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INSTITUTUL DE CERCETARE SI
A
, PRODUCTIE
,
CARTOFULUI (ICPC) BRAŞOV LAA XXX-A ANIVERSARE
Constantin DRAICAI

REZUMAT
Se prezintă activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul cartofului sub
coordonarea Institutului de Cercetare şi Producţie a Cartofului Braşov, la a XXX-a
aniversare (1967-1997).
Sinteza rezultatelor până în anul 1991 este prezentată detaliat în Analele ICPC
Braşov, voI. XIX (1992). De aceea, s-a insistat asupra activităţii de cercetare-dezvoltare
din ultimii ani (1991-1997) şi tendinţe lor viitoare.
Cuvinte cheie: ICPC, cartof, cercetare-dezvoltare, aniversare.
1. ORGANIZARE
Preluând moştenirea ştiinţifică a înaintaşilor, în anul 1967 a fost fondat, la Braşov,
Institutul de Cercetări pentru Cultura Cartofului şi Sfeclei de Zahăr, transformat ulterior,
în anul 1977, în Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului (ICPC) Braşov, sub
coordonarea Academiei de Ştiinţe~ Agricole şi
Bucureşti.
Având în vedere rolul deosebit de important al culturii cartofului, în anul 1980 sau înfiinţat 5 staţiuni de cercetare specializate (SCPC Miercurea Ciuc, jud. Harghita;
SCPCTg. Secuiesc, jud. Covasna; SCPC Mârşani, jud. Dolj; SCPCTg. Jiu, jud. Gorj şi
SCPC Tulcea, jud. Tulcea), cu obiective de cercetare proprii, care şi-au desfăşurat
activitatea sub coordonarea ICPC Braşov.
De asemenea, s-a dezvoltat colaborarea cu alte unităţi
cercetare din reţeaua
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Universităţile de Ştiinţe Agricole din România.

II. ACTIVITATEA DE CERCETARE
O analiză şi prezentare detaliată a activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul
în România a avut
în 1992, la aniversarea a 25 ani a institutului (Berindei,
1992; Draica şi colab., 1992 a, b şi c;
şi colab., 1992; Groza, 1992; Plămădeală,
Mureşan şi
1992; Popescu şi colab., 1992; Ianoşi şi Crăciun, 1992;
şi colab., 992), când s-au
de prestigiu şi s-a făcut o
retrospe(:;tnră a
de
din care rea~mlntl]m urmatclan~le:
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- organizarea sistemului naţional de producere a cartofului pentru sămânţă, bazat
pe aşa nUlnitele zone închise, care a condus la eliminarea importului, începând cu anul
1974, în valoare de cca. 150 milioane USD anual şi asigurarea necesarului integral de
cartof pentru sămânţă al României până în anul 1991 (Draica şi colab., 1992, b);
- îmbunătăţirea tehnologiilor de producere şi păstrare a cartofului pe scopuri de
folosinţă (Cristea şi colab., 1992; Draica şi colab., 1992 c;· Ianoşi şi Crăciun, 1992;
Mureşan şi colab. 1992; Plămădeală, 1992; Popescu şi colab., 1992).
În ultimii 30 de ani, cercetării de la institutul şi unităţile de cercetare colaboratoare
(institut şi staţiuni de cercetare agricolă, universităţi de ştiinţe agricole şi alte unităţi) au
îmbogăţit patrimoniul ştiinţific al României cu peste 510 lucrări ştiinţifice publicate în
Analele ICPC Braşov. Lista lucrărilor publicate este prezentată în Analele ICCS Braşov,
Cartoful, voI. VIn (1969-1976), Analele ICPC Braşov, voI. XIX (1977-1989) şi respectiv
voI. XXIV (1989-1997).
De asemenea, activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul cartofului s-a finalizat
într-un număr de 70 lucrări de doctorat. Lista lucrărilor de doctorat susţinute până în
prezent este publicată în Analele ICPC Braşov, voI. XIX (1960-1991) şi voI. XXIV
(1992-1997). Aducem şi cu această ocazie omagiile şi mulţumirile noastre conducătorilor
ştiinţifici care au coordonat un număr mare de lucrări de doctorat în dOlneniul cartofului,
accentuând contribuţia deosebită a d-Iui dr.doc. Matei Berindei, membru titular al
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, a d-Iui prof.dr.doc. Gheorghe Bâlteanu şi a dlui prof. Eugen Rădulescu de la Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti, precum şi a
d-Iui prof.dr.doc. Vasile Velican şi prof. dr. doc. Alexandru Salontai de la Universitatea
de Ştiinţe Agricole din Cluj Napoca.
Activitatea de cercetare în domeniul cartofului în ultimii ani (1990-1997), ca de
altfel toată activitatea de cercetare din România, s-a desfăşurat în condiţiile tranziţiei de
la sistemul central-planificat la cel al economiei de piaţă, cu avantajele şi dezavantajele
sale. Poate mai mult decât la alte speci de plante şi animCl:le, activitatea de cercetare în
domeniul cartofului a avut mult de suferit în primii ani ai acestui deceniu din următoarele
cauze:
- lipsa de interes a agenţilor economici (cu capital preponderent de stat) pentru
contractarea şi valorificarea producţiei de cartofpentru sămânţă şi consum, în favoarea
importului. Astfel, în anul 1990 s-au importat cca. 400.000 tone cartofpentru consum,
iar în anul 1992 s-au importat peste 45.000 tone cartof pentru sămânţă, în defavoarea
producătorilor de cartof din ROlnânia;
au dereglat sistemul naţional
- desfiinţarea unităţilor cooperatiste
de producere a cartofului pentru sămânţă. Astfel, suprafaţa cultivată cu cartof pentru
sămânţă în zonele închise, din categorii biologice superioare, s-a redus de la cca. 12.500
care, cu
ha în anul 1990 la cea. 3.500 ha în anul 1991 (o reducere de peste 75%),
nu este redresată.
suprafaţa
toate lnăsurile întreprinse,
cultivată cu cartof în
particular în
peste 970/0;
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AL III-LEA

REZUMAT

Se prezintă evoluţia suprafeţei
în perioada 1960-1996. Suprafaţa cultivati cu carrofla nivel:momtial s-a Ileoo.'s cDJ.1I.U:iJmnu
până în 1989-91 (cu 25%), remarcându-se o creştere
când s-au cultivat cca. 18,3 milioane hectare. O re«JLooere mal1ma a $UiJllI3.ti~
în Europa (cu 55%) şi fosta URSS
32%J, iar creşteri seI1DJf.t11ficam~
Africa (244%), America de Sud (164%) şi Asia
După o reducere continuă până în Perioada
în perioada 1994-96 (283,49
a
perioada 1960-65 (283,70 milioane
Producţia medie mondială a crescut cu numai
ha) faţă de perioada 1960-65 (1
La nivel mondial, consumul
între 8 kg în Africa şi 80,3 kg în Europa
Volumul mondial al comeIţului
milioane tone, din care 7,3 milioane tone import şi cea.
de cca. 3.700 milioane USD.
Preţul mediu de vânzare
cartofului a fost
la export, aproape dublu faţă de preţul POmmbului şi gmtullDll.
Aceste argumente conferă ,cartofului o J1.UQr>oclaD11ă dieosebIlIlă
III-lea.
Cuvinte cheie: cartof: suprafaţă, predu«;ţIe
produ«~e
comerţ, aliment important.
AJLIl"-"UlJl.IV",

INTRODUCERE
Datorită compoziţieichimice, cartoful este consideratUlll ali,mem~oompleţ
dietetic şi uşor digestibil.
Deşi ocupă sub 5% din suprafaţa cultivată cu poJrutlllb", gdu ~ ore~ Pl1l~~
mondială de cartof (cca. 283,4
25%
mondială a celor 3 culturi (FAO, 1996, a). De aoeea,
prezinti o importmlti
1 I.c.p.e. Braşov
2
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Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Bucureşti
oI11K1!tillk llJC.lP!.C

1l.Jl'1UL.""",""-,,L,!!,Ji1,",""'.,""""""o

m(ltnd:m4 SIn:.:mnd'Jl-SC;: ne locul al IV-lea după porumb, grâu
considerat a doua pâine a omenirii.
mumIIle date statistice (FAO, 1994-96) şi sintezele
L3j~)U]" 1991;
1991; llangantileke, 1997; Schmiediche,
19971)prewădlunviitor optimist culturii cartofului pentru milen,-iul

Reatiizm:ea llJlll.MJflliIO,€b:tri lrmtab~de,) îmbunătăţireacalităţii producţiei şi a produselor
cm:IUtc~1 de mgrăşăminteşi mai ales de pesticide în vederea
dD:mmlmlllrU. oolom:n D:IOOlmlllll" :reprezintă 3 obiective majore care trebuie să rămână

.
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cOIltmluu"reprezentând, în perioada 1989-91 (17,787
~~mîaţa cn:lltMlltă în perioada 1960-65 (23,734 milioane
sU(Jf3Lia1ta cu 3% faţă de perioada precedentă
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Tabelul 3
Evoluţia suprafeţelor

Total European
Austria
Belgia-Luxemburg
Bulgaria
Cehia-Slovecia
Danemarca
Elveţia

Finlanda
Franţa

Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Marea Britanie
Olada
Polonia
Portugalia
România
Spania
Suedia
Ungaria
Total U.E
% din total

* Sursa: FAG

Voi. XXIV

8641
161
61
41
489
59
46
81
773
1628
57
80
380
321
129
2833
97
303
394
76
251
4136
47,9

I-'r..."rll"f'T1'ArI

JJL.4 ........

ha)*

U'II"' ....

1989-81
1994-96/
1989-91/
1979199419891960-65
1960-65
1960-65
1981
1996
1991
(%)
(O/o)
(%)

19601965

Ţara

de cartof in

5701
53
37
37
202
34
24
40
238
824!
63
39
161
201
168
2347
119
293
351
41
95
2316
40,6

VO"rhAAlir·

66
33
61
90
41
58
52
49
51
110
49
42
63
130
83
1
97
89
54
38
56
-

4550
33
49
41
168
39
19
41
175
516
53
23
119
176
173
1809
123
92
272
34
74
1793
39,4

1 (1),1994

53
20
80
100
34
66
41
51
23
32
93
29
31
55
134
64
127
96
69
45
29
43

-

3878
28
57
48
122
42
17
36
172
345
50
22
110
171
178
1566
88
250
206
35
71
1490
38,4

(3 şi

45
17
93
117
25
71
37
44
22
21
88
27
29
53
138
55
91
83
52
46
28
36
-
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în
ŞI
membre ale Federatiei Ruse, sunt următoarele:
,
- suprafeţe dispers~te la mici producători;
- dezorganizarea sistemelor locale sau naţionale de producere a cartofului
sămânţă, ceea ce a creat un deficit pe termen lung de material de plantat certificat;
(îngrăşăminte,
- lipsa resurselor
inputurilor
pesticide, ectllP,ament rermC)l0lb;IC

tările

:A...JU.1~L.PLlL_

milioane tone
1960-65
de cartof în

şi

a

în perioada
a
de cca. 8
(54%)
cea realizată în nPf·l"~ln'.l
Această reducere
a fost determinată de creşterea orC)QUctl'el
aşa cum s-a menţionat în capitolul 1
de rarin,..'''''...',."
animalelor în ţările
ale
a
VV,U"""'J.uu,n,u

78%),
1960-65.
perioadă, Olanda
dublat producţia totală,
Este demn de remarcat
atât pe seama creşterii
cu cartof pentru sămânţă),
ŞI pe cea a
creşterii producţiei medii,
care este exportată în procent de 75% (cartofpentru
săInânţă, cartofpentru consumul proaspăt şi mai ales produse industrializate din cartof).
semnificative sunt înregistrate în Danemarca şi BelgiaDin aceleaşi motive,
Luxemburg.
Un caz ul."""'....""...
producţia este
semnificative sunt 'i"""'''''l''r1' "1'...,'11'",,
De menţionat,
1979-8
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Evoluţia producţiei totale

Ţara

Total Europa
Austria

19601965

de cartofin Europa (milioane tooe)*
1989-81/
1960-65
(%)

19791981

1994-96/
1960-65
(%)

19941996

148,7

109,51

74

93,65

63

80,89

54

3,22

1,36

42

0,81

25

0,71

22

Belgia-Luxemburg

1,77

1,47

83

1,84

104

2,31

130

Bulgaria

0,45

0,38

84

0,50

III

0,50

111

Cehia-Slovecia

5,62

3,39

60

2,81

50

1,91

34

Danemarca

1,23

0,91

74

1,39

113

1,49

121

Elveţia

1,14

0,92

8I

0,73

64

0,64

56

Finlanda

1,21

0,63

52

0,85

70

0,77

64

Franţa

13,30

6,74

5I

5,21

39

5,93

45

Germania

34,3 I

19,47

57

1406

41

11,54

34
234

Grecia

0,47

1,04

221

1,06

225

1,10

Irlanda

1,88

0,82

44

0,58

31

0,30

16

Italia

3,85

2,94

76

2,33

60

2,07

54

Marea Britanie

7,35

6,60

90

6,33

Olanda

3,77

6,33

168

6,95

43,63

39,50

91

Sia

1,01

1,08

99

România

2,58

4,32

Spania

4,50

Suedia

1,59

Ungaria

.

86

6,68

91

184

7,50

199

3325

76

23,50

54

1,23

122

1,36

135

167

3,16

122

3,06

119

5,62

125

5,29

18

4,03

90

1,19

75

1,13

71

1,22

77

2,28

1,50

66

123

54

1,01

44

Total U.E.

76,24

54,84

72

48,25

66

46,30

61

% din total

51

50

-

51

57

-

98

22

1989-91
1960-65
(%)

19891991

a (3

şi

Anale I.c.pc.

Cartoful - A liment important pentru mileniul al II/-lea

si colah, 1996). De aselnenea,
vitamine (îndeosebi vitamina C), macro
şi microelemente conferă cartofului specificul unui aliment aproape complet
(SABATIER, 1994).
Aceste argumente au determinat creşterea suprafeţei şi producţiei de cartof, inclusiv
din Africa, Asia si
cresterea
consumului de cartofîn tările
,
,
, America de Sud unde fenomene
de malnutriţie c~uzează moartea a peste 40.000 copii/zi (SABATIER, 1994).
Consumul mediu de cartof/locuitor la nivel mondial (tabelul 6) în perioada 199192, este relativ scăzut (25 kg/loc.) faţă de 35, kg/loc. în perioada 1961-63, ca urmare a
reducerii consumului în ţările puternic dezvoltate;
cuprins între 8 kg/loc. în Africa
şi 80,3 kg/loc. în ţările VE (FAD, 1995, a).
Tabelul 6

de cartof
Specificare

1961-63

nivel mondial
1991-92

1991-92/
1961-63
%

TOTAL MONDIAL

35,1

25,1

72

Africa

4,9

8,0

163

America de Nord
şi Oceania

49,1

47,5

97

a

*
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pentru
196
ridicat consum se înregistrează în
est (39%) şi în special în
(44%), cât şi în fosta URSS (27%);
sămânţă de la 17% în perioada 1
la
reducerea cantităţilor
13% în perioada 1991-92. Cea mai .......,.""....,""" pondere (25%) se semnalează în fosta URSS;
- creşterea ponderii
industrializate din cartof, de la 4% în perioada
1961-63 la 11% în perioada 991-92 (o creştere de aproape 3 ori). O creştere
spectaculoasă, în această
se remarcă în America de Nord, de la 2% la 41% (o
creştere
20 ori) şi în ţările
de la 4% la 15% (o creştere de aproape 4 ori);
- pierderile se
la acelaşi nivel (8%), faţă de 9% în perioada
1961-63.
în
(15%), America de Sud,
pentru păstrarea
est (1
Nord şi Europa
vest (50/0) care
de
cât şi o Cal)ac:ltate
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Utilizarea cartofului (%) la nivel mondial*
1961-62

3
TOTAL MONDIAL

42

28

Africa

74

O

5

4

1

4

9

America de Nord
şi Oceania

2

4

America de Sud

O

9

Asia

3
4
4

8
13

6

8

9

2

48

76
54
61
27
34

3
17
12
39
27

_Aliment important pentru mileniul al li/-lea

C. LJRAlC'A, C. CACIUC

Preţul mediu de vânzare, la nivel mondial, a fost de 265 USD/tonă la import şi
238 USD la export, depăsind de aproape 2 ori preţul grâului şi respectiv al porumbului.
Cel mai mic preţ de import (lI OUSD/t) este practicat de Olanda, ceea ce reprezintă
41,5% din preţul mondial, iar preţul de export este de 255 USD/t, cu 7% peste preţul
mondial. Cel mai ridicat preţ la export (312 USD/t) este practicat de SUA cu 31 % peste
preţul mondiaL
Din
prezentate,
că această cultură, cartoful, este foarte rentabilă
comparativ cu cele 2 .... n11'">r>n.. plante cerealiere (porumbul şi grâul). De aceea, supunem
atenţiei specialiştilor,
de
Guvernului României că, pentru următorii
ani şi mileniul al '-L'~-''-''CL. cartoful poate asigura stabilitatea economică a producătorilor
ŞI
unul
bază
populaţiei. Evitarea importului şi dezvoltarea
",,'t"i"'<T,fiih. de
a cartofului în România poate aduce economiei ....
500
USD anual.
<:l

1',"".,"\",1-".'1-1111""

","t'.""...,,,

CONCLUZII
Cartoful a fost, este şi va rămâne o cuI tură de primă inlportanţă pentru alimentaţie,
furajarea animalelor şi asigurarea materiei prime pentru industrie.
Dezvoltarea activităţii de industrializare a cartofului, o cerinţă solicitată de creşterea
nivelului educaţiei şi reducerea timpului aferent pregătirii alimentelor în familie, va
asigura stabilitatea producătorilor, asigurarea permanentă cu cartof, creştera
randamentului de utilizare prin diminuarea pierderilor, creşterea valorii adăugate şi a
profitului.
Fără îndoială, cartoful va constitui un aHment important pentru mileniul al III-lea.
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POTATO - A STAPLE FOOD PRODUCT FOR THE 3RD MILLENIUM
Abstract
It is presented the evolution of area, potato yield and potato production in the
world and Europe during the period 1960-1996. The world potato area decreased
continuously till1989-91 period (with 25%) being registered a small increase of3% in
the last period (1994-96) when were cultivated 18.3 million hectars. Agreat decrease
was registered in Europe (with 550/0), the former Sovjet Union (with 32°1<», and on the
other hand significant increases were registred in Africa (244%), South America (164%)
andAsia (1280/0).
After a continuous decrease till 1989-91 (with 6%) the world potato production
obtained in the period 1994-1996 (283.49 million tons) had the same level as the yield
obtained between 1960-65 (283.7 million tons).
The average world potato yield incresed with ohly 300/0 in 1994-96. (15,51 tons/
ha) compared to the period 1960-65 (11.95 tons/ha).
At world level, the average potato consumption was of25 kg/capita ranging between
8 kg in Africa and 80.3 kg in Europe (1994-96).
The world potato trade, in the last years (1994-96), was of 14.9 million tons (7.3
million tons import and 7.6 million tons export) with a total value of 3,700 million
USD.
The world average selling price of potato, in 1994-96 was of 265 USD/ton for
import and 283 USD/ton for export.
These arguments/offer a very important role of potato as a staple food for the 3rd
millenium.
Keywords: potato, potato area, potato yield, potato production, potato utilization,
potato trade.
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Tabels:
1. The most important potato countries in 1996 (over 250,000 ha)
2. The contribution of the most important potato countries on the world potato
production in 1996 (over 30 tons/ha)
3. The evolution ofpotato area in Europe (xOOO hectars)
4. The evolution ofpotato yield in Europe (tons/ha)
5. The evolution of potato production in Europe (luillion tons)
6. The evolution ofpotato consumption at world level (kg/inhabitant)
7. The utilization of potato at world level (%)
8. The trade volume ofpotato between world in the 1991-95 (average)
Figures:
1. The evolution of world potato area (xOOO ha)
2. The evolution ofworld potato yield (tons/ha)
3. The evolution ofworld potato production (million tons)
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PRIORITĂTI
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,
,

DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA LA CARTOF
OLTEANU GRI, DRAICA C.I, PAMFIL GH.I, PLĂMĂDEALĂ B.l, BOZEŞAN LI

REZUMAT

Lucrarea scoate în evidenţă în mod sintetic priorităţile în cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică la cartof. Sunt prezentate tendinţele mondiale şicele mai
importante aspecte urmărite în cercetările din România, în genetica şi ameliorarea
plantelor, fiziologie, producerea cartofului pentru sălnânţă, protecţia culturii,tehnologie
şi mecanizare, valorificare, economie. şi organizare. Sunt semnalate punctele forte,
slăbiciunile, oportunităţile şi principalele constrângeri în activitatea de cercetaredezvoltare la cultura cartofului.
Cuvinte cheie: cartof, priorităţi în cercetare, genetică, ameliorare, fiziologie,
tehnologie, calitate, protecţia culturii.

recente în crearea de linii şi soiuri cu performanţenOllcate,
tehnicilor biotehnologice în producerea cartofului pentru sămânţă liber
virotice,
v
...,
tehnologiilor integrate de cultivare şi controlul agenţilor patogeni, a
vv..
şi a buruienilor au generat modificări esenţiale în ceea ce priveşte producţiile
cartofcultivate în lume (Draica şi Caciuc, 1997). Aceasta,
cu
.........'.........'.. . tehnicilor şi tehnologiilor precum şi restricţiile legate
şi protecţialnediului, au condus la mutaţii importante
e1ectuate în
perioadă,
mai ales în strategia Cel"Ce1tarJllo1
şi
1997;
în ţările mari
mlCş()ralre continuă a rl1 T'::>1"""''1\1-"",
Sunt
40-50 t/ha este
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aU apărut probielne noi cum ar fi noile rase de PVY, sau ale putregaiului brun
(Pseudomonas solanacearum) adaptat la zonele reci (Elphinstone, 1996; Mackay, 1996;
Struik sicolab., 1997).
Dezvoltarea industrializării cartofului în. ţările din. vestul Europei a stimulat
cercetările legate de calitatea tuberculilor şi de. realizarea tehnologiilor integrate. şi
nepoluante (Loon, van, 1992; .Haverkort şi Ko()man,1995;VereijkenşiJ(ropff, 1995;
Spiertz şi colab., 1996; Vries, 1996; Peters, 1996). Deasymene~, au fost încurajate
cercetările care utilizează cele mai recente realizări .• Î tehnicile experimentale şi de
ll
caJcul cum ar fi agricultura de precizie (01teanu, .1997), ingineria gelletică, detecţia
moleculară şi tehnicile de analiză (Groza, 1992; Davies, 1996; Pehu, 1996; Dinu, 1997).
În ţara noastră, în special după 1989, odată cu privatizarea agriculturii, pe fondul
unor probleme economice, tendinţa în produGţiacartofului.afost de scădere a
productivităţii şi mărirea decalajului dintre perf011.nanţeleobţinute în.cercetare şi fermele
particulare. Aceasta a dus la apariţia preocupărilor din cercetare spre activitatea detransfer
tehnologic (Olteanu şi colab., 1996; Draica, 1997).
Având în vedere că în ultimul timp s-au elaborat câteva sinteze legate de evoluţia
cercetărilor la cartofîn Ron1ânia (Draica şi colab., 1992,1995 şi·1996, DraicaşiOlteanu,
1993; Olteanu, 1996), în lucrare ne propunem evidenţiereaunor priorităţi în cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică la cartof şi în special semnalarea punctelor forte, a
slăbiciunilor, oportunităţilor (posibilităţilor) şi constrângerilor existente în cercetare.
Principalele domenii de cercetare a .cartofului la Iepe
Genetică,
şi evaluarea '..
Fiziologie şi biochimie;
Producerea cartofului pentru sămânţă şi virusologie;
U ..rd·or'+'" culturii cartofului;
enll010Q:Jle ŞI m~~can12~arle;
Prelucrarea (industrializarea)
" JJ''-<J.JlAV'"
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- Perfecţionarea metodologiilor de selecţie prin Inărirea acurateţei (standardizare)
a.vitezei de testare (automatizări).
2. PRIORITĂŢI ÎN CERCETĂRILEDE FIZIOLOGIE-BIOCHIMIE

stabilirea factorilor cauzali, fiziologici şi
biochimici.implicaţi în creştereaplantelor şi acumularea producţiei;
- Parametrizarea şi cuantificarea proceselor fiziologice;
- Elaborarea unor subl110dele noi pentru perfecţionarea modelului SIMCAR;
- Utilizarea sinlulării în conducerea agroecosistemului culturii cartofului;
- Cercetări privind fiziologia nutriţiei şi a utilizării apei în 'condiţii normale şi de
stres;
- Perfecţionarea metodologiei de lucru, automatizarea achiziţiei de date, a
monitoringului dinamicii resurselor Climatice, edafice şi biologice.
- Elaborare unui sisteln de agricultură de precizie utilizânt modelele de simulare,
sistemul informaţional geografic (GIS), sistemul de poziţionare globală (OPS) şi
teledetecţie pentru perfecţionare management a culturii cartofului.
- Continuarea

cercetărilor pentru

3. PRIORITĂŢI ÎN PRODUCEREA CARTOFULUI PENTRU sĂMÂNŢĂ
ŞI VIRUSOLOGIE
- Îmbunătăţirea tehnicilor de identificare a virusurilor şi producerea de antiseruri
specifice;
- Stabilirea perioadei optime de întrerupere a migrării virusurilor (întreruperea
vegetaţiei) în funcţie de soi şi zone Climatice;
- Studiul privind reorganizarea "zonelor închise" pe baza microzonării şi a
condiţiilor create prin privatizarea agriculturii;
- Utilizarea biotehnologiei pentru lTIultiplicarea "in vitro" a materialului liber de
viroze;
- Cercetări privind fitotehnia şi tehnologia cultivării minituberculilor.

4.

ÎN PROTECŢIACARTOFULUI

- Elaborarea unui program de avertizare a apariţiei manei;
- Supravegherea fenomenului de rezistenţă la fungicide şi insecticide a agenţilor
patogeni şi a dăunători lor;
~.
- Stabilirea patotipurilor de Synch~trium endobioticum;
- Cercetări privind sursele, persistenţa şi răspândirea inoculului prin supravegherea
(monitoringul) sănătăţii seminţei în timpul multiplicării;
- Elaborarea unei strategii integrate de control, chimice şi nechimice;
- Identificarea suprafeţelor infestate şi a speciilor şi patotipuIilor nematodului cu
chişti (NCC);
- Elaborarea unei
de control a NCC folosind soiul rezistent/tolerant,
şi nelTIatocidele;
Anale l CPe.

- Elaborarea unor metode cu mare reproductibilitate pentru aprecierea rezistenţelor
la boli şi dăunători în câmp şi laborator;
- Îmbunătăţirea metodelor de diagnosticare a bolilor.

5. PRIORITĂŢIÎN CERCETAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVAREA
CARTOFULUI
Realizarea flexibilităţii necesare elaborării unor strategii tehnologice în cultura
.cartofului.
Fertilizare:
- Stabilirea parametrilor de eficacitate a fertilizării cartofului cu referire specială
la calitatea producţiei;
- Racordarea la sistemul naţional de fertilizare.
Lucrările solului:
- Elaborarea unor variante tehnologice pentru creşterea eficacităţii resurselor
energetice.
Întreţinerea culturii:
- Raţionalizarea metodelor de combatere a buruienilor, ca elemente componente
ale unui sistem integrat.
lrigarea culturii:
- Creşterea randamentului de valorificare a apei de irigaţie prin modernizarea
tehnologiilor de cultivare şi a tehnicilor de cultivare.
Mecanizarea lucrărilor;
- Adaptarea mecanizării culturii cartofului.cu utilaje actuale şi de perspectivă în
cadrul noilor structuri de organizare a agriculturii.

6. PRIORITĂŢI PRIVIND PRELUCRAREACARTOFULUI
- Perfecţionarea, automatizarea şi standardizarea testării pretabilităţii la prelucrarea
(industrializarea) cartofului;
- Studiul pieţii privind cerinţele consumatorilor faţă de produsul din cartof;
- Posibilităţile de diversificare a produselor din cartof.

7. PRIORITĂŢI ÎN CERCETĂRILE DE ECONOMIE, ORGANIZARE ŞI
MARKETING
- Studii privind microzonarea culturii cartofului în condiţiile privatizării agriculturii;
- Studii de piaţă privind cerinţele faţă. de soi/sămânţă pentru fundamentarea şi
dimensionarea activităţii de ameliorare şi producere de sămânţă;
- Organizarea fermelor şi posibilităţile de înfiinţare de asociaţii specializate în
cultivarea cartofului;
- Elaborarea de metode simple şi rapide pentru stabilirea variantelor tehnologice
celor mai eficiente economic, în condiţiile pieţei libere.
În continuare sunt prezentate principalele puncte forte, slăbiciunile, oportunităţile
şi constrângerile semnalate în activitatea de cercetare-dezvoltare la cartof.
Voi. XXIV
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- Institut de itnportanţă naţională
- Calificare superioară a personalului
- Resurse. şi 40tări satisfăcătoare, în special în domeniuLtehnicii de calcul
- Existenţa departamentelor pentru toate disciplinele
- Unicul coordonator şi creator de genitori şi soiuri de cartof
- Coordonator şiproducător de cartof de sămânţă din verigi superioare
- Consultant şi organizator de instruire tehnică în domeniul cartofului
Slăbiciuni(factori

interni de favorizanţi) :

- Flexibilitate şi adaptare redusă a tematicii la cerinţele econ01niei de piaţă
- Cunoştinţe reduse în management ştiinţific
- Aparatură, echipamente şi 11letodologii depăşite Inoral
- Posibilităţi.lilnitatede documentare şi informare ştiinţifică
- Lipsa unor relaţii directe cu noii fermieri particulari
Oportunităţi (factori

externi

favorizanţi):

- Nivelul actual şi calitatea scăzută a producţiei de cartof
- Numărul mare de potenţiali cultivatori de cartof
- Lipsa cunoştinţelor tehnice ale fermierilor particulari
- Interesul fermierilor pentru cultivarea cartofului
- Cererea ridicată şi oferta scăzută de cartof
Gonstrângeri (factori externidefavorizanţi):
- Perturbarea sistemului de producere a cartofului de sămânţă
- Lipsa unor soiuri timpurii Competitive
- Deficienţe în aplicarea legişlaţiei
- Lipsa sistemului organizat de marketing
- Imposibilitatea fennierilor particulari de a aplica tehnologia
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PROMOVAREA
CARTOFULUI
Constantin DRAICAI

Lucranrea a fost prezentată Ia Conferinţa Internaţională "Inputurile agricole:comerţ
şi tehnologie"', organizată de Banca Mondială,. Bucureşti, 11-13 septembrie 1997.
Se prezintă situaţia actuală a producţiei
cartofin România şi lnodul de organizare
a activităţii de cercetare-dezvoltare,. integrat
sistem de promovare a inputurilor
agricole Ia cultura cartofidui" micat în România, prin implicarea unităţilor de cercetare
şi a Centrului Naţional de Instruire a Cultivatorilor de Cartof (sub coordonarea 1CPC
Braşov), Federaţia Cultivatorilor de Cartofdin România, S.C.Solanum Braşov (societatea
cOlnercială a Federaţiei) şi Bursa Universală Braşov (Ringul Naţional al Cartofului).
.
cheie:. cartof, sistem integrat" inputuri agricole, instruiere şi transfer
tehnolog;itc.

Cartoful este ma din principalele
agricole, situându-se, atât pe plan modial
cât şi in România, pe locul al doilea după cereale.
Datorită compoziţie.i chimice,a digestibilităţii foarte ridicate şi a cantităţii de
substanţă uscată, energie şi proteine ce se pot realiza pe unitatea de suprafaţă (depăşind
cerealele),. cartofi.d tinde să aibă m aport mult mai ridicat pentru securitatea alimentaţiei
la nivel mondial in mileniul al nI-lea.. Acest aspect este demonstrat atât de creşterea
suprafeţei de cartofcu 2,.80/0 înperioada 1994-1996 (18.277 milioane ha) faţă de perioada
1989-1991 cât şi de creşterea producţiei totale cu 5,1% în aceeaşi perioadă.(280,4
milioane tone) faţă perioada anterioară (FAO,1996).
Nivelul şi calitatea producţiei cât şi eficienţaeconomică la cartof, ca de altfel şi la
alte culturi,. S1i.1l1Ilt
de cantitatea şi calitatea inputurilor agricole, dar mai ales
de nivelul pregătirii profesionale al producătorilor de cartof.
mcmdllalla
de cca.15,3 to este de 2 ori mai scăzută
Germania, Japonia şi Suedia, de peste
Helg1ca-l.lex.ern~tnlfg, Israel şi SUA şi
aproape 3 ori mai

Voi. XXIV
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Înfiinţarea llls:bttLtulm
îndrumarea Academiei

cu alte organizaţii
- dezvoltarea .........t-u ... f·oh.
(peste 50 tone/ha).
19 soiuri sunt create în România;
- organizarea
sistem naţional
selecţie clonală, care a condus la re<:luc:eRa lInplJmmllormcepmd
- îmbunătăţirea teJmologiilor de PRKiUlCeJ:'e
- instruirea fermierilor şi
cooperatist.
Aceste elemente au
uneI p«Klucţn
anul 1986 pe o suprafaţă
Condiţiile climatice net~av()rat)lle
au condus la diminuarea pr(~gn~l"ra
realizat cea mai scăzută prcdu4~tIe

ll.
Trecerea de
începând cu anul 1990, i-a găsit
negative asupra eficienţei economice.
Prin aplicarea Legii 18/1991 s-adesitmlţat slstemllll OlJOJ)eIa1ti.st 1exl:i;I!eIJltmamre
6,5 milioane de familii au 110>"""..... 011" ......."·..11cooperativizare (1962) şi au fost
terenului, inclusiv privind cuJltivarea carbJfilllui.
Pentru a veni în spijinul O"'..,""".UJ!.......
cartofului în KOJmaJtua, h""...'''''... ",''"'u....ri de e~"-pe:nenţalcuItnmuml!on1e (:aJI1lotldmlMa:R':aJ:~ntame:ll
Franţa, Olanda, Canada, SUA şi
de Cartofdin Kom~ma
apolitică, în baza Legii 21/1924,
15 persoane juridice şi 23 persoane
prezent, numărul memOifil()r
persoane fizice (specialişti şi mai ales pnmulCă110n m«:IM4Ulb.
filiale judeţene şi zonale (figura 2).
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Figura 2
C'AR'fOF' DIN ROMANIA (FCCR)

Data ]llfi]n~ării
Apirobată de tribunal

Statutul legal

16 iilliie 1991
Sentinţa civilă

nr.] 512] .,nov. ] 99]
TriE:mnalul Braşov

dată

de

Organiz3!ţie profesională, independentă,
negwernmnentaIă, apolitică,

non patrimonială

in baza: Legii 2]/1924
legal

Bmşov"

str.,

Fundătmii

Braşov) telefon

m.2, cod 2200 (Iepe
+40 (0)68 ]5.06.47, fax+4

(0)68 15'.15.08
~'obţ]nerea

unor producţii mari şi de calitate,
competitive pe piaţanaţionalăşi internaţională."
- dezvoltarea cercetării ştiinţifice;
- promovarea progresubli tehnic;
- apăJllc1Jrea intereselor cultivatorilor de cartof.
Principiile de organiizalre

-niindependenţa

lDembrilor asociaţi, totală
democraţie şi funcţionare,. unitate de acţiune
in spiritul scopului şi obiectului de activitate"
Nov.1991

Iulie 1997

38
6

1
2.981
530

980

26.500
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IJlI"

şi !dezvoltarea:OD.\Bi :s:i.'~~e]l'D lÎJ)llre,~r:~lil n'n;njj~_ll

:prlamlow:ar:t!:a

iUIl!»uil!uriilor at!~rjc1ole la ,cultura cmrctolol\1!lJi

Transferul tehnologiilor s-a desfăşiurrat
(figura 3)
- organizarea cursurilor de instru1re 'ClI durată ;$:cutti (câteva zile)" m:edie (2-3
săptămâni) şi lungă :( 1-3 luni) in cadrul
Naţionald:e [n'Struirre alPI'oducătorilor
de Cartof, coordonat de ICPC Braşov. [n perioada 11992-1997/ au fost insitriUliţi :cca. 2000
speciali:şti,cultivatori de cartof şi producătoria)gricoli;
- orgamzarrea cimpurilor ,expern:nentale, a lomrikj)r demonsn-atiVie :şi :a ferm!elorpilot;
- organizarea de vizite, intâlniri de luc~ simpozioane judeţene.;
- organizarea simpozionului naţional~'Ziuave[de:a,cartoifiul1ui"aflat la ediţia XXI.
- :editatrea revistei Cartofu[ in România, aifllatăîn al7J-[:ea lan
- organizarea concursului "Oel mai
pI'oducător particular"" afiat la a IV-a
- organizarea simpozionului ilnltlernaţiJ.\()natÎlv,,,,-"'...'u....",
cartofului pentru sămânţă", in !colaborarecu
PERU.
De as'emenea, IepC a
"lIJlmlllţrrea rapi:dă acartofului de Sat:nairn:ţal" p!entru1pf{~mi})Vai[1ea
Pentru cmnenrCH1Hz:are:a C~1irtolfu[ijlH
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• tlhlUllolii
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~
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~
.....
~

Institutul de Cercetare şi Pn)(hlctie
Statiuni de Cercetare

34 filiale ale FCCR

Loturi demonstrative

SOLANUM
"'m'"."'"."'''' bazei materiale
- Extension
A

Centrul '''"'''...'''....''''
- Instruire
Extension

sămanţă şi

4

~ii~1f-a1i1l1ll

ii ..... 4-" ....."....,.,

consum

Tabelull
Programul cursurilor care
fi orgaRiDte la .........._.... _.. lNlall\iOJW de ImdJndn::
pentru agricultm"iprivati - ICPC BOl5fW
NI"~

Nr.
ert
1 Cultura de cartof
2

3
4

Sfeclă de zahăr

Prelucrarea sfeclei de
zahăr

Culturi cerealiere

5 Culturi furajere
6

Legume şi flori
cultivate în sere

7

Creşterea păsărilor

8
9

Creşterea vitelor

10
11
12

13

de

partidp;mti J
cun

Creşterea porcilor

Protecţia

plantelor şi a

mediului
Legislaţie fitosanitară şi
zooveterinară

Utilizarea
echipamentului agricol
Legislaţie
financiar-economică

NI"~de

- .'"

-

TiDbI
~

um

,.

~

'"

55
50

41
41

111oo

100

1

400

100
100

3
3

300
300

50

3

1lj(Q)

100
100
100

3
3
3

300
300
300

100

1

100

100

1

100

100

1

100

15

1

15

DJl@

14

Utilizarea calclatomlui
în agricultură

100

4

400

15

Credite şi rambursarea
creditelor

50

1

50

16

Management şi
marketing

50

4

100

TOTAL

.m

..

7IU5i

:ru CONCLUzn
Folosind experianţa celor mai ImpolrtaJl1te
România s-a dezvoltat în ultimii şapte
inputurilor agricole pentru cultura cartofului, UD1pllC:and
neguvernamentale, unităţi de stat sau
precum şi oaJDeJU
particulari de cartof, ca membrii ai Federaţiei (.)]Llti,wDrilor
care are 34 de filiale.
44

~lCJP..C.

-'"-'......~_ in.

coJl$ideraţie facilităţile

existente şi poziţia geografică centrală în
Ro~ Centrul Naţional
Instruirea Cultivatorilor de Cartof, coordonat de
lD~. de ~ şi Producţiea Cartofului Braşov, ar putea fi dezvoltat ca Centru
NaU!iooal pentmAgrimhma~ pentru instruirea a cea. 8.000 de cursanţi/an,existând
deja p:rogrnme pentru. iti cmsmi de instruire in diverse domenii (tabelul 1).
Pentru a pmJJ:l{W3. cit mai :rapid inputurile agricole în sectorul privat, ICPC Braşov
este ~t:săofere;:
- soiuri de cartof de
şi cu un
potenţial de producţie;
- seminţe şi m.arerial de plantaf din categorii biologice superioare la cartof, cereale,
plante fimljere" pJlamite medicinale şi
""'U'.......,,~
- material de trepIOOucţi.e cu valoare biologică ridicată la taurine (rasa Bălţată
Romineasc,i) şi
-telmologii şi st1mdii de fezabilitate pentru producerea, păstrarea şi industrializarea
JUl'U!L ......

- cmsuri de iinmuire" extJenSJlon şi asistenţă
mtîilbm~~
etc.

tehnică;

pI'()GlJlctJlon in Romania. Proceedings of the
July 7-12, 42-46.
YeartHliOk." Pro(1u(:tlon~ vot
Dr. 3/4, 36-37
SVlDJ)4lSUnn" Braşov, Romania,

~JIl.JIi::tl'lUlfj~JIlI..Jal::II_~v~~"FORTHE:

OF

AGRICE.JrIJ.JR.""..,,;r1!<.lIUfINPUTS FOR POfATO CROP
~d

The paper w:ms
at th.e
Conference "Agricultural inputs1!1radeand tocmologi'" Olganised by ilie World Bank, Bucharest, September 11-13, 1997.
It is pIeSm1ted the
potato production in Romania and the
a promotion system ofagricultural
research units, the National Training
crn[)n:Jb/mltu:m of Potato Research Institute from
Growers (FCCR), SC Solanum Braşov (a
tie(leI~lb(]&n)~ UnlvelrsaJ Stock Exchange Braşov (National
~~ltrds: I!-U"JJlI.IUi."'''''", llIll.tq~1ted svs,tenJL ....,::;,... Jl.~"".JU, ....... <.lo\Jl. inputs,

training and extention.
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1. Courses progralume which can be organized at the National Training Centre
for Private Agriculture - ICPC Braşov

Figures:
1. Research organisations in the field of potato
2.
ofPatato Growers
3. Promotion of agricultural inputs an potata crop
4. Integrated system for the prOluotion af agricultural inputs

Anale ICPC
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Cartoful tetraploid cultivat (Solanum
experimentelor biotehnologii vegetale - n1'"<=>''71n1-r..
germoplasmei în
de ...............,..

.1.\." ......"-'.

sq~enlJeie

A..."....."""""-_

sau
de

""""""""fur""","" JJţ,leneh.cl

~iJlm!l1t tn!l.nsfoImaIle3,

ale
gene
~oollJPlem
etllCleJn1a a

ca

de :!tlIJ2::Imle

de

magn~)$b:c pJrebnm!l21r."

m:mător ~::I1lJlII!iJm Plro1t{JP~,*.lor",

h'!l!l,,~1ta»1I·Ul

omtreldrL" au. tOslt prImIte

asemenea incluse in
ve2letal amlhzilt citogenetic
M(I~"!iiD.ellCa Ude.eler de culturi de

Co-c~

tamhIn fiii witrro

eqtWltelor ,~etalle elI1Ajf!!llOAfllltl:te!ri.m tUfl!J,'4IiJJ~U li
caba t:lI".m1llSJ!'~Bic
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s-au
(Sidorov şi colab., 1984) la o densitate de 2,5 x 10 5 protoplaste /lnL.
Pentru electrofuziunea protoplastelor izolate de la linia dihaploidă 19 CIP şi de la
s-a utilizat sistemul experilnental descris de
specia spontană Solanul11 chacoense
lenes şi calab. (1994). Produşii de fuziune s-au cultivat în mediul de cultură W-S-S
(Sidorov şi colab., 1984) la o densitate de 2,5 x 10 5 protoplaste / mL.
cultură W-S-S

,....,.lr... r u. .Jl ...'O'<Jl

peR pentru analiza

moleculară RAPD

a speciilor ,......,...

""1>1.11-011""

Analiza RAPD bazată pe tehnica PCR de amplificare a urmat protocolul prezentat
de WillialTIs şi colab. (1990), folosind kitul C prilneri de la Operon Technologies Inc.
(Alameda,
USA) - pentru
v. Dinu (1997).
REZULTATE
LVllcn[)m~oJ]la2an~amaterialului

lPlantule
Solanwn crUlCOenj:e

Transformarea 2eDlerica

'"

IL"'''-'''O]l.•

;n vitro

Figura 2 tuberOSUl1'l
forn1at
la 57 zile
diluţia 1 : 5.

la

dihaploidă 19 CIP de Solanum
mediul selectiv
iniţierea de
de Agrobacterium tumefaciens având

LLL~'LL~"''''U''''' pe

statistică

în sisten1 SAS (Statistical Analysis System) a eficienţei
fonnare a calusurilor transgenice şi
netransformate genetic aparţinând
.al1j''lJR.1'-' 19 CIP şi 24 CIP de Solanum tuberosum L. şi ale "nf~""~l
" ... r.'....,." ..... a JuJ~artUrrl chacoense Bitt.
că nu sunt
semnificative
cu metoda de
între capacitatea caulogenetică
C01nparatlv cu cea a
Între genotipurile
care folosesc aceste două
utilizate şi între Inetodele
Agrobacterium - pentru
v. Dinu (1997).
Pentru investigarea
genei
GUS (pentru B-glucuronidază) În
şi calusurile transgenice ale speciilor transformate genetic cu Agrobacterium
tumefaciens, s-a
activitatea genei GUS prin colorare histochimică albastrula nivelul ariilor de
Calusurile fonnate în zonele de
ale
la toate
ŞI
testate au prezentat
specifică în lnai lnult
70 % din
totală (Dinu, 1997).
Prin
PCR de analiză a calusurilor transgenice induse de la liniile ............ ""1-'1."-'"'-••'"'
19 CIP şi 24 CIP ale
şi de la specia Solanum chacoense, s-a
De aselnenea, s-a
o
,,",U!.~0t.<J.LL,,", transgenice analizate cOlnparativ cu
"M,I)'rl-'l'~",-nrt
(v.
1997).
'-'L"tJU.U.......VjL""

v'U' •. 'U' ........ L .....

....,- ..........J."-'H.

nat-..''''.... ,,',.''''..... ,,''''''
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S-a realizat electrofuziunea protoplastelor derivate de la genotipurile parentale în
de electrofuziune prin introducerea unui câmp electric alternativ de 400
V / cm pentru realizarea contactului celular de lTIembrană şi ulterior prin aplicarea de
două pulsuri de curent continuu, fiecare de 1200 V / cm, în vederea inducerii destabilizălii
membranelor celulare şi a fuziunii de protoplaste (Figura 3).
soluţia EF 13M

~r()toIPlaste

lTIezofiliene fuzionate ale liniei dihaploide 19 CIP de Solanum
tuberoswn
şi ale
spontane diploide Solanum chacoense
în
EF 131\11 de electrofuziune şi
în contact
datorită inducerii
alternativ de 400 V / CITI, după
celui de al
de
-t, ...
de 1200 V / cm.
de . . . ,'"""""''''' protoplastele liniilor oar·en1:ale
mediul
lichid (Sidorov şi
Un obiectiv
al studiilor noastre viitoare
de regenerare a
de la aceste
..:>"'-Cu"'....
de
V"",/V"'.LJ''''

1"{"\....

"111

';:;;.,-""'.L

.LHU.L.L'U.... .L

Anale rCpc.

Rezultate practice În ameliorarea

neconvenţională

a cartofitlui

Analiza RAPD pentru identificarea hibrizilor somatici şi analiza
filogenetică a speciilor parentale
S-a efectuat analiza nloleculară RAPD a liniilor dihaploide de Solanum tuberoswn
precum şi a speciei spontane Solanwn chacoense Bitt. pentru caracterizarea genomurilor
partenerilor de fuziune. Confirnlarea hibridităţii este simplă în acest caz, întrucât s-a
reuşit evidenţierea bandării diferenţiale şi complementare a produşilor de polimorfism
ADN amplificat randomizat, la analiza speciilor parentale incluse în cadrul strategiei
de Solanum tuberoswn L. şi specia spontană
de hibridare sonlatică: linia dihaploidă 19
diploidă Solanum chacoense Bitt. (Figura

dihaploide 24
5 - 1\1odelede bandare RAPD evidenţiate
5 LIMA de Solanum tuberosum L. (liniile
specia spontană diploidă Solarlum chacoense Bitt. (linia 7). Produşii
polimorfislTI ADN rezultaţi prin amplificare PCR s-au separat pe gel de agaroză 1,5 %
şi s-au colorat cu bromură de etidiu pentru evidenţiere. Pentru amplificare, s-a utilizat
primerul OPC-05 având secvenţa 5'-GATGACCGCC-3'. Comparativ, s-au utilizat
fragmentele de ADN derivate de la markerullTIolecular EcoRIIHindIII.

19

4T!lS,22

Modelele de bandare RAPD s-au analizat computerizat în cadrul pachetului de
progranle PHYLIP, în scopul realizării unui arbore filogenetic (dendrogrmTIă) care
eVloel:1ţUlza gradul de înrudire filogenetică dintre speciile analizate (Figura 6) v.
(1997). Interpretarea datelor de analiză moleculară evidenţiază faptul că specia Solanum
Birt. este apropiat înrudită filogenetic cu
dihaploide ale genului Solanum
în acest studiu. În cazul liniilor 2x de Solanum, s-au diferenţiat două "~,,
r'>rr,""''\c>r'r'po distincte
de la
două soiuri
diferite ale t:)V,;;l,;ll-::l
tuberosum L. de
Primul grup
liniile dihaploide 19
24 CIP şi 5
iar cel de
şi
Sale
Solanum tuberosum 2x.
toate
5 LIMA este cea mai ".... "."'''\,,,,t-,,
Ldt"H/VCdhJ<'-

UA'""A ..... L ' ' ' '

n- ..

..,

11.1,1"",,,,'11.
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Figura 6 - Dendrograrrlă constituită pentru analiza filogenetică a liniilor dihaploide
24 CIP, 19
4 T/18, 22 CIp' lT/19 şi 5 LIMA de Solanum tuberosum L. (liniile 1-6)
şi respectiv a speciei spontane diploide Solanul1'l chacoense Bitt. (linia 7), pe baza
prezerlţel a 30 benzi de polimorfism ADN amplificat randomizat. Distanţa genetică
111axilnă Între liniile dihaploide ale speciei SOIanU111 tuberosum L. şi specia Solanum
chacoense Bitt. a fost de 0,86.

CONCLUZII
. Metoda de hibridare
mezofiliene
r<:>c'lr'\e:>r'-rnT

<-UA'_U""-A

".""'V""''''''''''''

son1atică simetrică la

nivel 2x - 2x, prin electrofuziunea
plantulelor
dihaploide de Solanum
SP~~Cll~l C~"\r'\..."r<l"YIe:> diploide Solanum chacoense
'U ,",'U'"'''I-''''''''''''' ale
în

F".VAHJU

segregare
sau de mc:orrlPatlbllltate geIlen.ca.
acest studiu au indus o +,-"',""'{ TA,ni"':'
3.
foliare şi "'....,i'~ '...,
şi de la liniile
fost transformate 0"<:>'''''''1"''''
de caJ:usun ............... "'j;;;,"-'.................. ,
·VAV

L' ... 'VJl ..........

Anale rcpc

J(ezULTale praCllce In umell(Jruft::u fft::UJfIVt::fff'U"U"" ... ...... 1

"V.l=~"'''

4. Următoarea etapă a metodei de hibridare s01uaticăesteconfirmarea stării hibride
a materialului produs. Analiza RAPD s-a utilizat pentru caracterizarea liniilor dihaploide
de cartofşi a speciilor spontane de Solanum, pentru identificarea varietăţilor şi analiza
filogeneticăa acestora, precum şi pentru selecţia şi caracterizarea moleculară a hibrizilor
somatici interspecifici decartofîn stadiul următor etapei de fuziune. Fertilitatea hibrizilor
somatici - care urmează să fie introduşi în programul de ameliorare -este asiguratăprin
utilizarea unor specii înrudite filogenetic ca parteneri de fuziune.
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PRACTICAL RESULTS IN POTATO GENETIC MANIPULATION
RESEARCH

Abstract
The potato (Solanum tuberosum L.) has the largest potential by which germplasm
can be incorporated into breeding progrmnlnes. Wild and cultivated Solanum species
possess lnany traits which could increase the genetic variability of the potato. We used
in our study 19 CIP, 22 CIp' 24 CI~ 5 LIMA, 1T/19 and 4T/18 dihaploid breeding lines
for the introduction of desirable traits such as the resistance to Colorado potato beetle,
potato virus X, potato virus Y and root-knot nematodes from wild diploid tuber-bearing
species of Solanum chacoense Bitt. into the gene pool ofthe cultivated tetraploid potato.
We optimised
initial genotype-specific protocol used for the isolation and
protoplasts derived from dihaploid potato breeding clones. For Solanum
chacoense
we
a high yield ofprotoplasts
good
The electrofusion
protoplasts has
an
method
the
of a
ceH which contains
from two "''''1-'<.<...........''' D:arel1tal

XXIV

''''"''''"''t"'I;'''W''Hli_r\,PrH''","'i protoplasts of 19 CIP Solanum tuberosum L.
2x
Solanum chacoense
wild species, cultured in W-S-S protoplast
culture medium (Sidorov et al., 1984), one day post-fusion treatment.
5 - RAPD fragn1ent patterns
from Solanum tuberosum L. dihaploid
k ...a'::o.r\' ...',.... lines 24
19
4T1l8, 22
1T/19, 5 LIMA (lanes 1 to 6) aud Solanum
on a 1.5 %
chacoense
was ope-os
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25%

industria de prelucrare

mJJlIt:u:~de $ anual în ţări precum SUA), ameliorarea
importantă ca niciodată. Pentru că

de câteva luni sub 7,2°C,
care duce la brunificarea chipsului, din cauza
devine un important proces de control.
pn;:tatnle
obţinerea ehipsului din cartoful păstrat
fără reeondiţionări adiţionale, sunt
""'-""""""'''' ''-'''''Ul'VJIL ..

"Mf1P"1n1h'....

bU1IChJlmIre şi

fiziologiei implicaţi în LTS (incluzând
şi fIZiologică a tuberculului).
COJooenUBDJl retentor la zestrea genetică,bazată fie pe alele dominante
s1abllltaJrea gelJlolJiplJa!ui şi capacitatea de combinare. Corelaţiile
memlJtlUl (0,426<r<0,712) fac posibilă previziunea culorii
De(::ondllţIO]]lan~) şi 6
(cu sau fără recondiţionare)în condiţiile
4,4ID'C când se cunoaşte culoarea chipsului în prelucrarea
S-a consmtat un efect semnificativ pentru genotip,
temperatura scăzută.

indulcire la temperaturi joase (LTS, Low
olil:llec:t1vele de ameliorare cele mai importante
va trebui să intre curând şi în
re1Dlre~~:ml:a

circa 20-25% din întreaga
cartofeste de 55 kglanllocuitor, din

SUA
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care
suntnr~'lll,~r~~1
Cartofului, 1996). Industria americană de produse
(snack food) reprezintă o
smnă de 8 miliarde dolari anual,
care produsul chips reprezintă 47 % • Cartoful pentru
chips nu este prelucrat imediat după recoltare ci se depozitează pentru aprovizionare
adecvată şi constantă a pieţii cu chips proaspăt.
Valoarea produsului chipseste o funcţie complexă de factori privind integritatea
suprafeţei tuberculului (vătămărimecanice, boli,
20 de
tut)erCUJlUilJI (zahăr reducător, ~""""'H"'I"\'~r'1'71
factori
performanţa tehnică a
de ulei şi de apă),

A.meLIOrarea SOLuruor ae carro.r prelaDUepentru cmps cana sunt preLucrate atrect ...

fi prăjite
după o păstrare lungă şi rece, devine un
nlloelTatlLV'. Aceste soiuri au, de asemenea, avantajul că dau culoare bună produsului
când. sunt recoltate
sol rece sau chiar parţial îngheţat.

fizică şi fiziologică

a tuberculului. Mi:ltuntate:a
când vrejii îmbătrânesc
fiziologică este descrisăde cmlţ1rlUulllu ..
cu un conţinut
in zahăr.
Prelucraţi direct
chips.
de del)Ozltal~e
sub sau deasupra IUTutelor
reversie şi de obicei c-runrt :1"",
rece păstrare arată o reversie mlnll1na i( Clll10elre SUlpeilOel1Jră.).
se atinge o balansare a ZaJllaIUllllot re<lu(;allJeu,e
Pre:traîtarrlenltele cu llldlraZ100 maleu;a alJJI.lc:aite
evita defecte •..,.t"."",,.,,..,,,,,,,
păcate, asupra re(1m;ern alcm:nularn
10° C
şi

vegetaţie

u.n.JLUL:J.
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- Storage temperature andmaleic
E.G., PRITCHARD
hydrazideeffects on sprouting, sugars
color of Shepody patatoes. Amer.
72, 737-747.
lang storage
GROZA
BOWEN 13., JIANG
1997 - Chipping
rezults in the breeding process. Amer.Pot.l, 74, Abst. (sub
72,493IE,1995 Economics of
storage.
503.
n·~y".n.'I.n germoplasm
G.:P., PELOQUIN
genetic and
research.
LIOSELLE E, TAI G.C.C., '\../......
colorevaluated after harvest,
JL'\..JLU

805-815.
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Prin

sămânţa botanică (adevărată)

de cartof (TPS) nu poate fi transmis nici un
virus, excepţie făcând PSTVd, APL~ TRSV-CA(=TBRV), PVT, AVB-O şi PVY
Alte avantaje ale culturii de TPS sunt un volum mic pentru însămânţare şi transport,
existenţa fiziologică a sămânţei, indiferent
anotimp, şi o mai mare adaptibilitate ca o
consecinţă a structurii hibridului. Este susţinută ideea însămânţării directe în câmp. S-a
făcut analiza costurilor tuberculilor de sămânţă hibridă (HST) obţinuţi dintr-un sistem
de generaţii (TPS---HST 1 şi HST 1---HST2). O sămânţă cu calităţi fitosanitare şi producţii
egale cu prima generaţie în câmp, în sistemul de producere a sămânţei în generaţii
limitate, este obţinută pentru HST2.
Acest lucru face sistemul TPS foarte profitabil chiar şi în condiţiile unei mai
uniformităţi pentru câteva biotipuri hibride, excepţie făcând biotipurile specifice
produsului finaL În comparaţie cu ameliorarea pentru hibrizii interspecifici pluriploizi
şi ameliorarea pentru hibrizi interspecifici diploizi dublaţi la nivel tetraploidic
ganleţi
2n nereduşi este susţinută ideea
sistem de ameliorare aplicat doar la nivel tetraploid.
Sunt propuse strategii.
Din 14 hibrizi testaţi în SUA, într-o experienţă în 4 localităţi, incluzând cele mai
bune 5 soiuri standard, 6 au devenit o producţie mai mare şi rezistentă la mană; toate 14
au fost superioare, ca toleranţă la tuberizarea secundară şi conţinutul în substanţă uscată
şi 3 au manifestat calităţi mai bunede prelucrare (chips şi fries). O variabilitate mai
mare a fost înregistrată pentru vigoarea plantelor şi maturităţi; variabilitatea medie a
fost constatată pentru substanţă uscată şi calitatea de prăjire; şi nu s-a constatat
variabilitatea pentru forma şi aspectul exterior. Sunt sugerate unele
în
reglementărilepentru înregistrarea şi certificarea cartofului pentru sămânţă din hibrizii
produşi din sămânţa botanică.
cheie: cartof, ameliorare, sămânţă botanică.
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iar prin dezinfecţia seminţei bacteriile şi ciupercile sunt îndepărtate. Eminentul profesor
Vasile Velican menţiona de multe ori acest sistem drept metodologia producerii de
sămânţă a viitorului, sistem ce a şi fost prezentat foarte schematic de colaboratorii
Institutului de Cercetare şi Producţie a Cartofului de la Braşov în cadrul Sesiunii
Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice dedicate strategiilor de cercetare de vârf în
1980. Excepţia de la netransmiterea prin sămânţă o fac 6 patogeni virali: viroidul
tuberculilor fusiformi, PSTVd (Potato Spindle Tuber Viroid), transmis prin polen şi
sălnânţă (Grasmick şi Slack, 1987); virusullatent andian, APLV (Andean Potato Latent
Virus), transmis prin sămânţă (Jones şi Fribourg, 1977); tulpina calico a virusului inelar
al tutunului, TRSV - CA (Andean Potato Calico Stain ofTobacco RingspotVirus) sau
virusul negru inelar, TBRV (Tobacco Black Ring Virus), transmisibil seminal (Jones,
1982, pentru primul; Salazar şi Harrison, 1978, pentru al doilea); virusul T al cartofului,
PVT, ce trece prin polen (Jones, 1982) şi tulpina OCA a virusului B Aracacha, AVB-O,
sămânţă (Jones, 1982). Virusul mozaical andian al cartofului, APMV
transmisibil
(Andean Potato Mottle Virus), menţionat de De Bokx şi Van Der Want (1987) ca un
potenţial patogen prin TPS, s-a dovedit a nu fi transmisibil, în schimb, relativ recent, a
fost raportat un nou virus ce poate penetra bariera seminală - virusul îngălbenirii
cartofului, PYV (Fuentes şi Jayasinghe, 1993).
Numeroase
avantaje
din cultura prin sămânţă botanică comparativ cu
folosind culturi de ţesuturi şi minituberculi produşi în seră: volum
însămânţare,
problemelor de păstrare şi transport, cost scăzut al
tulJlef(~Ul].lOI vv.,u .......'u la acelaşi nivel fitosanitar, accesibilitatea seminţei tot
anului
(nelegată de sezon ca în cazul tuberculilor de sămânţă), adaptabilitatea sporită a unei
DOt:mtatll hibride în echilibru dinamic cu epidemiile şi variaţiile pedoclimatice comparativ
cu
genetică a
clonaI. Practic, tuberculii de sămânţă, recoltaţi după
plantarea primei serii de tuberculi produşi prin însămânţarea seminţei botanice în câmp
alte cuvinte, recoltarea la sfârşitul celui de al doilea an de câmp) din sistemul TPS,
au valoare fitosanitară egală cu recolta primei generaţii de câmp din sistemul clasic
dar costă cât
sămânţă
după 3-5 generaţii
UAU'"~AAA~A'~A clasic.
.!.VAVU',"""" AAAAUA ... y V ' ' - I .....' .....lI.JeA,
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Specificul culturii cartofului din sămânţă botanică
Cultura era întrucâtva populară în Anzi. Primele cercetări au început în anul 1959
în China, unde cultura s-a extins în zona montană de sud-vest (Song Bofu şi colab.,
1987) şi apoi în 1976 în Noua Zeelandă şi SUA (Umaerus, 1978). Soiul Explorer
(populaţii din bace de polenizare liberă recoltate din soiul Katahdin) a fost introdus pe
piaţă pentru grădinari în SUA în 1981. Centrul Internaţional al Cartofului (CIP) a pornit,
în anul 1977, o puternică campanie pentru această cultură în ţările lumii a treia şi, în
1983,68 ţări încercaserăaceastă cultură. afară de rezultatele foarte valoroase obţinute,
în ameliorare, fiziologia seminţei şi agrotehnică, de cercetătorii
Peru (Mendoza,
1985, Accatino şi Malagamba, 1982, Pallais, 1991), rezultate deosebite în ameliorare
au fost obţinute în India (Upadhya 1983).
Cel dintâi sistem practicat în TPS a fost transplantarea
răsadniţă. El a fost
ţările lumii a treia (Wiersema 1985).
a apărut
pronl0vat de CIP
semănatului direct în
conform experienţei de la ESCA Genetics (P Van Rest
1992, com.pers) pe terasele erodabile în climatul foarte
din insula lava (Indonezia),
unde semănatul se făcea în
reci, în cornet de frunză de banană, cu care seminceri
se transplantau direct pe terase. O altă variantă este cultivarea completă în răsadniţe
obţinerea
de tuberculi. Totuşi mult
mecanizarea
posibilă, este
direct în
în care se cultivă cartofîn
latJ.tucnnl diferite pe . ., ....
~
şi
în al
l-n.. LL.'u ....
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În cazul tehnologiei semănatului direct în câmp, după cum relatează Renia (1995),
prin sernănarea în câmp a 200 g TPS/ha (la 75% germinabilitate se seamănă 250-300000
seminţe/ha), se pot obţine 28-30 tone/ha tuberculi cu o medie a tuberculului de 25-30 g.
Conform acestui sistem practicat de ESCA Genetics, preţul seminţei era în 1994 de
2500 mii dolari pe tona de sămânţă adevărată în prima generaţie (costul recoltei 2650
dolari/ha sau 30000 dolari/tonă tuberculi HSTI) şi 30000 dolari/tonă de tuberculi de
sămânţă în generaţia a doua (costul recoltei 2340 dolari/ha sau 11000 dolari/tona de
A se observa că acest cost scăzut pe tonă, obţinut după două generaţii,
nu poate fi egalat
după patru generaţii în cazul producerii
sămânţă prin sistemul
cu
(100000 dolari/tona de minituberculi, iar costul recoltei - 14,50
la
acestei primei
câmp; 400
ca....."\i:i ..... ·ta la
sau
costul la recoitarea acestei nr""~"\""...
bace,
este C1e2~mlectata
,,t"1
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uuevurUlU

ŞI

umellUrureu uc:::

rtllJrtU

Schema de ameliorare este scurtă. Dezavantaje: tardivitatea hibrizilor, calitatea inferioară
a tuberculilor (ochi adânci, stoloni lungi, etc) şi neuniformitatea populaţiei. Specific:
hibrizii sunt destinaţi lumii puţin dezvoltate care recoltează bacele de polenizare liberă
şi care seamănă în răsadniţă şi trasnplantează în câmp: consumul mare de mână de
lucru nu contează, căci mâna de lucru este ieftină iar problema alimentaţiei este stringentă.
Sistemul nu a avut succes datorită calităţii inferioare a produsului şi lipsă de profit
economic într-o societate organizată.
Al doilea sistem este cel al hibrizilor interdiploidici, generaţi prin încrucişarea
T""'-"""',""T dihaploide cultivate cu specii sălbatice şi apoi tetraploidizaţi cu ajutorul
ae:;;O;VOllaI de Peloquin (citat de Golmirzaie şi
1994). Avantajele
şi
la
constau în uniformitatea foarte mare a populaţiei
Pr()Qulse.le sunt
calitate medie,
- 19
J", ...., ....""!'.... ' V ... u ...... ""..... '.......,.,

caractre comerciale ale produsului (cum este substanţa uscată şi culoarea pentru consumul
prelucrat sau aspectele exterioare ale tuberculului pentru consumul proaspăt).
Uniformitate se cere şi în maturitatea fiziologică a tufei şi în repausul seminal al
seminţelor şi tuberculilor (care trebuie să fie scurt în cazul ţărilor cu două cicluri pe an).
Timpurietatea este un alt obiectiv căci producerea de tuberculi din sămânţa botanica
prelungeşte vegetaţia cu 30 - 40 de zile. Schema de ameliorare cuprinde o schemă de
selecţie a părinţilor şi una de testare a descendentelor. Androsterilitatea este un obiectiv
de ameliorare aplicat formelor parentale. Ea elimină castrarea. Totuşi, din punct de
vedre practic-, se preferă selecţia pentru protoginie sau protandrie căci androsterilitatea
fiziologică implică complicaţii de serii alelice la combinare, iar androsterilitatea
morfologică aduce adesea anomalii în întreaga conformaţie florală.
construirea părinţilor nu se urmăreşte decât o consangvinizare parţială,
obţinându-se
degrabă pentru încrucişărilefrate - soră (SIB). Uniformitatea hibridă
FI de la
diploide (cum este porumbul) când se încrucişează un părinte
~r"""""''''''H''T cu
dublu recesiv, nu se poate atinge la cartoful tetraploid unde în general
formele parentale sunt în configuraţie simplex şi duplex. În acest consens sunt u ... +·a....,,'" <J'n1-""
şi
Mendoza (1985) care a găsit că efectul de
în
ce într-un hibrid diploid
.......-·.,PT'.r' consangvinizarea se poate atinge la cartof prin haploidie
u. ......, ........
se face
cu
de primă reducţie (FDR), se
când se reatinge nivelul tetrasOlnic. Pe
parte homC>Zl~~otare:a
fi în
şi
..... ')'Al1'"\'·Po't:> matern.
f'r,..t"lC'Q·nrr'tTl'YI11'7'Ji1rt"

L V ...

,...,o,nr\1'Y\lI""'Ji

u.V.UL'-""-'lI.f:;'V!:,L""
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Sistemul de înregistrare al soiurilor şi de certificare în producerea de tuberculi de
trebuie modificat, în sensul stabilirii procentajelor de indivizi majoritari în
populaţie pentru fiecare caracter morfo-fiziologic.
sămânţă
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Abstract
No virus can be

through True Potato Seed (TPS), except PSTVd,
PT\1, AVB-O and PY\z A small volume for seeding, storage and
of the seed regardless of the season
a
transportation, a physiological
adaptability as a consequence
hybrid structure, are other advantages of a
TPS crop.
of direct seeding in the field is supported. The cost analysis
a two
system
and HTS 1quality equal with the 1st field generation
VU''''V~.lVU system, at a cost equal with
4th or the
""""',A'\",...
is obtained for HST2. This makes the TPS system very
even
the conditions
less
several hybrid traits, except
traits
specific to
final
In comparison with breeding for pluriploidic interspecific
hybrids
breeding
diploidic interspecific hybrids duplicated at tetraploidic
system applied only to
tetraploid
by unreduced 2n gametes,
idea of a
level is supported. Strategies are proposed. Out of 14 hybrids tested in a USA 4
trial including 5 best
clonal varieties, 6 showed higher yield
earlyand
blight,
14 were superior in tolerance to 2nd growth and
showed better processing
fries). Higher variability was recorded
vine vigor and
variability was found for solids and frying
no
variability was
shape and
appearance. Some changes in
regulation
seed
hybrids are suggested.
breeding, TPS.
!'>" ..... ":::,,,",-
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multiplicarea virusurilor, permite obţinerea unui material vegetal liber de agenţi patogeni.
Celulele meristematice (0,1-0,2 mm)(figural), prelevate din plante sănătoase sau
infectate, pentru obţinerea de plante sănătoase, sunt inoculate după sterilizare, pe un
mediu Murashige-Skoog (M.S., 1962), Într-un vas steril şi apoi trecute în condiţii
controlate de lumină, umiditate şi temperatură, până la obţinerea unei mici plantule ce
va fi multiplicată (figura 2).

Anale
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lumină (figura 3,4,5). Mediul de multiplicare este M.S.(1962)(tabelul
completat cu
ANA (0,5 mg/l). Un microbutaş dezvoltă în condiţiile noastre de experienţă în medie 4
noduri în timp de 3 săptămâni, ceea ce înseamnă 4 plante noi la 3· săptămâni. Se pot
obţine teoretic 4n plante, unde n reprezintă numărul·· de cicluri de cultură, (Fouarge,
1989):
Tabelul 1
Compoziţia mediului de cultură pentru multiplicare la cartof*
Constituenţi

Iniţiere

NH4N03

Tuberizare

1650 mg/l

MgS04.7H~

KN03
KH2P04
CoC126H20
CuS04.5H20
FeS04.7H20
Na2EDTA

Microelemente

~~~~~20~=I=~~~=

otinic
Thiamină HCI
Glicină

organici

GA3
ANA

0,5

II

2.5

Chinetină

Il

30 g/l

7
5,8

-la 1000e
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IVlcoleca C111KU, Aarwna ANi Uf< ih

1Vl1~crobutasllreplantule

de ~~H.u"'~f_a~...,...~
luni de ~.u ..u ... ~IJ.~'v ....
plantule după 6 luni de
16777216 plantule după 9
de
1,7
plantule după 1 an de ~L'''''~H''''A~'''''''<L
3

I-'H.."U."' .........,

săptămâni

după 3

LLH... L .... I-" •

...,'......

3. ~~L!h.-'~~~~","""
Minituberculii reprezintă.o altă cale de producere a materialului prebază, prin
repicarea microplantelor în lnediu protejaf(serăinsect-proof) la o densitate de 200-250
plante/ml, Într-un substrat de turbă şi mraniţă în raport de 1: 1.
minituberculi poate varia funcţie densitate şi
cu
între 10-35 mm în rll ':Imp·'trn
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Avantajele acestei tehnici sunt:
-utilizarea în câmp a tuberculilor, ce posedă în mare aceleaşi capacităţi de producţie
ca şi acelaşi comportament fiziologic ca un tubercul normal;
-necesită spaţii reduse de depozitare;
>
-uşureză schimburile de material biologic între laboratoarele de acelaşi tip atât în
ţară cât şi în străinătate.
Metoda prezintă şi câteva inconveniante:
-costurile ridicate impuse de construirea unei sere "insect-proof";
-riscul de infecţie ce ar putea să apară în seră până la recoItarea minituberculilor,
afidelor vectoare, sau a infecţiei substratului utilizat (bacterii, ciuperci, nematozi);
-riscul de infecţie în câmp din momentul răsăririi până la prima stropire de
-dificultăţile tehnice de plantare în
a minituberculilor de calibru mic nA'c:n,,:.nrl
echipate corespunzător
se face
Rolot l-L. (1997).
......... "VLJ.'''...

H U A , U.....'''.....

6,7,8 - Minituberculi obţinuţi din soiuri rOlnâneşti

Cultura "in vitro" la cartof este practicată la
în ultimii ani datorită fiabilităţii
ca un mijloc sigur ce permite regenerarea genotipurilor atinse de
simplă ce contribuie
la
de sămânţă
"'-'H.J.U ..I .....
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Multiplicarea rapidă a soiurilor de cartof prin microbutăşire, introducerea
microplantelor tinere de cartof în ciclul normal de producţie necesită încă nUlneroase
manipulări (cultură în condiţii controlate, repicaj pentru transfer în seră), făcând apel la
o investiţie considerabilă de mână de lucru. Pornind de la aceste premize şi de la
experienţele efectuate de o serie de cercetători din străinătate, am încercat să iniţiem
cercetări de obţinere a lllicrotuberculilor "in vitro".
4.1. Tuberizarea "in viiTO"- Schemă experimentală
Microtuberculii sunt tuberculi de talie mică (3-8 mm 0) de formă sferică sau
alungită şi de greutate de 0,05 până la 0,15 grame, Warlop (1989). Aceşti microtuberculi
au un conţinut în azot
de
mare decât tuberculii normali.
condiţii
de cultură, microtuberculii produc minituberculi sau tuberculi
categ()fuJoI biologice superioare.
"in vitro"este pre:zelllta'tă
V"-A,..."""" ... "" .....
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Tabelul 2

Obtinerea de microtuberculi la două soiuri românesti
Denumire soi
Roclas
Rustic

Număr

Număr

Număr

Număr

plante/vas

vase
10
10

microtuberculi/vas

microtub.lplantă

27
25

1,35
1,25

20
20

Rezultatele obţinute, privind utilizarea biotehnologiilor la cultura cartofului, ne
pot evidenţia câteva aspecte pozitive în ceea ce privesc avantajele acestei tehnici.
Folosirea micropropagării"in vitro"a tuberculilor pentru obţinerea unui material
prebază sănătos se poate face în timp foarte scurt, cu un cost scăzut şi Într-un spaţiu
foarte restrâns. Microtuberculii obţinuţi au aceleaşi calităţi fitosanitare cu microplantele
din care provin. timpul procesului de producţie ei nu sunt puşi niciodată în contact cu
organismele fitopatogene, având un mediu de nutriţie cu o calitate garantată.
Microtuberculii nu necesităperioadă de aclimatizare, dar mon1entan nu se cunoaşte
bine reacţia lor
în
Tehnica de obţinere a minituberculilor a dat rezultate pozitive în condiţiile .... '"'~
metode în seră insect-proof. Această tehnică are ca avantaj principal obţinerea
u ...,....v ... u .... prebază sănătos într-un spaţiu
material ce
aceleaşi ""....
nZlOlog:lce cu a unor
obţinuţi în condiţii normale.
minituberculi este
Y-vIJ"".. J'.....v ............ de densitatea
pe metru
şi
asemenea
Totodată, suntern conştienţi de faptul că avem încă mici imperfecţiuni în ,,....,.. ...,...,,.........
producţie, ele necesitând remedieri complementare, iar tehniciile cele mai eficace
vor fi dezvoltate în urn1a unor analize economice comparative de sisteme de producţie,
ce vor fi stabilite ulterior.
jJj,..

........
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eficienţă a utilizării resurselor. Înţelegerea cauzelor variabilităţii spaţiale permite
optimizarea managementului pe întreg teritoriul luat în studiu (Jones şi colab., 1997;
Bouma 1., 1997).
Agricultura de precizie are ca scop optimizarea utilizării resurselor de sol, apă şi
a inputurilor chimice (îngrăsăminte şi pesticide) pe baze specific locale. Obiectivele
agriculturii de precizie (Olteanu şi Dudui, 1997 b) sunt:
- obţinerea de producţii mari şi de calitate, constante în timp şi spaţiu;
- optimizarea profiturilor economice;
- realizarea integrală a protecţiei mediului;
- mărirea durabilităţii sistemelor agricole.
Agricultura de precizie implică o abordare sistemică a factorilor implicaţi, biologici,
ecologici, economici şi socio-politici (Singh şi Thomton, 1992) şi are ca elemente
caracteristice spaţiul şi timpul.
Componentele principale ale agriculturii de precizie sunt:
Modelele de simulare, care constituie sisteme suport pentru decizie la nivel de
r.A1·-::n·ţ~':l unor
management ale culturilor, în vederea
şi
1989;
La
SWACROP
'J.LI-VU.LJLU.
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Lucrarea prezintă preocupările Institutului de Cercetare şi Producţie a Cartofului
(I.C.:P.C.) Braşov pentru realizarea unui sistem de agricultură de precizie.

MATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE
Aplicaţia

a fost efectuată pe terenul agricol al LC.P.C. Braşov. Datele au fost
prelevate prin digitizarea hărţilor (Scara: 1/10.000) organizatorică, pedologică şi
agrochimică (pH, azot, fosfor, potasiu şi indice de azot). Prelucrarea acestor date s-a
tăcut cu programele ESRl PC ARC/INFO ver. 3.4.2. (ESRI, 1994 a), PC ARC/VIEW
ver. 3.0 (ESRI, 1996 a), Arc View Spatial Analyst (ESRI, 1996 b). Programul de
achiziţionare a datelor a fost scris în limbajul Visual FoxPro şi programul de calcul,
analiza spaţială şi desenarea hărţilor în limbajul PC AVENUE (ESRI, 1994 b).
De asemenea, au fost achiziţionate prin scanare imagini privind diverse obiective
administrative şi profile de sol de pe teritoriul LC.P.C. Braşov.
Pentru calculul normelor de fertilizare cu azot, fosfor şi potasiu s-a utilizat
algoritmul de calcul al dozelor optim economice (DOE) elaborat de Institutul de cercetare
pedologie şi agrochimie (ICPA), Bucureşti (Borlan şi

Figura 1 - Categoriile de
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PRECISION FARMING,A NEW CONCEPT IN RESEARCHAND
AGRICULTURE MANAGEMENT
Abstract
Agriculture management is a complicated process involving knowledge,
lnanagement and coordination of factors that contribute towards production farming.
Precision farming is the methodology of correlation between agriculture
management and natural, specific, spatial soil variation. This relation doesn't concern
administrative soil parcel. The aim ofthe strategy is to optimise soil, water and chemical
input sources for obtaining high quantity and quality, constant production in integrated
soil protection and economical conditions.
In this paper is presented the interest to elaborate a precision farming project
GIS (Geographic Information Systems), soil agrochemical data and simulation
potata crap processes. The applicatian was made at ICPC Braşov with the
aimto
the optimisation offertilisatian recommendations for the cultivated species
at
and micro agrochemical parcel level, depending an the predicted production

T':>1'"1rn1r,cr

potato, potato research and eulture malna:gernel1t systems, pre:ClSlOn
modelling, GIS .

. Map of land use
2. Map of soils
3. Maps of NPK distribution at agrochemical micro-plots, well-balanced mean,
and necessary NPK fertilisation
4. NPK supplies and necessary fertilisation for 30 t/ha
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REALIZĂRI SI
, TENDINTE
,

CERCETARE
CAR1'OFULUI.
Sigismund IANOSP

În lucrare se prezintă o sinteză a rezultatelor şi a orientărilor din ultimii 30
de cercetare în domeniul tehnologiei culturii cartofului pe secvenţe şi
amplasare până la
Tehnologiile eleborate în perioada 1967-1997 se bazează pe rezultatel€ unor
ceI'cel:an foarte diverse
Ele pot fi adoptate la
concrete
nivel
solă şi soi, în
scopul
'-../~.Il.V"",
tehnologice au fost
permanent spre rezolvarea
ale producţiei, în condiţiile
şi
'H"'......
au
cele mai
rezultate eXIJerlmlentale
reactualizate.
tehnologie, sinteză.
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Pentru a obţine producţii cât mai ridicate,
şi
calitate, pe
materialului biologic şi a condiţiilor ecologice, tehnologia de
asigurată este un factor hotărâtor. Prin tehnologie trebuiesc relizate toate
.Il.~ .Il.~
necesare care permit valorificarea la maxim a factorilor biologici şi ecologici,
corectarea sau completarea lor, creând plantelor de cultură cele mai favorabile
de creştere şi dezvoltare. Din aceste
o tehnologie modernă se poate
L''''"
prin cunoştiinţe temeinice despre cerinţele biologice şi fiziologice ale Dl,mt~~lOr.
cunoaşterea perfectă a condiţiilor ecologice (climă, sol, condiţii de cultură, etc) şi a
interacţiunilor dintre aceşti
în
producţiei şi a aspectelor economice.
Pornind la concepţia de mai sus, rezultă că tehnologiile de
la elalOOrare
să se bazeze pe rezultatele unor
diverse,
la aplicare,
să fie adaptabile la
concrete
de solă şi
în
de scopul "'....
importanţa
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(direct sau indirect), cât şi aspectele social-economice în permanentă schimbare,
cercetările legate de modernizarea şi îmbunătăţirea tehnologiilor de cultivare a cartofului
trebuie să prezintă acelaşi dinamism. Nu se poate afirma că unele cercetări deja făcute,
rezultatele lor rămân valabile pentru o perioadă lungă de timp. De aceea cele mai multe
cercetări trebuiesc periodic reluate, reorganizate şi reinterpretate conform noilor condiţii
biologice (de exemplu soiuri noi), tehnice, economice, organizatorice şi chiar sociale.
Apar mereu tendinţe, concepţii sau situaţii noi, care duc la uzarea şi demodarea
tehnologiilor existente.
O privire de ansamblu asupra cercetărilor din domeniul tehnologiei de cultivare a
cartofului, în perspectiva unei perioade mai lungi ca 30 de ani, este un bun prilej de
analiză asupra tendinţelor şi realizărilor, respectiva schimbărilorşi a efectelor. acestora.
Cercetările din domeniul tehnologiei de cultivare a cartofului au o veche tradiţie
în ţara noastră. Se poate afirma că acestea au fost chiar şi primele cercetări, atât spontane
cât şi în mod organizat. Cu 30 de ani în urmă, odată cu înfiinţarea Institutului de Cercetare
pentru Cultura Cartofului şi a Sfeclei de Zahăr (ICCS) la Braşov, din care începând cu
anul 1977 a luat fiinţă Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului (cu cele 5 staţiuni
proprii din 1980), a început o perioadă nouă, când toate cercetările au fost coordonate şi
avizate de un institut de specialitate, fiind reorganizată şi cercetarea în domeniul
tehnologiei de cultivare. S-a elabol"a.tun plan tematic unitar şi s-a creat o reţea vastă de
cercetare care a cuprins toate zonyl~i;~~jnteres pentru cultura cartofului, înglobând un
număr de peste 15 institute şi universităţi<;u profil agricol şi biologic, cât şi institute şi
staţiuni de cercetare din ţară. La aceste~'0;~l1pepând din 1980, s-au mai adăugat cele 5
staţiuni proprii (SCPC) de la Tulcea, MiercurBa Ciuc, Târgu Secuiesc, Mârşani şi Târgu
Rezultatele cercetărilor din domeniultyhnologiei de cultivare a cartofului .au fost
publicate periodic în sinteze, sau pe secvenţetBhnologice, în: Lucrările Ştiinţifice ale
Institutului de la Braşov şi ale altor institute şi staţiuni de cercetare colaboratoare, reviste
de specialitate, recomandări pentru producţie,. instruiri, simpozioane, material
documentar, etc.
Sinteza rezultatelor de cercetare, în formă concretă, a fost publicată periodic prin
tehnologii cadru de cultivare, pe scopuri de producţie şi condiţii de cultură (FODOR,I.,
TĂNĂSESCU, EUGENIA 1967; BERINDEI,M., CATELL~T. 1968; BREDT,H. şi colah.
1981; IANOSI,S. şi colab. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987; IANOSI,S. 1995). Pe lângă
aceste tehnologii au apărut şi o serie de cărţi privind cultura cartofului
(CONSTANTINES~:U,şi colah. 1969; BERINDEI,M.l977; BERINDEI,M. 1984; 1985;
1995; BERINDEI,M:)CHICHEA,I. 1997; IANOSI,S. şi colah. 1987; 1997).
Din cei 30 de ani de cercetare 23 de ani (până în 1989) s-au desfăşurat în condiţii
de agricultură colectivizată şi de stat, concentrată pe suprafeţe mari, ceea ce a impus
elaborarea unor tehnologii intensive şi mecanizate. Criza energetică, declanşată după
1970 şi devenită foarte acută după 1980, a impus elaborarea unor tehnologii cu consum
mai ales consum de motorină. Necesitatea de a
cât mai redus de
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rentabilitatea culturii cartofului a impus reducerea costurilor de producţie, pe lângă
creşterea producţiei. Astfel, în perioada 1967-1989 cercetările au urmărit în mod special
intensivizarea producţiei, pe lângă reducerea consumului de energie şi a cheltuielilor.
După 1990 a apărut o nouă orientare către protecţia mediului, reducerea poluării,
ţinând cont însă şi de aspectele economice. În urma privatizării agriculturii, după 1991,
au reapărut în număr foarte mare micile proprietăţi, cu posibilităţi financiare şi de
mecanizare redusă. Această nouă situaţie a impus reorientarea cercetărilor spre a găsi
soluţii ieftine dar eficiente, mai puţin intensive, care să exploateze mai mult potenţialul
ecologic şi biologic existent.
În continuare prezentăm pe scurt, pe secvenţe tehnologice, principalele tendinţe
şi realizări din ultimii 30 de ani de cercetare.
1. În domeniul amplasării culturilor de cartof.
Zonarea culturii cartofului în România, efectuată în perioada 1957-1960, a privit
cultura cartofului în general şi a constituit ghidul în planificarea şi organizarea producţiei
de cartof. După 1967 s-a impus o detaliere a zonării ecologice a cartofului pe scopuri de
folosinţă. Cercetările pentru elaborarea acestei lucrări au fost efectuate mai mulţi ani.
Fundamentarea acestor cercetări a fost tăcută prin ampla lucrare de zonare a culturii
cartofului pe bazine specializate şi scopuri de folosinţă, începută în 1968 de un colectiv
specialişti îndrumaţi de BERINDEI,M. Această lucrare s-a bazat pe studii climatice
şi cele legate de bonitarea favorabilităţii solurilor pentru cartof, elaborate de TEACI,D.
şi MAXIM,N. În prima fază lucrarea s-a realizat la nivel de ţară, la o scară de 1:500000.
Deoarece la această scară pot apare unele erori, lucrarea de zonare s-a continuat la nivel
de judeţ, mărind precizia la o scară de 1:50000. Variabilitatea mare a condiţiilor ecologice,
dar în special a solurilor, pe arii destul de reduse şi sensibilitatea cartofului faţă de
aceste condiţii, a impus mărirea preciziei de zonare. În ultimii 10 ani s-a trecut la
microzonarea culturii la nivel de fermă şi solă, folosind scara de 1: 10000 sau chiar
1:5000. Prin microzonare amplasarea culturii cartofului se poate face cu precizie pe
cele mai favorabile sole. Se pot elimina suprafeţele necorespunzătoare, cu pante peste
7°(nemecanizabile), soIurile cu conţinut de argilă de peste 25-30 % , sau poluate.
Datorită amplasării corecte a culturilor de cartof, pe soIuri profunde, fertile şi
netasate, pote fi redusă consumul de energie şi de îngrăşăminte, pe lângă obţinerea unor
sporuri însemnate de producţie.
2. În domeniul fertilizării cartofuluÎ.
Cercetările din acest domeniu se pot împărţi în mai multe etape. Cu trei decenii în
urmă a început o tendinţă de intensivizare a prorucţiei prin creşterea treptată a dozelor
de îngrăşăminte chimice de la 40-60 kg s.a./ha spre doze de 120-180 kg/ha azot, fosfor
şi potasiu. În cele mai multe experienţe s-a urmărit efectul fertilizării organo-minerale,
utilizând gunoiul de grajd în doze de 20-40 t/ha.
După 1980 începe o perioadă cu tendinţe evidente de întensivizare a producţiilor,
prin creşterea dozelor de îngrăşăminte chimice peste valori de 250-300 kg s.a./ha, în
Datorită costurilor ridicate de
a
mari
special la azot
Voi. XXIV

de
îngrăşăminte le organice.
Pentru o fertilizare mai corectă a fost elaborat un model matematic (COF) care
stabilea dozele de îngrăşăminte în funcţie de unele elemente climatice şi analizele de
sol.
După 1990 dozele de îngrăşăminte chimice încep din nou să scadă (la nivel de
120-180 kg azot/ha) datorită creşterii preţurilor la îngrăşăminte şi din motive de protecţie
a mediului. În urma privatizării agriculturii apar fenne cu suprafeţe mici, pentru care
din nou devine
gunoiului de grajd.
Cercetările cele mai recente, pe baza curbelor de producţie, au evidenţiat că
intensivizarea
cartof, în
rând, nu dozele mari de îngrăşăminte sunt
de
ca: favorabilitatea solului, apa, calitatea
""""'o.'L"
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de treceri.
În
transferului unor
primăvară în toamnă, cu scopul de a
tasarea solului, după 1980 a fost elalborata tehnologia executării biloanelor din toamnă
sau prelucrarea arăturii
planta
alte lucrări
de pregătire a
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care sunt mai productive şi mai rezistente. O altă tendinţă în privinţa soiurilor a fost
înlocuirea celor târzii cu cele semitimpurii sau semitârzii, care au şi o tuberizare mai
timpurie şi un ritm mai rapid de acumulare, astfel recoltarea se poate începe mai devreme
şi se desfăşoară în condiţii mai bune, pierderile fiind mai mici.
Soiurile noi întroduse au fost testate întotdeauna în principalele experienţe ale
laboratorului de tehnologie, înainte de a fi generalizate în producţie. La aceste soiuri
(sau linii), s-a testat: reacţia lor la fertilizare, dinamica de acumulare a producţiei,
rezistenţa faţă de mană, densitatea optimă de plantare, sensibilitatea lor la erbicide, şi
alte aspecte, atât în condiţii de irigare, cât şi la neirigat.
Concepţiile privind densitatea optimă de plantare au suferit de asemenea o serie
de orientări în decursul celor 30 de ani de cercetare. La începutul perioadei, anii 19601970, orientarea a fost spre densităţiile mai mici de 35000-40000 cuiburi/ha, asigurând
un spaţiu de nutriţie mai mare, datorită soiurilor mai puţin productive şi nivelelor mai
de intensivizare a
reduse de fertilizare. În perioada 1970-1980, odată cu
producţiei, densităţi le de plantare au început să crească spre 55000-65000 cuiburi/ha.
În perioada 1980-1990, când s-a impus obţinerea unor producţii record, în producţie a
cu toate că cercetarea
o orientare spre densităţi chiar şi de peste 65000
la lmele
a normelor
nu a recomandat această practică, din cauza
1990, când aspectele economice au
densitatea de
a revenit la
cea 40000-45000 la
sămânţă şi 45000-55000 la fracţia
consum
,Jv,,'vV~-.J.J'vvv reSpe(~tlv 55000-60000
sămânţă.
diferenţiate şi în
grupa
şi caracterul soiurilor,
COI1CUt:1l de fertilizare (sau fertilitate a s?lurilor) şi de aprovizionare cu apă.
Extinderea mecanizării şi 'apariţia tractoarelor mai
eu pneuri mai late, a
necesară creşterea distanţei dintre rânduri. Distanţa dintre rânduri, în ultimii 3Ode
a crescut de la 62,5 cm la 70 cm, iar după 1980 la 75 cm. Creşterea distanţei de la
62,5 cm la 75 cm, a făcut posibilă reducerea considerabilă a tasării pe laturile biloanelor
şi astfel scăderea procentului de bulgări din masa de tuberculi recoltaţi cu combine,
creşterea mărimii biloanelor şi reducerea consumului de energie cu cca 17% prin
reducerea lungimii parcursului pe un hectar de la 16000 m la numai 13333 m.
I-'AUJlA"UJ.'"

5. In domeniul lucrărilor de întreţinere, executate înainte
cartofului.

şi după răsărirea

Creşterea considerabilă a bilonului şi recunoaşterea importanţei acestuia pentru
cultura cartofului, a avut ca rezultat elaborarea unor tehnologii în care s-a trecut de la
culturi fără bilon sau cu biloane mici, formate în cursul perioadei de vegetaţie, la
tehnologia în care la plantare se formează un bilon mic, iar înainte de răsărire un bilon
final, cât mai mare (peste 1000 cmp în secţiune transversaIă). Prin această tehnologie
producţia creşte şi se reduce consulul de energie şi tasarea solului prin eliminarea
repetatelor lucrări de praşile şi rebilonări.
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Vechile tehnologii pentru combaterea buruienilor au apelat la repetate

lucrări de

praşile mecanice şi manuale (3-5) urmate de rebilonări. Aceste lucrări, pe lângă consumul

suplimentar de energie şi cheltuieli, produceau o tasare a solului şi vătămarea stolonilor,
a tuberculilor şi a rădăcinilor, iar prin aceasta reducerea producţiei.
Apariţia erbicidelor şi extinderea utilizării lor la cultura cartofului, după 1967, a
început treptat să înlocuiască repetatele lucrări de prăşit şi rebilonat. Aceste erbicide
însă, mai puţin performante şi selective pentru cartof (Atrazin, Simazin, Prometrin,
Igran, Aresin, Patoran, Afalon, Gramoxone, etc), se aplicau în doze mari de 3-10 kg/ha,
producănd astfel şi o poluare a mediului, a produselor. O nouă generaţie de erbicide,
mult mai performante, cu spectrul de combatere mai mare şi selective pentru cartof,
încep să apară şi să fie întroduse în tehnologii după 1975-1980. Aceste erbicide (Sencor,
sub 100
Lexone, Agil, Galant, etc) se folosesc în doze de numai 0,5-2,0 kg/ha, sau
g/ha (Titus), sunt mai puţin toxice şi poluante. Cu ajutorul acestor erbicide performante,
calitate a solului şi un bilon mare şi afânat înainte de răsărirea
asigurând lucrări
peste care se aplică o erbicidare preemergentă (în caz de nevoie şi una
se
care nu
au nevoie de alte lucrări

consumului real
al
şi
ve~!et,ue. cât şi a unor serii de
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jnltesltar'U solului la combaterea
a nematozilor din
Globodera
1987-1989)
Gradul de infestare * in anii

Var.
nr.

Produsul
PflPi

Pi

VA"""'-'-A'-'-'" biologic, s-a
cu nematozi, s-a montat o experienţă
cu 40
cu o suprafaţă
9
a
cultivată cu
un soi sensibil la nematozii din genul Globodera. S-au determinat nivelurile de infestare
răsărire s-a
trei în
cu
pe variante, înainte
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Rezultatele privind combaterea chimică:
Analizând media producţiilorobţinute (tabelul 2) se obsearvă că, faţă de
n"",....t:l't':>r produsele Mocap + Vydate G si combinaţia Vydate G + Vydate L au etlcac~lta1te
de vedere al producţiei. Analizând evoluţia
solului
se
obsearvă că faţă de martorul netratat, nivelul de infestare este foarte semnificativ mai
dar cu diferenţe între
Cea .mai mare eficacitate prezentând CQ]nDlna~ţla
G + Vydate L.
că în
fiecărei variante se obsearvă o "'-r""C'T""'"''''
infestare, arată că
nu asigură o
V""I<',""'LU."'L"'" şi larvele
în
1-' ............. ",.....

.... U,LfVU.o.l.

S = soi

8

toate variantele. În anul "",,,,,,,,,,,·It,,,,,,,
pentru nematozi, scăderea nn,"~'I1I·I.,lrn
primul ciclu, pomindînsă
acestea reiese că
plantelor ne~ga2~d.a
mortalitatea nematozilor doar durata aS()Jl.aîmentlJllull
În cazul producţiilor
folosind soiul Desiree, 11"""'1.1 ""'1''''''''' tOJlieraJl1it
kg/ha la fiecare variantă. Ke'v:en~nd
obţinem un sp()r dllstmc:t S{~ffij111tlca1tlvdm
dar situat sub 20000
tolerant faţă de nematozi, OIJiUnlem pr(J)duc~iJ1
variante, diferenţele
prezintă grade . . .,,1'"''' "i"""
1,Cl.L'.... :U;u.9
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,de
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Anul

1987
1991

1

2

3
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care sunt utilizate în
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cartof.
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stropit MC-500 care permit şi efectuarea
această lucrare.
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Realizări şi tendinţe

în mecanizarea

lucrărilor

în producţia de cartof

'osibHitălţile

de

eXE~cutal·e nj~\lv.... ,u.lI.""'L"~,~ a
pr~[){i11cţjie

Nr.

7

a cartofului

din "'''''K'!ll'''''!m

teiJmOilo~,.ei

-la majoritatea
specifice
de lucru au
îmbunătăţiţi în dinamică.
Pentru perioada următoare cercetările în domeniul mecaniză,rii lucrărilor la cartof
vor vi?:a realizarea unnătoarelor obiective:
- îmbunătăţirea continuă a indicilor calitativi de lucru şi de exploatare a
şi instalaţiilor folosite în producţia de cartof;
- completarea şi perfecţionarea sistemei de
pentru cultura
cu
tipuri de maşini şi instalaţii
performante;
- introducerea
şi a
organe
în construcţia
.U.l&l.'?.l..........lV.l

.l.lH.... ."U.U.H......
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Strategia de ameliorare a cartofului la nivel 2x combină tehnicile de obţinere de
dihaploizi prin culturi de antere (Veilleux, 1996) sau prin încrucişare partenogenetică cu
anumite clone diploide de Solanum phureja, cu metoda de fuziune a protoplastelor şi cu
schema de ameliorare clasică. Recent, s-au prezentat peste 30 soiuri tetraploide de cartofde
la care s-au indus culturi de antere in vitro (Calleberg, 1996; Rokka şi calah., 1996 a).
Plantele haploide s-au obţinut pornind atât de la soiurile primitive cultivate de cartof, cât şi
de la speciile spontane ale genului Solanum (Cappadocia şi Ahmim, 1988). Aplicarea
tehnicilor de culturi de antere pentru producerea de clone dihaploide extinde posibilitatea
aplicării programelor de ameliorare a cartofţl1ui la nivel dihaploid. Figura 1prezintă
principalele metode utilizate actual în ameliorarea neconvenţională a cartofului cultivat.
HIBRIDAREA SOMATICĂ
Strategia de hibridare somatică este utilizată pentru combinarea într-o singură
etapă a genomurilor aparţinând speciilor 'cu grade variate de divergenţă între
genofondurile parentale şi de participare la alcătuirea fondului genetic hibrid (RakosyTican şi Dinu, 1994). Metoda de fuziunea protoplastelor stă la baza strategiilor de
hibridare somatică simetrică, asimetrică (Waara şi Glimelius, 1995) şi de cibridizare
şi colab., 1991).
ani, s-au produs numeroşi hibrizi somatici
unor
de cartof(Chaput şi colab., 1990; Waara
Mattheij şi
M511ers şi
Rokka şi colab.,
p •.,.·...,.... l:......... '....... acestei
pe
ul-'''''V''''''''V''' 1-""'''' '"
omapiOloe (Mattheij şi
s-a
în genofondul
a unor gene OmnlI1lan1te
ext:anrHU, la atacul virusurilor
PVX şi PVY:
şi
sau la dăunători (de exemplu, la nematodul Globodera rostochiensis:
M511ers şi Wenzel, 1992). Caracterizarea fenotipică a
identificarea la majoritatea
al~1ro1 a fenomenului
conducând la accentuarea
"'............v.,........ u ...... '.......
genetice cantitative, comparativ cu
parentale şi
standard
(Mollers şi colab., 1994).
Pentru extinderea şi
genetic al cartofului, s-a realizat
hibridarea somatică interspecifică cu specii spontane din cadrul genului Solanum, cum
ar Solanum brevidens (Preiszner şi colah., 1991; Feher şi colab., 1992; Puite şi Schaart, .
1993; Rokka şi calab., 1995; McGrath şi colah., 1996), Solanum bulbocastanum (Austin
şi colab., 1993), Solanum chacoense (Cheng şi calab., 1995), Solanum circaeifolium
(l\1attheij şi calah., 1992), Solanum commersonii (Cardi şi colab., 1993), Solanum nigrum
(Gressel şi colab., 1984), Solanum pinnatisectum (Ward şi colah., 1994), Solanum torvum
(Jadari şi colab., 1992). De asemenea, s-au produs hibrizi somatici între speciile
compatibile sexual Solanum tuberosum şi Solanum berthaultii (Serraf şi colah., 1991).
Până în prezent, s-au raportat mai mult de 20 hibrizi somatici interspecifici simetriei în
Solanum
transferul unor
de interes
cadrul
...'-Au..., .... , .. ..,
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1 - Metode principale metode de ameliorare neconvenţională a cartofului
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în constituirea şi
hă(ţilor genetice vegetale. Introducerea
recentă a metodelor de detectare la nivelul întregului genom a polimorfismului ADNului amplificat randomizat (RAPD), a polimorfismului lungimii fragmentelor amplificate
de ADN (AFLP) şi a polimorfismului lungilnii secvenţelor simple repetitive (SSLP),
bazate pe tehnologia reacţiei în lanţ a polimerazei (PCR), prezintă avantaje deosebite în
. . . . . .,............... genomurilor hibride, necesitând o cantitate redusă de ADN izolat şi eliminând
utilizarea tehnicilor radioactive (Rafalski şi
1993).
O metodă de investigare a translocaţiilor intergenomice o constituie analiza
moleculară RFLP cu markeri moleculari codominanţi a
somatici produşi
. . . . . "" "'-' ' '.. şi O'Connell, 1990; Williams şi colab", 1993; Xu şi
1993). Această tehnică
studiul caracteristicilor genetice
specifică şi completă
la
unui locus unic, permiţând
interes
agr'On()mlC. Existenţa
RFLP dense
1988;
a fost

, ..U

esenţială
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alcătuiţi din secvenţe simple repetate în tandem: (AC)n' (AG)n sau (AT)n' evidenţiază un
grad ridicat de polimorfism, dispersie şi conservare evolutivă în genomurile eucariotelor
(Langercrantz şi colah., 1993; Wang şi colah., 1994), fiind utilizaţi în identificarea
genotipurilor
în analiza filogenetică şi în cartarea genomurilor vegetale.
Recent, s-au
primeri de la tOlnate pentru amplificarea secvenţelor informative
'~V.LJ.!-'J.J.'UJ. la
de Solanum tuberosum (Provan şi colah., 1996 a şi b).
se
utilizarea de markeri moleculari la
generarea de
şi respectiv
.uu.V.L .... u .....
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prin metodele ingineriei genetice. Plantele transgenice de cartof sunt generate pentnl
îmbunătăţirea unor caracteristici cantitative, calitative, fiziologice şi de rezistenţă la
boli şi dăunători (Dinu, 1997 b). În acest sens, un mare accent se pune pe identificarea,
izolarea, clonarea şi introducerea genelor care codifică aceste caractere - atât de la
planta-gazdă, cât şi de la agentul patogen - în genofondul cartofului cultivat, în cadrul
unor constructe genetice care conţin gena de interes, genele-marker pentru selecţie şi /
sau genele-reporter pentru vizualizarea integrării constructului genetic, un promotor
pentru expresia specifică vegetală şi de ţesut, precum şi un terminator pentru asigurarea
stabilităţii expresiei genice. Identificarea genelor vegetale se realizează prin metode de
secvenţiere, mutaţii şi transformare genetică aplicate la unele plante-model ca
Arabidopsis, dintre dicotiledonate. Funcţia acestor gene este determinată prin analiza
comparativă a .secvenţelor de ADN şi a mutantelor induse, caracterizate la nivelul
genice cu secvenţe cunoscute de ADN.
Căutarea a noi surse de rezistenţă constituie o prioritate, întrucât în
sistemele
genice existente nu conferă o rezistenţă stabilă. Astfel, descoperirea transgenelor virale,
în principal a genelor care codifică proteinele învelişului viral (CP), constituie un succes
este
virusurilor
PVY
în domeniu. Această formă
şi PLRV ale cartofului (Barker şi colab., '1993; Kavanagh şi Spillane, 1995),
transgenice de cartofastfel generate, testate în
succesive
me:nţln aceste caracteristici.
metode
inducerea rezistenţei la
strategiei sens sau antisens
modificarea expresiei genelor care ror..'1'T'roa
prc)telueJie virale
în raspaJl01rea
orc)te,lzeJle
ai
şi
virale
în
ARN (Baulcombe, 1994; Kavanagh şi Spillane, 1995; Davies, 1996), iar
câmpul experimental au evidenţiat menţinerea stabilă a unei rezistenţe crescute (Shah
şi colah., 1994).
O altă sursă de rezistenţă o constituie transgenele de origine vegetală, cum ar fi
genele codificatoare ale unor proteine antivirale şi antifungice care inactivează
funcţionarea ribozomilor (RIP) prin modificarea structurii ARN-ului
şi
interferenţa cu procesele translaţionale (Lodge şi calab., 1993), genele care codifică
enzime-cheie ale Qiclului metabolic
exemplu, enzime care degradează
endogen (constituent), inducând
şir
reacţii formarea proteinelor
IJ ..
în patogenicitate PR (Gaffney şi colah., 1993) şi genele care codifică proteinele
şi glucanaze) cu efect de degradare a peretelui
PR (enzimele
"'L""JLL"'~'''''.U şi Melchers,
Ponstein şi
1994). De asemenea, s-au
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antigenelor, este mărită eficacitatea legării proteinelor învelişului viral (Kavanagh şi
Spillane, 1995).
inducere a rezistenţei implică genele care codifică enzimele
O altă strategie
litice derivate de la bacterii sau insecte. Un exemplu în acest sens îl constituie lizozimul
bacteriofagului
care induce rezistenţă la Erwinia carotovora (During, 1994).
ue:stetanc~=tl(~ltnmşi colab. (1990), Watanabe şi colab. (1993), Montanelli şi colah. (1995)
unor gene care codifică cecropinele - factori antibacterieni de
re2~lsten1;a la Pseudomonas solanacearum. Plantele transgenice rezultate, testate în câmpul
ex]per'lITlen1ral, au
niveluri
rezistenţă. O metodă
de
enzime ale proceselor J, ...............
introducerea rezistenţei
~J, ...
pa1:ogienl Erwinia carotovora, Phytophthora
De asemenea, p ......,u."."' ......
.... " .. .I..I.L.o .... .1. .., ....

v ....

...Fo.,.......
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dăunători, trebuie găsite

noi surse de inducere a rezistenţei şi de menţinere a calităţii
agronomice. Alte aspecte importante sunt efectele mediului înconjurător asupra expresiei
transgenelor şi a stabilităţii agestora.
Combinarea metodelor celulare de manipulare genetică cu cele de inginerie
genetică vegetală, prin fuziunea protoplastelor liniilor transgenice, poate conduce la
stabilirea unor scheme complexe analitice şi sintetice de ameliorare a cartofului. În
acord cu Millam şi colab. (1995), putem afirma în concluzie faptul că aceste metode de
biologie celulară şi moleculară a cartofului prezintă avantaje evidente pentru încorporarea
caracteristicilor agronomice de interes - monogenice, poligenice sau cu bază genetică
necunoscută- de la speciile variate ale genului Solanum sau Lycopersicon în germoplasma
cartofului cultivat, precum şi pentru analiza şi cartarea genomurilor solanaceelor.
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m~~camc:e este testul cu catecol, un polifenol ce reacţionează cu anumite enzime prezente
în mod
de cartof, zonele vătămate căpătând o coloraţie de la roz la
roşu intens.
.......,.,v....... J reprezintă o proporţie
(3 %)
d.ec)Se:blta. pentru că ele
şi
internă

(1)

<==>

tempo

Anale I. c.p C.

Calitatea carto.1UIUl, concepte

Val.

şt c;erUlfe

..."" "

a

1-".,

""

""

'""'"

ŞI

""

U.H

'"

, .....

declasând
al '-'u.. l' h,h".-rr>1"1".h,,
Înverzirea tuberculilor ca urmare a expunerii la
de asemenea
un
acceptabilitatea produsului, datorită acumulării de solanidină, tuberculii
150

L

Anale J. c.p C.

Voi. XXIV

Aama LUKIIVLL-l

Daniela DONESCUI

Lucrarea prezintă o
sămânţă.

Voi. XXIV

sinteză

asupra

Sunt amin2~a~1

.lM"'·"VJ!.J!.J!.

Voi.

a
a
deosebit de sugestiv, grafic,
comparare, succesiunea
partenogenetică şi vivipară şi la o altă insectă cu replrO<lucere
sexuată.
că în cele două cazuri o femelă produce 50 de descendenţi
în fiecare generaţie şi admiţând că durata de dezvoltare a fiecărui stadiu (ou, larvă şi
adult) este echivalentă, efectivele teoretice obţinute în absenţa factorilor destructivi vor
fi de: 318.750.000
în cazul afidelor şi doar 1.250 indivizi Încazul celeilalte
insecte.
I-I...."'.... J,.."....

. .

.

FLUCTUATIA SI DINAMICA POPULATIILOR DEAFIDE
În cursul evoluţiei lor afidele au atins o extraordinară aptitudine de colonizare şi
explorare, Într-o manieră mai mult sau mai puţin tranzitorie a mediilor ecologice foarte
diferite în scopul completării ciclului biologic. Succesul unei astfel de acţiuni implică
pe lângă o risipă inevitabilă de matenal biologic ce intervine mai ales prin schimbarea
gazdelor şi o compensare prin potenţialul biologic de aripate foarte ridicat cu posibilităţi
de dezvoltare rapide şi un număr mare de generaţii.
Un calcul teoretic pune în evidenţă posibilităţile demografice excepţionale ale
afidelor. Să presupunem că o afidă cu o fecunditate mijloce dă naştere la 30 de larve,
durata de dezvoltare de la naştere până la maturitatea de reproducere fiind de 14 zile,
într-un sezon bun aceasta poate avea 9 generaţii. Un singur individ poate da naştere la
600 x 109 indivizi. Greutatea unui adult fiind de 1 mg, vor rezulta aproxilnativ 600 tone
de afide produse de o singură afidă într-un singur sezon (ROBERT, 1981, DIXON,
1985).
Acest calcul este desigur nerealist şi se bazează foarte mult pe o singură categorie
de factori favorabili înmulţirii afidelor, cum sunt: fecunditatea foarte mare,
partenogeneza, numărul mare de generaţii, stabilitatea cantitativă şi calitativă a sursei
de alimentare pe o perioadă lungă de timp. În condiţii naturale realitatea este cu totul
alta. S-au observat efectiv populaţii mari de afide ce s-au dezvoltat rapid dar nivelul real
de creştere este întotdeauna inferioc potenţialului biologic. Eficacitatea fiecărui grup
de factori favorabili este combătut de grupul factorilor defavorabili, mai mult sau mai
puţin rapid: rezultă deci fluctuaţii populaţionale pe termen scurt, cum este cazul
populaţiilor tranzitorii ce se dezvoltă mai mult sau mai puţin brutal în câteva săptămâni,
pe plante anuale, înainte ca aripatele să le părăsească. Există fluctuaţii pe termen lung,
cum este cazul populaţiilor anholociclice paramonoecice, pe plante erbacee multianuale
sau mai general cazul populaţiilor heteroecice pe plante gazdă alternative (ROBERT,
1981).
Rezultă deci că fluctuaţiile pe termen scurt sunt mai mult sezoniere pe cînd cele
pe termen lung mai mult anuale în raport cu ciclul biologic.
Agricultorii sunt bineânţeles preocupaţi în primul rând de fluctuaţiile sezoniere
pentru că acestea Pi"0duc frecvent probleme care dacă nu sunt rezolvate imediat se reduce
randamentul şi starea fitosanitară a culturii. Ca răspuns la aceste explozii populaţionale
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altă fază

C01"eS1JUflde dlsemlln~lnl ...u ....,..........."" ..
plecându-se de
plante infectate în
. . . "''',.1--..
ce se realizează
sau n""~11·1-r'Qi"1
""..."
şi care se dezvoltă pe plante infectate, sau de către afide străine
care sunt
şi caută
plante
Dacă considerăm totul un
evolutiv, putem trage
că
circulant
reprezintă, datorită posibilităţilor de multiplicare şi trecere transovariană, cea mai perfectă
adaptare biologică a virusului faţă de gazda sa - vectorul, ceea ce favorizează maxima
mare măsură de
sa supravieţuire. Transmiterea acestui tip de virus depinde în cea
vector.
Tinând cont de morfologia pieselor bucale, de particularităţile comportamentale
sau de extraordinara importanţă numerică pe plante gazdă foarte diferite, afidele
constituie vectorii ideali în tansmiterea virusurilor.
Modul de penetrare a stiletelor în ţesuturi, superficial sau profund, funcţie de caz,
posibilitatea acestor insecte de a se hrăni timp îndelungat pe acelaşi suport fără a provoca
traumatisme importante sau reacţii vegetale la nivel celular, spre deosebire de alte
Homoptere, constituie factori esenţiali ai acestor adaptări.
Mai mult decât alte grupe de fitopatogeni, virusurile transmisibile numai prin
afide depind pentru a exista de diverse organisme, în principal insecte.
KENNEDY, DAY şi EASTO:p' 1962, citaţi de LECLANT, 1978, menţionează 192
de specii vectoare din care 173 de specii fac parte dintr-o singură familie - Aphididae.
Actualmente în jur de 300 de specii de afide au fost testate ca potenţiali vectori a tot
atâtea virusuri (BOKX, 1987).
Virusurile transmise prin afide diferă foarte mult din punctul de vedere al eficienţei
de tansmitere. BOKX (1987) defineşte eficacitatea ca probabilitatea cu care o afidă
poate transmite un virus ne-circulant după o probă sau un virus circulant după o perioadă
de achiziţie pe o plantă sursă. Eficacitatea are un rol cheie în magnitudinea răspândirii
virusului. Ea constituie un factor important în prelevarea diferitelor virusuri sau tulpini
de virusuri în zonele producătoare de cartof pentru sămânţă.
Estimarea eficacităţii diferitelor specii de afide de a transmite virusurile se face
de obicei în laborator şi deseori datele obţinute diferă mult în funcţie de autori. Diferenţele
sunt atribuite speciilor de plante test, tulpinilor de virusuri, biotipurilor şi izolatelor de
afide. Rata transmiterii virusului poate fi de asemenea afectată de metodele aplicate, de
condiţiile de creştere a afidelor, sursa de virus şi dezvoltarea plantei test.
Diseminarea virusurilor transmise de către afide depinde de 6 factori:
1. Sursele de vectori şi de virus disponibile;
2. Cantitatea de inocul disponibil;
3. Natura şi comportamentul vectorului;
4. Modul de transmitere;
5. Condiţiile de mediu;
6............
~ plantelOr.
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Vectorii de virusuri persistente sunt capabili de transmitere o perioadă mai
sau mai puţin lungă, uneori rămânând infecţioşi toată viaţa. Vectorii virusurilor nepersistente sunt infecţioşi o perioadă scurtă de timp. Este vorba de proprietăţile virusurilor
şi nu de a vectorilor.
Perioada de achiziţie: este momentul în care vectorul absoarbe sau se impregnează
cu virus;
Perioada de inoculare este reprezentată de perioada de contaminare a unei plante
sănătoase;

Perioada de incubaţie este perioada ce se scurge între momentul inoculării şi
apariţia pe plante a primelor simptome de viroză;
lV"'lI'lIn~!,"6Jl de retenţie este perioada în care vectorul îşi conservă puterea infecţioasă.
Durata
perioade variază în limite mari şi este uneoari util de precizat perioada
minimă şi maximă de retenţie;
m...
de transmitere cuprinde totalul perioadelor de achiziţie şi inoculare
virusurile ne-persistente şi suma perioadelor de achiziţie, latenţă şi inoculare
virusurile persistente (BONNEMAISON,
"'llI"lI;,'\l,<.ll6il'<.ll

un

de la care nu mai
Frecvent afidele petrec pe plantă pentru achiziţionarea virusului persistent o
jumătate de oră sau o oră
1978). Caracteristica principală a acestor tipuri
virusuri este aceea că vectorii care au înţepat o plantă bolnavă nu sunt capabili să
transmită imediat virusul. Ei devin infecţioşi după o anumită perioadă de
numită
perioadă de latenţă şi care poate fi foarte diferită funcţie de virus şi vector, dar variază
în
cazurilor între 4 6 ore şi 9 - 10 zile (BONNEMAISON, 1969, ROBERT,
digestiv, traversează mtestlll1.11
anumitor organe, cum sunt
ele pot fi
şi
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* persistenţa virusului mai multe zile în corpul vectorului;

* posibilitatea vectorului de a absorbi virusul dintr-o soluţie;
* posibilitatea izolării virusului din sângele vectorului;
* creşterea posibilităţii de infecţie cu mărimea perioadei de vegetaţie;
* reducerea posibilităţii transmiterii prin înfometarea veCtorului imediat după
perioada de achiziţie;
* virusuri în general netransmisibile prin metode mecanice, având un grad
ridicat de specificitate faţă de vector.
\/iUr'lIU1U1r"ii D4:h ne-persistente. Aceste tipuri de virusuri sunt achiziţionate foarte rapid,
scurte (10 - 60 de secunde) de explorare a ţesuturilor superficiale.
emrr'l11"'oO'I'·" descreşte în general dacă perioada de achiziţie creşte.
tansmis imediat
ce a fost achiziţionat de vector fără să \
r''''''-''''''rI<:> de
nu rămân mult
infecţioase.
10
la o
de
8 - 2o°C.
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când se analizează dinamica răspândirii virusurilor. Este de asemenea necesar să se facă
diferenţierea între afidele colonizatoare şi non-colonizatoare ale plantelor de cartof,
între virusurile transmise persistent şi ne-persistent, Între formele aripate şi nearipate.
Răspândirea virusurilor poate avea loc de la o plantă la alta, în interiorul culturii,
culturi adiacente sau pe distanţe mari, din culturi cu alte specii gazdă pentru
cartofului. Virusurile răspândite de către aripate în interiorul unui cîmp sunt
y-,,,,.,. de
răspândite de aripate din afara câmpului............''-'1..'''........,..... '''''..... ..
este un proces
în nrp''7P1nt
...........,..,... J, acest proces
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der)Ozlte. toamna
poate
fi introdus o dată cu tuberculii. Buruienile din sere şi depozite sunt surse importante pe
care se dezvoltă afidele, de aceea trebuie distruse.
Spaţiile de depozitare trebuie tratate toamna imediat după ce zborul afidelor a
încetat (aproximativ jumătatea lunii noiembrie) cu produse fumigante şi verificate
periodic pentru a se evita reinfestarea, având în vedere că populaţiile de afide se înmulţesc
rapid în condiţiile de căldură, lumină şi umezeală din depozite.
Pentru a prevenii răspândirea virusurilor cartofului în câmp şi în special al virusului
răsucirii frunzelor de cartof, se recomandă folosirea insecticidelor sistemice, granulate.
Acestea se aplică concomitent cu plantatul şi asigură o protecţie timpurie şi
eficientă. Prin folosirea acestor insecticide nivelul infecţiilor virotice din culturile de
cartof pentru sămânţă poate fi redus cu 50-75 % (Potato Pest).
În funcţie de tipul de sol şi de umiditatea acestuia produsele granulate sunt eficiente
aproximativ 8 săptămâni de la plantare, după care sunt necesare tratamente foliare regulate
a suplinii acţiunea acestora. Acolo unde nu se folosesc produsele sistemice,
tratamentele foliare trebuie începute când aproximativ 80 % din cultura de cartof este
răsărită. Tratamentele cu produse aficide se repetă la interval de 10-14 zile (în funcţie
de remanenţaprodusului) până înainte de întreruperea vegetaţiei. Tratamentele timpurii
sunt mai eficiente în prevenirea răspândirii virusurilor. Folosirea repetată într-un sezon
a
produse chimice, în special din grupa organofosforicelor duce la selecţionarea
a formelor rezistente de M. persicae, care vor fi ulterior greu de combătut.
o
de
ce pot fi folosite în controlul
v ....
de
Prevenirea răspândirii virusurilor ne-persistente în culturile
sămânţă este greu de realizat prin folosirea insecticidelor, deoarece spre exemplu
poate fi achiziţionat şi transmis în decurs de câteva minute, deci înainte ca
să fie omorâte.
Pentru
ne-persistente s-au
rezultate mulţumitoare
tratarea
cu emulsii uleiuri minerale parafinice (BOKX & CUPERUS, 1978; BRAN
JU" .....Jd. .L""
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ELISA. Rezultatele privind procentele de virozare, derăsărire, coeficientul de înmulţire,
sunt
în
1.
Tabelull
Indici de pn)atlCJlle obtlnun serele de la s.c.p.e. Miercurea Ciuc, 1995-1996
Nr. de tuberculi la
Greutate
Procent Coeficient recoltare % Icalibru
medie a Viroze
de
de
plantare
unui total %
5-20
21-30
31-55
râsârire inmulţire
mm
cuib (g)
mm
mm
mm
2,5-6,0
78,5
1:6,2
72,1
11,6
16,3
249,5
0,06
2,5-6,0
93,2
1:7,9
12,4
150,9
0,02
55,8
12,4
2,5-6,0
81,3
1:8,5
42,7
27,7
29,6
206,5
0,00

Diametrul
NI'.

crt.

Soiul

1 Ostara

2 Desiree
Sante

3

la
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a resurselor ecologice existente:
noastre a
înfiinţat în anul 1986 un câmp de producere
105 ha, unde con~iţiile ecologice sunt f:pecifice:
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de vegetaţie
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de
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""V.UH..' ...."''''... '''''.... elrOZlUn.ll "'J"'Y.lY"', ...........'.... !:.....""JL""'.... ...,
""'"Y........ solului şi în plus ierburile perene
Aceste resurse contribuie la un
1J""...... v'U.....

dlt<en1te
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mult efort matel'ial
Datorită acestui fapt dorim să trecem la abordarea unor noi
metode de amelioare, care însă necesită specializare şi aparatură modernă pentru
laboratoare
şi co.lab.. ,l 992).
Tabelul 2

din PUlnetele .lL."'p..... !'.... şi Piuleni Ciue
(media de 9 ani)
TIP

Myzus persicae

4,43

+ nasturti
Aulachorthum 801an.
Aphis fă-bae
.Total

7,37
0,07

0,8

0,1

0,82

0,5

1,6

9,69

9,9

0,98

79,6

23,3

3,3

300 , . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . - - - - - - ,
Topliţa

--III-

250

Păuleni-Ciue

-.-

150

100

50

1988

1989

1990

1991

1992

1993'

1994

1995

biologică exercitată de afide vectoare exprimată în unităţi
de transmitere
It'nnCLP8JleJ.e O!Jl<::ctlve de amelioare se direcţionează pe două tipuri, cel restrictiv
pre:COlCtt,tte, ca):>aclta1:e I()tosH1Jtetlcă. nalCaJta,. v""'...'...,....
superioarăa îngrăşămintelor,
~ U~'AAA'~'
substanţă uscată) şi de tip nerestrictiv (rezistenţa la
(Chiru şi co.lab., 1987). Materializarea
de ameliorare cu rezistenţăcomplexă
virusuri, rezistente şi tolerante la speciile

1-

A .." " ..........' .....

UiJ.L....,.U;'U'..,..,

de perspectivă, ale cărui material
lJlotel1tnO.lOglce si
clasice clonale.
Omi()lO~~ate urmato8Jrele . ." .."" ....·..............v ...... (1992), Catellyna (1994),
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Deoarece s-a adeverit genetic faptul că rezistenţa
(Globodera sp.) sunt două însuşiri diferite, care
separat, sau pot să nu apară (Trudgill şi
şi Cates,
1986, Szab6 şi Gâlfi, 1996 ), soiurile au fost alese prin cercetări. La aceste soiuri s-a
ajuns la concluzia, că prin tratamente
să se obţină o producţie call1UttlUV
şi calitativ rentabilă din punct de vedere economic (tabelul 6).
....,."."'.........,._. Mie.r4:lH"ea
şi

Linii
testate

Nr. (ciclu
de 2 ani)

virusulY

VRF

S

Mit

It

1988-1989

20

5

5

10

1990-1991
1991-1992

13

3

5
4
2
9

5
9
10
5

993-1994

13
15

3

1994-1995

16

2

Observaţiile au fost făcute după scara
Testele au fost executate la laboratorul de Vlfolo21e al ICPC
Bran, 1996).

1I..;l"""'C'r>:'''r

şi

Rezistenţa la

N:r.linii
testate
1988-1989
1990-1991
1991-1992
1993-1994
1994-1995

Total
(cielu de
2 aDi)
20
19
25
36
27

diDcal"e:
i----r---,--.,...-.

S
5

4
6
13
1

MS
7
6
8
15

Testul de rezistenţă a fost executat la laboratoI1111 de patologie a icartofului de
la ICPC Braşov (Galfi şi Plămădeală, 1996)
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Tabelul 5
Re~zisiren1~

fi toI4~ra:nla liniilor create la S..C..P..C.. Miercurea Ciuc,
nematomor cu
(Globodera sp..)
AlBii

1994

1993

iINlr. limiii testate-total
~)

:%

Sensibile (or.)
din or. total

43

F) Sensibil +- Tolerant

3

~Ya!

41,5
120

72,5

3,1

58,5

55,3

2

7

5,0

6
4,2

44,7

48

2

:4

217
97

27,5
29

45,3

m. total

82
34

11

54,2

i'b) ReziStente (or.)
% din m. total

Total

1995

40

95

52

atacul

2,4
3

3,0
13

15,0

3,6

5,9

Testele' au fost efectuate ia SCPC Miercurea Ciuc, laboratorul de nematologie,
1993-1995.
Tabelul 6

J'V"'....IUk.

nematozilor cu chişti
Semnificaţia

lanematon

tlha

o

30,6

ST.I
st. 1

ST.II

000

29,9
35,7

000

*

*

000

30,5

000

33,3

000

31,1

st. II

000

**

**

000

000

000

28,1
23,3

000

33,0

000
000

***
***
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STA III

**

000

***

st. III
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În cadrul staţiunii se tratează numai tuherculii din categoriile biologice superioare,
folosind produsele Tecto, Dithane şi Rizolex.

6. Combaterea bu]~uiE~nU.or:
Scopul este de a folosi substanţe sau corn.binaţii de substanţe care folosite în cantităţi
foarte mici combat toată gama de buruienie;(istentăÎn\cultură. În trecut foloseam pentru
combaterea pirului, erbicidul NATA în doze de 40- 50 kg!haînaintede arătură, primăvara
Prometrin 3-6 kglha, Sencor 1,5 kg/ha sau Lexone 1-1,2 kg/ha pentru dicotiledonate,
pentru combaterea monocotiledonatelor s-a folosit Agil 1,5 l/ha, Fusilade 4 Uha sau
Galant 1 l/ha.
Actual folosim preemergent Lexone 0,7 kg/ha după care adăugăm postemergent
Lexone 0,3 kg/ha + Titus ( Rimsulfuron ) 50 g Iha, ţinând astfel sub control atât buruienile
dicotiledonate cât si cele monocotiledonate,( Sztankovszk.y,
7. Combaterea
din sol:
Împotriva dăunătorilor
sol mult timp nu am aplicat
această
ele provocau
Pentru COl:nlJ,aterea
mai
contra neJmatoclul1111
Vydate lOG cu un ~onţinut de 10 %
urma
am
la .-.,.."....
.-.111.'71<>

7

Varianta

""' .

..

Uha

Pierdere
t/ha

"

JrKUUUl:~llIll

....

....

Media atac
°/0

'"

...

S-

29,0

0,1

ST

0,27

ST

1- T

26,5

1,4

-

3,4

S - NT

25,7

0,3

-

2,0

1- NT

24,6

2,9

00

11,5

**
**
***

IDL 5%

I

4,7

4,5

DL 1%

7,1

6,8

DL 0,1%

1l,5

10,9
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Combatereaafidelor: La baza degenerării virotice a culturilor de cartof ,
dupăcum se ştie suntafidele,ca vectori ai virusurilor. o mare importanţă în această
problemă oau speciile de afid~careau capacităţi diferite de transmitere
Mysus= 10
Aphis).Dacăîn.mulţim numărul deafidecaptate, cu virulenţa lor, obţinem capacitatea
de transmiterea acestora în (condiţiile date. Adunâ.ndapoi rezuţtatelede la ficare spe.cie,
obţinem coeficientul de infecţie pe toată microzona în unităţi Myzus.Pe baza rezultatelor
unorexperien.te de peste 30 de ani, putem afirma că în zona Ciuccoeficientul de infecţie
este cel mai scăzut pe plan naţional şi datorită .acestui fapt, aici se
produce cel mai
material de plantat din punct de vedere calitativ (Bedo, 1990 ).
Totuşi, folosirea substanţelor chimice sistemice în combaterea afidelor este
obligatorie. Tratamentele se aplică pe toată perioada de vegetatie,În
de acţiunea
sut)st~lnţ~el folosite. Studiindbiologia afide1or, am ajuns la concluzia că
afidelor
de pe planta gazdă primară, pe culturile de cartofare
,~~.~ __ şicolab., 1988 şi 1989). Dacă în această pel1.oct<:la
~J,~ nu se mai pot
nu mai are
şi
tratamentelor necesare
a
numărul lor la un nivel
L·unOS(~ana
COJndJlţll.Le noastre rrot-01"1.... ""..... t-""·I"" .,.,,'''''1''\111''''' ....
Ul....,
....... Jl .....

.:1 ..... , .........."..

..L...' .......'...

mipaţi

1.

sexupare aptere 29.08

Figura 2 - Holociclul dioecic
ecoclimatice specifice det~reS:lun:u C:lu(~ull.n

Rezultatele cercetărilor ",i-~~·... i-,f·'''''e:J>
de producere a
materialului
şi a
Folosirea unui asolament
îngrăşământ verde, pe
rI"'I':ITP>r1 ':1
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pe de cealaltă parte este o verigă tehnologică importantă a combaterii integrate.
Introducerea metodelor biotehnologice elimină riscul de infecţie cu viroze .
Crearea şi promovarea soiurilor valoroase, competitive cu parametrii ceruţi de
piaţa internă şi externă.

Având în vedere că zona Ciucului este umedă şi răcoroasă, favorizând infestarea
solurilor cu monocotiledonate ca pirul şi odosul, este necesar aplicarea unui erbicid
adecvat postemergent, Titus, care are spectru larg de acţiune şi asupra buruienilor
dicotiledonate, fiind compatibil cu alte pesticide.
Studiind biologia afidelor ca principalii vectori ai virusurilor, combaterea lor este
mai eficace în primele ore ale zilei. Folosirea insecticidului Vydate lOG la plantare,
împiedică instalarea indivizilor migratori în lanul de cartof. Mai departe acest insecticid
are un efect foarte bun asupra dăunătorilor din sol (Ditylenchus sp.) şi acţiunea lui de
combatere asupra adulţilor hibernanţi ai gândacului din Colorado este considerabilă.
UrmanIll(Î v'v....n ...... !:'.,......v microclimatice din lanul de cartof şi cerinţele manei pentru
propagare, se poate înlocui sistemul de combatere a acestei boli prin acoperire, sau
să reducem numărul tratamentelor, obţinând o recoltă economică şi mai puţin
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ÎN
P. VÂRCANl, 1. CHICHEAl, Aurelia DIACONU, M. DIACONUl, P. POMAClJl

Se prezintă rezultatele ştiinţifice obţinute Staţiunea de Cercetare şi Producţie a
Cartofului (SCPC) Mârşani,jud. Dolj, privind cultura cartofului extratimpuriu şi h"........
precum şi '""v .......... ""
11 ....111

!

S.C.P.c.
Anale rc.pc.

1reCUl, prezenT

ŞI

Vlliur lTl ue;;.:c. VUHUf cu

iJ. '-" . .l • "-"'.

"""'UU•• "'lV.... ,

Voi.
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CU caracter

...'IJ ..... uuv.,..u,

SoC.~Co Mârşani

Extinderea culturii de cartofin zonele :de stepăşi silvositepăca urmarea ;amenajării
unor mari sisteme de irigaţii după anul 197:Oaufticut posibilă şi >culMa de cartofpentru
consumul extratimpuriu şi timpuriu
şi Marinică, 191(8).
Deoarece pentru această zonă cultura :cartofiduiera r,elativnouă,'a fost nevoie să
se înceapă o seri de cercetări in urma :cărorasă se pU!nă la dispoziţia'cultivatorilorsoluţii
tehnologice. Se remarcă dintre acestea cele efectuate de Nt1grea (1971), Buzoianu (r91.3)~
Dina (1977), Stancu (1978) şi Marinică (1919)~
Ca urmare a înfiinţării s..C.Jl1!C. Mârşani in 19i80,cercetăria:e acest domeniU! sau intensificat şi au apărut, astfe!, o serie
lucrări
cu caracter teoretic şi
aplicativ de oa mare importanţă cum sunt cele ;efec'tuatede
1985, 19>&6,
1992, 1994, 1997), Pomacu (1986, 199:0, 1995), Marinică
1988),Vârcan
(1992-1991).
Trebuie menţionat că
i'-:l+""-:l
efec'tuateau
avut un caracte
la aceiaşitemă luatăins'tudiuparticipândatât cercetătorii
de la Mârşani cât şi cei de
Braşov prin laboratoarele de specialitate (ameliorare,
tehnologie, protecţie, producere
calitate), precum şi o
cercetători
din cadrul Universităţii din
Soluţiile găsite şi reCiOlllaIl,d.aJlJe
şi un areal mare de aplicabilitate CUlpnJtlZ~tn(1
şi pe cele azonale cum SUtIt IJllSIPWnle
ştiinţifice şi de popularizare, cu o
în România.
:!'n'#)l1n". .

'OoJ;U.U,,","""

""'''''.'U,,",''.L!,'''' .......WIIV.. U.

cadrullabora~oratorulul

orientare un număr de 130
ICPC Braşov, SCPC
străine s-au evidenţiat SOllllnl:e: ,-",""""'' ' ' ' ' ,
româneşti:

.1.'\.;...,....,1(""0.

,"-,WL""JLU.J.'U, ...,"1.&'....;•....,....

. , BV86.1419.30,BV86.
şi SV90.427.1.
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Anale J.c.pc.

Trecut, prezentşi:vîit()rintiez:vo1tareai!l'(L.1::'L.. ,Mllirşanl

pI'ecum
m~lU!OlaCiell:e

:Ş1CU

decombal1ere ;a ,aces:tora. 8-:a (COnstatalt, ;astfei,că
factori densc
pentrucu.lturacartofuli\IDl 'în zonă iiconstiwie A1J5ternanasolanimrtoţianiid e 'cercetare :şi
Phitophtora infestans ieu frecvenţă de 'o dată la
iar
dăunători, gândacul
Ooloradoşi
albi (larvele
'şi
fuIto)
pentru tubercuii.
În urmacercetămorefectuate,pen:trucombaterea .alteman'Ozei;, $..,au erecomandat
a fi utilizatefungicidele: Buestan6GWP -0,5 kg:/ha,
'k:gt'ha, l)rrthaJI'[te
M45kglha, iar pentru mană., pe lângă
mai 8US;, produsele Kl(]1~O:m[ll1
WP kg/ha, 1ltidomilp1us 45 WP -2,5 kglha.
Pentrucomhaterea ,g'ândacu.lui
Colorado 8-au recomandatperodu'Sele.: Bidane
24
- 0,6":0,8 flJ'ha, Decis 25
10 Ee -
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Trecut, prezent şi viitor in dezvoltarea s.c.pc.

Mîrşani

Influenţa epocii

de plantare, pregătirii materialului de 1J""'.UlB."'.,.... şi epocii de
anul de înll:Dulţilt"e
intrerupere a vegetaţiei asupra
din care:
Producţia totală

Sămânţă
(~O-55

Factorii
t/tla

Test
Duneau

optimă

46,3

A

întârziată

30,7

t/ha

I

mm)

Test
DUll1can

Calit.

(>45 mm)

t/ha

. Test
Duncan

31,3

A

Epoca de phmtare

DS5%

26,3
18,6

B

1,9
Pregătirea

A

i

23,3

neîncolţit

37,8

A

!

21,6

1,7

65 zile

38,9

maturitate

41,5

DS5%

A

26,4

A

26,1

B

20,2

A

vegetaţie!

I

J=Cili±
1,2

A

1,0

1,7

I

1,2

21,2
2,0

I
I

Epoca de intrerupere a
35

B

materialului de plantat

39,2

55 zile

A

1,5

încolţit

DS5%

I
I

C
B
A

23,2
26,7
28,9

m
0,5

.lBjt]luleB1~a pl'eŞ.j~jti~m

materiialului
t:u.:IlcilLe de metoda. de pa!~llr~lJ)'e;

4,53

D

5,47

CD

D
2,8

B

7,60

18,42

A

11,35

18,13

A

Be

C

14,03

5,7'1

10,06

A

2

3,38
3,97

C

BC
1,1

Anale 1. c.pc.

Trecut, prezent şi viitor in dezvoltarea 8. C ..r:C.

MI1işam

Tahelu14
.IlU1DIUleu1ra c.tu~litiiiloiill' CJ[~mianCe" epocii de piautare". pregătirii materialului de
pla:ut~lt şi
iu1irelll'Uller'e a veg~taţiei
iufecţiei cu virusuri la soiul
Fresco,,)\mărăştii de Jos (1993-1995)
JTnfeeţia cu virusuri

%
€lineare

Total

Fadorii

1993
1994

1995
DS5%
Optimă

3,1

înmIZiată
DS5%

4,3

A
A

1,1
1,5
0,6

1,8

Y+VRF

Mozaic

VRF
Test
O/o
Buncan
Conditiile climatice
2
C
.0,7
0,6
4,2
B
1,4
1,2
4,9
A
1,7
1,4
0,6
0,2
0,3

uşor

0/0

0,8

1,3
2,6
3,1

1,5
1,8
0,1

0,9
1,2
0,5

1,2
1,6
0,7

Test
Buncan
B
A
A
0,5

A
A

2
2,7

1,1

Pregătirea

materialului de plantat
J,7
A
1,3
1,1
1,4
A
1,3
1,1
1,4
3,7
1,8
0,6
0,5
0,7
Epoca. de Întrerupere a vegetatiei
2,,5
C
0,9
0,7
0,9
3,1
B
1,1
0,9
1,2
5,5
A
1,9
1,6
2
0,,2
0,1
0,2
0,5

încolţit
Neîncolţit

D55%

,55 zile
65 zile
Maturitate
DS5%

2,4

A

2,3

A

1,1
1,6
2
3,5

C
B
A
0,3

Tabelul 5
a ve~!et:a:fileii a:§Ultra pierderilor diu timpul
IUl1[ct;jle: de metoda de păstrare la
Fresco (1993-1995)
'initll:'lI)lI:'lIillin4Plll:'lI).

Metoda de
păstrare

Depozit
frigorific

Pivniţă

Spaţii cu

lumină
difuză

DS5%

VoI. XXIV

din care datorită:
Epocaidie
Total pierderi
Filozităţii
Bolilor
Întrerupere ! - - - - - - r - - - - - - - i - - - - - r - - ' - ---r--...,-----\
avegetaţiei
"10
Test
%
Test
%
Test
Dunan
Duncan
Duncan
9;65
55 zile
D
~6
E
6~
D
8,69
D
4P
DE
4p9
DE
65 zile
C
8,24
B
3,99
EF
maturitate
12,24
A
55 zile
28,67
A
8,14
B
18,45
65 zile
B
26,59
maturitate
A
14,46
A
13,52
27,98
c
55 zile

10,86

CD

4,93

65 zile

10,0
15,89

CD

7,23
13,57

maturitate

B
3,4

CD
BC

A
2,5

DE

5,93
2)8
2,32

F
F
1,3
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Influenţa metodei

de păstrareşia
asupra producţiei de cal:"tojr tilIDlDlUl:"iu
de tca:1itatea
1
Test
Test
tlha
Buncan
Buncan
Metoda de păstrare
,A
22,8
A

Producţia totală

Factorii

tlha
Depozit fiigorific
Pivniţă
Spaţii

cu lumină

difuză

38,4
29,2

C

35,6

B

f7~1

21,2

pf'{)d.decalit.a
II-a
Test
tlha
Duncan

C

12,5
9,,3

A
B

B

11,3

A

DS5%
Optimă

întârziată

1,3
36,2
32,5

DS5%
; "Jl _

încolţit
Neîncolţit

Epoca de plantare
A
21,5
A
A
19,3
A
5
2,5
materialului de plantat

w. o

I 35,2
, 33,5

DS5%

A
A

20,8
19,9

2,8

~

Maturitate

{ 33,0

DS5%

A
B

1,1

A
3,5

A
A

11,5

20;6
20,7
19,7

A

10,6

2,7

T34:8T AB

65 zile

10,4

__

A
1,4

.0

....5_5_z_ile

A

11,7

•

A

11,3

A

A

11,5
10,3

A
A

A

2,1

7) au fost
boli. La ",,,,..-'1-,,,,;1-1,

rh+."'..... i-o

şi

18,27%

au
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Treeut, prezent şi viitor in dezvoltarea J}, C.Y.C.

Mflrşam

egală cu a martorului la materialului păstrat în spaţii cu lumină difuză, obţinut din
materialul plantat la epoca optimă, incolţit şi cu vegetaţiaîntreruptă la 55 şi 65 de zile,
dar la care:, faţă de: martor, g-a obţinut un profit suplimentar de 412,0-603,1 mii lei/ha.
Tabelul?
ID1~1111~Dl:a ulet,odlel de
la soiul Fresco, Amărăştii de
Jos (1993-1995)

~..

Metoda de

din care datorită:
•.v....
Bolilor

v

%
10,2
27,8

I~f~~ cu lumină

Test
Duncan
C
A

12,3

B

0/0

6/0

5,0
9,5

A

5,2
18,3

8,.6

A

3,7

6,2

1085%

Te~

Duncan
A

5,7

Te~

Duncan
B
A
C

2,7

a
cu a martorului păstrat în spaţii cu .........
p.lantarea Ia epoca optimă, încolţit şi cu vegetaţia întreruptă la 65
SllIHJlm.tmt~lr a
de lei/ha. De asemenea a obţinut
-rn'Clrlr'T materialul obţinut de plantarea la epoca optimă,
55 de zile şi
precum şi cel încolţit cu
'ULA .........

'l"'l>1"... "l-11"nl

ce se recoltează la 50 de zile de la răsărire, variantele
plantat obţinut în zona de sud a Olteniei, păstrat în spaţii cu
pf()âlJlcţl.ec'omlp..e'tlt1'V3. din punct de vedere economic cu a materialului
...AAA'• ..., .....'. """'.

la variantele păstrate în pivniţă, s-au
cu un
inferior
tIIllPl.lflll.. recoltat la 60 de
de vegetaţie, variantele păstrate în
mai mare decât al martorului, au corespuns p13lnUlfll
şi 65 de zile şi

'-'1iJ!.t;;;;!a'!LIiJ '{TQ1MQ1nt'13

term(]~fOj~lC,e,precum şi

1'V\·Qrlr.1!"1!11,n1

n"""l"\l'r'I.11"1r
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zona de sud.
în condiţiile c1imatice din sudul ţării, prin respectareatebJnologiei deinmu~ţireşi
în special prin respectarea regimului de irigare, perioada de :vegetaţie a eSoiurilor'şi liniilor
de cartof s-a redus cu 7-14 zile, fapt ce conduce la concluzia !creşterii timpurietăţii la
soiurile timpurii şi posibilitatea înmulţirii unor soiuri semitimpuriipentru 'cultura
cartofului timpuriu.
Infecţia cu :virusuri, în postcultură,diferă foarte mult în funcţie de soi ,şi de infecţia
din anul de înmulţire, menţinându-se la :valori de :0,1,;0,2% (vezi Smte 'Şi iEscort), sau
ajungând la valori de 16,2-18,4% (Ostara, Mureşan), ,cu o rată de infe.cţie:cuprinsăîntre
1,0 şi 7,2. Din cele 108 soiuri şi linii urmărite, la 22 soiuri rata de infecţi;e:afostsub3.;0.
Procentul de tuberculi filoşi, caracteristică a îmbătrânirii fiziologice, :diferă foarte
mult în funcţie de soi şi de condiţiilec1imaticealefiecărui an şi poate avea valori de la
2,3% până la 45,6%. Din analiza celor trei cicluri de testare., rezultă că, din tO:8 soiuri şi
linii urmărite, foarte rezistente la îmbărtânire fiziologică, cu un procent detuberculi
filoşi sub 5%, au fost 5 soiuri şi 4 linii (Desiree, Picaso, Sante, iRusset, iEscort, B'\7.89..24.4,
B'\7.89.18.17, BV:89.1 0.97 şi BV:98.15.13N), iar rezistentelaimhătrrânireafiziologică,
cu un procent de tuberculi filoşicuprins între 5-10%, au thst 13 soiuri şi 4 linii (Junior,
Fresco, Romano, iRubinia, Hertha, Bright, laeda, Robinta, Vital, iRaja, Murreşan, Latona,
Minerva, B'\7.86.1419.101, BV:86.1388.158N, BV:86.1419..75şi BV:89..22.8.
După un an de înmulţire în sudul Olteniei, producţia a fost foarte diferită de la un
soi la altul, obţinându-se între 4,9.tlha la Symfonia şi 68,2t1ha la Escort.
Ţinând cont de cele prezentate, am selectat un număr de 11 soiuri şi linii de grupe
de precocitate care trebuie să îndeplineascăurmătoarele condiţii: rata de infecţie să fie
mai mică de 3,0; să facă parte din grupa soiurilor foarte rezistente şi rezistente la
îmbătrânirea fiziologică, cu procentul de tuberculi filoşi sub 10%; să r~alizezeîn
postcultură producţii de peste 40 tlha. Din grupa soiurilor timpurii au fost selectate
soiurile: Junior, laeda, Fresco şi iRubinia, din grupa celor semitimpurii au fost selectate
4 soiuri şi o linie (Picasso, iRomano, Escort, Latona şi BV:89.22.8), iardin grupa soiurilor
semitârzii au fost selectate soiurile Sante şi Desiree.
•i

,

DETERMINAREA REZISTENŢEI LA STRESUL

APĂ

În vederea determinăriirezistenţei la stresul de apă s..autestat în vase de vegetaţie
un număr de cea. 60 de linii de cartof create în ţară, cărora li s-au aplicat două plafoane
de umiditate şi anume: 30% şi respectiv 70% din lUA. În urma acestor testări se constată
un lucru deosebit de important şi anume, că în aceste condiţii de stres, când plafonul de
umiditate se menţine în permanenţăla 30% din lUA există anumite linii care reuşesc să
se detaşeze semnificativ în ceea ce priveşte producţia obţinută ca de exemplu:
B'\7.93.101.4, BV:92.51.18, B\T.89.20.1, BV93.112.8, BV89.24.4, B\T.89.10.97, deci linii
cu rezistenţă la secetă.
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- Stabilirea de noitelm.ologii privind(cmmracartofu!luipentm'consu:meK:tratimpuriu
şi timpuriu pe suprafeţe mici în gospodăriileţărăneşti.
- EK:tindereacolaborării ;cu :aJltestaţiuni deînv;ăţămânJt superiorpentrustaJbilirea la
nivel de ţară a teMologiilor decU!ltură p.rivind:
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-cartof vară-toamnă
- :cartof sămânţă
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în Lista oficială.
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lucr:are se pr:ezintă o sinteză a cercetărilor intr:eprinse de Staţiunea de Cer:cetări
pentru Culturi Irigate"DOBROGEA"- Va[u
ia rcuitura cartott:llllIl1 irigat pe o
perioadă de 28 de anii şi modul cum aceste rezu.ltateau
introducer:ea
dezvoltareaculturiicartofului în zona de
l<n-"'" a
de cartof,
Efectul irigaţiiior: în zone de stePă.poate să
cea mai importantă măsură pentru lnu~nSlVl~~ar:~~a p:rO<1kUC'llel cartof. Producţia de
aceste zone este puternic influenţat de
o..lJ]L.l.,","",. Sporul de pr:oducţie datorită
este
46 tlha cartofi la soiul Desiree
foarte
r:eI1ltatl1lă şi eficientă cultur:ă din sOItmlen-tui
'N"1",..

destepă.
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lonNEGUŢI

Pe soIurile bune pentru cultura cartofului, cum sunt cele din zona de stepă a
României (cemoziomice), planta de cartof învinge mai uşor condiţiile climatice mai
puţin favorabile.
Condiţiile climatice: naturale din zonele de stepă, din sud-estul ţării, sunt improprii
pentru cultura cartofului, datorită deficitului permanent de apă din sol şi atmosferă şi al
temperaturilor excesiv de ridicate din timpul perioadei de vegetaţie a cartofului. Din
punct de vedere pedologic, condiţiiile sunt deosebit de favorabile. În această zonă se
găsesc soIuri cernoziomrce şi bălane' de stepă cu o fertilitate naturală foarte ridicată şi
cu o textură lutoasă deosebit de favorabile pentru cultura cartofului (Neguţi, 1975).
Factorul nefavorabil (dificitul de apă din sol şi atmosferă poate fi îndepărtat prin
cultivarea cartofului în exclusivitate în condiţii de irigare şi menţinerea umidităţii din
sol cât mai constantă, care să nu scadă sub 60-70 % din apa utilă a solului pe toată
perioada de vegetaţie acartofului (N~guţi şi Ploae, 1977).
Primele cercetări la cartof în zona de stepă s-au început în anul 1952 la Staţiunile
Valu lui Traian, Mărculeşti şi Brăila. În anul 1954, ele au fost abandonate din cauza
producţiilor slabe" realizate: nu au depăşit 8 tina atât în plantările de primăvară, cât şi în
plantări de vară. Din ac~ste cercetări a reieşit că, această plantă nu îşi găseşte condiţii
favorabile în aceastăzonă din cauza lipsei de apă şi a secetei prelungite pe toată perioada
de vegetaţie a cartofului.
Cercetările au fost reluate la Staţiunea Valu lui Traian)n 1968, la neirigat şi din
1969 la irigat. Iniţial, activitatea lin acest domeniu a fost mai redusă, abordându-se un
număr redus de. experienţe cu menirea de a verifica comportarea unor soiuri de cartof,
în condiţiile specifice zonelor de stepă, şi totodată de a verifica potenţialul de producţie
al acestor soiuri în condiţiile noi, create prin amenajare pentru irigat a suprafeţelor
agricole din aceste zone. Rezultatele de producţie, obţinute în experienţele din anii
1969-1970, au confirmat că se pot obţine producţii mari, economice şi constante de
cartofprin folosirea unor soiuri adecvate cultivării în zona de stepă, în condiţii de irigare.
Aceste rezultate valoroase au constituitca argument in abordarea unor noi aspecte legate
de tehnologia culturii cartofului irigat, astfel că, în anul 1971 aceste cercetări s-au extins
foarte mult (Neguţi, 1915).
Cercetările întreprinse şi cele care se execută in continuare in cadrul S.C.C.I
"Dobrogea'~ - Valu lui Traian, au avut şi au menirea de a stabili cele mai valoroase soiuri
de cartof, capabile să valorifice la maxim noile condiţii create prin amenajarea marilor
sIsteme de irigaţie şi condiiţiile naturale de sol şi climă din zonă, de a stabili posibilităţile
înmulţirii cartofului de sămânţă în condiţiile specifice zonelor de stepă şi a creşterii
coeficientului de înmulţire a cartofului de sămânţă. De asemenea s-au urmărit unele
elemente de tehnologie a cartofului irigat cum ar
- stabilirea
tuberculului de sămânţă şi a tehnologiei
încolţire asupra
producţiei de cartofextratimpuriu şi ".'-'......
în condiţiile specifice
I-' ...L

........

Anale I.c.pc.
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"'.U.....LW ....... .L ....

asupra unor

a ingrăşănlintelor la
re(luc:ern consumului de energie, al

Soiul

Ostara
Semitardiv
Semitardiv

preClDCJlta1te a

i3VJlIA.lI.lI.J.

JU...IV,'"'........

3

la soiul

70% lUA.
de cartof realizate confirmă că această cultură este <cea mai eficientă
şi rentabilă din sortimentul de culturi cultivate în .condiţiide irigare,
această zonă:
sporul de producţie realizat pe fiecare mm de apă pentru irigare depăşeşte 100-110 kg
de cartofi (Neguţi şi Ploae, 1992).
În tabelul 4 prezentăm producţiile de cartofi realizate în perioada 1973-1995, de
diferiţi cultivatori de cartofi din judeţul Constanţa, din care rezultă că acestea, pe lângă
faptul că sunt bune şi foarte bune, constante de la an la an, sunt în acelaşi
şi
eficiente din punct de vedere economic.Profitul de pe fiecare hectar ~ultivatcucartofi,
a fost de peste 2 milioane lei, diferenţiat în funcţie de anul de cultură şi nivelul producţiilor
realizate.
Producţiile

SO(=u~t:an comerciale

reIltalbUîlta1te

Producţia
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40
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zonate,

Suceava
1995-1997 %

149

146

149

132

124

18

supenoare "''''"....Jl.,....'
47, 62 zile de la răsărire

ra]tl(1~lmell1te

o saturaţie sporită a rotaţiei cu
COIlSl<ler:am
reconsiderarea acestui
SUllra:fel;el(}r contaminate cu Actinomycee şi
alrealeliflT ulte:~ta1te cu nelmato2:l.
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aproape 5 t/ha, faţă dt? cea înregistrată
care au be]net:1C],at,Clol:lr
Sporuri remarcabile datorate potasiului s-au lnre.~Jstrl:l;t
Horodnic
1971) unde calcarizarea a
·.,·'I",.,..·C1T .",.,~,....:l-tr1;h1Jd·1(ll p01:asIUUJlll,
condiţia majorării
acestuia la 80
Pe lângă rolul
au în creşterea pr()C1tlCţ:lel, ln~~răşălnHlteie au şi o aC~lUI1Le
moderato~re asupra agresivităţii unor agenţi pato~~enll.
de azot s-au înregistrat o
1977) şi o diminuare a celui
că în caIltltate
o acţiune inversă, în
foliajului la
pe când
100kg
au accentuat
........ JLJ-I .........""',......

'JIcn'\....

':li"l"nnUTli"'':li'l''''''

AlJ:ale 1. c.P. C.

Principalele rezultate ale Staţiunii de

Cercetări Agricole Suceava

la cultura rnri'ntul'ui

reţeaua

ŞI

ASAS.

lns,eC't}CJLoe în combaterea
ştiinţifice SCA-Suceava,

.LI.....'...... '"""' ..

3.
4.

în Podişul Sucevei, într-o rotaţie de 4
9. SCURTU Elena, 1976tehnologia aplicării
erbicidelor la cartofîn vederea prelungirii eficacităţii acestora până la recoltare.
Anale ICCS Braşov. Cartoful, vol.!6, 229-239.

Abstract
This paper presents a syntesis of main
potato bre:Glllil2
obtained in experimental fields at SCA S"ţlceava. AIso, are presented
of potato cuIture in Suceava district.
potato,
seed production.
1lh'llJ"f:1U1ll'1I'lI'·6IIQ·

Tables:
1. Lines productivity in COlnp:anf;on

Anale 1.C.P.C.

(1943-1948), la Staţ:rum~a t:Kpe]~ilm~~ntala
orcrbieme de
a pnli1C11Jat(;~lOr
cercetării au început să apară după trecerea la latlor:ato'rui de'tulJ.ef(~uliLite]~e
al Institutului de CercetăriAgronomice în
umlvel"sul plantei de cartof.
această perioadă eJtectu:ata
rezultateleexperimentărilor la sfecla de zanăr,
privind caracteristicile ontogenetice
diferenţiatăşi metodlele
ljucure~;tl

Voi. X)(IV

"-";l.U.I.IJ;l.U

/tnlversan
..." '..........u ..'" o l">"".....""..., .. t .."" ternelnu::a
precum şi un

şi preşedinte

onoare

(organizaţieprofesionalărOIllaaî~a

seria ce

o

urmează

J;?;ellerlaţu

contribuţie deosebită

cercetărilor în

XXIV

de
România
.tSennl1el face parte
V.L;Onlarne~;cu .. Ecaterina Constantinescu - V.
.......'·"'1"'..

A.Ciiae:ml,el de

Câmp

domeniul

a avut-o

",,,,,o1-.n.1n,h...

Anale I. c.ec.

1997 se
care 35 de ani de p

A

de

viaţă

din

ştiinţifică a

Născut

22 deCembrie 1922, într-o familie de
localitatea Sâncrai, jud. Mureş, termină
cmsmile Liceului Teoretic din Petroşani, în anul 1942
şi ale Inst:itutuluiAgronomic din Cluj Napoca, în anul
1948.
După terminarea stadiului de cercetătorştiinţific
in
la StaţiuneaExperimentalăSângeorgiu
de
incepe prestigioasa~activitatede creator
de
de
la Staţiunea Experimentală
Măgurele-Braşov, transformată în Institutul de
Cercetări pentru Cartof şi SfecIă-de-zahărşi ulterior
CeJoce1:are şi Producţie a Cartofului Braşov,
""....imn.,1'-""1I!·,.,. căruia i s-a dedicat cu toată cOlnpetenţa
pu1teR~ de muncă
retragerea sa din activitate în anul 1987, cu
su~;ţmle teza

de
cu tema "Contribuţii privind studiul
ame.ti4lIalrea OOlllţu1lU1tu111U de amidon la cartof", aducând o

practu::a a
cartofului.
PlJPllla1iil()r a pus in evidenţă genotipuri valoroase, care
as],~mtp:RXbJlCţlade
România ani în şir.
A(m71Ul~!ta'§~dllJă~~l peIImuleIll~cm"e l-a adus în
selecţiei la un nivel de
s..al cOlnCJretJlZaJt lumt:r-o salbă de soiuri de cartof apărutăpe toată
""""""r'II<:ll1lh,,", lj'rm;ov·eaJl. Super, Semenic, Muncel şi Cati.
mll':U[-O ClW'l()SCută
nUJrnar mtSeInnlat dle lucrări ştiinţifice
re21J!tafeJle pre~~tat:e cu caracter de legitate sunt de o mare
GWI'iAIJ'JlUC

1I!"l!1II"'IIn1l!T._1Hillll

dO'~(jia în

colectivul din care a făcut parte,
la ICPC
A fost un bun coleg, respectuos

OOj,ecl1ve de cercetători, atât

de~[)se:bll:a 11IaC(~re..

ca

vârstei de 75 de

sănătateşi fericire şi suntem bucuroşi

211

212

dOJme:illll.11 CllUUlnll.

1f"<:ll1r-t:n'lr... hn

p:reţll1e~;c contribuţia

nTE()I]l]Lov:an:a ID;l[OlfUf:suluI acestei

De asemenea,
cercetători ce au

nu numai pe
strădania
şi

în alte

Abstract
The potato researchers bring a warm homage ro ing. NaIcis Gmd:inaru., scientific
personality in the potato field
He was bqm on the 28th ofFebruary 1920 in a schoo.lma:stters:fa.mily. He attended
the courses ofthe high-school in Cernăuţi
and tb.en
oom:ses
of the Faculty ofAgr<?nom.y jp Cluj-Napoca and rtmişoata.
.
His work in potato breeding materiatized in breedingthemid-eady wriety Sooeviţa
which was highly asked for by potato grower:s due ro its :specialqoalitativeclmacteri:stics
as weB as to its high Yielding potential at early haIve:stings.
Potato researchers app1rec]late
the progress ofthis crop in the northen
We also recognize his enc:leaVOllf
he transmitted a great deal from his knowledge

214

~1.c.P..C

1952}.

21S

planfeiloI''J cu JlL""'....

'W'.lIl.JlULJll

SlJeClta1e

motlojl~a. o.~)Ua:[ea" bIOI~13 şi OOJJObalten::a

Anexa A.

Lucrări

de doctorat 1991-1997

Anul "~~"""Il-ii"",,,,..ii'
Autor:
Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Conducător ştiinţific:
susţinerii:

Locul

susţinerii:

SZABO

.& .... ./PI. . . "'--'&·J.

PATOLOGIE
Cercetări privind influenţa unor factori
biologici, ecologici şi tehnologiei asupra evoloţiei
nematozilor din genul Globodera
Prof. dr. doc. Alexandru Salontai
USAMV Cluj Napoca

1995

Autor:

BIANUTEODOR

Domeniul lucrării:
Titlul

AMELIORARE
Cercetări privind influenţa caracterelor morfologice
asupra producţiei de cartof
Prof. dr.doc. Alexandru Salontai
USAMV Cluj Napoca

L .....VJl.LU.,"A.

Conducătorştiinţific:

Locul

susţinerii:

Autor:

Locul sustinerii:

AMELIORARE
Contribuţii privind îmbunătăţirea schemei
ameliorare la cartof
Praf. dr. doc. Tiberiu Mureşan
Universitatea Craiova

Anul susţinerii:
Autor:

BOŢOMAN

Conducător ştiinţific:

Domeniul lucrării:
Titlul lucrării:

Conducător ştiinţific:

Locul

susţinerii:

Anul . . ·ou.,,+ii~""".··iiii
Autor:

1996
GHEORGHE

AMELIORARE
Interacţiuneaplantă gazdă-patogenîn relaţiile

cartofului cu nematodul auriu Globodera rostochiensis
Woll. 1923
Praf. dr. Paul Paşo1
USAMV Bucureşti

1997
TEHNOLOGIE

Voi.

Autor:
DOlneniullucrării:

Titlul lucrării:

Conducător ştiinţific:
susţinerii:

MUCSI MIHAIL
TEHNOLOGIE
Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de cultivare
a cartofului ca ,materie primă pentru industria
amidonului
Dr. doc. şt. Matei Berindei
ASAS Bucureşti

1997

Conducător ştiinţific:
susţinerii:

VÂRCANPAUL
PRODUCERE CARTOF SĂMÂNŢĂ
Cercetări privind îmbunătăţirea teJJlnOlo~~lel specifice
în zona
de înmulţire a cartofului pentru
sud a Olteniei
Dr. doc.şt. Matei Berindei
ASAS Bucureşti

1997
ECONOMIE
Căi de
a eficientei economice a
"
în condiţiile economiei
Prof.
Ioan Nicolae Alecu
USAMV Bucureşti
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67. Maracineanu FI., Bimaure V., Alexe Gh., Geamanu Lidia Influenta principalilor
de vegetatie asupra productiei de
bazinul Lunguletu-Brezoaiele, jud.
Dirnbovita.ANALE J.CPC. XVII:91-96, 1990.
,
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XVIII:33-42, 1991.
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ANALE 1.C.PC. XIX:69-78, 1992.
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ANEXA C. PERSONALUL CU S-TUDII

1. INSTITUTUL DE CERCETARE
(ICPC) BRAŞOV

ŞI PRODUCŢIEA

CARTOFULUI

Sectorul de cercetare
- cu studii superioare:
1

Draica Constantin

2

Olteanu Gheorghe
Plămădeală Adriana

4

Bozeşan

5

Plămădeală

8
10

13
14
15

Ioan
Boris

Ianoşi Sigismund
Popescu Aurelian
Cojocam Nicolae
Pop Lucreţia
Donescu Daniela
EnoiuMaria
Frîncu Georgeta
Ianoşi Maria
Bran Ştefan
Chim Nicoleta
Mitroi Felicia
Tican Comelia
Şerbănescu Mariana
Golaşu Daniela
Lorinczi Adina
Manea Corina
Adrian

Director general,
Cercet. şt. pr. gr. 1
Director ştiinţific,
Cercet. şt. pr. gr. 1
Şef sector dezvoltare,
Cercet. şt. pr. gr. III
Şef Laborator
Cercet. şt. pr. gr. III
Sef Laborator
Cercet. şt. pr. gr. 1
Cercet. şt. pr. gradul 1
Cercet. şt. pr. gradul 1
Cercet. şt. pr. gradul 1
Cercet. şt. pr. gradul II
Cercet. şt. pr. gradul
Cercet. şt. pr. gradul III
Cercet. şt. pr. gradul III
Cercet. şt. pr. gradul
Cercet. şt. pr. gradul III
Cercet. şt. pr. gradul
Cercet. şt. pr. gradul III
Cercet. şt. pr. gradul III

Doctor în agronomie
Doctorand

Doctorand
Doctor în agronomie
Doctor în agronomie
Doctor în agronomie
Doctor în agronomie
Doctorand
Doctorand
Doctorand
Doctorand
Doctorand
Doctorand

Cercetător ştiinţific
Cercetător ştiinţific

Doctorand

Cercetător
Cercetător

Cercetătorştiinţific

Doctorand
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28
29

3
32
33

35

Anton
Hermeziu Manuela
Petrescu Cristian
Petrescu Teodora
Bondoc Emanuel
Dinu Ioana
Vija Liliana
Antofie Adriana
Fodor Mihaela
Bărdaş Marius
Molnar Zoltan
Alina
Draica Domnica
Kiss Angela
Serban Mariana

Cercetător ştiinţific
Cercetător stagiar
Cercetător stagiar

Cercetător stagiar
Cercetător stagiar

Avram Virginia
BeczeAntal
Domokoş Ludovic

Cercetător stagiar
Cercetător stagiar
Cercetător stagiar
Cercetător stagiar
Cercetător stagiar

Documentarist principal
Inginer
Documentarist principal

Asistent

Asistent
Tehnician
Maria
Asistent
Asistent
Florea Ana
7 Gînfăleanu Nicolae Asistent
8 Hermeneanu Maria Asistent
9 lova Arghira
Asistent
10 Luca Traian
Asistent
Lorinczi
Tehnician
12 Manciulea Alexandra Asistent
3 Meteş Petru
Asistent
14 Meteş Tereza
Asistent
Miron Elena
Asistent
Miron
Asistent
17 Munteanu Aurora
Asistent
8 Nagy Margareta
Asistent
Asistent
20
Ana
Asistent
Asistent
21 Roman Viorica
22 Rusu corne:l1a
23
Asistent
24
Asistent
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Domokoş

Doctorand

Cercetător stagiar

- cu studii medii
1
2
3
4
5

Doctorand

Cercetător stagiar

Doctorand
Doctorand
Doctorand

25 Sima Georgeta
26 Tureatcă Ionel
27 Vulcu Lucica
28 Weiss Margareta

Asi~t

Asistent
Tehni~ian

Asistent

Sectoml de dezvoltare
- cu studii superioare
1

Frîncu Victor

Director tehnic,
Cercet.şt.pr.gr.ill

2
3
4

5
6
1
8

9
10
Il
12
13
14
15
16
17

Pop Septimiu
Sigartău Valeriu
Macavei Viorel
Marcarian Sorin
Henter Ion-Horst
Neacşa Emil
Puia Costea
EduTeodor
Proca Mircea
Prunean Alexandm
Popa Spim
Popa Octavian
Vulcu Nicolae
Neagu Elena
Necşulescu Virgil
Pamfil Gheorghe

Director economic
Şef fermă

Resp.economic fermă
Şef fermă

Şef fermă
Şeffermă

Şef atelier
Şef serviciu
Şef serviciu

Inginer principal
Inginer mecanic principal
Şef oficiu
Cercet şt pr. gradul n
18 Mesincescu Cristina Analist programator

- cu studii medii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Barbă

Florin
Cipariu Elena
Comăp.elea Cristina
Clinciu Ioan
Costea Eugenia
Dobrin Niculina
Duca Dumitru
EduElena
GrozaEmil

Tehnician
Contabil
Secretar dactilografprincipal
Tehnician
Tehnician
Secretar dactilograf
Tehnician
Inspector personal

LazărAna

Contabil
Contabil

Mihăilă

Doina

MuJle LC.P.C

12

Ion
Secară Rodica
Şerban Suza.na

14

16
Elena
17 Ungu.reanu Gabriela
18 Varga
_
Vlad Nicolae
Voinescu Gheorghe
21 Olteanu Margareta
22 Similie
23 Suărişan
.lLIIJLUlJmllUll.
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2
3

5

2
3

Negrea
Dodeicu Valeria

4

Pirtea

- eu studii m.edii

1
2
3

Toioargă Elena

YolXXW

Bideicu Atena

Şefbimu tman(~

Sectorul de cercetare
- cu studii SUll>eI'IOI-e
1
2

Turiceanu Dumitru
DinuAna

3
4

Popescu Doina
Evdochim Maria

Director
Secretar ştiinţific
Cercet. şt. pr.gr.III
Cercet. şt. pr.gr.III

Doctorand

Cercetător ştiinţific

- cu studii medii
1
2

Merosu Sanda
Fotea Tudora

Asistent

Sectorul de dezvoltare
studii
1
2

~IUril,pll'·I.n.BA,p

Inginer şef
Cercet. şt. pr.

Ionescu
Caragea Dumitru

Doctorand
III

Şef fermă

- cu studii
1

2
3

Bumbac Chirică
Cîrjan
Calenic u"""H..u,U
Bogdan

4
5
6
7 Mocanu
8 Cozma .L.Ju.'''UJ.',u.
9
Eugen
1O Iancu Lilian
11
Dumitru
12
'-'LJIL ..... LL.J. ....
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Contabil şef
Contabil principal
Contabil principal
Secretară

Şef secţie
fermă

Tehnician

Tehnician ........"",....1'0"""

Anale lC.PC.

I\-: STATIUNEA
DE CERCETARE .
SI PRODUCTIE
,
, A CARTOFULUI
(SCPC) TG. SECUIESC, jud. Covasna
Sectorul de cercetare
- cu studii superioare
1 Mike Luiza
2 Mucsi Eva
3 Bende Ioan
4 Dezso Ella
5 Popa Daniela
6 Becsek Laszlo

Director - Cercet,şt.pr.gr.III
Şef laborator - Cercet.şt.

Doctorand

Cercet.ştCercet-şt-

Cercet-şt.

Inginer

- cu studii medii
1
2
3
4

Keresztes Kalalin
Pall Vilhelm
Fetes Ildiko
Balogh Eva

Tehnician
Tehnician
Tehnician
Tehnician

Sectorul de dezvoltare
- cu studii superiore
1
2
3
4

Szabo Erzsebet
Marti Elisabeta
MikeArpad
Attila
Sarkany Maria

Contabil şef
Economist
Şef fermă
Şef fermă

Sing.mecanic

cu studii medii
2
3
4
5
6
7
8
9

VoI. XXIV

Rancz Luiza
ImrehElvira
Szasz Elisabeta
Szasz Deziderio
Berszan Zita
Gaucan Liliana
Kiss Andrei
Nemet Ioan
Kovacs Emeric

Contabil
Contabil statistician
Planificator
Şef sector mecanic
Operator calculator
Secretară

Contabil
Contabil
Resp.cantină
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2

Ion

Pomacu Petre
5 DlaoonnAureJila
6 Hull12e3 l)ollmJ.c::a

2
3
4
5
6
1

8
9

10
11
12
13
14
15
11

1
2
3

.rl1t<:'AU L-, 1. ",/.'unulUI şttl"!Y'C,
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şt

5 Necşulea Iuliana
6 Bădoi Gheorghe
7 Ploricel Gheorghe
8 Jianu Victor
9 Dana Florica
10 Ştefănescu Ioana

UUffttfttStrullV

Casier
Funcţionar

Contabil
Contabil
Gestionar
Contabil

VI. STATIUNEA
DE CERCETARE SI
,
" PRODUCTIE A CARTOFULID
(SCPC) MIERCUREA CIUC, jud. Harghita
Sectorul de cercetare
- cu studii superioare
1

Bedo Emeric

2

Galfi Nandor

3

Gergely Erzsebet
Marsay Zsofia
Sztankovszky Attila
Iosif

6
7
8

Director
- Cercet.şt.pr.gr.I
Secretar ştiinţific

Doctor în agronomie
Doctorand

Cercet.şt.pr.gr.III

Doctorand
Doctor în
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