerea sortimentului de pesticide
între 1986-1989 au constituit factorii restrictivi în anii care au unnat.
Rezultatele prezentate în această sinteză constituie doar o parte a activităţii
colectivului care a militat pentru afirmarea Staţiunii de Cercetări Agricole Suceava, ca
unitate capabilă să participe la efortul naţional de revigorare a agriculturii şi în această
etapă de profunde transformări sociale.
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AGRICULTURAL RESEARCH STATION SUCEAVA RESULTS IN
POTATO RESEARCHAND PRODUCTION

Abstract
The involvement of SCA Suceava in potato research and production is motivated
by the importance of this crop in the north-east of Romania.
This fact is materialized by the development ofthe breeding activity, seed potato
production and elaboration of growing and control technologies.
This paper emphasizes the main results from the most important fields of potato
growmg.
Keywords: S.C.A. Suceava, results, prospects in potato research.
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MATEI BERINDEI
Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului
împreună cu toţi colaboratorii săi aduc un respectuos şi cald
omagiu domnului dr.doc. Matei Berindei, membru al
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, în care recunoaşte
cea mai proeminentă personalitate ştiinţifică în cultura
cartofului din ultimele două decenii. Mintea sa pătrunzătoare,
enciclopedica sa pregătire profesională în tainele cartofului,
inepuizabila putere de muncă şi optimismul mereu proaspăt
l-au facut un temeinic cercetător, un excelent conducător de
colectiv şi o femercătoare personalitate şi prezenţă umană.
Promotorul, printre alţi câţiva, al formulei: cartoful = a
doua pâine, s-a născut în 16 octombrie 1922, în nordul unei
provincii a ţării de unde au venit destoinici agronomi, având
în frunte pe reputatul savant Gh. Ionescu Şişeşti. Ucenicia în
cercetare şi-a Tacut-o, după terminarea Facultăţii de Agronomie din Bucureşti, la Staţiunea
experimentală Cîmpia Turzii ( 1948-1952 ), în probleme de fitotehnia principalelor
culturi agricole din zonă. Primele roade ale cercetării au început să apară după trecerea
la laboratorul de tuberculifere şi rădăcinoase a Institutului de Cercetări Agronomice în
1953, când s-a înfiripat marea dragoste pentru universul plantei de cartof.
Din această perioadă, în Centrala Institutului (1953-1962), alături de rezultatele
experimentărilor la sfecla de zahăr, se desprind ca realizări originale rezultatele privind
caracteristicile ontogenetice şi ecologice ale cartofului în ţara noastră, agrotehnica
diferenţiată şi metodele noi culturale (plantarea de vară, preîncolţirea, mulcirea ) destinate
culturii cartofului. Teza de doctorat ("Influenţa condiţiilor climatice şi a unor măsuri
fitotehnice asupra producţiei de cartof pe solul brun-roşcat de pădure de la Moara
Domnească"), susţinută în 1960, a adus elemente inedite care au modificat esenţial
optica formării producţiei de tuberculi şi a constituit un capitol de referinţă pentru toate
celelalte lucrări aprofundate de incubaţie şi tuberizare, efectuate ulterior în ţara noastră.
În 1962, domnul dr. doc. M. Berindei a înfiinţat laboratorul pentru cultura cartofului
de la Staţiunea experimentală Ştefăneşti-Argeş, funcţionând până în 1965 ca director
ştiinţific al staţiunii; perioadă în care a pus bazele organizării cercetărilor pe podzoluri
la Staţiunea Albota, jud. Argeş.
Cea de-a patra mare perioadă a activităţii sale (1965-1982), cea mai lungă şi mai
rodnică, s-a desfăşurat însă la Braşov, confundându-se deplin cu etapa dezvoltării
cercetărilor româneşti la cartof, cu îndelungatul proces de constituire a actualului institut
braşovean şi a reţelei sale de cercetare. Începând ca director ştiinţific al staţiunii
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experimentale şi apoi al Institutului de Cercetări pentru Cultura Cartofului şi a Sfeclei
de Zahăr, continuând ca director al Insitutului de Cercetare şi Producţie a Cartofului,
organizează laboratoare centrale şi în reţea, dezvoltă problematica de cercetare, contribuie
la realizarea unei strânse colaborări cu specialiştii din producţie, câştigând aliaţi în
promovarea noului şi raţionalului în cultura acestei plante.
Posedând o deosebită capacitate de cunoaştere, spirit viu de repliere şi orientare, o
inepuizabilă energie şi molipsitor entuziasm, deşi de formaţie agrofitotehnist, asimilează
rapid elementele specifice ameliorării şi producerii de sămânţă. Într-un colectiv de
excelenţi specialişti din cercetare şi din minister, luptă pentru constituirea zonelor închise
de producere de sămânţă, pentru trecerea cu curaj la un sistem modern şi raţional de
producere şi reînmulţire, aceasta fiind una din marile realizări din lumea cartofului din
ţara noastră, în primele rânduri ale autorilor ei stând domnul dr. doc. Matei Berindei.
Un alt mare succes la constituit zonarea culturii cartofului, lucrare de amploare
concretizată în bazine specializate, ceea ce marchează saltul necesar pentru actualele
cercetări de delimitare a microbazinelor şi formulelor agroecologice la nivel de tarla.
Continuând fără întrerupere şi munca propriu-zisă de cercetare, nenumărate aspecte
fundamentale ale tehnologiei culturii au fost evidenţiate în toate secvenţele acestui proces
gândit la nivel intensiv, de mecanizare totală şi de raţionalizare : rotaţie, lucrări ale
solului, fertilizare, material de plantare, plantare, desimi, ierbicidare, întreţinere, recoltare.
Este greu de sintetizat în câteva rânduri o activitate concretizată în 188 lucrări
ştiinţifice originale, 19 cărţi şi broşuri, apreciată prin atestarea cu cel mai înalt grad
ştiinţific (cercetător principal I) încă din 1963 şi două premii ale Academiei (1960,
1977), alături de Ordinul Muncii CI. a III şi două medalii. Succesele sale sunt parte
importantă din succesele cercetării la cartof şi în sufletul nostru, al truditorilor în acest
domeniu, ocupă un loc de mare cinste. Veşnicul său neastâmpăr şi veşnica sa mişcare
prin ţară, printre cultivatori, au contribuit la legarea marii familii a specialiştilor acestei
plante (în cercetare sau în producţie), care, cu nedisimulată mândrie, datorită lui se
numesc" cartofari ".
Cu conduita sa şi structura înnăscută de animator şi coordonator al activităţii de
cercetare, fondatorul institutului şi al celor cinci staţiuni de cercetare în domeniul
cartofului (SCPC Miercurea Ciuc, SCPC Tîrgu Secuiesc, SCPC Tulcea, SCPC Mîrşani
şi SCPC Tîrgu Jiu ), domnul dr. doc. Matei Berindei, la 70 de ani, a cedat locul din linia
întâi de foc mai tinerilor săi colegi, mândrindu-se că a format o generaţie temeinică de
specialişti şi a impus o originală optică ştiinţifică, precum şi un stil exemplar de muncă
şi autoexigenţă. A activat în Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi a
participat, din 1981, în Consiliul de conducere al Asociaţiei europene pentru cercetări
la cartof, organizaţie al cărei membru a fost din 1968.
Domnul dr. doc. Matei Berindei face parte din seria ce a urmat ilustrei generaţii
V. Comamescu - Ecaterina Constantinescu - V. Velican. Colegii săi mai tineri de generaţie,
precum şi generaţia pe care a premers-o şi care îşi revendică dreptul de a i se considera
ucenică, desi afirmă cu modestie drept cea mai de seamă realizare a vietii numai pe cei
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doi nepoţi ai săi, îi urează pe această cale mulţi ani de sănătate şi activitate rodnică în
marea familie a cercetătorilor în domeniul cartofului, unde Domnia sa reprezintă un
frate mai mare, mulţumindu-i încă o dată pentru contribuţia ştiinţifică timp de aproape
45 de ani şi formarea unei adevărate şcoli a "cartofarilor" în România.

IOAN FODOR
Aniversarea a şapte decenii de viaţă şi aproape patru
decenii în slujba cercetării ştiinţifice a cartofului prilejuieşte
Institutului de Cercetare şi Producţie a Cartofului, tuturor
colaboratorilor, prilejul de a-l felicita şi a-i aduce un călduros
omagiu domnului dr. ing. Ioan Fodor, personalitate ştiinţifică
remarcabilă în ameliorarea cartofului.
S-a născut la 23 decembrie 1922 în Sîncrai, jud. Mureş,
dintr-o familie de ţărani de la care a moştenit spiritul de bun
practician şi contactul permanent cu natura.
În 1942 a absolvit cursurile Liceului teoretic din
Petroşani, iar cele superioare în 1948, la Institutul Agronomic
din Cluj-Napoca. Stagiul de cercetător ştiinţific îl termină în
1952, la Staţiunea experimentală Sîngeorgiu de Mureş,
judeţul Mureş, după care se transferă la Staţiunea Experimentală Măgurele, transformată
în Institutul de Cercetare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr şi ulterior în Institutul de
Cercetare şi Producţie a Cartofului.
În 1987, se pensionează după o perioada de 35 de ani de activitate neîntreruptă în
crearea de noi soiuri de cartof.
Cercetător la laboratorul de ameliorare a cartofului, încă din 1952, la Staţiunea
Măgurele începe o profesie careia i s-a dăruit cu toată competenţa sa intelectuală şi cu
toată puterea de muncă, şi de care nu s-a despărţit până la retragerea din activitate.
În 1976 susţine teza de doctorat cu subiectul "Contribuţii privind studiul populaţiilor
hibride pentru ameliorarea conţinutului de amidon la cartof", consacrându-se ca om de
ştiinţă şi aducând cu aceasta o valoroasă contribuţie la teoria şi practica ameliorării
cartofului în România.
Munca asiduă şi permanentă l-a adus pe domnul Ioan Fodor la un asemenea nivel
de perfecţiune în domeniul selecţiei, încât putem afirma că puţini amelioratori cunosc
şi perceptează planta de cartof cu cerinţele şi manifestările ei cum o cunoaşte dânsul.
Rodul muncii lui creatoare, ilustrat de salba soiurilor româneşti de cartof: Măgura,
Cati, Muncel, Padina, Braşovean, Poiana, Ghimbăşan, Carpatin, Super, Semenic, în
care se observă progresul genetic crescând, influenţat de acest prestigios ameliorator.
De asemenea, a publicat un număr însemn<:t ne lucrări ştiinţifice şi de popularizare prin
care a făcut cunoscute soiurile românesti printre cultivatorii de cartof.
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În colectivul de muncă a fost un om modest, respectuos şi un bun coleg cu dăruire
şi prietenie deosebită în formarea noilor cadre. Împreună cu ceilalţi colegi mai în vârstă
a contribuit la formarea unui colectiv de amelioratori tineri atât la Braşov, cât şi la
staţiunile de cartof din ţară.
Ne facem o deosebită datorie de onoare urându-i domnului dr. ing. Ioan Fodor, la
împlinirea vârstei de 70 de ani, multă sănătate şi liniştea binemeritată după atâţia ani de
activitate creatoare, dorindu-l totuşi mai mult printre noi pentru a ne mai destăinui din
secretele acestei capricioase plante pe care domnia sa le-a descifrat cu migală şi atenţie
de îndrăgostit.
NARCIS GRĂDINARU
Colectivul de cercetători din domeniul culturii
cartofului aduce un respectuos şi cald omagiu domnului ing.
Narcis Grădinaru, în care recunoaştem personalitatea
ştiinţifică în cultura cartofului de pe meleagurile bucovinene.
S-a născut la 28 februarie 1920, în comuna Horodnic
de Jos, judeţul Suceava, dintr-o familie de săteni modeşti, de
la care a moştenit blândeţea sufletească, nobleţea spirituală,
cinstea şi tapacitatea de muncă plină de pasiune specifică
locuitorilor mediului din care provine.
Cursurile secundare le-a urmat la liceul "Ion Creangă"
din Bălţi (Republica. Moldova), liceul "Aron Pumnul" din Cernăuţi în 1930-1938, iar
cele superioare la facultatea de agronomie Cluj - Timişoara (1938-1943).
După absolvirea cursurilor superioare lucrează ca tehnolog la Cooperativa de
păşunat şi lăptărie Aluniţa din Ciocăneşti, judeţul Suceava (1943-1945), şef de birou la
serviciul agricol al judeţului Timiş (1945-1946), asistent la Staţiunea experimentală
agricolă Mărculeşti (1946-1947), asistent la Staţiunea experimentală agricolă Ilişeşti,
judeţul Suceava (1947-1949), asistent la Staţiunea de cercetări agricole Suceava (19501955), cercetător ştiinţific (1956-1973), iar din 1973 cercetător ştiinţific principal gradul
III.
În anul 1982 devine autor al soiului de cartof Suceviţa, ca rod al muncii neobosite,
plină de devotament şi abnegaţie în cadrullaboratorului de ameliorare a cartofului.
Deşi este greu de rezumat activitatea ştiinţifică desfăşurată în domeniul cartofului
atât pentru Bucovina, cât şi pentru agricultura românească, concludent este să amintim
că a publicat 48 de lucrări ştiinţifice.
Pentru întreaga sa activitate ştiinţifică şi practică, pentru susţinuta activitate
obştească, inginerul Narcis Grădinaru a fost distins cu Ordinul Muncii CI. III.
Întreg colectivul de cercetători şi cultivatori de cartof, îndatorat pentru experienţa
şi cunoştinţele de care beneficiază în urma activităţii domnului ing. Narcis Grădinaru,
îi urează si pe această cale "ani mulţi cu sănătate".
Vo"XIX
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ANEXA A - LUCRĂRI DE DOCTORAT
Anul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

1960
BERINDEI MATEI
FITOTEHNIE
Cercetări privind dinamica formării şi creşterii tuberculilor
de cartof pe solul brun roşcat de pădure de la Moara
Domnească.

Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul

susţinerii:

Anul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
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Valuta Gheorghe
Institutul Agronomic Bucureşti

1965
GHENA NATALIA
PATOLOGIE
Contribuţii la studiul şi combaterea virusul.ui S al cartofului.
Rădulescu Eugen
Institutul Agronomic Bucureşti

1968
GOREA TANASIE
GENETICĂ

Untersuchungen zur Erzeugung und Zuchteruscher Natzung
Dihaploider Kartoffel
Schick Rudolf
Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften :m
Berlin.

1970
REICHBUCH LEON
TEHNOLOGIE
Cercetări cu privire la influenţa îngrăşămintelor în cadrul
unei rotaţii de 4 ani în condiţiilePodişului Sucevei.
Davidescu David
Institutul Agronomic Bucureşti

1971
BÎRNAURE VICTOR
TEHNOLOGIE
Contribuţii la problema folosirii îngrăşămintelor în cultwa
cartofului.
Zamfirescu Nicolae
Institutul Agronomic Bucureşti

Anale I.CPoC

ADtor:
Domeniullucrlirii:
Titlul lucrării:
Conducătorştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul sustinerii:
Autor:
DomeniullucIări.i:
TitlullucIări.i:

BUZDUGAN ION
TEHNOLOGffi
Contribuţii la studiul fertilizării solului podzolic argilofluvial din Depresiunea Rădăuţilor.
Pintea Constantin
Institutul Agronomic Iaşi

1971
BÎRSANMMUA
TEHNOLOGIE
Cercetări privind îngrăşarea culturii cartofului în depresiunea
Braşovului.

Conducătorştiinţific:

Locul susţinerii:
AIIul suspnerii:
Autor:
Domeniullucrlirii:
Titlul lucrării:
Conducătorştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Conducătorştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Davidescu David
Institutul Agronomic Bucureşti

1973
IGNĂTESCU ION
PATOLOGIE
Cercetări asupra prevenirii şi combaterii manei cartofului
produsă de ciuperca Phytophthora infestans.
DoceaEugen
Institutul Agronomic Bucureşti
SCURTU DUMITRU
FITOTEHNIE
Contribuţii la studiul unor factori, care influenţează reacţia la
îngrăşămintea soiurilor de cartof, în condiţiile din Podişul
Sucevei.
Săulescu Nicolae
Institutul Agronomic Bucureşti.
TAMAS LUDOVIC
TEHNOLOGIE
Contribuţii la reducerea lucrărilor de intreţinere la cultura

cartofului.
Conducătorştiinţific:

Velican Vasile

Locul susţinerii:
ÂJlw su:stiIerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Institutul Agronomic Cluj-Napoca.

1974
GUGOR SPIRIDON
TEHNOLOGIE
Contribuţii la stabilirea comportării soiurilor de cartofîn
condiţii diferite de îngrăşare, climă şi sol.

Conducătorştiinţific:

Velican Vasile

Locul susţinerii:

Institutul Agronomic Cluj-Napoca.
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Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul sustinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul

susţinerii:

MUREŞAN SABIN

AMELIORARE
Contribuţii privind influenţa condiţiilor pedoclimatice asupra
unor însuşiri de calitate ale cartofului.
Velican Vasile
Institutul Agronomic Cluj-Napoca
SOCOL IERONIM
ORGANIZARE
Modernizarea tehnologiei cartofului
Gilca Florin
Institutul Agronomic Bucureşti
1975
BREDTHEINZ
TEHNOLOGIE
Contribuţii la utilizarea metodei de cercetare "fără
intervenţie" pentru analiza factorilor care determină
producţia de cartof.
Bîlteanu Gheorghe
Institutul Agronomic Bucureşti
CATARGIU DUMITRU
TEHNOLOGIE
Contribuţii asupra rotaţiei principalelor plante agricole
cultivate în nordul Moldovei.
Lungu Ioan
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti
CATELLY TITUS
PRODUCERE SĂMÂNŢĂ
Zone de degenerare a cartofului şi reînnoirea materialului
pentru sămânţă în România
Velican Vasile
Institutul Agronomic Cluj-Napoca
MANSIMION
PRODUCERE SĂMÂNŢĂ
Contribuţii la producerea cartofului pentru sămânţă în zone
închise.
Velican Vasile
Institutul Agronomic Cluj-Napoca
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Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniulluicrării:

Titlul

lucrării:

Conducător ştiinţific:

Locul

susţinerii:
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MATEI IULIA
TEHNOLOGIE
Contribuţii la sporirea producţiei de cartof pe nisipuri, prin
măsuri agrofitotehnice şi de combatere a gândacului din
Colorado.
Pop Liviu
Institutul Agronomic Craiova.

1976
FODORIOAN
AMELIORARE
Contribuţii privind studiul populaţiilor hibride pentru
ameliorarea conţinutului de amidon la cartof.
Velican Vasile
Institutul Agronomic Cluj-Napoca

1977
DINA GHEORGHE
TEHNOLOGIE
Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei cartofului
timpuriu pe nisipuri
Mănescu Bujor
Institutul Agronomic Bucureşti
GHIMBĂŞAN RODICA
AMELIORARE
Studiul rezistenţei la vătămări mecanice ca obiectiv
important în ameliorarea cartofului.
Giosan Nicolae
Institutul Agronomic Bucureşti
LUCA EMIL
ORGANIZARE
Contribuţii la problema culturii cartofului în bazinul CăIăraşi
Bîlteanu Gheorghe
Institutul Agronomic Bucureşti
LUCA EMIL
MECANIZARE
Contribuţii teoretice şi experimentale privind îmbunătăţirea
organelor de lucru pentru maşinile de recoltare a cartofilor
timpurii şi extratimpurii
Toma Dragoş
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti
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Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
ARul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Conducătorştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Tidullucrării:
Conducătorştiinţific:

Locul susţinerii:
ARul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducătorştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domemullucrării:

Titlul lucrării:
Conducătorştiinţific:

Locul susţinerii:
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OSMAN MOHAMED
AMELIORARE
Studiul variabilităţii unor populaţii hibride de cartofcultivate
în condiţii normale şi stress de umiditate şi temperatură.
CrăciunTeofil
Institutul Agronomic Bucureşti •

1978
BRIA NICOLAE
MECANIZARE
Contribuţii teoretice şi experimentale privind perfecţionarea
procesului de lucru al combinelor pentru recoltarea
cartofului.
Caproiu Ştefan
Institutul Politehnic Timişoara
MĂNOIUION
ORGANIZARE
Cercetări privind stabilirea criteriilor tehnice pentru
specializarea producţiei de cartofîn depresiunea Făgăraş
comparativ cu depresiunea Birsei
Berindei Matei
Academia de Şiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti

STANCUVOICU
TEHNOLOGIE
Contribuţii la îmbunătăţireatehnologiei culturii cartofului
timpuriu pe nisipuri irigate din sudul Olteniei
Satratula Vasile
Institutul Agronomic Craiova

1979
GROZAHORIA
GENETICĂ

Studii asupra mutaţiilor la cartof
Dracea Iulian
Institutul Agronomic Timişoara
SAIOTEANU CATINCA
TEHNOLOGIE
Contribuţii la tehnologia de cultivare a cartofului in judeţul
Teleorman
Bilteanu Gheorghe
Institutul Agronomic Bucureşti

Anale l.CEe.

Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul susţinem:
Autor:
Domeniul lucrării: .
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul susţinem:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
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sĂVULESCUANASTASIA
FIZIOLOGIE
Cercetări fiziologice asupra unor legume în condiţii de
irigare şi de tratare cu îngrăşăminte
SăIăgeanuNicolae
Universitatea Bucureşti
VERES LADISLAU
ORGANlZAlffi
Cercetări privind dezvoltarea producţiei de cartofîn judeţul
Covasna
Berindei Matei
Academia de Ştiinţie Agricole şi Silvice Bucureşti

1980
DRAICA CONSTANTIN
PRODUCERE sĂMÂNŢĂ
Cercetări privind mărirea coeficientului de înmulţire la
cartoful pentru sămânţă.
Berindei Matei
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti
MORJANION
TEHNOLOGIE
Influenţa lucrărilor de bază ale solului şi a agrofondului
asupra producţiei de cartofpe sol podzolic, pseudogleizat în
Depresiunea Făgăraş
Dimancea Ştefan
Institutul Agronomic Bucureşti
ROTARU EUGENID

PĂSTRARE
Cercetări cu privire la păstarea cartofilor în depozite din
materiale plastice
Radu Ioan
Universitatea din Craiova

1981
MĂZĂREANU ION
TEHNOLOGIE

Stabilirea dozelor de îngrăşăminte la nivel de tada la cartoful
pentru consumul de toamnă-iarnă în condiţiile din centrul
Moldovei
Berindei Matei
Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti
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Autor:
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Autor:
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Autor:
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susţinerii:

POPIOAN
TEHNOLOGIE
Contribuţii privind combaterea excesului temporar de
umiditate pe terenurile agricole din zona Orăştiei prin
aplicarea măsurilor de suprafaţă
Botezan Marcu
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti
TRÎMBACI VALER
PRODUCERE SĂMÂNŢĂ
Contribuţia Ia producerea cartofului de sămânţă în nordul
Moldovei
Berindei Matei
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti

1982
AMIN AMER
PATOLOGIE
Studiul unor izolate şi tulpini ale virusului Y al cartofului
(Potato virus Y)
Rădulescu Eugen
Institutul Agronomic Bucureşti
BURTEA OCTAVIAN
CALITATE
Studiul calităţii tehnologice a unor soiuri de cartof sub
aspectul comportării lor la deshidratare şi prăjire
Slusanschi Horia
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti
CUPŞAION

PATOLOGIE
Cercetări asupra patogenezei manei cartofului (Phytophthora
infestans (Mon.) de By.) cu privire specială la căile de
transmitere şi posibilităţile de combatere
Rădulescu Eugen
Institutul Agronomic Bucureşti
MARZOUK RAGAB
PATOLOGIE
Studii şi cercetări comparative asupra principalelor micoze
ale cartofului
Bobeş Ioan
Institutul Agronom;(' Cluj-Napoca
Anale rcpc
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Autor:
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Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
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NEAGU CONSTANTIN
MECANIZARE
Studiul procesului de dislocare la maşinile şi combinele de
recoltat cartofi
CruduIon
Institutul Politehnic Iaşi
PLĂMĂDEALĂ BORIS
PATOLOGIE
Cercetări asupra morfologiei, biologiei şi combaterii
ciupercii Rizochtonia Solani Kuhn. care produce
Rizoctonioza cartofului
HuleaAna
Universitatea din Bucureşti
ZEKRYATTIA
PATOLOGIE
Cercetări de bioecologie şi combatere a principalelor
bacterioze ale cartofului
Bobeş Ioan
Institutul Agronomic Cluj-Napoca

1983
BASSMAGI MICHEL
TEHNOLOGIE
Contribuţii la stabilirea potenţialului productiv al unor soiuri
de cartof cultivate în România
Bîlteanu Gheorghe
Institutul Agronomic Bucureşti
COJOCARU NICOLAE
PATOLOGIE
Contribuţii la studiul virusului M al cartofului în condiţiile
din România
Rădulescu Eugen
Institutul Agronomic Bucureşti

1984
CÎNDEAIOAN
MECANIZARE
Cercetări cu privirea la agregatele complexe de tractor şi
maşini utilizate la pregătirea terenului de sfeclă şi cartof
Bobescu Gheorghe
Universitatea din Braşov
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MARINICAALISA
TEHNOLOGIE
Cultura cartofului pentru consum de toamnă pe nisipurile din
sudul Olteniei
Berindei Matei
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti

1986
POPESCU AURELIAN
MECANIZARE
Contribuţii teoretice şi aplicative privind îmbunătăţirea
indicilor de tip şi fiabilitate la maşinile de calibrat cartof
Tomescu Dumitru
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti
TODEA AUGUSTIN
ORGANIZARE
Cercetări privind posibilitatea producerii cartofului pentru
consum şi sămânţă în stepa nordică a Dobrogei
Berindei Matei
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti

1987
BABOSILA MIRCEA
MECANIZARE
Contribuţii la studiul sistemelor de sfărâmare şi separare a
bulgărilor de pământ din masa de tuberculi la combinele de
recoltat cartofi
Segărceanu Marcel
Institutul Agronomic Bucureşti
GEAMĂNU LIDIA
TEHNOLOGIE
Cercetări privind creşterea producţiei de cartof prin reglarea
densităţii culturii
Bîlteanu Gheorghe
Institutul Agronomic Bucureşti

1988
BLAGA LUCIAN
CALITATE
Cercetări privind tehnologia de cultivare a cartofului pentru
fabricarea fulgilor în Bazinul Făgăraş; Recoltarea acestora în
flux industrial
Berindei Matei
Academia de Ştiinţe Agricole si Silvice Bucureşti
Anale l. c.P. C.

Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

LAVRIC AUREL
MECANIZARE
Contribuţii la studiul modulării maşinilor agricole pentru
cultura cartofului
Toma Dragoş
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti

1989
MUNTEANU EMIL
ORGANIZARE
Cercetări privind dezvoltarea producţiei de cartof în judeţul
Bacău

Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Anul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul susţinerii:
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:
Conducător ştiinţific:

Locul

susţinerii:

VoI. XIX

Berindei Matei
Academia de Ştiinţe Agricole

şi

Silvice Bucureşti

1990
BEDOEMERIC
PRODUCERE SĂMÂNŢĂ
Cercetări privind îmbunătăţirea producerii cartofului pentru
sămânţă în zonele închise din judeţul Harghita
Berindei Matei
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti
SCHUTZ MARIA
FIZIOLOGIE
Perfecţionarea tehnologiei la cartoful timpuriu cultivat pe
nisipurile din stânga Jiului (zona Mîrşani) prin îmbunătăţirea
condiţiilor de nutriţie
Pop Liviu
Universitatea din Craiova

1991
LADO LADISLAU
ORGANIZARE
Resurse ecologice şi biologice pentru sporirea producţiei de
cartof în judeţul Harghita
Berindei Matei
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti
NICULESCU FLORIN
PĂSTRARE

Studiul optimizării condiţiilor de păstrare a cartofulm în
depozite cu ventilaţie mecanică
Andrei Gherghi
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
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APETROAIEI ŞT., IANOSI s., OBREJANU MAGDALENA, BUŢU CORNELIA,
BURCEA GABRIELA, CIUNTU ANICA, 1989:
Regimul temperaturii aerului şi al elementelor bilanţului din sol în cultura de cartof
de toamnă din zona LC.P.C. Braşov-Ghimbav, S.e.P.e. Tulcea.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XVI, 137-146.

APETROAIEI ST., IANOSI S., OBREJANU MAGDALENA, CRĂCIUN ANA,
1989:
Metode de avertizare a necesităţii irigaţiei în cultura de cartof.
Anale ICPC
APETROAIEI

Braşov,

VoI. XVI, 147-159.

ŞT.,

BERINDEI M., IANOSI S., OBREJANU MAGDALENA, 1982:
Cercetări agrometeorologice privind influenţa elementelor bilanţului apei din sol
în cultura neirigată asupra producţiei de cartof pentru consumul de toamnă-iarnă.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XIII, 101-108.

APETROAIEI ŞT., CIOVICA N., IANOSI S., COTARIU R., OBREJANU
MAGDALENA, GUŢU CORNELIA, BURCEA GABRIELA, IONESCU
MARIANA, 1982:
Cercetări agrometeorologice asupra bilanţului apei din sol în cultura neirigată de
cartofpentru consumul de toamnă-iarnă şi necesitatea irigaţiei în zonele de cultură
pe teritoriul R.S.România.
Anale ICPC

Braşov,

VoI. XIII, 109-128.

BAICUT., NĂDEJDE M., ENE IULIA, 1977:
Cercetări preliminare privind combaterea manei cartofului Phytophthora infestans
(Mont) de Bay cu noi fungicide de tip volum redus.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

VIII, 131-143.

BAICD

GOGA N., 1987:
la elaborarea unor noi elemente de combatere
dăunătorilor cartofului.
Contribuţii

integrată

a bolilor

şi

Anale ICPC Braşov, VoI. Xv, 137-150.
BARA MAGDALENA, 1987:
Contribuţii la micropropagarea vegetativă prin cultura "in vitro" a cartofului.
Anale ICPC
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Braşov, VoI.

XV; 27-36.
Anale rcpc

BEDO E., DONESCUV., BEDO C., 1979:
Răspândirea nematodului tuberculilor (Dithylenchus distructor Thorne) şi a
nematodului tulpinilor (Dithylenchus dipsaci Kuhn) la cartofii de sămânţăproduşi
in zonele închise din judeţul Harghita.
Anale ICPC Braşov, VoI. X, 149-157.
BERlNDEI M., NĂSTASE D., CHIRIACA, CANARACHEA, 1985:
Producţii de cartof de 100 tlha.
Anale ICPC Braşov, Vol.XI'1, 107-118.
BERlNDEI M., MORAR G., BREDT H., SCURTU D., BRETAN 1., SIMIONESCU
1., NAFORNIŢĂ MARlA, MĂZĂREANU1., 1978:
Rezultatele cercetărilorprivind mărirea distanţei între rândurile de plante în vederea
mecanizării totale a culturii cartofului pentru consum în toamnă-iarnă în condiţii
de cultură neirigată.
Anale ICPC

Braşov, VoLIX,

61-81.

BERINDEI M., ALGASOVSCHI AL., COPONY W., MORAR G., 1979:
Studiul comparativa doua metodă de microzonare a producţiei de cartof.
Anale ICPC

Braşov, Vol.X,

55-70.

BERlNDEI M., MORAR G., BREDT H., TAMAS L., CREŢU A, BORA 1.,
NEGUŢI 1., COŞOVEANU R., 1979:
Rezultatele cercetărilor privind mărirea distanţei între rânduri de plante în vederea
mecanizării totale a culturii cartofului pentru consumul de toamnă-iarnă în condiţii
de irigare.
Anale ICPC

Braşov, Vol.X,

91-102.

BERlNDEI M., BREDT H., POPESCU A, MITROI D., T ĂNĂSESCU EUGENIA,
BRETAN 1., SIMIONESCU 1., BUDUŞANV., 1979:
Perfecţionarea tehnologiilor şi a indicilor calitativi de lucru ai maşinilor pentru
pregătirea terenului în vederea plantării cartofului.
Anale ICPC

Braşov, Vol.X,

103-122.

BERlNDEI M., ALGASOVSCHI AL., COPONYW., PAMFIL GH., 1981:
Microzonarea cartofului şi organizarea producţiei de cartof în consiliile unice
agroindustriale de stat şi cooperatiste.
Anale ICPC Braşov, VoI. XII, 197-205.
BERlNDEI M., 1982:
Prezentul şi perspectiva cultivării irigate a cartofului în R.S.România.
Anale ICPC Braşov, Vol.XIII, 91-99.
Vo/.XIX

BIANU T., SĂNDULESCU D., BRIA N., 1978:
Aspecte privind eficienţa economică a mecanizării lucrărilor în cultura cartofului.
Anale ICPC Braşov, Vol. IX, 181-188.
BIANU T., 1985:
Contribuţii privind aportul caracterelor morfologice la formarea producţiei de cartof.
Anale ICPC Braşov, VoI. XlV, 15-26.
BREDT R., 1985:
Rezultate de cercetare privind maximizarea
cartof (comunicarea II).

dirijată şi controlată

Anale ICPC Braşov, Vol. XlV, 89-105.
BREDT R., BERINDEI M., MĂZĂREANU 1., MITROI 0.,1978:
Cercetări privind influenţa rotaţiei şi a producţiei de cartof în
producţiei de tuberculi.

a producţiei de

rotaţie

asupra

Anale ICPC Braşov, VoI. IX, 41-50.
BREDT H., BERINDEI M., FRÎNCU GEORGETA, ŞARPE N., SCURTU ELENA,
BRETAN 1., SIMIONESCU 1., MORAR G., 1978:
Rezultate ale cercetărilor privind combaterea pirului (Agopyrum repens) pe bază
de erbicid în România.
Anale ICPC

Braşov, Vol.

IX, 93-10 1.

BREDT R., TAMAŞ L., ŞARPE N., TĂNĂSESCU EUGENIA, FRÎNCU
GEORGETA,1980:
Rezultate privind îmbinarea aplicării erbicidelor cu lucrările mecanice de întreţinere
în producţia intensivă a cartofului.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XI, 269-281.

BREDT R., 1981:
O metodă de cercetare pentru intensivizarea
cartofîn sistem multifactorial.
Anale ICPC

Braşov, Vol.

dirijată şi controlată

XII, 265-274.

BREDT R., MĂZĂREANU 1., MOLNAR 1., 1982:
Un nou sistem de rotaţie a plantelor, diferenţiat la nivel de
. Anale ICPC

Braşov, Vol.

a producţiei de

solă şi parcelă .

XIII, 41-50.

BREDT R., BERINDEI M., MORAR G., DRAICA c., 1982:
Rezultate de cercetare privind mărirea distanţei între rândurile de cartof.
Anale ICPC
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Braşov, VoI.

XIII, 75-89.

Anale rcpc
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BREDT H., PAMFIL GH., 1982:
Rezultate de cercetare privind maximizarea
cartof (Comunicarea I).

dirijată şi controlată a producţiei

de

Anale ICPC Braşov, VoI. XIII, 201-217.
BRETAN 1., SIMIONESCU 1., BOERIU 1., DAMIAN L., 1980:
Contribuţii la perfecţionarea tehnologiei de cultivare a cartofului pe soIurile
podzolice şi podzolite.
Anale ICPC Braşov, VoI. XI, 43-59.
BRIA N., POPESCU A., BOROŞILĂ M., MORĂRESCU E., CÎNDEA 1., NEAGU 1.,
SCRIPNIC"Y., PĂUNESCU1., 1978:
Cercetări privind extinderea folosirii combinelor pentru recoltarea cartofului CRC2 pe soIuri mijlocii şi grele.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

IX, 155-171.

BUDUŞANV., MAN S., BREDT H., ŞERBĂNESCU MARIANA, 1980:
Contribuţii la tehnologia de

Anale ICPC

Braşov, VoI.

cultivare a cartofului în vederea recoltării cu combina.

XI, 31-41.

BURZO 1., NICULESCU FL., FRÎNCU v., BOBOC 1., MIHĂILESCU NICOLETA,
1989:
Cercetări privind factorii care influenţează conductibilitatea electrică din ţesuturile
tuberculilor de cartof.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XVI, 216-223.

BURZO 1., NICULESCU FL., FRÎNCUV., 1987:
Cercetări privind unele modificări fiziologice la cartof după recoltare.
Anale ICPC Braşov, VoI. Xv, 173-179.
CACHIŢA DORINA,

ACHIM FLOAREA, MUREŞANVICTORIA,1987:
Procedee de multiplicare a cartofului pe medii aseptice prin tehnici de
lmcropropagare.
Anale ICPC Braşov, Vol.Xv, 37-49.

CANARACHE A., BERINDEI M., VERENCIUC ŞI., ALEXANDRESCU G.,
ASVADUROV H., RADU L., 1985:
Zonarea terenurilor după pretabilitatea pentru recoltarea cartofului cu combina.
Anale ICPC

Voi. XIX

Braşov, VoI.

XlV, 145-156.
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CARAMETEAURICA, FRÎNCU GEORGETA, 1987:
Studiul acumulării reziduurilor de erbicide la cartof în funcţie de soi.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XV; 77-82.

CATARGIU 0., SIN GH., 1981:
Rezultate obţinute la cartofîn funcţie de rotaţie şi asolament la Staţiunea de cercetări
agricole Suceava.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XII, 67-76.

CATARGIUD., SINGH., 1981:
Rezultate privind sistemul de lucrare a solului pentru cartof în perioada 19701979 în zona Podişului Sucevei.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XII, 77-84.

CATARGIU 0., 1987:
Lucrarea de bază la cartof pe diferite categorii de soIuri în Podişul Sucevei.
Anale ICPC Braşov, VoI. XV; 181-187.
CATELLYT., GHIMBĂŞAN RODICA, 1979:
Rezultate privind pretabilitatea la mecanizare a cartofului
în condiţii de laborator.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

determinată în

câmp

şi

X, 31-39.

CEAUŞESCU

1., TUŞA GH., BERINDEI M., 1977:
Organizarea producţiei de cartof pentru consum.

Anale ICPC

Braşov, VoI.

VIII, 151-161.

CEAUŞESCU 1., MĂNOIU 1., BERINDEI M., 1977:

Organizarea înmulţirii cartofului pentru sămânţă în afara zonelor închise.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

VIII, 163-175.

1., BERINDEI M., DRAICA c., MORAR G., 1978:
Desimea de plantare ca factor al intensivizării producţiei de cartof.

CEAUŞESCU

Anale ICPC Braşov, VoI. IX, 51-60.
CHIRU S., BIANU T., CHIRU NICOLETA, GALFI N., 1989:
Posibilităti de mărire a eficienţei procesului de ameliorare.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XVI, 13-25.

CHIRU S., 1989:
Contribuţii privind identificarea unor elemente constitutive în germoplasma de
Solanum tuberosum L. existente în colecţia de la ICPC Braşov.
Anale ICPC
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Braşov, VoI.

XVI, 27-41.

Anale re.pe.
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cîNDEA 1., POPESCU
1989:
Cercetări privind realizarea unui echipament pentru evitarea tasării solului, de către
roţile tractorului, la plantarea cartofului.
Anale ICPC Braşov, VoI. XVI, 161-171.
COPONY W., BERINDEI M., BREDT. H., 1978:
Sistemul de optimizare a fertilizării la cultura cartofului tolosind modelul matematic
L
Anale ICPC Braşov, VoL IX, 189-203 .
. COPONY W., BERINDEI M., PAMFIL GH., 1980:
Consideraţii privind optimizarea fertilizării cartofului.
Anale ICPC

Braşov,

VoI. XI, 71-81.

COPONY W., BERINDEI M., BORA 1., GEAMĂNU LIDIA, IANOŞI MARIA,
MĂZĂREANU 1., NĂSTASE D., NEGUŢI 1.,1982:
Aplicarea fracţionată a îngrăşăminte lor la cultura cartofului (Comunicare 1 şi
Anale ICPC Braşov, VoI. XIII, 51-63.
COTA c., STĂNILĂ T., HAGIANU D., BRIA N., 1989:
Cercetări privind stabilirea posibilităţilor de lucru ale maşinii SA-2-074la plantarea
cartofului pe terenurile în pantă şi pe parcele mici şi fărămiţate.
Anale ICPC

Braşov, VoL

XVI, 172-182.

CREŢU

A., COMAROVSCHI GH., AXINTE M., 1982:
Sinteza cercetărilor privind tehnologia culturii cartofului în
Moldovenesc.

Podişul

Central

Anale ICPC Braşov, VoI. XIII, 189-200.
CREŢU

A., STANCIU GH., 1987:
Tehnologia şi consumul de apă la cartoful de toamnă cultivat pe terenurile irigate
din zona colinară a Moldovei.

Anale ICPC

Braşov, VoI.

XV; 107-121.

DAMIAN L., BREDT H., ZAHAN P., POPA 1., SZYLAGYI CLARA, SĂSĂRMAN
GABRIELA, 1979:
Efectul rotaţiei şi al îngrăşării asupra producţiei de cartof.
Anale ICPC

Braşov, Vol.

X, 133-137.

DINA GH., 1977:
Cercetări privind tehnologia de cultivare a cartofului timpuriu.
Anale ICPC Braşov, VoL VIII, 77-87.

Voi. XIX

DRAGOESCU ELENA, 1987:
Efecte secundare ale unor fungicide asupra microflorei foliare a cartofului.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

Xv, 151-162.

DRAGOMIR LUCIA, 1982:
Măsuri agrotehnice de sporire a producţiei de cartof pe soIurile aluvionare din
Lunca Argeşului în condiţii de irigare.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XIII, 159-170.

DRAICA c., MAN S., 1985:
Influenţa epocii de întrerupere a vegetaţiei asupra capacităţii de producţie, calităţii
fitosanitare şi biologice a cartofului pentru sămânţă.
Anale ICPC Braşov, VoI. XlV, 55-74.
DRAICA c., DRAGOMIR LUCIA, MĂZĂREANU 1., NĂSTASE 0., NEGUŢI
1985:
Contribuţii privind reducerea normei de plantare la cartoful pentru consum.
Anale ICPC

Braşov,

VoI. XlV, 75-88.

FODOR 1., BRETAN CECILIA, DRAGOMIR LUCIA, GRĂDINARU N., 1977:
Variabilitatea unor caractere în populaţiile hibride vegetative la cartof
pretabilitatea la selecţie a acestora în diferite condiţii pedoclimatice.
Anale ICPC

Braşov,

şi

VoI. VIII, 9-19.

FRÎNCU GEORGETA, ŞARPE N., BREDT.H., SCURTU ELENA, MĂZĂREANU
1., VLĂDUŢIU
AXINTE M., 1980:
Stadiul cercetărilor şi perspectiva privind sortimentul de erbicide pentru cultura
neirigată a cartofului.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XI, 243-256.

FRÎNCU V, IANOŞI S., NICULESCU FL., 1982:
Influenţa regimului de irigare şi fertilizare asupra pierderilor de tuberculi în timpul
păstrării.

Anale ICPC Braşov, VoI. XIII, 183-188.
GHIMBĂŞAN RODICA, GHIMBĂŞAN OCTAVIA, 1979:
Cercetări

privind formarea suberului la cartof.

Anale ICPC

Braşov,

VoI. X, 15-21.

GHIMBĂŞAN RODICA, RUS FL., 1979:

Metode comparative pentru determinarea
cartofului în condiţii de laborator.
Anale ICPC
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Braşov,

rezistenţei

la

vătămări

mecanice a

Val. X, 23-29.

Anale J.c.pc.

GHIMBĂŞAN RODICA, 1980:
Variaţia rezistenţei

condiţiile

tuberculilor de cartof la

vătămările

mecanice în

funcţie

de

locale de cultură.

Anale ICPC Braşov, VoI. XI, 23-30.
GHIMBĂŞAN RODICA, 1982:

Analiza genetică a rezistenţei la vătămări mecanice la cartofîn populaţiileobţinute
prin autofecundare.
Anale ICPC Braşov, VoI. XIII, 11-17.
GRĂDINARU N., PAMFIL GH., 1985:
Cercetări privind variabilitatea pentru caracterul de dinamica
la populaţii hibride de cartof de maturitate timpurie.

Anale ICPC

Braşov,

formării producţiei

VoI. XlV, 11-13.

GROZA H., 1977:
Utilizarea mutagenezei în crearea de noi soiuri de cartof cu potenţial de producţie
sporit.
Anale ICPC Braşov, VoI.VIII, 21-36.
GROZA H., 1977:
Experienţe cu soiuri de cartof efectuate în zona necooperativizată.
Anale ICPC Braşov, VoL VIII, 55-63.
GROZA H., 1978:
Despre stabilitatea formelor mutante heterohistonte de culoare a coj ii tuberculului
de cartof.
Anale ICPC Braşov, VoI. VIII, 177-185.
GROZA H., CATELLY T., 1979:
Investigaţii în stabilirea tehnicii de
ameliorarea cartofului.

selecţie

adecvate pentru producţie timpurie în

Anale ICPC Braşov, VoI. X, 7-14.
GROZA H., PAMFIL GH., MUREŞAN S., 1980:
Investigaţii asupra stabilităţii fenotipurilor şi posibilităţii unei clasificări complexe
a acestora.
Anale ICPC

Braşov,

VoI. XI, 11-21.

GROZA H., 1981:
Utilizarea mutagenezei în crearea de noi soiuri de cartof cu conţinut modificat de
amidon şi cu rezistenţa sporită la mană.
Anale ICPC Braşov, Vol.XII, 11-23.

VoI.

x/x
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GROZA
1981:
Propuneri de scheme de lucru în ameliorare prin mutaţii la cartof.
VoI.
25-37.
Anale ICPC
GROZA
MAN
1981:
O nouă
de cartof, creată prin mutageneză.
Anale ICPC Braşov, VoI. XII, 39-44.
GROZA H., COJOCARUN., 1982:
Rezultate privind realizarea unui material iniţial de ameliorare cu rezistenţă la
virusurile X şi Y.
Anale ICPC Braşov, VoI. XIII, 19-27.
GROZA N., IONESCU
GROZA ELVIRA, 1982:
Cercetări privind consumul de apă şi avertizarea udărilor la cartof în Câmpia de
sud-est a Olteniei.
151-158.
Anale ICPC Braşov, VoI.
HAGIANU 0., ST ĂNILĂ T., COTA c., CHICINAS 1989:
Determinarea indicilor de exploatare şi de fiabilitate a agregatelor agricole cu
",,,tA"''' I calculatorului electronic.
Anale ICPC Braşov, VoI. XVI, 183-191.
HAGIANU
1981:
Rezultatele cercetărilor privind stabilirea principalilor indicatori de
economică înregistraţi la cultivarea cartofului pe terenurile în pantă.

eficienţă

Anale ICPC Braşov, Val. XII, 207-218.
IANOSI MARIA, COPONYW., PAMFIL GH., 1980:
Contribuţii la interpretarea şi prognoza eficacităţii fertilizării culturii cartofului
modelul matematic de optimizare a fertilizării în zona Braşov.
Anale ICPC Braşov, VoI. XI, 165-176.
IANOSI S., CRĂCIUN ANA, MEZABROVSZKY L, 1989:
Modificarea elementelor de producţie funcţie de perioada de plantare a cartofului
în zona de stepă în condiţii de irigare.
Anale ICPC Braşov, VoI. XVI, 69-91.
IANOSI S., CRĂCIUN ANA, APETROAIEI ST., 1989:
Consumul de apă al cartofului în zona de stepă şi elementele de producţie în cultura
de bază şi cea de vară.
Anale ICPC Braşov, VoI. XVI, 125-136.
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Anale lCPC

IANOSI S., CRĂCIUN ANA, APETROAIEI ŞT., 1987:
Randamentul de valorificare a apei de irigaţie la cartofîn zona de stepă, funcţie de
epoca de plantare.
Anale ICPC Braşov, VoI. Xv, 123-135.
IONESCU M., MITROI D., 1989:
Pregătirea patului germinativ la cultura cartofului în zona de
Anale ICPC Braşov, VoI. XVI, 59-67.
IONESCU M., FRÎNCU GEORGETA, 1987:
Combaterea zirnei (Solanum nigrum L.) din
Anale ICPC

Braşov, VoI.

stepă

la irigat.

cartofului în zona de

Xv, 69-75.

LAVRIC A, BRIA N., CARAS M., POPESCU A, 1987:
Cercetări privind recoItarea cartofului pe soIuri mijlocii
Anale ICPC Braşov, VoI. Xv, 201-208.

şi

grele.

A,1982:
Producţia de

cartof şi eficienţa economică a culturii în condiţii de irigare.
Anale ICPC Braşov, VoI. XIII, 225-237.

MAN S., DRAICA C., 1977:
Cercetări privind diminuarea răspândirii virusurilor Y
culturile de cartof pentru sămânţă.
Anale ICPC Braşov, VoI. VIII, 65-75.
MAN S., DRAICA c., 1978:
Influenţa epocii de plantare asupra producţiei şi
prin afide în culturile de cartof pentru sămânţă.
Anale ICPC Braşov, VoI. IX, 21-32.

şi răsucirii

infecţiei

în

cu virusurile transmise

MAN S., DRAICA c., 1979:
Influenţa întreruperii vegetaţiei asupra prevenirii şi răspândirii
virusurile Y şi al răsucirii frunzelor în cultura cartofului pentru sărnâ!lţă.
Anale ICPC Braşov, VoI. X, 41-53.
MAN S., DRAICA c., GROZA H., 1981:
Inmulţirea rapidă a cartofului pentru
Anale ICPC

Braşov,

sămânţă prin butaşi

cu

din tulpină.

VoI. XII, 45-53.

MARINICĂ ALISA, NEGREA 1.,1980:
Influenţa îngrăşămintelor

asupra

producţiei

de cartof

zona

irigată

Bechet -

Craiova.
Anale ICPC

Voi. XIX

Braşov, VoI.

XI, 177-188.
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MARKUS

ŞT, TAMAŞ L.,

1980:
asupra producţiei de cartof în zona Tîrgu Mureş.

Influenţa îngrăşăminte lor

Anale ICPC Braşov, Vol.XI, 155-163.
MATEI IULIA, 1981:
Contribuţii la combaterea gândacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata
Say) pe nisipurile irigate din sudul Olteniei.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XII, 167-174.

MĂZĂREANU 1., SCURTU ELENA, VLĂDUŢ 1., FRITEA T, ŞARPE N., 1979:

Rezultate privind combaterea chimică a buruienilor din culturile de cartofîn cadrul
asolamentelor erbicidate.
Anale ICPC

Braşov, Vol.X,

123-132.

MĂZĂREANU 1., COPONY W., BERINDEI M., PAMFIL GH., 1980:

Optimizarea fertilizării culturii cartofului în centrul Moldovei printr-un model
matematic zonal.
Anale ICPC Braşov, VoI. XI, 137-153.

MĂZĂREANU 1., BREDT H., BIRTOI T, CATARGUJ b., CĂLINOIU 1., CREŢU
A., DINA GH., GHEORGHE
1981:
Sinteza cercetărilor privind rotaţia plantelor pentru cultura cartofului în condiţiile
din R.S.România.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XII, 55-65.

MĂZĂREANU 1., NĂSTASE n, NEGUŢI 1., BIRTOI T., MARINICĂALISA,
DRAGOMIRLUCIA, CUPŞAADRIANA,IANOSI S., 1982:
Capacitatea de producţie a soiurilor de cartof raionate, în condiţii de irigare.

Anale ICPC Braşov, VoI. XIII, 29-39.
MĂZĂREANU 1., COPONY W., 1987:
Influenţa densităţii plantelor asupra eficacităţii îngrăşămintelorminerale la cartof
în silvostepa Moldovei.

Anale ICPC

Braşov, VoL

Xv, 59-67.

MĂZĂREANUI.,1987:

Cultura cartofului în
Anale ICPC

concepţia şi

Braşov, VoI.

practica agricolă a lui Ion Ionescu de la Brad.

Xv, 251-258.

MEZABROVSZKY 1.,1985:
Aspecte ale consumurilor energetice la cultura cartofului.
Anale ICPC
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Braşov, VoI.

XIV; 207-218.

Anale re.pc.
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MEZABROVSZKY 1.,1985:
Aspecte de eficienţă energo-economică la industrializarea cartofului.
Anale ICPC Braşov, VoI. XlV, 251-266.
MEZABROVSZKY 1.,1982:
Optimizarea mărimii parcului de maşini
judeţul Tulcea.

şi

tractoare pentru C.D.A.S.c. Mahmudia,

Anale ICPC Braşov, VoI. XIII, 239-249.
MEZABROVSZKY 1., 1987:
Studiul privind corelarea rezultatelor de producţie la cartofîn condiţiile economice
şi naturale de care dispune unitatea.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

Xv, 209-22l.

MEZABROVSZKY 1.,1987:
Perfecţionări organizatorico-economice pentru eficientizarea producţiei de cartof
în R.S. România.
Anale ICPC Braşov, VoI. Xv, 223-237.
MEZABROVSZKY 1., SOCOL IR., 1980:
Aspecte de eficienţă economică şi energetică la utilizarea erbicidelor în cultura
cartofului.
Anale ICPC

Braşov,

VoI. XI, 307-316.

MEZABROVSZKY 1.,1981:
Implicaţii economice ale transferului de
primăvară în toamnă.
Anale ICPC Braşov, VoL XII, 219-227.
MEZABROVSZKY 1.,1989:
Unele aspecte economice
Anale ICPC

Braşov,

şi

sociale din

lucrări

ale solului

agricultură,

şi

de

din

cu referire la cartof.

VoI. XVI, 245-254.

MORAR G., 1979:
Influenţa măririi distanţei

Anale ICPC

Braşov, VoI.

dintre rândurile de cartof asupra elementelor producţiei.
X, 71-89.

MUJA MARIA, 1989:
Cercetări privind eficacitatea unor produse în combaterea gândacului din Colorado din culturile de cartof din zona Târgu Mureş.
Anale ICPC Braşov, VoL XVI, 192-206.
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MUREŞAN

S., DONESCUV, PANEA TEODORA, 1985:
Cercetări privind efectul sării de sodiu a hidralizei maleice (NaHM) asupra creşterii
colţilor şi a reducerii pierderilor prin păstrare la cartof.

Anale ICPC
MUREŞAN

Braşov, VoI.

xrv,

187-197.

S., DONESCUV, 1985:
soiului şi a metodei de depozitarea asupra păstrării cartofului.

Influenţa

Anale

Braşov, Val.

199-205.

MUREŞAN

S., NEGUŢI
1977:
Dinamica producţiei şi calitatea unor soiuri de cartof pentru consum timpuriu.
Anale ICPC

Braşov, Val.

VIII, 45-53.

MUREŞAN
NEGUŢI 1., BRATU 1., SÎRBU MARIA, SCURTU ELENA,
PLETEA VASILICA, DRAGOMIR LUCIA, MODORAN 1., 1978:
Influenţa condiţiilor pedocIimatice asupra acumulării conţinutului de amidon în
tuberculii de cartof.

Anale ICPC Braşov, Val.

33-40.

MUREŞAN

CUPŞA ADRIANA, GRĂDINARU N., MĂZĂREANU 1., TAMAŞ
VLĂDUŢIU IOANA, NEGUŢI 1., DRAGOMIR LUCIA, 1980;

Aspecte privind fertilizarea culturii cartofului pe grupe de soiuri.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XI, 61-69.

MUREŞAN

S., 1987:
Soiul de cartof "Mureşan".

Anale ICPC Braşov, Val.

Xv, 51-57.

M., 1980:
Utilizarea tratamente Iar aeriene pentru combaterea gândacului din Colorado
(Leptinotarsa decenlineata Say).

,.rU./J-JJL/.w

Anale ICPC

Braşov, VoL

XI, 297-305.

NAGY
BIANU E, NAGY MARGARETA, TURDEAN AL., 1987:
Studiul regimului de irigare şi consumului de apă la cartof în condiţiile din zona
colinară a Transilvaniei.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

Xv, 83-89.

NAN 1., BERINDEI M., CATELLY T., FODOR 1., MUREŞAN S., BUDUŞAN
CUPŞAADRIANA, IANOŞI MARIA, 1985:
Aspecte economice ale cultivării soiurilor de cartof admise în cultură.
Anale ICPC
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Braşov, Val,

XlV, 219-234.

Anale LC.PC.
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NAN

SIN
St!w~llut unCir p()sib,ilitiiţi

şiconsurnurien(~rg,eti(;e

de cul1:IV<l:re C<lI'tojil111i cu

mai reduse,

235-242,

NAN

1
Cercetări

pre:lml1nare în vederea pn}guloziel nec€:saJ1Jh.ll

alimentar

şi

consum

261-269,

Anale

NAN
Var'latl.a valorii unor
cal·toJlUhli în fenne mixte

Anale ICPC
Influenţa

economICI
spe[clallz'lte.

concentrare a

V,-,',LU'U

239-249,

lJt<:LZ>UY.

rTP<;ctPl'l1

şi

gra(]lUlIll de mecanizare

"' ...'.L....",'"" c,artlofullUI de toamnă asupra

224-233.

Anale

NAN
Sp()nn~a eticienţel

Braşov,

prelucr'anl mdlJstrlale a cartotulUI
VoI.

folosirea sOlunlor

234-243,

NAN
elll:;lerlţer enl~rgo-e:conOlnl(;e
Jueieţlll Satu

Anale ICPC tlrasov. VaL
Ueperldenţa etll:::rellţer

lJtuz>vv,

a culturII c,lrtoifulUl tlmj:lunu în unităţile
Mare.

255-264.

eccmo:mic;e a me:tocleli)[ cl'e n~coltal:e a cartoluÎ1n' de mărimea

VoI.

167-174.

1985:
în!~răşărnultelorcuazot şi

Optimtiza.rea ClO;1:eli:JfCle 1l:1lgralşal1l11111te at)l1c:ate la ~~_.,~;:.~- zona de

VoI. XIX

a

a Dobrogei,

NEGUŢI

1., PLOAIE V, 1982:
Influenţa regimului de irigare asupra producţiei de cartof şi a principalilor indicatori
de eficienţă economică.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XIII, 129-141.

NICULESCU FL., FRÎNCU V, STOIANOVICI ILEANA, CIUREL MIHAELA,
1982:
•
R~~ultatele obţinute cu privire la folosirea frigului în păstrarea cartofului.
oA; . , Anale ICPC Braşov, VoI. XIII, 219-224.
NIŢĂ

c., NĂESCUV,

Eficienţa

SIPOS GH., 1987:
unor metode de prognoză în aplicarea udărilor la cartof în zona de sud a

ţării.

Anale ICPC

Braşov, VoI.

Xv, 91-97.

NIŢĂ C., TIANU AL., NAESCUV, 1987:

Regimul de irigare la cultura cartofului în zona de sud a ţării.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

Xv, 99-106.

OLARIUV., OLTEANU GH., MUREŞAN S., DRĂGĂNESCU 1.,1981:
Cercetări privind posibilităţile de utilizarea a radiaţiilor gama în păstrarea cartofului.
Anale ICPC

Braşov,

VoI. XII, 181-195.

OLTEANU GH., PAMFIL GH., 1977:
Contribuţii la îmbunătăţirea metodei pentru determinarea suprafeţei foliare la cartof.
Anale ICPC

Braşov,

VoI. VIII, 177-185.

PACIOGLU ALEXANDRINA, BUDUŞANV., IANOSI S., POPESCU A., 1985:
Implicaţiile tehnologiei de producţie şi a caracteristicilor solului asupra
consumurilor energetice la recoltare-transport.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XlV, 243-250.

PACIOGLU ALEXANDRINA, 1981:
Variaţia costurilor recoltării şi transportării cartofului în funcţie de nivelul producţiei,
grad de impurificare şi distanţe de transport.
Anale ICPC Braşov, VoI. XII, 241-252.
PACIOGLU ALEXANDRINA, 1981:
Relaţii între înzestrarea cu mijloace fixe
recoltare şi condiţionare a cartofului.
Anale ICPC

174

Braşov, VoI.

şi

productivitatea muncii la

lucrările

de

XII, 253-263.

Anale re.p.e.

PACIOGLU ALEXANDRINA, 1982:
Costurile şi consumurile energetice la transportul cartofului industrial din bazinul
Făgăraş în funcţie de mijloacele folosite.
Anale ICPC Braşov, VoL XIII, 251-259.
PĂLTINEANU RODICA, PĂLTINEANU 1.,1979:

Consumul de
Anale ICPC

apă

la cartoful cultivat în condiţiile din sudul României.

Braşov,

VoL X, 139-147.

PITICAŞ

GH., 1979:
privind gradul de rezistenţă al unor soiuri şi linii de cartof faţă de ciuperca
Synchytrium endobioticum (Schilb.).
Cercetări

Anale ICPC

Braşov, VoL

X, 159-166.

PLĂMĂDEALĂ ADRIANA, 1977:

Rezultate privind testarea
cartof.

rezistenţei

de câmp la

mană

a unor soiuri

şi

linii de

Anale ICPC Braşov, VoI. VIII, 37-43.
PLĂMĂDEALĂ B., 1985:

Orientarea răspunsului plantei de cartof şi al ciupercii Rhizoctonia solani Kuhn.
sub influenţa temperaturii şi altor factori de mediu.
Anale ICPC

Braşov, VoL

XlV, 173-178.

PLĂMĂDEALĂ R, 1985:

Câteva aspecte ale

integrării măsurilor de protecţie

a plantelor.

Anale ICPC Braşov, VoLXIV, 179-186.
PLĂMĂDEALĂ R, 1989:

Aprecierea rezistenţei tuberculilor de cartof la principalele ciuperci parazite.
Anale ICPC Braşov, Vol.XVI, 207-215.
PLĂMĂDEALĂ R, OLTEANU GH., 1978:
Influenţa

temperaturii asupra sensibilităţii
putregaiul uscat (Fusarium sp.).

ţesuturilor

tuberculilor de cartof la

Anale ICPC Braşov, Vol.IX, 173-180.
PLĂMĂDEALĂ B., MĂRGĂRIT MARIA., 1981:
Răspândirea ciupercii Rhizochtonia solani

Kuhn, în culturile de cartofdin România.

Anale ICPC Braşov, VoLXII, 159-165.
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SAD-75J:llC()lldIţi11eRS.Rornamia.

STAMATE
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Influenţa "'5U'"
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ICPC Hrasov.
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REICHBUCH
COPONY
980:
Optlmllzarea fertilizării ",'-'",etc" de cartofîn Podişul Suc:evf:L într-o

de

de

durată

asupra

1977:
a fiUJl1zelor)

1977:
He;.:amerl1i!IS sp.)

Anale
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1Jl<:t;,VV,

al gandaculm

Vol.VIII, 145-149.
Anale rcpc

ŞERBĂNESCU MARIANA, 1981:
Contribuţii

la stabilirea unei metodologii de determinarea eficienţei economice a
desimii de plantare a cartofului.
Anale ICPC Braşov, Vol.XII, 229-240.
ŞERBĂNESCU MARIANA, 1982:

Interpretarea tehnologiilor de cultivare a cartofului prin teoria grafelor.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

XHI, 271-278.

SIMIONESCU 1., SĂPLĂCAN L., STĂNILĂ T., HAGIANU 0.,1977:
Contribuţii la stabilirea tehnologiei de cultură a cartofului pe terenurile în pantă, în
condiţii de mecanizare cu minim de lucrări.
Anale ICPC Braşov, VoLVIII, 89-99.
SIMIONESCU 1., SĂPLĂCAN L., STĂNILĂ T., BRIA N., HAGIANU 0., LANGU
0., 1978:
Date noi privind tehnologia culturii cartofului pe terenurile în pantă cu minimum
de lucrări.
Anale ICPC

Braşov, VoI.

IX, 119-130.

SIMIONESCU 1., BRETAN 1., COPONY W., PAMFIL GH., 1980:
Posibilităţi de valorificare superioară a potenţialului de fertilitate a solului în vederea
obţinerii unor producţii mari de cartof în zona pedoclimatică a judeţului Cluj
(Comunicarea I).
Anale ICPC

Braşov, Vol.XI,

83-109.

SIMIONESCU 1., COPONY W., PAMFIL GH., IANOSI MARIA, BRETAN 1., 1980:
Posibilităţi de valorificare superioară a potenţialului de fertilitate a solului în vederea
obţinerii unor producţii mari de cartof în zona pedoclimatică a judeţului Cluj
(Comunicarea a II-a).
Anale ICPC

Braşov, Vol.XI,

111-126.

SIMIONESCU 1., CHIOREANU DOINA, DROCAŞ 1., GOIA v., BREDT H.,
MITROIo.,1981:
Rezultate preliminare cu privire la influenţa unor lucrări agrofitotehnice efectuate
la cartof asupra tasării solului şi a umidităţii.
Anale ICPC Braşov, Vol.XII, 85-102.
SIMIONESCU 1., STĂNILĂ T., SĂPLĂCAN L., HAGIANU 0., BRIA N., 1981:
Comportarea în lucru a maşinilor şi utilajelor adaptate pentru cultura cartofului pe
direcţia curbelor de nivel.
Anale ICPC Braşov, Vol.XII, 103-114.
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ŞIPOŞ

GH., CRISTEA F., 1980:
Fertilizarea asigură o mai bună valorificare a apei de
Anale ICPC

Braşov, Vol.XI,

către

cultura cartofului.

209-216.

ŞIŞEŞTI 1.VL., CANTAR F., CREŢU A., MĂRĂcINEANU FL., MĂZĂREANU 1.,
NAGY Z., NEGUŢI c., SCURTU D., 1977:
Sinteza cercetărilor privind regimul de irigare la cartof pe zone pedoclimatice şi
scopuri de cultură.

"Anale ICPC Braşov, Vol.VIII, 101-114.
STĂNILĂ T., HAGIANU D., CSILSERF., 1981:
Cercetări

privind mecanizarea lucrărilor de arat şi de pregătire a patului germinativ
în cultura cartofului pe terenurile în pantă în sistem antierozional.
Anale ICPC Braşov, Vol.XII, 133-143.
TAMAS L., FRÎNCU GEORGETA, BREDT H., GEAMĂNU LIDIA, BÎRNAURE V,
AXINTE M., NEGREA 1., SCURTU ELENA, 1980:
Rezultate preliminare privind prevenirea şi combaterea îmburuienării târzii în
cultura cartofului.
Anale ICPC Braşov, Vol.XI, 283-289.
TAMAS L., GEAMĂNU LIDIA, BÎRNAURE V, ŞARPE N., 1980:
Cercetări orientative privind combaterea buruienilor perene în cultura cartofului.
Anale ICPC Braşov, Vol.XI, 291-296.
TAŞCĂ GH., STOIANOVICI ILEANA, FRÎNCUV., 1981:
Influenţa

tratamentelor post recoltă cu produse fungicide şi de condiţionare asupra
menţinerii calităţii cartofului de consum.
Anale ICPC Braşov, VoI. XII, 175-179.
TAŞCĂ GH., FRÎNCUV., BIBICU MIRUNA, 1987:
Eficacitatea unor fungicide româneşti asupra reducerii atacului de putregai uscat
(Fusarium spp.) pe durata păstrării cartofului de consum.
Anale ICPC Braşov, Vol.Xv, 163-172.
TEODORESCU c., 1978:
Din istoricul culturii cartofului în Ţara Bârsei la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al.XIX-lea.
Anale ICPC Braşov, Vol.IX, 205-208.
TOADER v., BERINDEI M., MITROI FELICIA, 1989:
Cercetări privind încolţirea cartofului pentru sămânţă din categorii biologice
superioare.
Anale ICPC Braşov, Vol.XVI, 43-57.
Voi. XIX

179

"vlt.ucn

CenJOZlOmOld caulblC de

ICPC

asupra p[()du:cţiei de cartof.
93-109,

Anale ICPC LH<""V'V,

1985:
În zona de

clasa A în mrHalrea
tiraşov,

180

Vol

143- I49.

ANEXA C - PERSONALUL ŞTllNŢlFIC~TEHNIC ŞI ADMINISTRATIV
DmEC'TOR INSTITUiT
Dr~

dac.
Dr. doc.
Dr. ing.
Dr.

Popovici Ioan
Berindei Matei
Gorea TiEmasie
Mănaiiu Ioan

-

Dr. ing.
Dr. ing.

Gorea Tanasie
Draiica Constantin

- 1990 - 1991
- 1991- prezent

.

1967 - 1977
1977 - 1981
1981 - 1989
1989 - 1990

.

DIRECTOR ADJUNCT STIINTIFIC
Of. dac.

Dr. ing.
ing.

Berindei Matei
Draica CollStimtin
Olteanu Gheorghe

- 1967 - 1977
- 1987 - 1991
- 1991 - prezent

DIRECJORADJUNCT TEHNIC (Inginer şef)
mg.
Dr:. ing.
ing.
ing.

Mănoili Victor

- 1967 - 1974

Ruga Ovidiu
Gorea Tanasie
Tecuşan Valetriu
Gherman Mire.ea

- 1974 - 1977
- 1977 - 1980
- 1980 - 1990
- 1990 - prezent

DIRECTORADJUNCT ECONOMIC (Contabil şef)
Ee.
Ee.
ŞEFI

Marcarian Ctriniş:or
PO}) Septimiu

,. 1967 - 1980
- 1980 - prezent

LABORATOARE - CERCETARE

LABORATORAGROTEBNICĂ

- Inginer horticol
Dr.
llmoşi Sigismnnd
LABORATORAMEUORARE
Chim Sorin
- Inginer horticol
LABORATOR FIZIOLOGIE,.CHIMIE
Olteanu Gheorghe
LABORATOR MECANIZARE
Dr;
p()pescu Aurelian
VolXIX

- Inginer agronom-biochimist
- Inginer mecanic

un

LABORATOR PROTECŢIE
Dr.
Plămădeală Boris
- Biolog
LABORATOR ÎNMULŢIRECLOl'lALĂ-APC
Dr.
Man S i m i o n - Inginer agronom
LABORATOR CERCETARE sĂMÂNŢĂ
Dr.
Draica Constantin
- Inginer agronom
LABORATORECOl'lONUE-ORGA:NIZARE
Dr.
Mezabrovsky Iosif
- Inginer agronom
LABORATOR PĂSTRARE- VALORIFICARE
Dr.
Mureşan Sabin
- Ingineragronom
LABORATOR GENETICĂ
Boţoman Gheorghe
- Inginer horticol
LABORATOR VIROZE
Dr.
Cojocaru Nicolae
- Inginer agronom
SEFIFE~~ESISECTOARE-PRODUCTIE

"

,

FERMA CARTOFI
SigartăuValeriu
FERMA DE VACI
Bodi Moise
FERMA DE CURCI
Edu Teodor
DEPOZIT DE CARTOFI
Marcarian Sorin
ATELIER MECANIC
NecşulescuVirgil

ECONOMIC FINANCIAR
Popa Octavian
Vulcu Nicolae
OFICIUL DE CALCUL
Pamfil Gheorghe
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- Inginer agronom
- Inginer zootehnist
- Medic veterinar
- Inginer mecanic
- Inginer mecanic
- Economist
- Economist
- Inginer mecanic

Anale I.epe.

Anexa C - li'eysollatut ştiinţiJic, teltnic şi administyativ

FERMA DE. FURAJE

Frincu Victor

- Inginer horticol

PERSONAL, CU STUDII SUPERIOARE - CERCETARE
LABORATORAGROTEHNlCĂ

FrÎncu Georgeta
Ianoşi Maria

- Inginer horticol

Mitroi Dumitru

- Inginer agronom

- Inginer horticol

LABORATORAMELlORARE
- Inginer horticol
Chiru Nicoleta
Cupşa Adriana
- Inginer agronom
- Inginer agronom
Toader Viiorel
LABORATOR FIZIOLOGIE - CHIMIE
- Inginer chimist
DeişoreanuAnca
-Inginer agronom
Sin Livia
LABORATOR PROTECTIE
Boţoman Constanţa
- Inginer horticol
- Inginer agronom
Ctulei Ana
Donescu Daniela
- Biolog
Enoiu Maria
- Inginer horticol
LABORATOR ÎNMULŢIRECLONALĂ -APC
linga Ioan
- Inginer agronom
LABORATOR CERCETARE. SĂMÂNTĂ
Oprea Romulus
- Inginer agronom
LABORATOR ECONOMIE - ORGANIZARE
NanIoan
- Inginer agronom
LABORATOR PĂSTRARE.- VALORIFICARE
Donescu Victor
- Inginer agronom
Solovăstru Raluca
- Inginer chimist

.
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LABORATOR GENETICĂ
Bozeşan Ioan
Golaşu Daniela
Golaşu Gheorghe

- Inginer agmnom
- Inginer agmnom
- Inginer agmnom

Hermeziu Radu
- Inginer horticol
Pop Lucreţia
- Inginer agmnom
Rogozea Maria
- Inginer agmnom
LABORATOR VIROZE
Bran Ştefan
- Inginer agmnom
ACTIVITATE PRODUCŢIE MECANIZARE -APM
Uszoges Andrei
- Inginer mecanic
LABORATOR CERCETARE FURASE
Dr.
Maruşca Teodor
- Ingineragronom
Şerbănescu Mariana
- Inginer agmnom
LABORATOR CERCETARE CEREALE
Blebea Ioan
- Inginer agmnom
- Inginer agmnom
Tican Cornelia
DEPARTAMENT ADMINISTRATIV
- Pmfesor
Draica Domnica
- Inginer agmnom
KissAngela
PlămădealăAdriana
- Inginer horticol
LABORATOR TESTARE VIROZE
Mitroi Felicia
- Inginer ag.ronom
LABORATOR CERCETARE LĂZAREA
Bartis Anton
- Inginer agmnom
LABORATOR CERCETARE LUCINA
- Ingineragronom
Manolache Maria
LABORATOR CERCETARE CODLEA
Bianu Angelica
- Inginer horticol
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PERSONAL CU STUDD SUPERIOARE - PRODUCTIE
,
.FERMA CARTOFI
Macavei Viorel

ATELmRMECANIC
PopaSpiru
ECONOMIC FINANCIAR
Bucşa Cannen
Cucerzan Petru
Neagu Elena-Nuţi
Florin
OFICmL DE CALCUL
Luţescu Marius

- Economist
- Inginer Mecanic
- Jurist consult
- Inginer mecanic
- Inginer horticol
- Inginer mecanic
- Inginer sistem

LABORATOR CERCETARE LUCINA
Manolache Gheorghe

- Inginer agmnom

PERSONAL TEHNIC - CERCETARE
LABORATORAGROTEHNJICĂ

Constantin Nicolae
Domokos Ludovic
MeteşPetru
Meteş Tereza

- Agricultor

Rusu Comelia

- Tehnician agIllcol

LABORATORAMELIOJlARlE
GinfăleanuNicolae

- Tehnician a~icol

Hermeneanu Maria

- Tehnician bOIt!CliJ(

MimnPavel

- Tehnician agrIcol

Margareta
Sbitra:a Heide

:fibLXfX

LABORATOR FIZIOLOGIE - CmMlE
Avram Virginia
-Laborant
'- Tehnician
Olteanu Margareta
Roman Viorica
.- Laborant
-Tehnician
Sfarc Ioana
LABORATOR MECANIZARE
Luca Traian

.

- Tehnician agricol

LABORATOR·PROTECŢIE

Curea Victoria

- Tehnician horticol

ManciuleaAlexandra

- Tehnician

Schuster Mihai

- Tehnician agricol

Vuku Lucica

- Agricultor

LABORATOR ÎNMULŢlRECLONALĂ-APC
Clinciu Ioan
- Tehnician agricol
Costea Eugenia
- Horticultor
Costea Ovidiu
- Zootehnist
lova Ioan
- Tehnician horticol
Plaviţiu EmanoiI
- Agricultor
Şerbu Ioan
- Tehnician horticol
Tatomir Ioan
- Tehnician agricol
LABORATOR CERCETARE sĂMÂNŢĂ
Sima Georgeta
- Tehnician agricol
LABORATOR ECONOMIE ORGANIZARE
Marinescu Marin
- Tehnician agricol
Ţenţea Elena
- Agricultor
LABORATOR P ĂSTRAREVALORIFICARE
- Tehnician
Ferenczi Emest
- Tehnician agricol
TomaTănase
LABORATOR GENETICĂ
- Tehnician
OlamAugustina
- Tehnician agricol
Spînu Florin
LABORATORVlROZE
Florea}\na
- Telmician horticol
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LABORATOR CERCETARE CEREALE
GrozaEmil

- Tehnician agricol

DEPARTAMENTADMINISTRATIV
Munteanu Aurora

- Tehnician horticol

LABORATOR TESTARE VIROZE
Gogancea Ioan

- Tehnician horticol

Miron Elena

- Tehnician agricol

Scripcaru Maria
Weiss Margareta

- Tehnician
- Tehnician agricol

LABORATOR CERCETARE LĂZAREA
Becze Ladislau
Domokos Laszlo
Lorincz Antal

- Tehnician
- Tehnician agricol
-Tehnician

PERSONAL TEHNIC - PRODUCTIE
,
FERMA CARTOFI
Duca Dumitru
FERMA DE VACI
Voinescu Gheorghe

- Tehnician
- Tehnician agricol

FERMA DE CURCI
Vlad Nicolae
zootehnist
APROVIZIONARE- DESFACERE - TRANSPORT
Ardeleanu Iustina

- Merceolog

Cipariu Elena-Silvia

- Contabil

Şuraru Valentin

- Merceolog

CONSTRUCŢII

Creangă Marcela

VoI. XIX

- Tehnician

ECONOMIC .FINANCIAR
Ciomei Camelia
EduElena
Mihăilă Doina

Puia
Secară Rodica

-Contabil
- Inspector personal
-Contabil
- Planificator contabil
leltlmcmD veterinar

TodorElena

- Lucrător economist
- Planificator
- Tehnician

Ungureanu Gabriela

-Contabil

VaIga Lenuţa

-Contabil

Şerban Suzana

CANTINA
Tudor Maria

- Tehnician agricol

linga Angela
OFICIUL DE CALCUL
Alexandru Mirela Gabriela

- Ajutor programator

Puia Marianne

- Ajutor progrnmator

Suărăşan Ileana

- Tehnician agricol

Toma Ramona Liliana

- Ajutor programator

FERMA DE FURAJE
Barbă Florin

188

- Tehnician agricol
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rr ACTIVITATEA
IIl DE CERCETARE
COLABORATORI

DEPARTAMENTE

[
UNITAŢIDE

CERCETARE SI
,
DIN

PRODUCERE
)
CARTOF SĂMÂNŢĂ

INSTITUTE DE

TEHNOLOGIE SI
,
MECANIZARE

ÎNVĂTĂMÂNT
,

INSTITUTE DE

ÎNVĂTĂMÂNT
SUPERIOR
,
SI
CERCETARE
DIN ALTE
,
ŢĂRI
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J

( FIZIOLOGIE-BIO~HlMIE-l
BIOFIZICA

ŞIDGEH

SUPERIOR SI
DINTARĂ
,

AMELIORARE

[

PROTECŢIE

)

J

[

PĂSTRARE SI
,
INDUSTRIALIZARE

I

I

ECONOMIE SI
ORGANIZARE

)

Anale IC.PC.
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ACTIVITATEA
INSTRUIREA
lL!ERSONALULUI

1

I

»

PRODUCĂTORI

INDIVIDUALI
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lnjjulţalrea în

1967, la Braşov, a Institutului Cercetare şi Pn)dtlcţJ,e a Carto!fu!ul,
la cercetarea
a constituit o necesitate obiectivă a alinierii cercetării ştiinţifice
ŞtillllţJlÎ1(:ă din ţările cu tradiţie în cultura cartofului.
acest
valoroase
celrcetarll şt:nnţltlce româneşti în domeniul
s-au concentrat întrun pu1tenaic ins:titllt şiinţific de cercetare care, deşi la
de o mCldestă
materială, a aUI,Ula.', în mod fericit, un valoros corp de ce'rc~~tă1torl, c!oord(m~lt
pClrsonaLJtiJlţl de
în România.
intnnţăr'll II1Stiitut:uhli a coincis şi cu prima prClmC)ţle de mg,me:n rrleCimi,~i
ag'oc1ollal Unjv~lrsiltăl:ii "Transivania" din Braşov,
ce a deschis ,...Arhlp '''''''1 :I:i:UC:tulxl~;e
colatloran atât pe
cercetării ştiinţifice, cât şi pe linia 'netr"'ri, studeJaţlJlor. Cu această
mulţumim, cu
institutului
acordat mstrulrn
st'Jldenţllor Un.lV~lrSJltăţll noastre.
ne
cu faptul că cen:.:etă:rile ştiinţiitce, lucJrările p!llblicate,
precum şi personalităţiledin Institutul Dvs. sunt
cercetătorii
Ne-am
atunci când multe
lm,tlulltulm Dvs. erau semnalate în buletine mtonmatlve ulteJma:ţlOlnale
cultura cartofului
ale Institutului în
biblioteci
CCliec)ti'vul de
ai Institutului a
an
an cu
învăţământul
printre care şi de la Unlvţlrsltaltea noastră.
Sunt{lm COJ1VlnSl că aceştia vor
în
ŞI
acestui
lmpo,rt,mt for
românesc.
acest moment jubiliar şi emoţionant, adl11C(~m m~lsalul între~;ull11i r.()lp'r.tlV
Jniversltăţii "Transilvania" Braşov, al cadrelor ClIClactlc e, sluClen1ţHclr
din cele 9
ale Universităţii. Vă felicităm
activitate desfăşurată până în prezent şi dorim tuturor celor care lu(~reaz;a,
sau
indirect, în cercetarea ştiinţifică din domeniul culturii carl:ofuhli
succes, sănătate şi
de muncă. Vă urăm sărbători fericite şi tr3ldi1ţionalul "La
!".
1

SENATUL UNIVERSITĂŢII "TRANSILVANIA"
Brasov.17.XII.1992
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Mesaj din partea Staţiunii de

Cercetări

Agricole Livada

STIMAŢI COLEGI,

Aniversarea a 25 de ani de prodigioasă activitate a Institutului de Cercetare şi
a Cartofului Braşov, ne oferă prilejul de a văadresa expresia înaltei noastre
aprecieri faţă de importanta contribuţie a Instituţiei dumneavoastră la dezvoltarea ştiinţei
agronomice în general şi la rezolvarea aspectelor tehnologice ale culturii cartofului, cu
lmpl1Caţ:ll deosebite în asigurarea hraneipopulaţiei
noastre.
Anul 1967 a marcat un moment cotitură în abordarea problematicii activităţii
cercetare şi producţie la cultura cartofului, tehnologia naţională dobândind prin
înfiinţarea Institutului suportul ştiinţific adecvat dezvoltării permanente şi progresului

Producţie

această

,",UlLUla.

Preocupat de rezolvarea aspectelor tehnologice zonale în arealul de răspândire a
caJrtofului, Institutului i se datorează înfiinţarea, în anul 1980, a celor cinci staţiuni de
acestea la rândul lor beneficiare ale unei îndrumări
cercetare şi
ştijmţi.fic:e de
nivel, contribuind din plin la succesul cultivării acestei plante în
tin]e,..,,?,le zone ecologice ale României.
Sărbătoarea de
dragi colegi, ne umple inimile de bucurie. Chiar dacă suntem
delJar1te în spaţiu, ne simţim alături de dumneavoastră, părtaşi la satisfacţiile pe care le
aveţi ca urmare a unei activităţi bogate, desfăşurată cu abnegaţie şi profesionalism în
perioada de 25 de ani de existenţă a Institutului.
Odată cu felicitările noastre pentru rodnica activitate depusă, vă adresăm urarea
a avea parte în anii care vor veni de mari împliniri, care să contribuie la dezvoltarea
neicOlltemt:ă a
naţionale, pusă în
progresului agriculturii
României.
Din partea colegilor de la S.C.A. Livada
DIRECTOR,
Ing. Mircea Santău
SECRETAR ŞTIINŢIFIC,
Dr.ing.·Paul Kurtinecz
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Mesaje de felicitare

Mesaj din. partea

Staţiun.ii de Cercetări

pentru Culturi Irigate "Dobrogea"
Valu lui Traian.
S-a împlinit în acest an un sfert de veac de la înfiinţarea Institutului de Cercetare
şi Producţie a Cartofului Braşov. Activitatea de cercetare pentru cartof este mult mai
veche în România, dar în mod organizat, în cadrul unui Institut de Cercetări de sine
stătător, abia din anul 1967. Dezvoltarea activităţii de cercetare pentru cartof şi sfeclă
(LC.e.S.) a dus la creşterea producţiei de cartof în România şi la extinderea acestei
valoroase culturi în zonele de câmpie din sudul ţării, mai puţin favorabile pentru cartof
În această perioadă (1970-1980), consumul de cartof pe locuitor, în România, a crescut
de la cca. 50 kg la peste 80 kg, cartoful devenind a doua pâine a ţării. Era firesc deci să
ia fiinţă un institut de cercetare specializat pentru cartof (Le.P.e.) începând cu anul
1977.
Dezvoltarea activităţii de cercetare la cartof a marcat un pas impoletal1t
înfiinţarea şi organizarea cercetărilor la cartofu1 irigat. În acest scop, începând cu
1970, în cadrul Staţiunii pentru Culturi Irigate "Dobrogea" de la Valu lui
cu
sprijinul şi sub îndrumarea institutului de la Braşov, s-au organizat cercetări ample cu
privire la cultura irigată a cartofului. Toate studiile şi cercetările obţinute de noi în
22 ani de activitate au furnizat elementele de bază în elaborarea tehnologiilor de cultivare
a cartofului în zona de câmpie la irigat. Creşterea suprafeţelor cu cartof în zonele
stepă din sud-estul ţării s-a realizat ca urmare a difuzării în producţie a rezultatelor
obţinute în câmpurile de cercetare şi a extinderii suprafeţelor irigate.
Ţinând seama de rolul şi locul ştiinţei în etapa actuală de tranziţie şi trecerea la
privatizarea în agricultură, importanţa culturii cartofului în condiţii de irigare
considerabil - în primul rând din punct de vedere economic .. cartoful asigurând
mai mari sporuri pe 1 mm apă de irigare şi profit pe unitatea de
şi f-Ji""U~'''.
În activitatea desfăşurată de noi, în cei peste 22 ani de colaborare la
de
cercetare de la cultura cartofului, am primit un sprijin permanent
de Cercetare şi Producţie a Cartofului de la Braşov, în elaborarea şi urmărirea ten1atJlCll
de cercetare, în crearea bazei materiale şi afirmarea noastră ca unitate etalon în domeniul
cercetării la cartoful irigat.
Activitatea Institutului de Cercetare şi Producţie a Cartofului din România este
cunoscută atât în ţară, cât şi peste hotare, fiind apreciată la toate nivelurile la superlativ.
De aceea, ne bucurăm şi în acelaşi timp ne onorează să facem parte din acest valoros
colectiv de cercetare şi facem eforturi să fim la nivelul valorii ştiinţifice a Institutului
de la Braşov.În acest moment de sărbătoare pentru toţi cei ce lucrează în domeniul
cartofului - cercetare şi producţie - pe lângă mulţumiri, dorim Institutului de Cercetare
şi Producţie a Cartofului din România continuarea liniei ascendente în activitatea de
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cercetare şi mtroclucere
smcey"e re:IlCltan ŞI
Din

'-'UU_Ula

Consiliului

Ştiinţific al

car1~ofullui, iar lntre~gului cCllectiv

al Institutului

S.CCI. "Dobrogea", Valu lui Traian

parte:a IltlStiitUltulllii de Cercetări pentru
Le~~undCUtlturăşi FloJriculitură
hnntvrta"ta

CCJ[Celtan:;a

caJrtofului, care a fost adus de navigatori în Euroţ:la
aliJmentclţia oamenilor,
considerat a doua
a noastra_o
o largă
în mdlust:ne,
ştiinţifi<~ă în domeniul
cartofului a
ca şi
agl~IC()le, odată cu
Institutului de
Agronomice al
eminentul nostru
acad,
Ionescu-

cartof s-au dezvoltat, începând din anul 1967, într-o
structură or~~anizatorică orOrDne. Irlstitublll de Cercetare şi
a CalLtofullJli, d;atoJrită
tehnollogte ale
a avut o
decisivă la crearea
0fE;~anlzarea SlslteITm!llll de producere a
plantat, ace~as1:ă
ale
taine sunt greu de de:5CClpent.
urmă aCltivitalte
pe bună dreptate, vorbi despre o activitate de
cul1:ura cartoiu!lll, de 65 de
care 40 de
ŞI prOrdtH~ţm

PalrtKap.lm cu mare
la aniversarea primului sfert
un;U"ld, a căror muncă de cercetare grea şi
o CUlt10,lşt\~m
o
muncă,
curlOa:~telii proj;[re:mhl! şt:imţific, n-ar fi fost posibil, ca
care vă buc:uralţl I.:lUll!1n(:;avoa:stnt
create la
cunoaştem şi apreC:leln
de
"'HUJ.Uv

ela,Doral:e de
au o
dif-ictlltatea prc)ducerii materialului de
cu valoax~e bllO!C)glC:ă.
ht,)samtară ndllcată, d,ltolntă nUl-nă:rul1111 mare de agenţi patogeni traJ1SITl1SIIbih
tut)eflcull, Dumnevoastră a
să contribuiţi Ia rezolvarea

Anale rc.pc.

Mesaje de j(!licitare

Metode eficiente de combatere a bolilor şi dăunătorilor acestei plante extrem de
importante, constituie o altă împlinire a activităţii Institutului. Nu putem încheia
enumerarea succeselor Dumneavoastră fără a aminti activitatea de pionerat în utilizarea
calculatorului electronic pentru simularea formării recoltei, în prelucrarea şi interpretarea
datelor, ca şi progresele pe care le-aţi înregistrat în domeniul biotehnologiilor. Toate
acestea n-ar fi fi fost posibile fără preocuparea pentru formarea cercetătorilor capabili
să rezolve dificilele probleme legate de această specie.
Pentru aceste realizări marcante în activitatea pe care o desfăşuraţi într-o atmosferă
de studiu şi profesionalism exemplar, permiteţi-ne să vă adresăm cele mai calde felicitări
colegiale, sincere urări de succes în nobila Dumneavoastră activitate, sănătate şi bucurie
tuturor.
DIRECTOR,
Dr. ing. Ion Scurtu

Mesaj din partea Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie
Tehnologică pentru Maşini şi Utilaje Agricole Bucureşti
Doamnelor şi domnilor,
A 25-a aniversare a Institutului de Cercetare şi Producţie a Cartofului din Braşov
ne oferă un prilej de mare onoare pentru a felicita pe toţi specialiştii din Institutul de
Cercetare şi Producţie a Cartofului care, în decursul întregii perioade de existenţă a
Institutului, şi-au consacrat întreaga lor capacitate de cercetare pentru depăşirea multor
greutăţi în ameliorarea, agrotehnica, producerea de sămânţă, valorificarea şi organizarea
producţiei de cartof în România. În această perioadă, concepţia şi metodele de cercetare
s-au caracterizat printr-un dinamism continuu, în pas permanent cu ultimele realizări pe
plan mondial, ceea ce a creat posibilitatea adâncirii cercetărilor şi diversificarea metodelor
de investigare, în funcţie de multitudinea crescândă a lucrărilor abordate care au condus
la realizări practice deosebite în cultura cartofului din România.
Vă felicităm în numele Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi în numele Ingineriei
Tehnologice pentru Maşini şi Utilaje Agricole, care s-a bucurat permanent de un prim
loc în ierarhia colaborărilor ştiinţifice în construcţia de noi maşini şi elaborarea
tehnologiilor de mecanizare în cultura cartofului. Ca urmare a acestei colaborări,
specialiştii din institutele noastre au elaborat, pentru prima dată în România, sistemul
de maşini în baza căruia s-a conceput, realizat şi omologat întrega gamă de maşini
pentru cultura cartofului, precum şi tehnologiile de mecanizare diferenţiate în funcţie
de condiţiile pedoclimatice şi destinaţie a cartofului.
Vă rugăm să ne permiteţi să adresăm tuturor colaboratorilor un sincer omagiu şi
sperăm în găsirea unor forme perfecţionate de colaborare pentru rezolvarea multiplelor
probleme, printre care definitivarea maşinilor complexe pentru recoltarea şi condiţionarea
cartofului.
iiI!.
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ne dă prilejul să remarcăm în mod deosebit creşterea
al specialiştilor care lucrează în domeniul cartofului, prin
perfecţionareapregătirii profesionale care se ilustrează prin titluri ştiinţifice obţinute,
cu menţiunea că, în domeniul maşinilor pentru cultura cartofului 7 specialişti au obţinut
titlul ştiinţific de doctor inginer. De asemenea, remarcăm numărul mare de lucrări
ştiinţifice şi articole de specialitate publicate în dOlTIeniul mecanizării lucrărilor în cultura
cartofului care însumează peste 120 lucrări în cei 25 de ani de activitate a Institutului de
Cercetare şi Producţie a Cartofului, îlTIplinire pe care astăzi o aniversălTI.
Mulţumind conducerii Institutului pentru onoarea de a fi invitaţi la această
aniversare, ca şi pentru prilejul fericit de a lua cuvântul, vă felicităm încă odată dorinduvă lTIultă sănătate şi putere de muncă, pe mai departe pentru a obţine noi rezultate de
prestigiu care să asigure în practică potenţialul productiv al cartofului în condiţiile din
România.
La mulţi ani!
DIRECTOR,
Ing. VergilGîngu
Aniversarea de

astăzi

potenţialului ştiinţific

Mesaj din partea Universităţii de Ştiinţe Agricole Cluj-Napoca
Împlinirea unui sfert de veac de la înfiinţarea Institutului de Cercetare şi Producţie
a Cartofului din Braşov reprezintă un prilej de bucurie şi sărbătoare pentru toţi cei care
şi -au dedicat întreaga lor lTIuncă şi pricepere progresului ştiinţific şi tehnic uneia dintre
cele mai valoroase plante pentru hrana omTIenilor şi pentru alte nevoi ale societăţii:
"CARTOFU~'.
Acum 25 de ani, un prestigios corp de cercetători şi-a îngemănat eforturile sub
cupola institutului de cercetări braşovean, devenit în scurt timp una din cele mai valoroase
citadele ale ştiinţelor agroITOlnice ron1âneşti, cu o puternică rezonanţă internaţională.
Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca, Consiliul profesoral al
Facultăţii de Agricultură, întregul corp profesoral şi de cercetare au fericitul prilej, la
acest moment aniversar, să adreseze cele mai sincere şi' calde felicitări colegiale
conducerii Institutului de Cercetare şi Producţie a Cartofului, întregului colectiv de
cercetători şi colaboratori care în decursul celor 25 de ani au dat strălucire cetăţii stiinţifice
a cartofului de la poalele TîlTIpei, reflectată în dezvoltarea producţiei de cartof din
România.
Dorim ca acest mOlTIent înălţător, la cUlTIpăna dintre milenii să marcheze noi şi tot
mai însemnate izbânzi în nobila activitate de creaţie ştiinţifică şi tehnică, pentru prestigiul
ştiinţei agricole rOlTIâneşti.
Decembrie 1992
În numele Senatului Universităţii
RECTOR,
Prof. dr. Leon S. Muntean
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