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Ziua Verde a Cartofului 2010 

Sorin Chiru, 
INCDCSZ Bra ov 

 
Aderarea României  la Uniunea Eropean  în anul 2007 a 

deschis o perioad  nou  în istoria economiei rurale impunând noi 
abord ri de activit i de produc ie agricol . Au fost create bazele unei 
moderniz ri sus inut  de diferite programe na ionale i europene, dar în 
acela i timp s-au manifestat i unele constrângeri i limite impuse de 
reglement rile comunitare. 

Anul 2010, an de expresie puternic  a crizei economice 
mondiale a afectat consistent i România impunând luarea unor m suri 
drastice în vederea reducerii cheltuielilor materiale. 

Acest cadru general, teama multor produc tori de cartof pentru 
ziua de mâine, ar fi putut s  conduc  la renun area, în acest an, a 
organiz rii consacratei reuniuni a tuturor celor implica i în cultura 
cartofului.  

Am considerat totu i c , în anul în care pentru prima dat , 
datorit  unor nea teptate treceri „dincolo” nu vom mai avea printre noi 
pe Prof. Dr.doc. Matei Berindei i Dr.ing. Viorel Toader, doi profesioni ti 
ai cartofului, este de datoria noastr  s  continu m simpozionul „Ziua 
Verde a Cartofului” i în aceste condi ii vitrege. Trebuie s  men ion m 
sprijinul esen ial acordat de MADR UMP, MAKIS i de sponsori diver i. 

În condi iile acestui an, INCDCSZ,  care a fost ini iatorul, de la 
inceputuri, a acestui eveniment, i-a asumat toat  responsabilitatea 
organiz rii a dou  zile în câmp în dou  loca ii diferite i cu tematici 
diferite legate de existen a celor dou  forme de func ionare a 
exploata iilor agricole:  

 Ferme mici familiale; 
 Ferme specializate de dimensiuni mari. 

Ambele întâlniri, atât cea de la Casa Fermierului din Fântâna, 
jude ul Bra ov, cât i cea de la SC SOLFARM Sf. Gheorghe, jude ul 
Covasna, î i propun s  fie o platform  de discu ii i interac iuni între 
fermieri, cercet tori i furnizori de inputuri cu participarea nemijlocit  a 
reprezentan ilor forurilor de decizie (MADR, MCT i ASAS). 
 Din datele furnizate de Anuarul Statistic al României 2009, 
rezult  c  în România  contribu ia agriculturii la formarea PIB este de 
5,7, în timp ce media în UE este de 1,7%, iar fiec rui locuitor din 
România îi revin circa 0,42 ha teren arabil/locuitor. De subliniat faptul 
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c  pe toat  perioada de tranzi ie, agricultura a jucat un rol social 
important absorbînd o parte important  din for a de munc  
disponibilizat  din industriile urbane. 
 Tot din acelea i date rezult  c  în anul 2007 în România erau 
3.931.350 (99,5%) exploata ii agricole individuale cu medie de 2,3 ha i 
22.672 exploata ii cu personalitate juridic  cu o medie de 275,4 ha. 
Cultura cartofului s-a realizat în perioada 2000-2010 pe o suprafa  ce 
nu a sc zut sub cca. 250.000 ha cu produc ie medie  de cca. 14 t/ha i 
o produc ie total  de 3,5-4 milioane anual (tabelul 1). Trebuie remarcat 
c  75% din exploata iile care au i cartof au o medie mai mic  de 5 ha. 
Pe plan european (UE) România se plaseaz  pe locul 2 la suprafa  i 
pe locul 5 ca produc ie total  (figura 1). 
 
 
 

Tabelul 1. Dinamica suprafe elor i produc iilor realizate  
în România  (perioada 2000-2010) 

Anul Suprafata  
(mii ha) 

Produc ia 
medie (t/ha) 

Produc ia 
total  (mii to) 

2000 282,7 12,3 3469,8 

2001 276,7 14,4 3997,1 

2002 283,2 14,3 4077,6 

2003 281,8 14,0 3947,1 

2004 254,0 16,6 4230,2 

2005 285,3 13,1 3738,5 

2006 283,1 14,2 4015,9 

2007 272,5 13,6 3712,4 

2008 268,0 13,7 3671,6 

2009 256,9 13,6 3500,0 

2010 246,6,2     
 Sursa: MADR 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

Vol. 19    Nr. 1, 2               2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2009 
 

Figura 1. Situaţia suprafeţelor şi a producţiei totale la cartof 

(Top 10 UE) 

 

 Din datele centralizate la MADR rezultă că şi în anul 2010 
suprafaţa plantată cu cartof este de cca. 250.000 ha. Foarte 
îngrijorătoare este situaţia înregistrată la loturile semincere de cartof 
(tabelul 2) unde în acest an nu vom avea mai mult de 900 ha, cea mai 
scăzută suprafaţă din anul 1999. Aceasta este rezultatul atât al 
eliminării subvenţiilor la cartoful pentru sămânţă, cât şi a circulaţiei, 
parţial necontrolată, a acestuia. 
 

Tabelul 2. Situaţia evoluţiei loturilor semincere la cartof 

în România (perioada 2000-2010) 

 

Anul 

Suprafata 

plantată 

– ha - 

pe categorii biologice 

Pre- 

bază 

Bază Certificată 

SE E Clasa A Clasa B 

1999 6438,50  369,60 1201,30 1857,20 1938,30 

2000 4945,00  82,50 658,70 1391,30 1414,80 

2001 5185,00 2,80 86,50 579,20 1279,20 2200,30 

2002 3353,40 1,00 65,00 158,10 1252,60 1316,30 

2003 2810,10 44,00 140,00 213,70 1030,00 1382,50 

2004 3095,80 35,00 146,80 510,30 1167,20 1027,00 

2005 1731,00 64,80 80,00 181,50 960,70 444,50 

2006 2257,00 30,00 175,00 152,00 1212,00 686,00 

2007 2620,64 38,50 102,80 304,28 1106,72 1068,34 

2008 2174,32 8,00 54,00 158,30 1201,50 752,52 

2009 1961,59 37,00 68,70 194,60 919,81 741,48 

2010 878,60 32,00 49,80 108,90 444,40 243,50 
 Sursa: MADR 
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 Existen a celor dou  tipuri de exploata ie agricol  în cultura 
cartofului impune o abordare diferen iat , dar cu acela i obiectiv 
general: asigurarea de inputuri la nivel de eficien  economic . În acest 
cadru pot fi enumerate ca pârghii, asigurarea de material de plantare 
corespunz tor din categorii biologice certificate, asigurarea de secven e 
tehnologice specifice i de inputuri fitosanitare la un nivel care s  
asigure profitul cultivatorilor. 
 Dac  asupra fermelor specializate de suprafa  mare s-au 
concentrat toate întâlnirile desf urate în cadrul simpozionului na ional 
„Ziua Verde a Cartofului” din ultimii ani i cu aceste ocazii s-au 
eviden iat i principalele direc ii de ac iune, mai pu in ne-am focalizat 
asupra fermelor de mici dimensiuni. Acesta a fost motiul pentru care în 
acest an am ales pentru început ferma „Casa Fermierului” din Fântâna, 
jude ul Bra ov unde exist  un model care s-ar putea extinde i în alte 
zone din ar .  

Ferma, de 30 ha din care 10 ha cartof, 10 ha cereale, 10 ha 
plante furajere, este un exemplu privind aplicarea unor tehnologii 
corecte cu o baz  material  foarte bun  i cu un manager de excep ie, 
dna ing. Constan a Bo oman. Nu trebuie uitat i rolul de focar de 
diseminare a acestor rezultate atât la localnici, cât i la fermierii din 
zona Rupea.  

Pentru fermele mari am ales SOLFARM unitate remarcat  ana 
de an printr-o eficien  economic  deosebit  i care este complet 
gestionat  de dr.ing. Ioan Bartha, adev rat om al cartofului. 

Consider m c  prin participarea la evenimentele respective a 
fermierilor din jude ele Bra ov, Covasna i cele limitrofe, se va permite 
un util schimb de p reri i experien  privind modalit ile de ac iune în 
aceast  perioad  extrem de dificil . 

În cadrul volumului 1  din revista Cartoful în România sunt 
cuprinse materiale privind marketingul cartofului, cultura ecologic , 
producerea de biomas , producerea de s mân  i controlul bolilor i 
d un torilor. 

Începute în 24 iunie într-o zi sfânt , Na terea Sf. Ioan Botez torul i 
Sânzienele i continuându-se pe 16 iulie, în plin  var , cele dou  manifest ri, 
chiar dac  sunt diferite, ca amploare, de simpozioanele na ionale anterioare, pe 
care INCDCSZ Bra ov i FNCR  le-a organizat în ultimii ani, suntem convin i 
c  familia „cartofarilor” va continua s  „ard ” pentru aceast  cultur  minunat  
care constituie, cu siguran , o cale sigur  de a lupta cu criza economic . 
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RUBRICA:  SPECIALISTULUI 
 

Fonduri structurale europene în sprijinul promov rii 
rezultatelor cercet rii din cultura cartofului 

 
Gheorghe Olteanu, Isabela Puiu, Laura Elena Asanache, 

INCDCSZ Bra ov 
 

Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof i 
Sfecl  de Zah r (INCDCSZ) Bra ov a cunoscut o dezvoltare continu  
de la Sta iunea de Cercetare Agricol  (SCA) în 1949, la Institutul de 
Cercetare pentru Cartof i Sfecl  de Zah r (ICCS) în 1967 i la 
Institutul Na ional în anul 2005, ca o recunoa tere na ional  i 
interna ional  a activit ii i a rezultatelor în sectorele de cercetare i 
dezvoltare a unit ii. Principalele rezultate s-au concretizat prin crearea 
de soiuri noi de cartof, sfecl  de zah r, plante medicinale i prin 
promovarea celor mai bune soiuri de cereale adecvate zonei de 
influen  a institutului. Au fost realizate cantit ile necesare de s mân  
din categoriile biologice superioare, tehnologiile specifice, precum i 
consultan a necesar  promov rii acestor produse i servicii. 

În ultima perioad  situa ia economic  a INCDCSZ Bra ov, ca 
de altfel a tuturor unit ilor de cercetare agricol , a fost viciat  de: 

- evolu iile situa iei economice generale ale României i 
mondiale, 

- insuficien a fondurilor bugetare care s  sus in  activit ile de 
cercetare pe termen scurt i lung,  

- insuficien a activit ilor la nivel na ional sau regional de 
promovare a rezultatelor cercet rii (produse i servicii) realizate de 
institut. 

inând cont de cele prezentate consider m c  este binevenit  
ini iativa ANCS de a finan a ac iunile de înt rire a capacit ii 
administrative a entita ilor publice cu voca ie de cercetare i chiar mai 
mult prin focalizarea acestor finan ri pe activit i de studii i proiecte 
de promovare i cre tere a vizibilit ii activit ilor desf urate în unit ile 
de cercetare. 

 



 
 

6 
 

Vol. 19    Nr. 1, 2               2010 

Într-o economie de pia  i un marketing dinamic, pentru a 
asigura succesul unit ii trebuie s  anticip m toate schimb rile i mai 
ales s  corel m activitatea institutului în func ie de atitudinile 
beneficiarilor i tendin ele pie ei. De aceea, poate cea mai mare putere 
i avantaj competitiv e dat de „informa ie” i gestionarea ei. Consider m 

c  realizarea unui plan de marketing i a unei strategii adecvate în 
acord cu ultimele cerin e ale utilizatorilor de rezultate ale cercet rii vom 
reu i: 

- asigurarea succesului pe pia a economic , 
- cre tera abilit ii de a monitoriza constant atât propriile costuri 

i investi ii cu evolu ia lor specific  precum i pe acelea ale 
competitorilor de pe pia , 

- preîntampinarea oric ror dezechilibre ce pot amenin a bunul 
mers al activit ii institutului. 

Programul opera ional sectorial „Cre terea competitivit ii 
economice” (POS-CCE) este unul dintre cele apte programe 
opera ionale (PO) sub obiectivul Convergen  - instrumente pentru 
realizarea priorit ilor trasate prin Cadrul Na ional Strategic de Referin  
(CNSR) i prin Planul Na ional de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013. 
Aceste documente strategice la nivel na ional urm resc consolidarea i 
aplicarea în România a politicilor de coeziune social  i economic  i a 
celor de dezvoltare regional  cu adaptarea corespunz toare a acestora 
la politicile europene i la strategia Lisabona, orientat  cu prec dere 
spre cre terea economic  i crearea de locuri de munc . 

Înt rirea capacit ii administrative, prin intermediul Programului 
Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice” (POS 
CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.200, Axa 
prioritar  2 „Cre terea competitivit ii economice prin cercetare-
dezvoltare i inovare” (POS CCE – CD), Domeniul major de interven ie 
2.2 „Investi ii în infrastructura de CD&I i dezvoltarea capacit ii 
administrative”, Opera iunea 2.2.4 „Înt rirea capacit ii administrative”, 
constituie cadrul proiectului câ tigat de Institutul Na ional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof i Sfecl  de Zah r (INCDCSZ) Bra ov. 

Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof i 
Sfecl  de Zah r (INCDCSZ) Bra ov, cu sediul în Bra ov Str. Fund turii 
nr. 2, jud. Bra ov, deruleaz , începând cu data de 04.06.2010, proiectul 
“Studii de marketing i plan de promovare a produselor i 
servciilor INCDCSZ Bra ov”, co-finan at prin Fondul European de 
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Dezvoltare Regional , în baza contractului de finan are nr. 135 din 
04.06.2010, încheiat cu Autoritatea Na ional  pentru Cercetare 

tiin ific , în calitate de Organism Intermediar, în numele i pentru 
Ministerul Economiei Comer ului i Mediului de Afaceri în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Opera ional „Cre terea 
Competitivit ii Economice” (POSCCE). 

Valoarea total  a proiectului este de 454.586 lei, din care 
asisten a financiar  nerambursabil  este de 388.200 lei. Valoarea 
eligibil  nerambursabil  din FEDR este de 322.206 lei, valoarea 
eligibil  nerambursabil  din  bugetul na ional este de 65.994 lei, iar  
valoarea neeligibil  a proiectului este de 66.386 lei. 

Proiectul se va implementa în localitatea Bra ov, pe o durat  
de 6 luni. 

Obiectivul principal al proiectului: 
- Realizarea unui studiu de marketing pentru fiecare produs 

(soiuri i s mân  de cartof, sfecl  de zah r i plante medicinale) i 
servicii (tehnologii de cultivare i consultan ) realizate în activitatea de 
cercetare la Institutului Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof 
i Sfecl  de Zah r (INCDCSZ) Bra ov. Acest studiu va fi utilizat pentru 

realizarea planurilor personalizate de promovare pentru aceste produse 
i servicii în scopul valorific rii acestora în dezvoltarea ecomonic  a 

unit ii. Planul de marketing va cuprinde: 

- Strategii economice bazate pe: Produc ie, Pre , Desfacere i 
Promovare, 

- Consolidarea clien ilor tradi ionali i identificarea clien ilor noi, 

- Cre terea gradului de în elegere a mentalit ii clien ilor, 
comportamentului i a exigen elor acestora, 

- Reducerea riscurilor induse de schimb rile nea teptate ale 
pie ei de capital. 

Obiectivele secundare: 

- Cre tere a vizibilit ii INCDCSZ Bra ov în sfera economic  
prin planurile de promovare a produselor i serviciilor, 

- Cre terea anselor de câ tigare i realizare de noi proiecte de 
cercetare în ar  i str in tate, 
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- Cre terea capacit ii competi ionale a unit ii prin studii de 
pia , 

- Identificarea pe pia  a produselor de ni  i extinderea 
activit ii în sectoarele unde exist  un teritoriu înc  neexploatat 
corespunzator. 

Descrierea activit ilor proiectului 

1. Consultan  pentru îmbun t irea managementului 
INCDCSZ Brasov: 

1.1. Selec ie consultant pentru efectuarea analizei SWOT 
privind managementul Institutului i elaborarea unui Plan strategic al 
INCDCSZ Bra ov) 

1.2. Elaborare strategie de management (Plan strategic al 
INCDCSZ Brasov – Centru de Excelen  pentru Cercetare-Dezvoltare 
la Cartof) 

2. Consultan  pentru valorificarea rezultatelor din cercetare: 
2.1. Selec ie consultant pentru efectuarea analizei SWOT 

privind valorificarea rezultatelor (produse + servicii) Institutului pentru 
elaborarea strategiei de marketing a rezultatelor 

2.2. Elaborarea strategiei de marketing a rezultatelor (produse 
+ servicii) Institutului 

3. Consultan  privind accesul la instrumente financiare: 
3.1. Selec ie consultant pentru elaborarea strategie pentru 

imbun t irea accesului la resursele financiare 
3.2. Elaborare strategie de scurt  i lung  durat  pentru 

îmbun t irea accesului la resursele financiare 
4. Imagine i promovare institu ional  (consultan , publicitate 

etc): 
4.1. Selec ie consultant pentru elaborarea strategie de 

promovare rezultatelor (produse + servicii) 
4.2. Elaborare strategie de promovarea rezultatelor (produse + 

servicii) i modernizare pagina internet INCDCSZ Bra ov 
5. Achizi ia de active corporale, necorporale i obiecte de 

inventar pentru îmbun t irea gestion rii institu ie: 
5.1. Procedura de achizi ie pentru activele prev zute în proiect 
5.2. Livrare i recep ie active corporale, necorporale i obiecte 

de inventar 
6. Informare i publicitate privind proiectul  
6.1. Selectarea operatorilor pentru publicitate  
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2006 
 

 
6.2. Desfăşurarea activităţii de informare şi publicitate pentru 

proiect 
7. Management de proiect (se va detalia la capitolul 2.4) 
8. Audit financiar de proiect 
8.1. Selecţia firmei de audit 
8.2. Audit  financiar 
Rezultatele estimate constau în promovarea la nivel naţional a 

managementului performant la cultura cartofului care vor contribui la 
creşterea producţiei, la îmbunătăţirea calităţii, reducerea preţului de 
cost, rămânerea producătorilor pe piaţa României şi chiar penetrarea 
pieţei Uniunii Europene: 

- Strategie de management (Plan strategic); 
- Strategie de marketing pentru rezultatele (produse, servicii) 

institutului; 
- Strategie de scurtă şi lungă durată pentru îmbunătăţirea 

accesului la resursele financiare; 
- Strategie de promovarea rezultatelor; 
- Pagina internet modernizată a INCDCSZ Braşov şi realizarea 

unui domeniu nou pentru promovarea proiectului pe pagină de internet 
www.potato.ro; 

- Editarea de broşuri, pliante, panouri, etichete, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Anunţ presă de dechidere proiect MAPROSERV 



 
 

10 
 

Vol. 19    Nr. 1, 2               2010 

 
Cultura ecologic  – o ans  pentru cultivatorii de cartof 
 

Victor Donescu, Manuela Hermeziu, 
INCDCSZ Bra ov 

 
Agricultura ecologic  î i propune ca în cadrul unui sistem 

ra ional s  produc  o hran  mult mai adaptat  metabolismului omului, 
mai s n toas  i în respectul deplin al protej rii naturii (Toncea, 2002, 
Stoian, 2004). 

În cadrul UE, cât i în ara noastr  exist  preocup ri privind 
dezvoltarea sistemelor de agricultur  ecologic , principalele 
promotoare fiind Olanda, Germania, Italia, Elve ia, Marea Britanie, 
Danemarca, Fran a i Austria. 

 În momentul actual sistemul de agricultur  biologic  este 
reglementat în UE prin Regulamentul 2092/1991, iar în România prin 
OUG 34/2000 i Legea nr, 38/2001 care sunt  complet armonizate cu 
legisla ia european  (Strategia MAPDR, 2005). 
Solicitarea tot mai puternic  a consumatorilor pentru produse agricole 
“curate” se impune ca o direc ie strategic  la care to i factorii implica i în 
lan urile de produc ie trebuie s  r spund . România, cu cele cca. 
280.000 ha cultivate cu cartof anual este a doua ar  european  mare 
cultivatoare de cartof. În ri ca Austria, Elve ia, Germania, Olanda, 
Marea Britanie, suprafa a ocupat  cu cartoful ecologic reprezint  între 4 
i 12 % din totalul suprafe elor cultivate cu cartof. Exist  o cerere 

crescând  pentru cartof produs ecologic i implicit trebuie asigurat  
s mân a de cartof de calitate i produs  bio pentru înfiin area de culturi 
ecologice comerciale. 

 La ora actual  exist  o cerere crescând  în spa iul european 
pentru cartoful provenit din cultura ecologic , principalul factor restrictiv 
fiind cantitatea de s mân  ecologic  certificat  produs  i 
comercializat  pe pia . Chiar dac  predic ia privind cultura cartofului 
ecologic în UE este c  în urm torii 10 ani nu va dep i 10% din 
suprafa a conven ional  de cartof, totu i, ca urmare a implement rii de 
c tre toate statele a Directivei CE Nr. 2092/1991, este de a teptat ca 
tot mai mul i fermieri s  opteze pentru acest sistem de cultur , fenomen 
care se va manifesta i în ara noastr . 
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În cazul culturilor ecologice, pentru a fi admise la valorificare, materialul 
de plantare folosit trebuie să provină dintr-o cultură seminceră 
certificată ecologic din anul precedent, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei pentru agricultură ecologică (Regulamentul CE nr. 834/2007 
şi Regulamentul CE 889/2008). Astfel, operatorul înregistrat în sistemul 
ecologic are obligaţia să utilizeze seminţe/material de înmulţire 
vegetativ cu statut ecologic. Drept norme excepţionale aplicabile 
producţiei, atunci când sămânţa/materialul de înmulţire vegetativ nu 
este disponibil pe piaţă, se poate utiliza: 
 a) seminţe/material de înmulţire vegetativ provenit dintr-o 
unitate de producţie în conversie. Pentru aceasta este necesară 
aprobarea organismului de inspecţie şi certificare; 
 b) seminţe/material de înmulţire vegetativ convenţional, cu 
autorizarea organismului de inspecţie şi certificare, în următoarele 
condiţii: 

- să existe documente justificative care să ateste faptul că 
acesta nu a fost tratat cu produse fitosanitare neautorizate pentru 
agricultura ecologică; 

- varietăţile menţionate nu sunt înregistrate în baza de date 
pentru seminţe a MADR; 

- există dovada de la furnizorii de seminţe că nu pot livra 
varietăţile menţionate cu certificat/statut ecologic. 
 Autorizaţia se acordă înainte de însămânţarea culturii, pentru 
fiecare unitate în parte şi numai pentru un sezon agricol. Această 
situaţie apare în cazul în care producătorii sunt la început de drum în 
agricultura ecologică şi nu dispun de material de sămânţă certificat 
ecologic (comunicarea ECOINSPECT Cluj Napoca din 06.08.2009). 

 Pentru a putea beneficia de statutul de fermă ecologică şi a-şi 
putea valorifica producţia obţinută în condiţii avantajoase, fermierul 
trebuie să solicite inspectarea şi certificarea suprafeţelor destinate 
culturilor ecologice unui organism abilitat în acest sens, după ce 
îndeplineşte condiţiile obligatorii privind conversia suprafeţelor. În acest 
scop cultivatorul trebuie să solicite organismului de control şi certificare 
(de exemplu SC ECOINSPECT SRL Cluj Napoca, Str. Horea nr. 75) 
efectuarea controlului ecologic pe baza unei fişe de înregistrare. În mod 
normal este necesară o perioadă de minim 3 ani pentru conversia  
ecologică a terenului, dar în cazuri speciale, în urma analizelor şi ţinând 
seama de istoricul cultivării terenului respectiv, această perioadă de 
conversie se poate reduce la un an. 
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 În cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr de la Braşov, în cadrul unui proiect  de 
cercetare finanţat prin programul UMP- SCG de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a luat fiinţă un modul de fermă 
ecologică experimentală, cu scopul de a produce în principal cartof 
pentru sămânţă ecologică. 

Proiectul urmăreşte ca prin înfiinţarea modulului experimental ecologic, 
acesta să fie folosit şi ca bază pentru diseminarea cunoştinţelor precum 
şi ca centru de formare pentru fermieri, studenţi, elevi şi specialişti.  

 Pornind de la principala cultură din cadrul proiectului, cartoful 
pentru producerea de sămânţă ecologică, trebuie menţionat că el 
reprezintă o noutate absolută pentru România, deşi au existat unele 
încercări sporadice de a produce cartof ecologic pentru consum (Morar 
et al., 2003). 

 În contextul economico-social actual, atât din România cât şi 
din Uniunea Europeană, când preocupările privind sănătatea 
cosumatorilor devin obiective de strategie alimentară, prezentul proiect 
îşi propune să realizeze prin implementarea sa următoarele: 

- Înfiinţarea unui modul de 24 ha de agricultură ecologică la 
INCDCSZ Brasov, unde se vor experimenta şi selecta variante 
tehnologice ce vor fundamenta realizarea de pachete tehnologice 
(sămânţă bio din categorii superioare, soiuri corespunzătoare la cele 4 
culturi promovate – cartof, facelia, porumb, triticale), element definitoriu 
în obţinerea de rezultate profitabile în fermele ecologice. 

- Transferul modulului (variante diferite de suprafaţă), a know-
how-ului şi a pachetelor tehnologice la beneficiarii direcţi (5 companii şi 
FNC-R) şi la beneficiarii potenţiali (fermieri, elevi, studenţi şi specialişti). 

- Includerea în strategia MADR şi a PNDR (2007 – 2013) 
privind dezvoltarea de abilităţi instituţionale şi funcţionale în sectorul 
rural prin creearea de locuri de muncă atât în amonte cât şi în aval de 
fermele ecologice. 

- Modulul de la INCDCSZ Brasov va deveni un complex de 
formare şi instruire a fermierilor ce vor opta pentru agricultura ecologică 
şi un centru de diseminare a noilor cunoştinţe rezultate din funcţionarea 
şi dezvoltarea modulului. 
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În afar  de cartof, în cadrul modulului se cultiv  tot în regim 
ecologic porumb mas  verde, facelia pentru s mân , triticale i 
lucern . Pentru aceste culturi prev zute în cadrul proiectului situa ia 
este diferit  în sensul c , în România, sunt produc tori de s mân  
ecologic  pentru cereale i plante medicinale, dar cantit ile oferite de 
ace tia nu pot acoperi în totalitate cererile, astfel încât i aici exist  un 
segment de pia  în continu  dezvoltare, reprezentat de produc torii 
autoriza i pentru agricultura ecologic , care solicit  semin e de calitate 
i produse în sistem ecologic certificat (Morar et al., 2003). 

 La fel de important este i aspectul privind utilizarea modulului 
experimental de produc ie ecologic  în transferul i diseminarea 
cuno tin elor referitoare la tehnologiile noi, specifice culturilor luate în 
experimentare i care consituie o component  esen ial  în promovarea 
conceptului de agricultur  ecologic  i implicit a conceptului de 
dezvoltare durabil . 

 Prin natura tematicii abordate, prin obiectivele propuse i prin 
activit ile ce se desf oar  în cadrul prezentului proiect, principiile de 
protec ie a mediului sunt promovate ca direc ii prioritare. Astfel, în 
cadrul proiectului prin aplicarea unui asolament multianual, cu o rota ie 
de 5-6 ani, prin aplicarea metodelor de agrotehnic  i protec ie a 
plantelor în conformitate cu principiile agriculturii ecologice, se respect  
i se protejeaz  natura. Un exemplu elocvent este utilizarea soiului de 

cartof RUSTIC care va permite aplicarea a numai 2-3 tratamente (6 
kg/ha) cu produse cuprice pentru combaterea manei comparativ cu 
cele 8-10 tratamente (cu substan ele active necuprice) necesare în 
culturile conven ionale. Nu se folosesc erbicide iar îngr mintele 
aplicate (organice i minerale) se încadreaz  în recomand rile la 
nivelul culturilor ecologice. Pentru controlul buruienilor se execut  
pra ile mecanice i manuale. 

Modulul ecologic s-a înfiin at în anul 2008, pe o suprafa  de 24 
ha.  Primul an a fost considerat an de conversie. Datorit  faptului c  
pe parcela respectiv  s-au cultivat în ultimii 24 de ani numai plante 
furajere (fânea ) i în aceast  perioad  nu au fost aplicate nici un fel 
de îngr minte chimice sau tratamente de combatere, timpul de 
conversie acceptat a fost de 1 an, în anul urm tor, în urma inspec iilor 
efectuate s-a acordat certificarea ecologic  pentru suprafa a respectiv . 

 - s-a cultivat soiul de cartof RUSTIC, caracterizat prin 
rezisten  m rit  la man  i preten ii mai reduse privind input-urile 
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tehnologice, soi românesc recomandat pentru agricultura ecologică. 
Materialul biologic folosit în primul an a fost din categoria “PreBază” şi 
s-a folosit o cantitate de 3500 kg sămânţă/ha. În anul 2009 s-a folosit 
sămânţă provenită din producţia ecologică a INCDCSZ Braşov, în anul 
2008. - pregătirea terenului pentru plantarea  cartofului pe suprafaţa de 
4 ha. S-a folosit maşina agricolă GPGT-4 în agregat cu tractorul U-650 
pentru pregătirea patului germinativ până la o adâncime de 18 cm. 
Lucrarea s-a executat în 23 aprilie 2009.  

- plantarea cartofului s-a realizat mecanic, în data de 23 
aprilie 2009 cu tractorul MTZ în agregat cu maşina de plantat cartof 
4SaBP. Pe baza experienţei acumulate în etapa anterioară, suprafaţa 
de 4 ha s-a plantat cu soiul RUSTIC în varianta de desime mică 
(distanţa dintre rânduri 75 cm; distanţa între tuberculi pe rând 28 – 30 
cm) pentru valorificarea mai bună a spaţiului vital şi a rezervei de 
substanţe nutritive din sol, ţinând seama de faptul că în agricultura 
ecologică nu se administrează îngrăşăminte chimice. 

- în perioada dintre plantare şi răsărire s-a efectuat o lucrare 
de toaletare manuală a câmpului de cartof (praşilă pentru distrugerea 
buruienilor cu răsărire rapidă şi rebilonarea manuală a culturii). După 
praşilă s-a efectuat o lucrare de adunat resturi vegetale (buruieni) care 
au fost eliminate din câmpul de cultură. 

- după răsărire şi creşterea plantelor până la o înălţime de  
25 – 30 cm, s-a efectuat o lucrare de adunat larve şi adulţi ai 
gândacului din Colorado, pentru prevenirea daunelor şi evitarea 
înmulţirii dăunătorului. Adunatul s-a efectuat manual şi cu ajutorul 
maşinii pneumatice (aspirator), cu rezultate foarte bune. Pentru 
controlul gândacului din Colorado s-au mai aplicat 2 tratamente cu un 
preparat biologic pe bază de Beauveria bassiana.  

- controlul manei s-a realizat prin aplicarea de produse pe 
bază de cupru, respectându-se cantitatea maximă admisă de 6 kg Cu / 
ha şi pe an pentru culturile ecologice. 

- producţia de sămânţă obţinută a fost distribuită parţial 
partenerilor de proiect şi unor producători, pentru înfiinţarea de culturi 
eco în anul 2010. 
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 Pe baza rezultatelor obţinute în etapele anterioare, s-a optat la 
porumb pentru populaţia locală de Făgăraş, care a dat cele mai bune 
producţii în anul 2008 şi s-a comportat cel mai bine din punct de vedere 
cultural, în condiţiile de sol şi climă de la Braşov. Sămânţa folosită a 
provenit din producţia recoltată în cadrul modulului ecologic în anul 
2008. 
 La facelia s-a  cultivat soiul Balo, la care s-a obţinut în anul 
2009 o producţie de sămânţă certificată ecologic şi care a fost 
valorificată cu succes la diferiţi producători de culturi eco şi culturi 
melifere. În cadrul modulului ecologic, lucerna se foloseşte ca solă 
săritoare, urmând a înlocui suprafeţele rămase cu ierburi perene din 
vechea structură. 
 Soiul de cartof RUSTIC este un soi românesc, creat la 
INCDCSZ Braşov prin selecţie clonală individuală, prin hibridare 
complementară între linia de ameliorare HB-8 şi soiul “Grandifloria” şi 
este recomandat pentru cultura ecologică a cartofului atât în zonele 
rurale montane cât şi în cele agricole tradiţionale, pentru consum 
toamnă-iarnă şi industrializare sub formă de pommes-frites. 

Figura 2. Controlul gândacului din Colorado cu ajutorul  
maşinii ECG (aspirator) 
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 Soiul RUSTIC reprezintă soluţia de promovare în producţie pe 
scară largă a unui pachet tehnologic viabil (soi, sămânţă de calitate şi 
tehnologie specifică) pentru cultura ecologică a cartofului atât în zonele 
rurale montane (cu suprafeţe mai mici de 5 ha) cât şi în cele agricole 
tradiţionale (20-50 ha) unde se vor produce tuberculi comerciali mai 
sănătoşi şi mai “curaţi”. Acest soi cu tehnologia sa specifică se 
adresează în egală măsură şi producătorilor mari (100-150 ha) din 
zonele închise care vor trebui să se alinieze normelor UE privind nivelul 
de intervenţie cu produse chimice în cadrul tehnologiei culturii 
cartofului. 
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Producerea de biomas  i independen a 

energetic  a fermei 
 

Victor Donescu, 
INCDCSZ Bra ov 

 

Circa 65 – 85 %  din consumul energetic direct la produc ia 
agricol , reprezentat de consumurile necesare pentru lucr ri, transport 
sau prelucrarea produselor, sunt reprezentate de combustibili, în 
general combustibili fosili. Se consider  c  i în cazul unei agriculturi de 
autoaprovizionare, doar 8–10% din energia necesar  poate fi acoperit  
din surse proprii, 80–90% din consumul energetic trebuind s  fie 
acoperit din alte surse. În viitor, eficien a energetic  va deveni un factor 
important având ca scop principal realizarea prin tehnologii a unor out-
put-uri energetice maxime cu un consum minim de energie. 

În condi iile actuale de lips  a resurselor energetice, când 
combustibilii fosili sunt tot mai scumpi i mai greu de g sit iar accesul 
fermierilor la acestea este îngreunat de tot felul de accize, taxe, pre uri 
exagerate i inexisten a subven iilor, alternativa unor surse 
regenerabile i dependente de voin a proprie apare ca atractiv . 

Prin tehnologii simple, accesibile, pot fi transformate în diferite 
forme de energie o serie de produse agricole principale sau secundare, 
energie care poate fi apoi folosit  pentru substituirea unei cantit i 
uneori deloc neglijabile de combustibili fosili. Astfel, prin procedee de 
hidroliz  enzimatic  i fermentare alcoolic  se poate produce bioetanol, 
utilizabil în amestec cu benzina pentru motoare cu aprindere prin 
scânteie; prin descompunere i fermentare metanic  se poate ob ine 
biogaz utilizabil direct pentru înc lzire; prin valorificarea unor plante 
oleaginoase se poate produce ulei utilizabil pentru ardere direct  sau 
biodiesel, pentru motoare. 

Pe plan mondial exist  o ampl  activitate de utilizare a 
biomasei pentru producerea de energie electric  i termic , 
impulsionat  de necesitatea reducerii emisiei de CO2, de politica 
energetic  a Uniunii Europene. În rile dezvoltate sunt utilizate 
tehnologii moderne de valorificare a poten ialului energetic al biomasei 
prin ardere direct  sau prin ob inerea de combustibili lichizi i gazo i. 
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Sursele de biomas  sunt reprezentate de de eurile forestiere, 
de eurile rezultate din prelucrarea lemnului, resturile vegetale din 
agricultur  i din industria alimentar , reziduuri animale, iar în ultima 
perioad  de culturile speciale cu ritm intens de cre tere i cu poten ial 
biologic productiv ridicat. Argumentele în favoarea utiliz rii energetice a 
biomasei sunt atât de natur  a protec iei mediului cât i de natur  
socio-economic , prin ocuparea i stabilizarea for ei de munc  a 
fermierilor în zonele de cultivare a plantelor (speciilor, soiurilor i 
hibrizilor) cu valorificare energetic , materie prim  cu caracter 
regenerativ. În acela i timp pot fi valorificate terenurile necultivate 
datorit  supraproduc iei agricole, terenurile degradate putând fi 
recuperate i utilizate la parametrii optimi. Strategia na ional  de 
dezvoltare energetic  a României pe termen mediu prevede utilizarea 
de tehnologii curate, eficiente i sigure, bazate pe resurse regenerabile 
de energie, între care biomasa este considerat  prioritar . 

Printre avantajele folosirii plantelor anuale: cultivarea lor nu 
necesit  investi ii mari, respectiv cultivarea lor este asem n toare cu a 
plantelor destinate alimenta iei. Ca urmare fermierii le cultiv  i se 
obi nuiesc mai repede cu ele. 

Se cunosc patru grupe de plante cu con inut ridicat de liginin  
i celuloz  care pot fi transformate în biocobustibili (balo i, brichete, 

pele i, rumegu , praf): 
1. Plante anuale: cereale, triticale, cânep , porumb, rapi , 

mu tar, floarea soarelui, mei, etc. (plant  întreag );  
2. Specii cu recoltare anual , de exemplu Mischantus i alte 

specii; 
3. Specii de arbori repede cresc tori, de exmplu plop, salcâm, 

salcie, cu recoltare permanent  (short rotation or cutting cycle – SRC); 
4. Specii de arbori cu ciclu de rota ie lung. 
Cea mai simpl  form  de folosire a combustibililor din biomas  

în Europa de Vest – mai ales în Germania i Austria – este arderea 
acestora în cazane mici sau în centre mai mici de furnizare a energiei. 
În cazane speciale se folose te biomas  sub form  de brichete, pele i, 
rumegu , balo i sau praf. Problema principal  cu ace ti purt tori de 
energie este dat  de faptul c  nu sunt forme suficient de concentrate 
(densitate energetic  redus , volum mare), drept pentru care 
depozitarea i dozarea este îngreunat . 

Nivelul energetic al formelor solide de biomas  (brichete, 
pele i) este aproximativ echivalent cu a c rbunelui brun care este cca 
15-20 MJ/kg.  
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Investiga iile în acest domeniu sunt orientate spre tehnologiile 
de producere a bioetanolului, producerea de combustibili lichizi cu 
utilizare direct  în special în motoare (biodiesel), ardere direct  a 
biomasei i prin gazeificare i de producere a gazului combustibil prin 
fermenta ie (biogaz). 

O serie de cercet ri efectuate în cadrul unui proiect finan at 
prin programul sectorial al MADR vizeaz  producerea de biomas , 
special în scop energetic, folosind tehnologiile clasice, accesibile 
oric rui fermier sau utilizarea biomasei secundare rezultate din culturile 
principale. Pentru ob inerea biomasei se pot cultiva sfecl  de zah r, 
porumb mas  verde, cereale, sorg zaharat, cartof, etc. 

Cercet rile au avut ca scop evaluarea energetic  a unor culturi 
agricole accesibile oric rui fermier, culturi care se g sesc în mod curent 
în rota ie într-o exploata ie agricol , constituind o surs  energetic  
regenerabil , accesibil  i care poate substitui consumul de 
combustibili clasici, ducând la cre terea independen ei energetice a 
fermei. Aceasta ofer  fermierului posibilitatea de a alege plantele cu 
poten ial energetic ridicat, pentru cultivare în scop energetic, în func ie 
de arealul de cultur  i condi iile agroclimatice. De asemenea constituie 
o posibilitate de valorificare a eventualelor surplusuri de produc ie la 
anumite specii, surplusuri nevandabile în anumite condi ii de pia , i 
nu în ultimul rând valorificarea superioar  a produselor considerate 
secundare. 

În scopul eviden ierii calit ilor energetice ale fiec rei specii cât 
i pentru a putea compara eficien a energetic  a acestora, s-a calculat 

echivalentul energetic al fiec rei specii prin transformarea produc iei 
ob inute la unitatea de suprafa  în unit i de bioetanol, biogaz, 
biodiesel sau ardere direct  (în cazul ierburilor). În final a fost calculat 
echivalentul energetic exprimat în MJ/ha. 

La cultura sfeclei de zah r s-a luat în calcul produc ia principal  
de r d cini, la cartof produc ia de tuberculi, la porumbul pentru siloz 
planta întreag . La cereale s-a calculat separat echivalentul energetic 
pentru produc ia de boabe, prin transformare în bioetanol i produc ia 
secundar  de paie, prin ardere direct . La ierburi s-a calculat 
echivalentul energetic considerând valorificarea prin ardere direct , cu 
un coeficient de transformare redus, inând seama c  ierburile se 
valorific  în principal prin p unat sau furajare direct , pentru 
biocombustibil considerându-se c  se folose te doar surplusul. De 
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asemenea, pentru lucernă s-a luat în calcul un coeficient de 
transformare prin ardere directă de 50 % (9,5 MJ/kg s.u.), 
considerându-se că se utilizează pentru producerea de energie doar 
tulpinile, masa foliară fiind destinată furajării. 

 

Tabelul 3. Echivalentul energetic calculat la ha al biomasei producţie principală, 
realizată în anul 2009 (echivalent energetic: 1 l etanol – 21,4 MJ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)* - INCDCSZ Brasov 
)** - ICDP Măgurele Braşov 
)*** - ICDM Cristian Sibiu 
)**** - ICDA Fundulea 
 

Din tabel se observă că cea mai mare cantitate de energie 
echivalentă se poate obţine prin valorificarea sorgului zaharat (198.766 
MJ/ha). Această plantă permite producerea de bioetanol, de biogaz şi 
poate fi valorificată şi prin ardere directă, în urma deshidratării şi 
brichetării. Cultura este uşoară, nu necesită investiţii mari şi tehnologii 
de cultivare sofisticate. Cultivată ca plantă energetică are un rol 
deosebit în formarea asolamentelor.  

Următoarea cultură importantă, pentru producerea de bioetanol 
în special, este sfecla de zahăr, cu un echivalent energetic de 132.038 
MJ/ha. Este o cultură complet mecanizabilă, materia primă se poate 
păstra timp îndelungat sub formă de sirop şi are un randament foarte 
mare de utilizare. Pe lângă producerea de biocombustibil este 
importantă pentru furajarea animalelor. Frunzele şi coletele şi respectiv 
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borhotul constituie de asemenea o materie primă valoroasă pentru 
biogaz. 

Cerealele au de asemenea un echivalent energetic ridicat, însă 
datorită importanţei lor alimentare nu pot fi impuse ca surse pentru 
biocombustibil. Folosirea produsului secundar (paiele) constituie totuşi 
o oportunitate deosebită în producerea biogazului sau utilizarea prin 
ardere directă. Fabricarea bioetanolului din cereale este avantajoasă în 
cazul materiei prime care nu poate fi folosită în scopuri alimentare sau 
pentru furajare (de exemplu loturile atacate de fuzarioză). 

La cartof, deşi echivalentul energetic este favorabil, se constată 
mari oscilaţii în valorificare şi pierderile la păstrare sunt ridicate. S-ar 
putea folosi cu succes ca materie primă pentru prelucrare în scop 
energetic în producerea de bioetanol sau chiar biogaz marfa 
nevandabilă, cu preţ redus. Valorificarea bioenergetică a surplusului de 
producţie este avantajoasă pentru producători. Este cunoscut faptul că 
în unii ani rămân nevalorificate cantităţi însemnate de cartofi, datorită 
preţului mic oferit de cumpărători sau datorită supraproducţiei, cantităţi 
care din cauza perisabilităţii ridicate nu se pot păstra şi trebuie 
valorificate în hrana animalelor sau chiar se aruncă.  

Conţinutul de amidon şi producţia ridicată la unitatea de 
suprafaţă situează cartoful printre culturile favorabile din punct de 
vedere energetic (80.892 MJ/ha), putând fi transformat în bioetanol 
(tuberculii) sau biogaz (tuberculii, vrejii de cartof). 

Desigur, pentru micul cultivator sau chiar pentru fermierii mai 
dotaţi, obţinerea energiei regenerabile prin valorificarea biomasei este 
dificilă dar nu imposibil de realizat. Aceasta presupune achiziţionarea 
de utilaje specializate şi accesul la tehnologii relativ complicate pentru 
obţinerea de bioetanol sau biodiesel. Mai accesibilă este valorificarea 
biomasei prin ardere, direct sau prin brichetare, mărunţire, etc. şi prin 
fermentare pentru obţinerea biogazului. 

O soluţie ar consta în înfiinţarea de centre de colectare a 
biomasei, producerea centralizată a biocombustibilului (etanol sau 
biodiesel) în fabrici specializate şi furnizarea acestuia fermierilor. 
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Biomasa de cartof – sursa de energie pentru 

ob inerea biogazului 
 

Victor Donescu, 
INCDCSZ Bra ov 

 
Cercet rile i aplica iile privind utilizarea energiilor 

neconven ionale, regenerabile cap t , de la an la an, o tot mai mare 
extindere în rile dezvoltate. 

Criza energetic , resursele conven ionale  limitate, prognoza 
epuiz rii lor într-un viitor apropiat impun g sirea în timp de noi solu ii. 
Biogazul, de i s-ar p rea ca nu poate avea o pondere deosebit , va 
avea totu i partea sa de contribu ie. 

Pentru gospod riile r ne ti, unde nu exist  posibilit i de 
racordare la re eaua de gaze naturale, biogazul poate constitui o 
alternativ . 

În paralel cu ob inerea biogazului, dejec iile rezultate în urma 
ferment rii constituie un foarte bun îngr mânt organic, comparabil 
din punct de vedere calitativ cu humusul. 

Astfel de instala ii sunt utilizate cu succes i în alte ri: China – 
peste 7 milioane instala ii; Japonia – 6 milioane instala ii; Franta – 6 
milioane instala ii; India, Germania, Italia, etc. 

Sta iile de biogaz constituie o ans  suplimentar  pentru 
sectorul agricol ar tându-se ca o surs  suplimentar  de venit 
considerabil . De asemenea foarte importante sunt efectele pozitive 
asupra mediului. Pentru ob inerea biomasei necesare producerii 
biogazului pot fi utilizate: 

• Terenuri necultivate fie din motive de nerentabilitate, fie din 
motive de respectare a cotelor UE, pot fi cultivate cu plante energetice, 
fiind reintroduse în circuitul agricol.  

• Se poate valorifica cultura a doua, chiar dac  plantele nu 
ajung la stadiul de maturitate  

• Cresc torii de p s ri pot valorifica dejec iile, care con in o 
cantitate mare de energie, (p s rile nevalorificând eficient hrana), 
rezolvând totodat  problema mediului.  
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• Cresc torii de animale rezolv  problema mediului, evitând 
emana iile de amoniac i metan în atmosfer   

• Se reduce considerabil poluarea cu mirosuri nepl cute la 
fertilizare  

• Abatoarele pot procesa rezidurile de abatorizare (în afar  de 
oase i pene), sângele i n molul din flotator i sta ia de epurare, f r  a 
pl ti pentru distrugerea lor prin incinerare.  

• Reziduurile organice din industria alimentar  sunt purt toare 
de energie, fiind binevenite în sta iile de biogaz  

• Borhoturile din produc ia de alcool sau bere con in cantit i 
ridicate de materie organic  util   

• Reziduurile din produc ia biodiselului pot fi fermentate dând o 
cantitate mare de biogaz  

Din sta iile de biogaz rezult  un îngr mânt natural, foarte 
valoros care se poate administra pe terenurile agricole sub form  
lichid  sau se poate prelucra în continuare pentru îns cuire. În func ie 
de natura substraturilor fermentate acesta ob ine calificativul „Bio“. 

Un fermier care se hot r te s  înfiin eze anumite culturi în 
vederea ob inerii de biomas  de calitate trebuie s  in  seama de 
anumite aspecte cum ar fi: 

– Suprafa a pe care o va utiliza în acest scop; 
– Condi iile pedoclimatice care au un efect hot râtor în 

înfiin area acestor culturi; 
– Planta i soiul care se va utiliza în vederea ob inerii 

biomasei; 
– Zonele în care urmeaz  s  fie înfiin ate culturile de biomas ; 
– Tehnologiile care vor fi aplicate înainte i dup  înfiin area 

culturii; 
– Rota ia culturilor care poate influen a produc iile de biomas ; 
Fertilizarea solului constituie un alt factor ce poate influen a 

ob inerea de biomas ; 
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Tipul de 
material 

Continut 
de subst. 
uscata(%) 

Subst. 
organica 
(% subst. 
uscata) 

Randament 
de biogaz 

m3 / t subst. 
organica 

Dejectii lichide 
bovine 6-11 68-85 200-260 
Dejectii solide 
bovine  11-25 65-85 200-300 
Dejectii lichide 
porcine 2.5-9.7 60-85 260-450 
Dejectii solide 
porcine 20-25 75-90 450 
Dejectii lichide 
p s ri 10-29 75-77 200-400 
Dejectii solide 
p s ri 32.0-32.5 70-80 400 
Dejectii solide 
ovine 25-30 80 240-500 
Dejectii solide 
cabaline 28 75 200-400 

Siloz de porumb 34 86 350-390 
Siloz de ierburi 26-82 67-98 300-500 
Fân 86-93 83-93 500 
Trifoi 20 80 300-500 
Paie 85-90 85-89 180-600 
Coceni de 
porumb 86 72 300-700 

Rebuturi 
distilatie mere 2.0-3.7 94-95 330 
Melasa 80 95 300 
Zer 4.3-6.5 80-92 330 
De euri 
vegetale 5-20 76-90 350 
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Cartoful poate constitui o surs  important  de biomas  pentru 
producerea biogazului în cadrul unei ferme. Tuberculii de cartof con in 
amidon în propor ie de 15 - 22 % în func ie de soi. Nu toat  cantitatea 
de tuberculi produs  î i g se te valorificarea la sfâr itul ciclului de 
produc ie, aproape în fiecare an r mânând cantit i importante 
nevândute. De asemenea se pot folosi în scop energetic cantit ile de 
cartofi mici, sub stas, tuberculii c zu i la sortare, v t ma i sau cei 
ataca i de boli în stadiu incipient. Datorit  perisabilit ii la p strare, 
tuberculii care nu î i pot g si o valorificare eficient  vor fi arunca i la 
gunoi. 

De asemenea vrejii i resturile vegetale r mase pe câmp dup  
recoltare constituie o surs  energetic  deloc de neglijat i prin 
adunarea i îndep rtarea lor contribuie la men inerea st rii sanitare a 
solelor.  

Biogazul se ob ine prin fermentarea anaerob  a dejec iilor 
animaliere, a resturilor vegetale i a biomasei produse în acest scop, în 
reactoare special construite. În func ie  de m rimea reactorului, acesta 
poate asigura alimentarea cu gaz a unei buc t rii, a întregii locuin e, 
poate asigura prepararea apei calde menajere sau pentru sp larea 
instala iei de muls, etc. 

Sta ia de biogaz este o copie a tractului digestiv bovin. Din 
acest motiv punerea în func iune se face cu adaos de dejec ii bovine. 
La fermentarea anumitor reziduuri devine necesar  o dozare 
permanent . Cre terea culturilor de bacterii metanogene în 
fermentatoare dureaz  de regul  cca. 3 luni. În acest timp bacteriile se 
înmul esc, produc ia de biogaz crescând treptat. De asemenea este 
necesar   excluderea oxigenului i a luminii, procesul fiind anaerob. 
Trebuie s  existe suficient  umiditate pentru activitatea bacteriilor. 
Con inutul de substan  uscat  s  nu dep easc  15% (optim în jur de 
7%) , deci umiditatea amestecului este esen ial . Mai este nevoie de o 
suficient  omogenizare a substratului în tot volumul fermentatorului. În 
zonele neagitate ale fermentatorului, nu ajunge hrana proasp t , 
m rimea culturilor de bacterii se reduce, produc ia de biogaz scade.  

Timpul de fermentare suficient este, de regul  mai mare de  30 
zile. (În func ie de natura substraturilor i de construc ia instala iei). Se 
cere o suprafa  mare a substratului (suprafa a de ac iune a bacteriilor) 
i particule cât mai mici (m run irea materiei prime).   
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Temperatura este un factor principal, sub 30°C fermentarea nu 

porneşte sau viteza fermentării este foarte redusă. De asemenea se 
impune o valoare constantă a pH-ului la procesul în două etape (în et. I 
= 5,2 la 6,3 iar în etapa II = 6,7 la 7,5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Schema de producere a biogazului  
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Mana cartofului – m suri de prevenire i control 

 
Manuela Hermeziu, R. Hermeziu, 

INCDCSZ Bra ov 
 

Înc  de la începutul înfiin rii culturii de cartof fermierul trebuie 
s  aib  în vedere câteva m suri de prevenire nechimic  a manei. 
Acestea constau într-o igien  fitosanitar  riguroas , rota ie adecvat   
(3-4 ani), material rezistent la man  (soi de cartof relativ rezistent la 
atacul ciupercii), evitarea solurilor care re in apa. 
Toate aceste m suri contribuie la mic orarea posibilit ilor de apari ie a 
manei. 
 Prin faptul c  tuberculii infecta i cu ciuperca Phytophthora 
infestans reprezint  principala cale de transmitere a ciupercii de la un 
an la altul, tuberculii m na i au o importan  foarte mare în apari ia i 
evolu ia acestei boli 

Frecven a tuberculilor infecta i depinde i de rezisten a soiului 
i de momentul infect rii. Tuberculii sunt infecta i prin ochi, lenticele, 

r ni  i chiar prin coaj  dac  nu este suberificat . Cei mai mul i 
tuberculi sunt infecta i în perioada de vegeta ie, când leziunile de man  
de pe foliaj sunt active. Tuberculii tineri, nematuriza i sunt cei mai 
vulnerabili, de aceea tuberculii mici sunt infecta i în num r mare.  

 Soiurile de cartof difer  mult în ceea ce prive te rezisten a 
tuberculilor la man , dar nivelul acestei rezisten e nu este strâns corelat 
cu rezisten a foliajului.  

 De i exist  multe scheme de control a bolilor i d un torilor la 
cartof, nu exist  re ete standard, schema de tratament difer  de la un 
an la altul, în primul rând în func ie de condi iile climatice. 

 Experien a i flerul agricultorului sunt în strâns  conexiune cu 
posibilit ile financiare. O practic  negativ  este combinarea a 2-3 
produse pentru controlul manei, la doze maxime pentru m rirea 
eficacit ii. Astfel de practici sunt condamnate pentru c  nu se cunosc 
reac iile ce pot ap rea în urma unor tratamente nerecomandate de 
speciali ti, de firmele produc toare de pesticide. De men ionat c  în 
cadrul popula iilor (de ciuperci, buruieni, insecte) se înmul esc indivizii 
rezisten i la pesticidele frecvent utilizate, prin selec ie genetic .  Exist  
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indivizi capabili s  supravie uiasc  unui pesticid în timp ce al ii mor. La 
început, ace tia pot fi eventual omorâ i de doze mari, îns  dozele mari 
i tratamentele mai dese m resc ansa ca propor ia indivizilor rezisten i 

dintr-o popula ie s  creasc . Consecin a va fi c  pesticidul nu mai are 
eficacitate. 

 Cunoa terea modului de ac iune a fungicidelor i folosirea lor 
conform situa iei din câmp poate contribui la reducerea pierderilor 
produse prin m narea tuberculilor. 

 Pentru controlul efectiv, prima stropire trebuie aplicat  înainte 
de apari ia bolii. Data primei stropiri depinde de data plant rii, soiul 
folosit, condi iile de cultur . 

 Din punct de vedere climatic prim vara anului 2010 a debutat 
cu temperaturi relativ sc zute i regim hidric optim în perioada de 
plantare, în aprilie volumul de precipita ii în zona Bra ov fiind de 61,8 
mm/mp, iar în luna mai de 68,4 mm/mp.  

 Temperaturile între 15 i 21ºC sunt cele mai favorabile pentru 
dezvoltarea leziunilor i sporularea ciupercii, în timp ce la temperaturi 
mai mari de 29ºC patogenul nu se mai dezvolt . Dar pot ap rea 
perioade cu umiditate pe frunze (rou  sau ploaie) de peste 6 ore, ceea 
ce  favorizez  producerea de noi infec ii. Perioadele cu umiditate pe 
frunze mai mult de 8 ore sunt foarte critice i de îndat  ce se poate 
intra pe teren se aplic  un tratament pentru a nu exista pericolul noilor 
cre teri neprotejate. 

 Plantând devreme plantele dezvolt  un sistem radicular 
puternic, iar în momentul înc lzirii vremii se produse o explozie 
vegetativ . Inainte de r s rirea cartofului se face rebilonarea, pentru 
realizarea unui bilon mare (care protejeaz  tuberculii nou forma i de 
sporii ciupercii sp la i de ploi) i erbicidarea preemergent , pentru 
combatera buruienilor r s rite sau în curs de r s rire, buruienile fiind 
concurente plantei de cartof. 

 Fungicidele existente pe pia a româneasc  la ora actual  sunt 
similare celor din întreaga lume. Toate produsele incluse în "Codexul 
produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România" 
sunt eficace dac  sunt folosite în mod corect. Se apreciaz  chiar c  
respectarea intervalului între tratamente are mai mare importan  decât 
fungicidul în sine.  
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 Nu există fungicide care să apere total de atacul manei. Unele 
protejează plantele un timp mai lung, altele un timp mai scurt. De aceea 
trebuie respectat cu stricteţe un calendar al stropirilor 

 Cel mai bun control al manei se poate realiza prin stropiri 
aplicate devreme, înainte ca mana să intre în parcelă, cu  produse cu 
componentă sistemică, dar nu mai mult de 3 tratamente pe sezon 
pentru a evita apariţia raselor rezistente ale ciupercii, continuând cu 
produse de contact sau translaminare, iar  la ultimele două tratamente, 
pentru a reduce infectarea tuberculilor, folosirea unui  produs cu 
acţiune protectoare asupra tuberculilor (recomandăm produse pe bază 
de fluazinam). 
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Principalele specii de afide vectoare de virusuri 

 prezente în culturile de cartof pentru sămânţă 

 

Daniela Donescu, 
INCDCSZ Braşov 

 

 APHIS FABAE - Păduchele negru al sfeclei 
 

Specie răspândită pe tot globul. În ţara noastră se înâlneşte în 
toate regiunile. Femela nearipată are corpul globulos, de 1,2 – 2,5 mm 
lungime. Culoarea este neagră-mată, neagră-verzuie, uşor lucioasă. 
Antenele nu depăşesc 2/3 din lungimea corpului. Picioarele sunt scurte. 
Coada este scurtă, conică, de culoare neagră. Corniculele sunt 
cilindrice, de 0,2 – 0,3 mm lungime, de culoare neagră. Femela aripată 
are corpul de 1,4 – 2,2 mm lungime, culoarea neagră-lucioasă sau 
brună-negrie. Antenele sunt mai scurte decât abdomenul şi au culoare 
neagră. 
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 Specie migratoare. Plante gazdă primare sunt Evonymus 
europaeus, E. verrucosa, Liburnum populus, Philadelphus coronarius, 
plante gazdă secundare bobul, sfecla, salata, macul, floarea-soarelui, 
loboda, pălămida ş.a. Iernează sub formă de ou depus în octombrie –  
noiembrie la baza mugurilor sau în scoarţa arbuştilor din speciile 
enumerate. Insecta poate avea 7 – 12 generaţii.. Înmulţirea în masă are 
lor în lunile iunie – iulie şi mai slab în luna august. 

Trăieşte în colonii mari pe suprafaţa inferioară a frunzelor de 
sfeclă, bob, mazăre. Daunele sunt produse prin înţeparea şi sugerea 
sucului celular, care cauzează răsucirea frunzelor. atacă de asemenea 
lăstarii şi inflorescenţele. Dacă atacul este timpuriu, culturile pot fi total 
compromise. Condiţii favorabile pentru migrare sunt: temperatura 
cuprinsă între 23 – 30°C şi umiditatea relativă a aerului 40 – 80 % 
(optim 26 – 60 %). 

Vector important a peste 30 de virusuri (nepersistente la fasole, 
mazăre, crucifere, tutun şi virusuri persistente la sfeclă. La cartof 
produce o falsă răsucire a frunzelor. 

 

APHIS FRANGULAE - Păduchele castaveţilor 
 
Specie cu largă răspândire în lume şi în ţara noastră. Femelele 

nearipate au lungimea corpului de 1,4 – 2,0 mm, forma ovală  şi 
culoarea verde foarte închis sau bleu-verde. Corpul este acoperit cu o 
secreţie ceroasă pulverulentă. Capul şi toacele sunt închise la culoare 
iar aripile au 1,1 2,1 mm lungime. Corniculele sunt negre, cilindrice, 
uşor lăţite spre bază. Coada scurtă prezintă 2 – 3 perioşori. Femelele 
aripate au capul toracele şi corniculele negre iar abdomenul verde-
închis. 
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 Specie migratoare, polifagă care atacă numeroase plante 
cultivate şi spontane. Planta gazdă primară este cruşinul (Rhamnus 
frangulae). În ţara noastră numărul de generaţii variază între 13 şi 16. 

 Produce pagube mari în culturile de castraveţi, dovlecei, 
pepeni, bumbac şi în seră pe plante decorative. Pe plantele infestate se 
acumulează roua de miere care produce arsuri pe frunze şi favorizează 
dezvoltarea fumaginei. 

Vector virotic important pentru culturile de cartof pentru 
sămânţă, unde poate transmite virusurile nepersistente. 

 
APHIS NASTURTII - Păduchele verigarului 

 

 Specie răspândită în România în toate regiunile. Femelele 
nearipate au lungimea corpului de 1,8 – 2,2 mm. Forma este 
globuloasă iar culoarea verde deschis cu o pată verde închis pe 
abdomen. Aripatele au 1,2 – 2,0 mm lungime. 

Specie cu gazdă primară Rhamnus chatartica şi R. alnifolia. 
Atacă plante tehnice (cartof, mac, muştar, etc.) plante legumicole 
(spanac, tomate, castraveţi, hrean), leguminoase pentru boabe şi 
nutreţ, fasole soia, trifoi, măzăriche, cereale, plante medicinale. 

 Vector eficient al virusului A al cartofului, virusului Y şi mozaicul 
Aucuba, vector ineficient al virusului răsucirii frunzelor de cartof. 
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 AULACORTHUM SOLANI - Păduchele pătat al cartofului 
 

Specie răspândită pe tot globul iar în România în majoritatea 
regiunilor. Femelele nearipate au 1,8 – 3,0 mm lungime, formă 
piriformă, culoarea galben-verzui strălucitor, cu pete mai închise la 
culoare la baza corniculelor. Antenele sunt aproape la fel de lungi ca şi 
corpul, corniculele lungi, subţiri, deschise la culoare şi uşor fumurii la 
extremităţi. Femelele aripate au aceleaşi dimensiuni. Capul şi toracele 
sunt de culoare brun-închis spre negru iar abdomenul verde-gălbui, 
marcat de puncte şi benzi transversale de culoare brună-închis. 

 Dezvoltarea populaţiilor este maximă în luna iunie. În luna 
august practic dispare, ascunzându-se în locuri protejate. Specie foarte 
polifagă, care colonizează plante mono sau dicotiledonate. Dăunător 
frecvent în sere şi depozite (pe colţii de cartof). 

 Este considerat vector eficient a peste 40 de virusuri 
persistente şi nepersistente la sfeclă, cartof. 

 
MACROSIPHUM EUPHORBIAE - Păduchele dungat al cartofului 

 
 Specie răspândită în majoritatea ţărilor din Europa şi America 
de Nord.  

Femelele nearipate au 3,3 – 3,6 mm lungime. Corpul are 
culoarea verde, dorsal prezintă dungi mai întunecate. Antenele sunt 
mai lungi decât corpul şi au culoarea brună. Corniculele sunt cilindrice, 
de două ori mai lungi decât coada, care are o formă triunghiulară foarte 
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alungită, prevăzută cu 8 – 11 perişori. Femelele aripate au caractere 
foarte apropiate cu cele nearipate. Coloniile se dezvoltă rapid începând 
cu primele luni de primăvară, de unde se propagă la alte plante în lunile 
mai şi iunie. 

Este o specie polifagă faţă de  plantele gazdă secundare. 
Atacă peste 200 de specii de plante încadrate în 20 de familii diferite, 
cartoful fiind una din plantele gazdă preferat 

Specie vectoare a peste 40 de virusuri nepersistente şi 5 
virusuri persistente, foarte important fiind virusul răsucirii frunzelor de 
cartof. 

 

 MYZUS PERSICAE - Păduchele verde al piersicului 
 
 Specie răspândită în Europa, Asia, America de Nord, Africa şi 
Australia. În ţara noastră este semnalat în toate regiunile. 
 Femela nearipată are corpul oval, de 1,2 – 2,5 mm lungime, de 
culoare verde-dschis sau verde-gălbui. Capul prezintă tuberculii 
antenali convergenţi. Antenele sunt puţin mai scurte decât corpul şi de 
culoare neagră. Corniculele sunt potrivit de lungi, dechise la culoare, 
dar cu extremitatea mai închisă şi cu mijlocul umflat. Coada este 
triunghiulară, de culoare galben-deschisă. Femelele aripate au 
lungimea corpului de 1,4 – 2,3 mm, capul şi toracele brun-negru. 
Abdomenul are culoarea verde, verde-gălbui, mai rar roşcat. Pe 
abdomen, dorsal şi median se găseşte o pată şi una-două dungi 
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închise la culoare, dispuse anterior. Lateral se găsesc 3 – 4 pete de 
culoare neagră. Pata prezintă o deschidere în centru.  
 Plante gazdă primare sunt diferite specii de Prunus iar ca 
plante gazdă secundare atacă  culturile de cartof, sfeclă, tomate, varză, 
tutun. Iernează în stadiu de ou de rezistenţă pe piersic. 

  
PLANTE ATACATE: Planta gazdă primară este Prunus persica şi 
uneori P. nigra, P. tenella, P. serotina. Plante gazdă secundare sunt 
specii de plante din peste 40 de familii diferite, fiind preferate cartoful, 
roşiile, vinetele, ardeiul, tutunul, ridichile, mazărea, fasolea, etc.  

  Păduchele verde al piersicului este cel mai important vector 
virotic fiind capabil să transmită aproape 100 de virusuri. Este cel mai 
important vector al virusurilor cartofului. 

Pentru producătorii de cartof pentru sămânţă rămâne în 
continuare foarte importantă acţiunea de monitorizare a populaţiilor de 
afide din culturi în vederea cunoaşterii structurii, activităţii sezoniere şi a 
riscului de transmitere virotică. Din păcate în ultimii ani acestei acţiuni 
nu i se mai acordă importanţa pe care o merită. Indiferent de tipul de 
cursă utilizată pentru capturarea afidelor, în toată lumea monitorizarea 
afidelor face parte  integrantă din tehnologia producerii cartofului pentru 
sămânţă. 
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Afidele i daunele produse la cartoful pentru 

s mân  
 

Daniela Donescu, 
INCDCSZ Bra ov 

 

Afidele produc cartofului daune semnificative având un impact 
direct asupra proceselor fiziologice ale plantelor. Infestarea puternic  
produce modific ri severe ale esuturilor sau chiar moartea acestora. 
Cel mai frecvent apar o serie de efecte subletale: reducerea 
permeabilit ii pentru ap  a esuturilor, a rezervelor de carbohidra i, 
nivele ridicate sau sc zute de substan e inhibitoare sau stimulatoare 
ale dezvolt rii, reducerea cantit ii de materie uscat , a num rului de 
frunze i tulpini i a suprafe ei de asimila ie a frunzelor. Reducerea ratei 
de cre tere a plantelor infestate este atribuit  pierderilor cumulative în 
asimila ie datorit  hr nirii afidelor. 

 De asemenea, afidele în procesul hr nirii produc daune 
indirecte: transmiterea unui num r mare de virusuri fitopatogene 
(persistente i non-persistente), reducerea rezisten ei plantelor fa  de 
temperaturile sc zute, reducerea gradului de utilizare a luminii i a ratei 
de asimila ie a frunzelor; îmb trânirea prematur  a frunzelor datorit  
secre iilor zaharoase pe care se instaleaz  ciupercilor saprofite din 
genul Capnodium.  

Pierderile de produc ie datorate afidelor depind de un num r 
mare de factori cu mai multe variabile. Este destul de greu de stabilit o 
rela ie direct  între reducerea produc iei i afide. Pierderile de produc ie 
sunt multifactoriale, de aceea sunt necesare studii aprofundate pentru 
punerea la punct a sistemelor de evaluare i prognoz . Intensitatea 
acestor efecte depinde de nivelul de produc ie i natura culturii. 

Metodele de apreciere a pierderilor de produc ie necesit  o 
cunoa tere fundamental  a defini iilor produc iei.  Literatura de 
specialitate define te  5 tipuri de produc ie:  

a. produc ia teoretic  - produc ia ob inut  în cele mai bune 
condi ii, determinat  fiziologic; 
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b. produc ia probabil  (care poate fi ob inut ) se refer  la 
culturi ob inute în condi ii optime, folosind tehnologii 
moderne;  

c. produc ia primitiv  - produc ia ob inut  în condi ii de 
subzisten , f r  input-uri moderne; 

d. produc ia actual  - produc ia care se reântoarce la fermier, 
în urma practicilor agricole curente; 

e. produc ia economic  - produc ia care ofer  cel mai mare 
câ tig dup  recuperarea cheltuielilor. 

 

Pe baza acestor concepte ale produc iei au fost definite 3 tipuri 
de pierderi : 

- pierderi teoretice:          a – d 

- pierderi de produc ie:    b – d 

- pierderi economice:      e – d 

Scopul definirii i al cuantific rii prezen ei afidelor în culturile de 
cartof este acela de a determina dac  m surile de combatere se 
justific  din punct de vedere economic i dac  beneficiile rezultate prin 
cre terea produc iei sunt mai mari decât costul m surilor de combatere. 
În acest context este necesar  estimarea d un rii economice, a 
nivelului economic de d unare i a pragului economic de d unare. 

D unarea economic  este reprezentat  de cantitatea 
previzibil  de d unare care produce pierderi financiare egale cu costul 
m surilor de combatere.  

Nivelul economic de d unare este cea mai sc zut  densitate a 
popula iei care are ca rezultat d unarea economic .  

Pragul economic de d unare reprezint  densitatea popula iei 
peste care sunt necesare m surile de combatere. 

 Afidele extrag cu ajutorul aparatului bucal specializat seva 
nutritiv  din plante. Pentru asigurarea necesarului proteic popula iile de 
afide sug din esuturi cantit i mari de sev . În perioada de vegeta ie a 
cartofului speciile de afide colonizatoare se înmul esc foarte repede 
prin partenogenez . Un calcul teoretic arat  c  pornind de la un singur 
individ pe metrul p trat, la a patra genera ie vor rezulta 13 milioane de 
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indivizi pe hectar, care, la o greutate de 0,002 g/individ totalizeaz  o 
biomas  de 250.000 kg/ha. Un individ extrage zilnic o cantitate de sev  
egal  cu greutatea propriului corp, astfel c  o singur  genera ie de 
afide consum  30 – 40 t sev  elaborat /ha. În anii seceto i sau cu un 
atac masiv al altor d un tori sau boli culturile de cartof debilitate de 
prezen a masiv  a afidelor pot fi compromise dac  nu se intervine la 
timp. 

 Infest ri mari cu afide conduc la perturb ri metabolice 
importante care în cazul plantelor de cartof sunt cunoscute sub numele 
de falsa r sucire a frunzelor (“false top roll”). Ini ial aceste simptome 
apar sub forma unor pete de culoare verde deschis r spândite în 
special pe frunzele tinere, urmate de r sucirea marginilor foliolelor în 
jurul nervurii principale. Marginile frunzelor devin violete i se 
necrozeaz , fiind mai afectate frunzele din etajele superioare. În 
primele faze simptomele sunt vizibile pe suprafe e limitate, dup  care 
se r spândesc în toat  cultura de cartof. Este afectat  fotosinteza 
frunzelor datorit  transferului defectuos al sevei prin floem, urmat  de 
acumularea carbohidra ilor în frunze. Produc ia plantelor poate fi 
afectat  în propor ie de 10 – 50 %. 

 Simptomele falsei r suciri a frunzelor pot fi confundate cu cele 
produse de secet  sau de virusul r sucirii frunzelor de cartof. Acest fapt 
îngreuneaz  mult ac iunea de eliminare din câmp a plantelor bolnave. 
Dup  ce popula iile de afide au fost comb tute, frunzele noi ap rute pe 
plantele afectate se dezvolt  normal dar cele deja atinse nu se mai 
refac. Soiurile de cartof nu manifest  aceea i sensibilitate fa  de falsa 
r sucire a frunzelor, soiul Desiree fiind unul din cele mai sensibile. 

 Afidele vehiculeaz  un num r mare de virusuri fitopatogene 
datorit  hr nirii cu seva din esuturi. Structura i m rimea popula iilor 
de afide determin  în  mare m sur  nivelul de r spândire al virusurilor.  

 La cartof virozele constituie principala cauz  a diminu rii 
progresive a vigorii plantelor, a reducerii randamentului asimila iei 
clorofiliene precum i a numeroaselor deform ri ale plantelor. Tuberculii 
de cartof infecta i constituie surse de virusuri pentru alte plante i culturi 
ulterioare.  

 Pentru culturile de s mân  monitorizarea popula iilor de afide 
este o ac iune foarte important  pe baza c reia se pot lua decizii legate 
de tehnologia acestei culturi. 
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 Pentru a în elege rela iile dintre structura, dinamica popula iilor 
de afide i r spândirea virusurilor, de-a lungul timpului s-au folosit 
diferite tehnici pentru monitorizarea afidelor. Aceste tehnici au avut 
drept scop estimarea num rului afidelor migrante în diferite perioade 
ale anului, stabilirea structurii popula iilor i determinarea celor cu 
impact major asupra culturilor agricole.  

 Cu aproape 55 de ani în urm  a fost descoperit faptul c  multe 
specii de afide sunt atrase de culoarea galben . Pe baza acestor 
cuno tin e, au fost dezvoltate cursele galbene (numite i vasele 
galbene Moericke) pentru capturarea i monitorizarea activit ii afidelor. 
De atunci în lume s-au folosit diferite tipuri, forme i m rimi de vase 
galbene. Cele mai des folosite sunt cele cu vasul circular sau 
rectangular.  

Cursele se plaseaz  câte dou  în câmpul de cartof, pe 
diagonal  la distan a de aproximativ 5 m una de cealalt . Vasele se 
umplu cu ap  pân  la marginea culorii galbene i se adaug  un 
detergent lichid. Cursele se golesc zilnic pân  la ora 8,30 diminea a. 
Afidele capturate sunt strecurate printr-o bucat  de tifon foarte fin, 
trecute cu ajutorul unei pensule în sticlu e care con in alcool de 60-
70%.  Urm toarea etap  este cea a identific rii speciilor recoltate. 

Monitorizarea i identificarea popula iilor de afide are drept 
scop controlul virozelor în culturile de cartof pentru s mân , 
prognozarea i avertizarea tratamentelor fitosanitare necesare unui 
management de calitate din partea fermierilor produc tori de s mân  
de cartof.  

Cel mai bun mijloc de a cre te calitatea cartofului pentru 
s mân  este acela de a combina un num r de m suri preventive i 
curative care pot fi grupate astfel: 

1. izolarea fermelor produc toare de cartof pentru s mân  fa  
de cele pentru consum; 

2. folosirea materialului de s mân  s n tos provenit din zone cu 
risc virotic foarte redus; 

3. eliminarea permanent  a surselor de infec ie (buruieni, 
samulastra, plantele bolnave); 

4. folosirea produselor de protec ie împotriva afidelor prin 
tratamente la sol i foliare; 
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5. împiedecarea prin diferite metode ca afidele s  atrizeze pe 
plante (folii de aluminiu); 

6. aplicarea uleiurilor minerale sau a altor compu i care contribuie 
la inactivarea virusurilor; 

7. m suri culturale pentru reducerea presiunii exercitate de afide; 

8. desincronizarea sensibilit ii la bolile virotice i activitatea 
afidelor; 

9. folosirea soiurilor (par ial) rezistente; 

10. întreruperea timpurie a vegeta iei cartofului pentru s mân  
pentru a preveni infec ia tuberculilor nou forma i. 

 
inând cont de riscurile amintite, produc torii de cartof pentru 

s mân  trebuie s  utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a evita 
infectarea culturilor. Folosirea pentru plantare a semin ei cu un nivel 
minim de infec ie (s mân  certificat ) permite reducerea la maxim a 
surselor de contaminare intern  a suprafe elor destinate producerii de 
cartof pentru s mân . Plantarea parcelelor într-un mediu pu in 
favorabil contamin rilor (men inerea distan ei fa  de parcelele de 
consum infectate, alegerea unei regiuni pu in favorabile dezvolt rii 
afidelor) constituie m suri preventive de baz . 
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Combaterea afidelor depinde în continuare de produsele 

chimice. De-a lungul timpului i în multe cazuri acestea  au fost aplicate 
în mod nejustificat, ceea ce a dus inevitabil la apari ia unor probleme. 
Deoarece afidele nu sunt singurele insecte d un toare care atac  
culturile de cartof, aplicarea insecticidelor cu un spectru larg de ac iune 
care s  combat  i al i d un tori prezen i în acela i timp, formul ri 
gre ite, doze sau momente nepotrivite de tratament au contribuit la 
cre terea exploziv  a popula iilor de afide. Folosirea în exces a 
produselor piretroide pentru combaterea altor d un tori din culturile de 
cartof a contribuit de asemenea la înmul irea afidelor. Acest fapt s-a 
datorat în primul rând distrugerii parazi ilor i pr d torilor naturali ai 
acestora. Acest exemplu subliniaz  înc  o dat  necesitatea protej rii 
entomofaunei utile înainte, în timpul vegeta iei  i dup  ce aceasta este 
recoltat . 

 În ultimii ani multe specii de afide au dezvoltat o rezisten  
încruci at  fa  de principalele grupe de aficide (organofosforice, 
carbama i, piretroizi). Aceast  rezisten  a ap rut în condi ii de câmp i 
în sere, ca rezultat al presiunii de selec ie exercitat de tratamentele de 
rutin . Apare deci foarte clar ideea c  pe viitor este necesar  folosirea 
unor clase noi de compu i chimici, selectivi i cu un mecanism de 
ac iune la care afidele s  nu poat  dezvolta rezisten  foarte repede. 
Prin folosirea unor produse ca: feromoni de alarm , feromoni sexuali, 
blocan i de hr nire, uleiurile minerale, singuri sau în combina ie cu 
insecticidele, precum i a organismelor patogene se va îmbun t tii 
considerabil tehnologia de combatere a popula iilor de afide.  

 În ultimii 20 de ani, rezultatele cercet rilor ofer  perspective noi 
combaterii integrate. Tendin a mondial  este de a reduce cu peste 50% 
cantitatea de pesticide folosit  în agricultur , de aceea cercet rile 
trebuie s  se orienteze cu prec dere pe dezvoltarea culturilor rezistente 
la afide i virusuri i pe alte m suri de combatere complementare. 
Folosirea pe scar  mai larg  a soiurilor cu rezisten  antixenotic  i 

 

Aspecte ale combaterii afidelor din culturile de cartof 
pentru s mân  
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antibiotic  în detrimentul soiurilor tolerante la care în absen a unor 
tratamente sus inute se constat  o cre tere a popula iilor de afide, va 
conduce la o reducere a num rului de tratamente cu aficide i indirect 
va proteja fauna auxiliar .  

 Forma de rezisten , fizic  prin tricomi sau chimic  prin 
glicoalcaloizi va permite ca nici o plant  rezistent  s  nu fie înregistrat  
pân  nu se cunoa te compatibilitatea cu alte m suri de combatere, sau 
dac  aceste plante rezistente contribuie la îmbun t irea eficacit ii 
tratamentelor cu insecticide i a combaterii biologice. 

 Cuplarea acestor forme de rezisten  cu folosirea du manilor 
naturali a c ror eficacitate i rezisten a fa  de insecticide a fost 
îmbun t it  genetic va face ca implementarea sistemului tri-trofic 
bazat pe rezisten  plantelor s  ac ioneze mai u or. Sistemul necesit  
o mai bun  cunoa tere a comportamentului de hr nire a afidelor i 
rela iile acestora cu plantele atât la nivel de specie cât i la nivel de soi. 

 Produsele omologate pentru controlul chimic al afidelor nu 
prezint  toate acela i interes: folosirea unora este mai mult sau mai 
pu in abandonat , în timp ce substan e noi se dovedesc mult mai 
interesante prin activitatea, toxicitatea i ac iunea lor secundar . 

  Anumite produse vechi, vor ocupa întotdeauna un loc 
important în programele de combatere a afidelor. Din grupa 
substan elor active sistemice fac parte: dimetoat, oxidometon-metil, 
vamidation iar din grupa produselor polivalente: fosalon, bromofos, 
azinfos, endosulfan i lindan. Motivul acestei continuit i îl constituie 
ac iunea u oar  asupra artropodelor utile i a albinelor, ac iunea 
polivalent , persistent  i nu în ultimul rând pre ul sc zut al produselor. 

 Înainte de cel de-al doilea R zboi Mondial combaterea chimic  
a afidelor s-a axat pe folosirea produselor pe baz  de nicotin  sau 
compu i arsenici. Folosirea lor pe scar  larg  a avut ca efect reducerea 
popula iilor de afide dar în acela i timp s-a constatat c  aceste produse 
nu aveau efect sistemic i remanent. Pân  la izbucnirea r zboiului 
combaterea insectelor d un toare din culturile agricole a f cut 
progrese rapide datorit  dezvolt rii produselor pe baz  de DDT i a 
altor produse cloroderivate (Lindan). 

 Apari ia produselor sistemice a deschis noi perspective în 
combaterea afidelor i în special  asupra prevenirii r spândirii 
virusurilor în culturile de cartof pentru s mân . O larg  utilizare au 
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avut-o compu ii organo-fosforici cu o perioad  de remane  lung . Mai 
târziu au ap rut noi posibilit i de reducere a popula iilor de afide prin 
folosirea insecticidelor din grupa carbama ilor i a piretroizilor de 
sintez . Aceste produse sunt folosite pe scar  larg  pentru combatera 
afidelor din diferite culturi agricole. 

 Aficidele omologate pentru combaterea afidelor trebuie s  
îndeplineasc  o serie de caracteristici pentru a fi eficiente în reducerea 
popula iilor de afide: 

Selectivitatea: un bun aficid trebie s  fie selectiv, toxic fa  de 
afide, cu ac iune sistemic , cu perioad  de remanen  moderat ,  
s  ac ioneze rapid i s  fie ne-fitotoxic. Produsele aficide nu trebuie s  
omoare para izii i pr d torii prezen i în culturi. În cazul în care acest 
lucru se întâmpl , tratamentele executate la începutul perioadei de 
vegeta ie trebuie continuate într-un anumit ritm, deoarece în lipsa 
parazi ilor i a pr d torilor au loc explozii popula ionale greu de 
controlat. Tratamentele frecvente cu acela i produs sau cu produse din 
aceea i grup  chimic  favorizeaz  apari ia rezisten ei afidelor i 
compromit pe termen lung produse de calitate. 

Din grupa produselor organofosforice i a carbama ilor fac 
parte aficide cu un grad ridicat de selectivitate. Din p cate produsele 
piretroide sunt pu in selective fa  de fauna auxiliar  ceea ce impune 
modera ie în folosirea lor în cazul afidelor.  

Ac iune sistemic : deoarece afidele sunt insecte care se 
hr nesc din floem i colonizeaz  culturile agricole aproape continuu, 
pentru reducerea num rului de tratamente este foarte important  
ac iunea sistemic  a aficidelor. Pentru culturile de cartof acest aspect 
este esen ial deoarece prin combaterea popula iilor de afide principalul 
obiectiv este acela al reducerii infec iilor virotice.  Produsele sistemice 
se aplic  în sol odat  cu plantatul sau stau la baza tratamentelor la 
tuberculii pentru s mân . În cazul aplic rii la sol acesta trebuie s  
con in  o cantitate adecvat  de ap  care s  ajute la transportul 
substan ei active spre r d cini i de aici mai departe spre frunze prin 
sistemul vascular al plantei. În plus, produsele sistemice trebuie s  fie 
suficient de stabile pentru a preveni descompunerea rapid  sau 
evaporarea substan ei active. 
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 Persisten a i remanen a aficidelor: remanen a poate fi 
favorabil  atunci când culturile sunt reinfestate cu afide. Totu i, înainte 
de recoltare aficidele trebuie s  se decompun  în produ i netoxici, 
astfel încât hrana omului i a animalelor s  fie nepoluat . 

 Ac iunea rapid : pentru a preveni infec ia cu virusurile 
nepersistente, aficidele trebuie s  aib  o ac iune rapid . Unele, în 
special cele din grupa piretriozilor de sintez  au o ac iune repelent  
care împiedec  afidele s  aterizeze pe plante sau s - i înfig  stile ii în 
frunze. 

 Eficacitatea tratamentelor chimice împotriva afidelor depinde 
de mai mul i factori. Tratamentele trebuie executate la momentul potrivit 
i la dozele omologate. Pentru prevenirea infec iilor virotice i în cazul 

în care afidele sunt deja prezente în câmp chiar înainte de r s rirea 
culturilor de cartof, sunt de preferat tratamentele la sol sau s mân  
fa  de stropiri în perioada de vegeta ie. A a cum s-a men ionat 
anterior tratamentele la sol sunt eficiente numai dac  solul este bine 
aprovizionat cu ap . Când tratamentele se efectueaz  în zilele 
c lduroase i uscate trebuie folosit  o cantitate suficient  de ap  pentru 
a preveni evaporarea produsului. Produsele sistemice granulate se 
aplic  pe rând odat  cu plantatul pentru ca substan a activ  s  fie 
preluat  de r d cini. Perioada de protec ie a culturilor de cartof fa  de 
popula iile de afide difer  dup  tipul aficidului folosit, persisten a i 
perioada de remanen  a acestuia. Multe produse organofosforice i 
carbamate sunt eficace o perioad  de 10 – 14 zile. Aficidele sistemice 
sunt eliberate încet i au o perioad  de remanen  de 1 – 2 luni de la 
plantare. Unul din avantajele folosirii acestor produse este acela c  
protejaz  culturile de cartof imediat dup  r s rire, când plantele sunt 
tinere i foarte vulnerabile la atacul afidelor. 

 Culturile de cartof sunt tratate în primul rând pentru a preveni 
transmiterea virusurilor. Dar în prezen a unor popula ii mari de afide are 
loc reducerea drastic  a produc iei de tuberculi. Acest efect este dificil 
de estimat i cuantificat, depinzând de soiul cultivat, condi iile 
agrometeorologice, dinamica i activitatea popula iilor de afide. 
Cercet torii  men ioneaz  o d unare direct  de 6 – 25 % în culturile de 
cartof atunci când specia dominant  este Myzus persicae. Ca prag 
economic de d unare se consider  30 de afide nearipate de  
M. persicae / 105 frunze compuse de cartof. Acest aspect trebuie luat 
în considerare deoarece tratamentele aplicate prea devreme i la un 
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prag economic sc zut contribuie la cre terea num rului de tratamente 
i la selec ionarea popula iilor rezistente. 

 Virusul Y al cartofului este achizi ionat i transmis de c tre 
afide în decurs de câteva minute. R spândirea lui are loc din interiorul 
sau exteriorul culturii, de pe sursele de virus. Tratamentele cu aficide s-
au dovedit de cele mai multe ori ineficiente pentru prevenirea 
r spândirii virusului Y al cartofului. Afidele care au achizi ionat virusul 
r sucirii frunzelor de cartof, sunt capabile s  transmit  virusul toat  
via a. Pentru a preveni r spândirea virusului r sucirii frunzelor de cartof 
cele mai eficiente sunt tratamentele cu produse sistemice granulate sau 
tratarea tuberculilor pentru s mân . În func ie de tipul de sol i 
umiditatea acestuia remanen a produselor sistemice este de 
aproximativ 8 s pt mâni de la plantare, dup  care, în func ie de 
dinamica popula iilor de afide sunt necesare tratamente foliare regulate 
pân  la distrugerea vrejilor. Tratarea tuturor suprafe elor cultivate cu 
cartof, indiferent de destina ia culturii (consum sau s mân ) duce la 
sc derea inciden ei virusurilor persistente i nepersistente din loturile 
semincere. 

 În multe state din Uniunea European  se folosesc pentru 
culturile de cartof pentru s mân  tratamentele cu uleiuri minerale care 
ac ioneaz  la nivelul achizi ion rii i transmiterii virusurilor ne-
persistente. Ritmul acestor interven ii este deseori intensiv, dou  
tratamente pe s pt mân  cu uleiuri minerale (7l/ha). O alt  metod  
este aceea a combin rii uleiului mineral cu un insecticid, tratament 
practic de baza pentru protec ia categoriilor superioare. Eficacitatea 
real  a insecticidelor în lupta contra virusurilor persistente, în special a 
virusului Y al cartofului este departe de ceea ce se dore te. Întregul 
proces de transmitere a acestui virus se petrece într-un timp foarte 
scurt, astfel c  cea mai mare parte a insecticidelor nu ac ioneaz  
asupra afidelor decât dup  câteva ore. 

Alte tehnici culturale folosite în egal  m sur  pentru a reduce 
infec ia prin virusul PVY sunt: întreruperea precoce a vegeta iei i 
distrugerea surselor de infec ie în parcele (epurare). Rezisten a 
soiurilor reprezint  o alt  alternativ  În momentul actual se tinde spre 
substituirea luptei oarbe cu cea integrat  în scopul reducerii folosirii 
produselor fitofarmaceutice doar în cazuri de strict  necesitate. 
Capturarea afidelor aripate în scopul determin rii intensit ii zborului 
constituie m sura de baz  pentru evaluarea riscului infec iei cu virusul 
PVY i orientarea m surilor de combatere. 
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Limacii- poten iali d un tori în culturile de cartof 
 

Daniela Donescu, 
INCDCSZ Bra ov 

 
Fam. Moluscidae cuprinde numeroase genuri cunoscute sub 

numele popular de limaci. Speciile de limacide depun ou le în locuri cu 
umiditate ridicat , pe sub pietre, bulg ri de p mânt. În spa iile închise 
(sere), ponta este de obicei depus  sub ghivece. În câmp, cea mai 
intens  activitate a limacilor se înregistreaz  prim vara i toamna, când 
temperaturile sunt sc zute i umiditatea este ridicat . 

Culturilor de cartof le sunt asociate o serie de specii de limaci: Arion 
hortensis, Milaxspp.,Limax flavus, Deroceras reticulatum. 

 Simptomele atacului apar ocazional pe col i i pe tuberculi 
recolta i, dar în general cu semnifia ie redus . 

Pe tuberculii din câmp atacul se manifest  sub forma unor 
g uri de intrare sub care se g sesc cavit i mari extinse. Cea mai 
sigur  metod  de identificare a prezen ei acestor d un tori este faptul 
ca în aceste cavit i pot fi observate urme sidefii l sate de limaci. 
Ocazional în excava iile din tuberculi se instaleaz  bacterii sau ciuperci 
parazite care conduc la putrezirea tuberculilor ataca i.    

inând cont de faptul c  pentru cartoful de consum este 
necesar ca acesta s  fie întreg, f r  r ni, este pu in dorit  i acceptat  
prezen a limacilor în culturi. D unarea poate avea un impact major 
asupra calit ii comerciale a cartofului pentru consum deoarece o mare 
cantitate poate fi respins  de la consum. De asemenea în procesarea 
cartofului nu se admit tuberculi ataca i. În general toate soiurile de 
cartof pot fi poten ial atacate, unele soiuri fiind mai sensibile decât 
altele. D unarea variaz  de la un sezon la altul, în unii ani au fost 
semnalate daune de 0,2% iar în anii ploio i cu umiditate ridicat  
acestea au trecut de 50%. Limacii pot s  apar  în culturile de cartof din 
toat  lumea în special în zonele temperate, umede, maritime, cum sunt 
în special în nordul Europei, dar în ultimii ani la începutul prim verilor 
ploioase i umede au fost observate popula ii importante i în ara 
noastr , d unarea fiind frecvent  în sere i solarii. Ne putem deci 
a tepta ca ace ti limaci s  fie întâlni i i în culturile de cartof. Atacul 
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este mai puternic în solurile grele, umede care re in umiditatea o 
perioad  lung  de timp, dar pe parcursul perioadelor de vegeta ie cu 
multe ploi d unarea limacilor este posibil  i pe solurile u oare. De 
aceea, în anii ploio i întârzierea recoltatului poate avea ca efect o 
cre tere important  a d un rii. 

Pentru dezvoltare limacii au nevoie de umiditate ridicat . În 
condi ii uscate i reci se retrag la adâncime, sub pietre, sau în materia 
organic . În general sun activi pe timpul nop ii. Num rul lor în cultur  
este influen at de istoricul acesteia i de condi iile climatice ale anilor 
anteriori. Depun ou le sub form  de gr m joare în materia organic , 
iar dac  depunerea are loc înainte de venirea iernii o mare parte din 
ponte nu vor ecloza în prim vara urm toare. De obicei eclozarea are 
loc în decurs de 3-4 s pt mâni dac  se întrunesc condi ii optime de 
dezvoltare. 

Cea mai frecvent  specie este Deroceras reticulatus. Aceasta 
are o genera ie complet  i una incomplet  pe an în timp ce speciile de 
Arion i Milax au fiecare câte o genera ie pe an. Aceste specii nu se 
suprapun din punct de vedere al ciclului lor biologic, de aceea pentru 
fiecare din ele dezvoltarea are loc în anumite perioade ale anului. Rata 
individual  de dezvoltare, ciclul biologic variaz  ca lungime i în fiecare 
cultur  popula ia de limaci poate fi format  din câteva specii de m rimi 
i vârste diferite. 

Controlul acestor d un tori este dificil, fiind mai curând o 
ac iune de interven ie punctual  în fiecare sol  decât tiin , deoarece 
condi iile climatice i umiditatea solului joac  un rol foarte important. În 
condi ii ideale de dezvoltare pentru limaci, un num r relativ redus de 
indivizi poate avea un efect important asupra calit ii produc iei. Pentru 
cunoa terea num rului de limaci se pot folosi curse sau se pot face 
observa ii asupra gradului de d unare pe speciile de buruieni din culturi 
sau din apropierea acestora.  Vor fi luate în calcul tipul solului, istoricul 
culturilor anterioare din asolament, irigarea, lucr rile solului i nu în 
ultimul rând condi iile climatice din perioada de vegeta ie. Pe solurile 
u oare se consider  faptul c  riscul atacului este mai redus dar, inând 
cont de faptul c  aceste culturi sunt în multe cazuri irigate, d unarea 
poate fi în unii ani important . Recoltarea mai timpurie poate reduce 
efectul d un rii dar aceasta depinde de condi iile climatice, de aceea 
nu exist  o garan ie c  totul decurge cum se planific . 
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Principalele m suri de combatere au în vedere folosirea produselor 
moluscide i cultivarea soiurilor mai pu in susceptibile de a fi atacate. 
Moluscidele se aplic  sub forma de pele i la suprafa a solului, fiind 
necesare mai multe tratamente pentru ob inerea efectului scontat. 
 inând cont de faptul c  d unarea are loc în sol de multe ori 
produsele moluscide nu reu esc s  reduc  eficient popula iile de limaci. 
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Tehnologii moderne în multiplicarea in vitro a cartofului 

pentru s mân  
 

Andreea NISTOR, Nicoleta CHIRU, Diana KARACSONYI, 
INCDCSZ Bra ov 

 
Culturile horticole ,,f r  sol” constituie în prezent o realitate de 

vârf a tehnologiilor foarte performante care au câ tigat deja o pozi ie de 
frunte în produc ia vegetal  a agriculturii mondiale (Atanasiu, 2007). 

Culturile ,,f r  sol” sunt intens utilizate pentru a îmbun t i 
controlul asupra mediului de cre tere. Prin aceast  tehnic , se 
dep e te, problema de salinitate i acumularea de d un tori i boli. 
Tehnologii moderne în multiplicarea in vitro se împart în dou  clase: 
tehnologia aeroponic  i cea hidroponic . Metoda aeroponic  este 
procesul de cre tere al plantelor, f r  utilizarea solului. Cuvântul 
"aeroponic" este derivat din greac  cu urm toarele sensuri de "Aero" 
(aer) i "ponos" (munca). Spre deosebire de metoda hidroponic , care 
utilizeaz  apa ca mediu de cre tere i minerale esen iale pentru a 
sus ine cre terea plantelor,  metoda aeroponic  este realizat  f r  un 
mediu de cre tere. 

Metoda hidroponic  reprezint  cre terea plantelor într-o solu ie 
îmbog it  cu nutrien i. Din moment ce plantele crescute prin metoda 
hidroponic  au acces nelimitat la nutrien i i ap , acestea pot cre te i 
de zece ori mai rapid i mai s n tos decât prin utilizarea solului. 

 Fertilizarea culturilor ,,f r  sol” cere moduri de lucru diferite 
iar substraturile minerale inerte pot fi luate din natur  sau pot fi 
fabricate prin prelucrarea industrial  mai simpl  sau mai complex  a 
unor materii prime (Atanasiu, 2007). 

Sistemul hidroponic prezint  urmatoarele avantaje: substratul 
permite o bun  cre tere a plantelor i poate fi reutilizat prin sterilizare; 
tuberculii rezulta i nu prezint  semne de asfixiere; gestiunea i 
compozi ia solu iilor nutritive pot fi automatizate, ob inerea, în propor ie 
satisf c toare, de minituberculi cu dimensiuni ce permit utilizarea lor în 
câmp (ROLOT i colab., 2002). 
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Sistemele de cultură, care folosesc substraturi solide pentru 

înrădăcinarea plantelor utilizează două grupe de materiale: 

- materiale anorganice inerte luate ca atare din natură (nisip, 
pietriş, tufuri vulcanice) sau obţinute în urma unor procese industriale 
simple ( argilă expandată, perlit, vermiculit) sau mai complexe ( vată 
minerală); 

- materiale organice ( turbă, composturi din scoarţa unor 
arbori, rumeguş, fibre de cocos ş.a.), folosite ca atare sau în 
amestecuri; amestecurile pentru neconvenţionale se prepară din două 
sau mai multe materiale organice, sau prin amestecarea unui material 
organic ( turba) cu un material anorganic ( perlit). 

Obiectivul principal este creşterea garanţiei calităţii sanitare şi 
scăderea costurilor de producţie.  

De remarcat că se pot obţine minituberculi de calitate sanitară 
superioară prin plantarea microplantelor în mediu protejat (spaţii „insect 
proof”) (Chiru şi colab. 1997). 

În lucrarea de faţă ne-am propus să definim metodologia de 
obţinere de minituberculi necesari în producerea de sămânţă, la 
INCDCSZ Braşov, plecând de la cercetări asupra sistemului hidroponic, 
prin utilizarea substratului industrial. 

 

Hidrocultura 

Sub denumirea de “hidrocultură” ( walter culture) sunt grupate 
sistemele neconvenţionale de cultură care nu utilizează substraturi 
solide de înrădăcinare decât cel mult pentru producerea răsadurilor. 

De-a lungul anilor s-au dezvoltat mai multe sisteme de 
hidrocultură, după cum urmează: 

- cultura de strat adânc de soluţie nutritivă statică 

- cultura pe soluţie nutritivă cu suport plutitor 

- cultura pe strat adânc sau semiadânc de soluţie nutritivă 
circulantă 

- cultura pe film nutritiv (NTF), creat şi realizat în Marea 
Britanie, este un sistem de cultură pe strat subţire, circulant, de soluţie 
nutritivă a primit denumirea de NTF (Nutrient Film Technique – tehnica 
filmului nutritiv) 
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Sistemele hidroponice pot fi pasive sau active. Un sistem activ 
include un agent mecanic pentru recirculrarea solu iei nutritive, în timp 
ce sistemele pasive se bazeaz  pe ac iunea capilar , absorb ie i/sau 
for a gravita iei hr ne te r d cinile cu nutrien i. 

 
SOLU II NUTRITIVE PENTRU CULTURILE F R  SOL 

Fertilizarea culturilor f r  sol cere moduri de lucru diferite, a 
c ror complexitate depinde de sistemul de cultur  în care vor fi utilizate. 

Asigurarea parametrilor optimi ai nutri iei hidrice i minerale 
reprezint  o modalitate specific  de ob inere a unor produc ii mari i de 
foarte bun  calitate la culturile,,f r  sol’’. 

 
Elemente nutritive necesare plantelor 

Elementele nutritive necesare plantelor se impart în dou  
grupe:macro i microelemente. 

Cele ase microelemente sunt: azotul, fosforul, potasiul, calciul, 
magneziul i sulful. 

Microelementele esen iale sunt: fierul, manganul, borul, cuprul, 
zincul i molibdenul. Al turi de acestea, în plante a fost eviden iat  i 
prezen a altor microelemente, cum sunt: sodiul, clorul, aluminiul i urme 
ale altor elemente chimice. De i acestea au fost descoperite în plante, 
s-a demonstrat c  nu sunt esen iale pentru cre terea normal  a 
acestora. 

Reac ia solu iilor nutritive 

Pentru speciile la care se apeleaz  la solu ii nutritive, trebuie s  
aib  pH –ul cuprins între 5,8 i 6,5. 

Concentra ia solu iilor nutritive 

Concentra ia solu iei nutritive nu se determin  direct, ci indirect 
prin m surarea conductibilit ii sale electrice. 

Datorit  faptului c  la culturile f r  sol se utilizeaz  solu ii 
nutritive slab concentrate, electroconductibilitatea lor se exprim  în 
miliSiemens/cm2 sau  microSiemens/cm2. 
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Pentru speciile horticole care se folosesc în culturile f r  sol, 
conductibilitatea electric  a solu iilor nutritive la temperatura de 20 0C 
este cuprins  între 1,5 – 3,5 miliSiemens/cm2 (mS/cm2). 

În perioadele cu deficit de lumin , când temperatura se 
dirijeaz  la valori mici, pe fondul reducerii cantit ii de solu ie nutritiv  
absorbit , electroconductibilitatea trebuie m rit . 

Solu ia din sistemul hidroponic, a cuprins cele trei elemente de 
baz  azot, fosfor, potasiu; pentru prima perioada de vegeta ie, a avut 
un con inut mai mare de azot în schema de fertilizare, iar în cea de a 
doua perioad  de vegeta ie, compozi ia NPK, s-a modificat în favoarea 
fosforului, utilizând solu ii cu concentra ii mai mari de fosfor (pentru a 
stimula tuberizarea). Solu ia nutritiv  a fost preparat  pe baza 
îngr mântului solubil Universol. 

Culturile de plante în lipsa solului, au avut la Bra ov ca punct 
de plecare vitroplantulele (figura 1). Se are în vedere ob inerea unei 
produc ii de minituberculi de calitate sanitar  superioar , prin metoda 
hidroponic . Obiectivul principal este cre terea garan iei calit ii 
sanitare i sc derea costurilor de produc ie. 

Substraturile minerale inerte pot fi luate ca atare din natur   
( nisip, pietri , tufuri vulcanice) sau pot fi fabricate prin prelucrarea 
industrial  mai simpl  sau mai complex  a unor materii prime. Dintre 
aceste materiale, rezultate în urma unor procese industriale, se 
folosesc mai frecvent perlitul, vermiculitul, zgura de furnal, granulele de 
material plastic, poliuretanul, bilele de argil  expandat  i vat  
mineral . La INCDCSZ Bra ov, 2009-2010 metoda hidroponic  pentru 
ob inerea de minituberculi utilizând vitroplante, a fost pus  în practic  
folosind ca substraturi industriale perlitul i bilele de arigil  expandat . 

PERLITUL este ob inut prin prelucrarea termic  a unor roci 
vulcanice silicioase. 

Mineralul extras din z c minte con ine 2-5 % ap  legat . Când 
este înc lzit la temperatura de 1200 0C, expandeaz , transformându-se 
într-un material poros, granulat cu o densitate în vrac de 130 -180 
kg/m3. 

Granulele de perlit au strucura celular  închis , datorit  c reia 
re in, prin adsorb ie, cantit i foarte mari din apa aplicat  prin ud ri. 
Aceast  ap  este eliberat  la o tensiune relativ sc zut . 
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Substraturile conţinând perlit sunt bine drenate şi ca atare, 

foarte bine aerate. Granulele de perlit au o bună stabilitate din punct de 
vedere fizic şi sunt inerte din punct de vedere chimic în contact cu 
soluţiile nutritive. Deoarece conţine mult aluminiu, la valori scăzute ale 
pH – ului, perlitul eliberează în soluţia nutritivă ioni de aluminiu care pot 
fi toxici, la anumite concentraţii, pentru plantele cultivate. Granulele de 
perlit sunt întrebuinţate şi pentru prepararea unor substraturi mixte de 
cultură prin amestecare cu unele materiale organice ( turba). 

ARGILA EXPANDATĂ este un produs realizat după o 
tehnologie similară cu cea aplicată la producerea cărămizilor sau a 
obiectelor din ceramică. 

Produsul comercializat ca bile de dimensiuni mici, cu diametru 
de 4 – 8 mm şi 8 – 16 mm are reacţie neutră şi se caracterizează printr-
o porozitate remarcabilă care permite reţinerea unor cantităţi mari de 
apă prin absorbţie şi adsorbţie. 

Bilele de argilă expandată au forme variabile, de la sferic la 
oval – alungit, cu suprafaţa neregulată. Aceste bile sau granule 
ceramice poroase, fiind produse din argilă sunt considerate materiale 
ecologice şi nepoluante. 

Motivele pentru care s-a dezvoltat aceasta tehnică  
( sistemul hidroponic): 

- pentru ameliorarea calităţii sanitare a  producţiei  de cartof 

- se evită infecţiile provenite din substratul de cultură: în acest 
sistem hidroponic, substratul este compus din bile de argilă produse la 
temperatura ridicată, deci cvasi sterile. Soluţia nutritivă este de 
asemenea dezinfectată la caldură sau cu ajutorul peroxizilor 

- utilizarea unei soluţii nutritive permite adaptarea hrănirii 
plantelor (figura 2,3). 

Concentraţia soluţiei nutritive este cea formulată de Krup, 1986 
pentru producerea de legume în general (tabel 1). Soluţia 1- compoziţia 
este modificată la stadiul de  tuberizare – scăderea în azot, creşterea în 
fosfor; pentru favorizarea ( stimularea) formării de tuberculi, se 
foloseşte soluţia 2. 
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Tabel 1. Compoziţia soluţiilor 1 si 2 
 

Soluţie 
 
Tip sol 

N
 

P
 

K
 

C
a

 

M
g

 

F
e
 

Z
n

 

C
u

 

M
o

 

M
n

 

B
 

p
H

 

Sol 1 

1
8
0

 

4
0

 

3
0
0

 

2
0
0

 

5
0

 

3
 

0
,1

 

0
,1

 

0
.1

 

1
 

0
,3

 

5
,8

 

Sol 2 

6
0

 

1
5
0

 

3
0
0

 

2
0
0

 

5
0

 

3
 

0
,1

 

0
,1

 

0
,0

5
 

1
 

0
,3

 

5
,8

 

 
 

Producerea şi utilizarea minituberculilor, prezintă următoarele 
avantaje ( DRAICA şi colab., 2004): 

- spaţii reduse de păstrare; 

- o normă mică de plantare, sub 100 kg/ha, în funcţie de 
mărime; 

- sunt evitate riscurile transmiterii virusurilor ( reinfectării) prin 
afide şi contact. 

Utilizarea sistemului hidroponic are influenţă pozitivă asupra 
numărului de minituberculi pe plantă, comparativ cu metoda clasică de 
cultură în seră, pe sol, reflectată prin obţinerea unui număr mai mare de 
minituberculi/plantă, pe substrat argilă, urmat de substrat perlit. 

În privinţa greutăţii totale a minituberculilor (figura 3,4) 
obţinuţi/plantă, analizată în funcţie de substrat, se constată influenţa 
pozitivă a substraturilor argilă şi perlit, utilizate în sistemul hidroponic, 
faţă de substratul sol, utilizat în tehnologia clasică de cultură în seră, 
valorile fiind apropiate între cele două tiputi de substrat industrial (valori 
de 34,77 şi 33,27 g). 
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Figura 1. Vitroplantulă                      Figura 2. Soiul Roclas pe cele 

două tipuri de substraturi (perlit, argilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 3. Soiul Christian                   Figura 4. Minituberculi –soiul 
          substrat perlit                                          Roclas pe argilă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Minituberculi -soiul  
Christian pe perlit 
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Tulpinile necrotice ale virusului Y al cartofului (PVY) 
- pericole actuale care ameninţă culturile de cartof 

 
Bădărău Carmen Liliana, N. Cojocaru, Damşa Florentina, 

INCDCSZ Braşov 
 

Cultivarea pe scara larga a cartofului (Solanum tuberosum L.) 
nu este doar o problema de interes teoretic ci este o parte integrală din 
dieta unei mari populaţii din lumea întreaga, pentru România, cartoful 
reprezentând un aliment strategic, o componentă a sistemului de 
siguranţă alimentară naţională. 

 Virusul Y al cartofului reprezintă unul dintre cei mai dăunători 
agenţi fitopatogeni ai acestei culturi, infecţiile putând reduce producţia 
cu 50-90% (in funcţie de felul tulpinii virale, de tipul infectiei, de 
rezistenţa soiurilor). Pentru prevenirea acestui inconvenient se impune 
ca prioritare identificarea materialului iniţial liber de virusuri si alte boli 
transmisibile prin tuberculi prin metode rapide si precise de 
diagnosticare şi utilizarea unor soiuri cât mai rezistente la atacul 
acestor agenţi patogeni. 

 În funcţie de simptomelor sistemice şi locale foliare la  tutun, 
Physalis floridana Rybd. şi de pe anumite soiuri de cartof, tulpinile 
virusului Y au fost clasificate în trei grupe principale PVY

N
, PVY

o 
şi 

PVY
c
. 

 În ultimele trei decenii au apărut tulpini virale noi, care produc 
simptome pe tuberculi, cauzând aşa numita pătare necrotică inelară a 
tuberculilor de cartof. Responsabile de aceste maladii sunt tulpinile 
PVY (N)W şi PVY(N)NTN. Fiind foarte agresive, aceste tulpini pot 
învinge rezistenţa existentă faţă de infecţia cu celelalte tulpini ale 
virusului Y al cartofului (PVY

o 
şi PVY

c
). Astfel, un număr foarte ridicat 

de soiuri de cartof rezistente faţă de tulpinile comune ale virusului Y al 
cartofului sunt infectate cu aceste noi tulpini virale, mult mai agresive şi 
mai păgubitoare. Simptomele infecţiei cu aceste tulpini pe foliajul 
plantelor sensibile sunt mai severe în cazul tulpinii PVY(N)NTN, iar la 
plantele infectate cu tulpina Wilga (PVY 

NWilga
) simptomele foliare sunt 

slabe, uneori greu de sesizat, ceea ce face ca adesea, virozele să 
treacă neobservate  în timpul inspecţiilor vizuale. În plus, în cazul 
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acestor infec ii, în timpul depozit rii, apar necroze inelare i pe 
tuberculi. Pagubele a adar sunt atât cantitative (prin reducerea 
semnificativ  a produc iei) cât i calitative prin deprecierea comercial  
a tuberculilor. În cazul cultiv rii unor soiuri sensibile, în condi ii 
favorabile, pagubele financiare pot fi foarte mari atât pentru cartoful de 
consum (acesta poate deveni nevandabil) cât i pentru cartoful de 
s mân  (acesta va fi declasat sau respins de la certificare). Deoarece 
noile tulpini virale PVY(N)W i PVY(N)NTN pot sparge rezisten a unor 
soiuri de cartof fa  de celelalte tulpini ale virusului Y (PVYo i PVYc) 
numeroase soiuri care pân  în prezent erau considerate rezistente au 
trecut în categoria celor sensibile, ceea ce a afectat puternic sistemul 
de producere a cartofului pentru s mân  i consum din ara noastr . 

 P tarea inelar  necrotic  a tuberculilor de cartof (PINTC) 
cauzat  de tulpina PVY(N)NTN a ap rut la începutul anilor 1980, în 
Ungaria i a fost descris  de Beczner i col. Ulterior, a fost descoperit  
în numeroase ri europene, în Orientul apropiat i în S.U.A. În 
momentul actual boala este prezent  în: Ungaria, Germania, Cehia, 
Yugoslavia , Austria , Liban , Danemarca , S.U.A., Canada, Belgia, 
Anglia, Fran a. În afar  de cartof, PVYNTN produce pagube la tomate, 
ardei i vinete. A adar, prezen a tulpinilor necrotice la cartof poate 
constitui o amenin are pentru s n tatea culturilor de tomate, ardei i 
vinete. 
 În ara noastr  p tarea inelar  necrotic  a tuberculilor de cartof 
a fost semnalat  în mod sporadic la unele soiuri de cartof sensibile, 
începând cu toamna anului 1988, la unele parcele experimentale, 
ulterior mai multe inspectorate de protec ie a plantelor din ar  au 
semnalat prezen a acestei boli la produc torii particulari i de stat. 
Soiurile afectate au fost urm toarele: Desiree, Kondor, Nicola, 
Carpatin, Vital, Pentland-Crown, Elipsa, Super, Obelix, Igor, Teo, 
Mure an etc. La soiurile foarte sensibile: Hermes, Teo, Vital i Nicola 
procentul tuberculilor cu simptome de P tare inelar  necrotic  a fost de 
peste 60%. O problem  foarte important  o reprezint  unele soiuri cum 
ar fi: Desiree, Ostara, Kondor etc. care sunt foarte sensibile pe foliaj, 
fa  de aceast  tulpin  virotic  nou , se infecteaz  în procent de 100%, 
dar pe tuberculi simptomele de P tare inelar  necrotic  se manifest  
într-un procent destul de redus (3%). Soiurile tolerante purt toare de 
virus reprezint  o presiune de infec ie foarte ridicat  pentru culturile 
semincere, producând surprize foarte mari privind aprobarea i 
certificarea acestora (declas ri i respingeri nea teptate). 
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 Cercet rile efectuate în ultima perioad  au ar tat c  p tarea 
inelar  necrotic  are un efect negativ asupra capacit ii germinative a 
tuberculilor, determinând reducerea greut ii medii a tuberculilor i 
deprecierea comercial  a tuberculilor. Simptomele bolii se manifest  pe 
tuberculi i pe foliaj. Pe suprafa a tuberculilor, la recoltare sau în 
primele s pt mâni de p strare, apar la unele soiuri de cartof zone 
necrotice grave sub form  de inele sau arcuri mai mult sau mai pu in 
regulate, care la început sunt u or bombate, de culoare maronie. Mai 
târziu, dup  mai multe s pt mâni de p strare, aceste leziuni necrotice 
superficiale se deshidrateaz  se usuc , se adâncesc, devin brun 
negricioase, iar uneori epiderma crap  în dreptul acestor necroze. Sub 
aceste zone necrotice se g se te un strat sub ire de 2-4 mm de pulp , 
de culoare brun , u or necrozat . În toate cazurile simptomele r mân 
localizate la nivelul parenchimului cortical, zona intern  a tuberculului 
nefiind afectat  de nici un fel de leziuni necrotice. Plantele provenite din 
tuberculi cu necroze (deci cu infec ie secundar ), manifest  uneori 
simptome de mozaic mai pronun at, dar în general de mozaic u or i 
foarte rar o rugozitate u oar . 

 În cazul infec iei primare, la unele soiuri de cartof acestea se 
manifest  sub form  de leziuni locale pe frunzele inoculate, sub form  
de necroze pe nervuri vizibile pe fa a inferioar  a limbului, de necroze 
liniare sau tricuri pe pe ioluri i tulpinile aeriene. Simptomele se extind 
pe mai multe etaje de frunze nou formate, astfel c  într-un stadiu mai 
avansat frunzele de la baz  încep s  cad , plantele se debiliteaz  i se 
ofilesc înainte de vreme, iar pe tuberculi apar la recoltare sau în primele 
s pt mâni de p strare simptome de p tare inelar  necrotic . 
Simptomele infec iei primare pe plante în câmp, se manifest  târziu, din 
prima jum tate a lunii august i pân  la sfâr itul lunii august, când se 
poate deja cunoa te imaginea pagubelor, pe vrejii care se usuc  
înainte de vreme.   Aceast  boal  produs  de o nou  tulpin  a virusului 
Y denumit  PVYNTN are capacitatea de a infecta i de a induce 
simptome pe anumite soiuri de cartof care posed  gene de rezisten  
fa  de tulpinile PVYN , PVY° i PVYC i care de asemenea are în plus 
capacitatea de a induce simptome inelare necrotice pe tuberculii de 
cartof. 
 În anii foarte favorabili de producere i r spândire a bolii (veri 
calde i secetoase, apari ia timpurie a afidelor vectoare) i la noi în ar  
se produc adev rate epidemii, cu pagube foarte importante atât la 
cartoful pentru s mân  cât i la cartoful pentru consum îndeosebi la 
soiurile sensibile i foarte sensibile. 



 

 

60 

 

Vol. 19    Nr. 1, 2               2010 

 Diminuarea răspândirii şi controlul noilor tulpini virale necrotice 
s-ar putea realiza prin: 

- înlocuirea în producţie a soiurilor sensibile 

- identificarea, promovarea şi utilizarea liniilor şi soiurilor de 
cartof cu rezistenţă foarte ridicată sau tolerante faţă de infecţia 
cu virusul PVY, PVY

NWILGA
  

-   testarea temeinică a tulpinilor virale PVY, PVY
NWILGA

  

- diminuarea importurilor de cartof 

- revizuirea structurii soiurilor de cartof aşa cum au procedat 
majoritatea ţărilor care s-au confruntat cu bolile induse de 
tulpinile Wilga şi NTN, tulpini virale deosebit de agresive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuberculi infectaţi cu PVY 
NTN

 (soiul Hermes )  
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 RUBRICA:   SIMPOZIONUL  „ ZIUA VERDE A 
CARTOFULUI”  -  2010 

 

 

 

CASA FERMIERULUI 

Gheorghe  Boţoman 

Ferma familială Casa Fermierului este situată în 

satul Fântâna, comuna Hoghiz, judeţul Braşov. Ferma este situată într-
o zona rurală favorabil agricolă şi cu o zestre etnografică bogată, având 
o activitate complexă agricolă şi agroturistică. 

Activitatea agricolă se desfăşoară într-o fermă mixtă (vegetală 
şi animală). Culturile de bază sunt cartoful (10 ha), cerealele (10 ha), 
porumbul (6 ha) şi lucernă (4 ha), fiind cultivate soiuri speciale pentru 
preparatele culinare. Ferma beneficiază de un spaţiu modern de 
depozitare a cartofului de 300 to. 

Grădina de legume a fermei Casa Fermierului este foarte 
variată, cultivându-se toate legumele necesare pentru consumul intern. 

Pomii şi arbuştii fructiferi din livada proprie asigură în totalitate 
necesarul de fructe proaspete, dar şi materia primă pentru obţinerea 
savurosului rachiu de prune învechit în butoaie de stejar, specialitatea 
Casa Fermierului. 

În sectorul zootehnic, sunt crescute păsări pentru carne sau 
ouă şi cai din rasa lipiţan pentru călărie şi agrement. 

Produsele provenite din ferma proprie (cartofi, legume, fructe, 
ouă, carne, etc.) reprezintă sursa principală de aprovizionare a 
bucătăriei pensiunii, unde se pregătesc preparate culinare tradiţionale, 
variate şi deosebit de gustoase şi atrăgătoare. 
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Activitatea agroturistică se desfăşoară prin pensiunea Casa 
Fermierului, o pensiune plină de farmec, unde puteţi descoperi ce 
înseamnă cu adevărat agroturismul cultural, beneficiind în acelaşi timp 
de confort desăvârşit. De asemenea pot fi descoperite tradiţii şi 
obiceiuri de mult uitate, o colecţie aparte de mobilier şi obiecte 
tradiţionale vechi, icoane pe sticlă şi ouă încondeiate. Se poate 
participa la şezători ale localnicilor care vă vor invăţa să ţeseţi la război, 
să toarceţi lână, sau să jucaţi dansurile populare ale zonei. 

Toate acestea vă sunt oferite de către familia Boţoman 
Gheorghe şi Constanţa cu copiii Bogdan şi Sonia, o familie de ingineri 
horticultori. 

De ce familia Boţoman a decis să investească în această 
activitate de agro-turism cultural adevărat la Fântâna şi nu a făcut-o la 
Bran sau în altă parte ? Răspunsul este foarte simplu: 

"Aici m-am născut, am copilărit şi niciodată nu am rupt legătura 
cu locurile natale. Tatăl meu, preotul Victor Boţoman, a păstorit spiritual 
în satul Fântâna aproape jumătate de secol, am învăţat foarte multe 
lucruri bune de la părinţii şi consătenii mei, iar crezul meu este să le pot 
transmite mai departe. 

Din acest motiv am colecţionat cu pasiune tot ceea ce a 
aparţinut ţăranului de altădată (icoane, farfurii, mobilier, unelte de ţesut 
sau de lucru) şi le-am recondiţionat. Acum suntem pregătiţi sa oferim 
celor care ne deschid uşa şi ne intră în casă, o atmosferă unică, ce 
aminteşte de laiţa, furca de tors sau războiul de ţesut al bunicii în fapt 
real. 

Mai mult decât atât, la noi puteţi poposi peste noapte şi mânca 
la fel ca la bunica sau la mama acasă fară a pune ghilimele la aceste 
cuvinte sacre”. 
 Mai multe detali despre ferma agricolă şi pensiunea 
agroturistică Casa Fermierului găsiţi pe pagina de internet: 

www.casafermierului.ro 
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S.C. SOLFARM S.R.L. 
 

Ioan  Bartha 
 

 

S.C. SOLFARM S.R.L., situată în judeţul Covasna, cu sediul în 
Sfântu Gheorghe, face parte integrantă dintr-o zonă tradiţională pentru 
cultură a cartofului din ţara noastră şi se situează în zona închisă 
pentru producerea cartofului de sămânţă a judeţului. Microdepresiunea 
Sfântu Gheorghe se încadrează în Depresiunea Braşov, într-o zonă de 
influenţă a climatelor estice şi vestice, care datorită condiţiilor 
geografice şi configuraţiei reliefului înconjurător capătă  trăsături 
specifice locale şi imprimă regiunii un caracter de tranziţie, expusă mai 
mult maselor de aer continental, dar se face simţită şi influenţa maselor 
de aer oceanic. 

Terenurile arabile ale unităţii S.C. SOLFARM S.R.L., au o 
altitudine absolută de 525-550m şi se situează pe terasa Câmpul 
Frumos. Pânzele freatice sunt situate pe toată suprafaţa terenurilor 
arabile, la adâncimi mari de 10m, astfel nu influenţează profilele de sol, 
iar plantele nu beneficiază în timpul vegetaţiei de apă din aportul 
freatic. 

Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor înregistrate la 
S.C. SOLFARM S.R.L., este de circa 550mm, din care în perioada de 
vegetaţie culturii cartofului circa 360-380mm. 

Tipul de sol dominant al societăţii este un sol cernoziomoid 
argiloiluvial, moderat levigat, extrem de profund, format pe luturi fine, 
textură lutos-lutoargilos, care necesită irigare în toată perioada de 
vegetaţie a cartofului. Ţinând cont de condiţiile pedo-climatice arătate 
pentru asigurarea calităţii cartofului, atât pentru sămânţă, consum cât şi 
pentru industrializare, asigurăm o tehnologie complexă de măsuri 
organizatorice, agrotehnice şi fitosanitare pentru care unitatea este 
dotată în mod corespunzător.  

Amplasarea culturii de cartof pentru sămânţă se face în rotaţie 
de 4 ani, cu respectarea spaţiului de izolare prevăzut prin lege. 



 
 

65 
 

Vol. 19    Nr. 1, 2               2010 

Fertiliz m anual cu îngr minte organice (gunoi de grajd) aproape o 
treime din suprafa a total  de circa 100 ha de cartofi, iar restul pân  la 
400 ha fertiliz m cu îngr minte chimice. Gunoiul se încorporeaz  
toamna sub ar tur  adânc  de 30-32 cm. Datorit  greut ilor de 
procurare în ultima perioad  a îngr mintelor chimice simple cu fosfor 
i potasiu, care înainte sa aplicau toamna sub ar tur  adânc , în 

prezent se folosesc îngr mintele complexe, la care se 
suplimenteaz  doza de azot. Acestea se administreaz  prim vara i se 
încorporeaz  în sol cu preg tirea patului germinativ care se execut  
concomitent cu plantarea în luna aprilie. 

La plantare folosim material s n tos din categorii biologice 
ELIT  i CL.A. Societatea noastr  cump r  în fiecare an  s mân  din 
categoria biologic  ELIT  în cantit i de 100-150 tone, din care 
asigur m plantarea unei suprafe e de circa 30 ha lot semincier. O parte 
din elit   i din clasa A asigur  s mân a necesar  pentru suprafa a de 
20-25 ha destinat  industrializ rii, iar pe restul suprafe ei pân  la 100 
ha cultiv m cartofi consum din categoria biologic  clasa A. 

Rebilonarea i erbicidarea culturii înainte de r s rire trebuie, de 
multe ori, terminat  în aproximativ 10 zile, lucrare pe care o putem 
executa cu cele dou  tractoare mari de peste 100 CP i cu frezele 
moderne de tip Grimme. 

Datorit  condi iilor climatice favorabile pentru apari ia i 
evolu ia bolilor foliare, în special a manei i a alternariozei, lucr rilor de 
combatere se acord  o deosebit  aten ie. Num rul optim de zile pentru 
executarea ecestor lucr ri este cea mai redus  dintre toate interven iile 
tehnologice fiind de numai 3 sau maxim 4-5 zile în care toat  suprafa a 
de cartofi trebuie tratat . Anual, având în vedere întreruperea 
vegeta iei, la cartoful pentru s mân  i industrializare sunt necesare în 
medie 5-6 tratamente. Pentru aceast  lucrare folosim produsele 
sistemice i de contact în func ie de condi iile climatice. 

Combaterea afidelor constituie o lucrare important  la culturile 
de cartofi pentru s mân . Având în vedere c  la plantare se aplic  
insecticidul granulat Nematorinul, cele trei tratamente contra 
gândacului din Colorado, contra afidelor mai facem dou  tratamente în 
perioada de zbor maxim i înaintea distrugerii vrejilor. Tot din 
tehnologia producerii cartofului pentru s mân  face parte eliminarea 
plantelor virozate.  Aceast  lucrare se execut  de 3-4 ori în perioada de 
vegeta ie, începând din momentul când plantele au 20-25 cm înal ime, 
de o echip  specializat  la nivel de ferm . 
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La cartoful pentru sămânţă întreruperea vegetaţiei se face la 
avertizare, în funcţie de soi şi categorie biologică. Lucrarea se face 
chimic cu produsele Reglone forte şi Harvade 25F. 

Începem recoltarea în jurul datei de 25 august şi terminăm 
până la începutul lunii octombrie. Începem lucrarea cu cartofii destinaţi 
industrializării (SATURNA, OPAL), după care continuăm cu soiurile 
destinate sămânţei extratimpurii şi timpurii ( RIVIERA, CARRERA, 
TRESOR, BELLAROSA, EVEREST, KONDOR, ALADIN) iar la urmă 
recoltăm soiurile destinate consumului (JELLY, RED LADY, RED 
FANTASY). Recoltare se face în cea mai mare parte mecanizat cu 
combine, în flux continuu cu transportul din câmp şi condiţionare la 
depozit. Paralel facem sortarea, livrarea, valorificarea şi depozitarea. 
Jumătate din producţia totală realizată , de circa 1500 tone, se 
depozitează pentru perioada de iarnă în depozitul societăţii.  

În cursul anului 2007 am realizat un program SAPARD, în 
valoare de 130.000 EU, iar în 2009 am modernizat  depozitul de 1500 
tone prin sistemul german de depozitare a cartofului GAUGELE. 
Depozitarea o facem în lăzi de 1200 kg, prin careaerisirea este 
asigurată la temperatură constantă şi pierderea este minimă. 

Aplicând această technologie în condiţii cu irigare, la cultura 
cartofului şi acţionând în trei direcţii de valorificare, respectiv sămânţă, 
indistrializare şi consum, societatea noastră a reuşit să-şi încheie 
activitatea an de an cu profit şi să facă investiţii privind modernizarea 
parcului de maşini şi tractoare. 

Din anul agricol 2009-2010 producem de asemenea rapiţă de 
toamnă pe o suprafaţă de 30 ha , cultură ce va fi valorificată ca materie 
primă pentru combustibil biodiesel. 
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 RUBRICA:  IN MEMORIAM 
 

 
Prof. dr. doc. Matei BERINDEI 

16.X.1922 -15.XII.2009 
 

Ioan Gherman, 
INCDCSZ Braşov 

 
La 15 decembrie 2009 s-a stins 

fulgerător din viaţă cel care a fost prof. 
dr.doc..Matei Berindei, membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
proeminentă personalitate ştiinţifică în 
cultura cartofului din ultimele cinci decenii la 
noi în ţară. 

S-a născut la 16 octombrie 1922, în comuna Bălăceşti, judeţul 
Gorj. Şcoala primară o face în comuna natală continuându-şi studiile 
liceale la Craiova, iar în perioada 1943-1948 urmează cursurile 
Facultăţii de Agronomie din Bucureşti. 

Ucenicia în cercetare şi-a făcut-o, în perioada 1948-1952 la 
Staţiunea Experimentală Câmpia Turzii în probleme de fitotehnie a 
principalelor culturi agricole din zonă. Primele roade ale cercetării au 
început să apară după transferarea în 1953 la Bucureşti la laboratorul 
de tuberculifere şi rădăcinoase din cadrul Institutului de Cercetări 
Agronomice din România (ICAR), când s-a înfiripat marea dragoste 
pentru  cartof cea de a doua pâine a ţării. 

Din perioada 1953-1962 când a lucrat în Centrala ICAR se 
desprind ca realizări originale rezultatele privind caracteristicile 
ontogenetice şi ecologice ale cartofului în România, agrotehnica 
diferenţiată şi metodele noi culturale (plantarea de vară, preîncolţirea, 
mulcirea) destinate culturii cartofului. Teza sa de doctorat “Influenţa 
condiţiilor climatice şi a unor măsuri fitotehnice asupra producţiei de 
cartof pe solul brun-roşcat de pădure de la Moara Domnească”, 
susţinută în anul 1960, a adus elemente inedite care au modificat 
esenţial optica în dinamica formării producţiei de tuberculi şi a constituit 
un capitol de referinţă pentru toate celelalte lucrări aprofundate în 
domeniu efectuate ulterior în ţara noastră. 
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În anul 1962 dl.dr.  Matei Berindei a fost transferat la Sta iunea 
experimental  tef ne ti-Arge  unde a înfiin at laboratorul pentru 
cultura cartofului i a îndeplinit pân  în 1965 i func ia  ca director 
tiin ific al sta iunii. 

Cea de-a patra mare perioad  a activit ii sale 1965-1982, cea 
mai lung  i mai rodnic , s-a desf urat îns  la Bra ov.Începând ca 
director tiin ific al Sta iunii experimentale agricole Bra ov (1965-1967) 
i apoi al Institutului de Cercetare pentru Cultura Cartofului i Sfeclei de 

Zah r (1967-1977) continuând ca director al Institutului de Cercetare i 
Produc ie a Cartofului (1977-1981), organizeaz  laboratoare în institut 
i în re eaua de cercetare, dezvolt  problematica de cercetare, 

contribuie la realizarea unei strânse colabor ri cu speciali tii din 
produc ie, câ tigând alia i în promovarea noului  în cultura acestei 
plante. 

Posedând o deosebit  capacitate de cunoa tere, spirit viu de 
repliere i orientare, o inepuizabil  energie i molipsitor entuziasm, de i 
de forma ie agrofitotehnist, a asimilat rapid elementele specifice 
producerii cartofului pentru s mân . Într-un colectiv de excelen i 
speciali ti din cercetare i din minister a luptat pentru construirea 
zonelor închise de producere a cartofului pentru s mân , pentru 
trecerea cu curaj la un sistem modern i ra ional de producere i 
reînmul ire, una din marile realiz ri din lumea cartofului din ara noastr  
i în primele rânduri ale autorilor ei a stat dr.doc. Matei Berindei. 

Un alt mare succes l-a constituit zonarea culturii cartofului, 
lucrare de amploare concretizat  în bazinele specializate, ceea ce 
marcheaz  saltul necesar pentru actualele cercet ri de delimitare a 
microbazinelor i formulelor agroecologice la nivel de tarla. 

Toate aceste lucr ri au necesitat colective mari de cercet tori, 
colective care au func ionat excelent datorit  autorit ii i 
profesionalismului dr. doc.Matei Berindei.  

In toat  activitatea domniei sale a fost preocupat s  promoveze 
lucrul în echip , interdisciplinar. A fost  receptiv la nou, promovând 
cercetarea asistat  de calculator, a cultivat "mânjii" dornici de afirmare, 
a promovat normele deontologice ale acestei meserii. Puterea 
cercet rii const  în spunerea adev rului, ne înv a prof. Matei Berindei. 

 



 
 

70 
 

Vol. 19    Nr. 1, 2               2010 

Toate acestea au contribuit la formarea unei coli privind 
cercetarea la cartof, coal  ce-l are ca mentor pe  dr. doc. Matei 
Berindei.  

Este greu de sintetizat în câteva rânduri o activitate 
concretizat  în peste 300 lucr ri tiin ifice i articole de popularizare, 25 
c r i i bro uri, apreciat  prin atestarea în cel mai înalt grad tiin ific 
(cercet tor principal I) înc  din 1963 i acordarea a trei premii ale 
Academiei Române (1958, 1960, 1977), al turi de Ordinul Muncii cl. a 
III-a i dou  medalii. O contribu ie deosebit  a avut-o d-l dr.doc. t. 
Matei Berindei la formarea cercet rilor în domeniul cartofului, 
coordonând elaborarea unui num r de 56 teze de doctorat A contribuit 
la dezvoltarea cooper rii intema ionale în domeniul cartofului, devenind 
membru al Asocia iei Europene a Cercet torilor în Cultura Cartofului 
(EAPR) în anul 1967.  

Mintea sa p trunz toare, enciclopedica sa preg tire 
profesional  în tainele cartofului, inepuizabila putere de munc  i 
optimismul s u mereu proasp t l-au f cut un temeinic cercet tor, un 
excelent conduc tor de colectiv i o fermec toare personalitate i 
prezen  uman . 

Succesele sale sunt parte important  din succesele cercet rilor 
la cartof i în sufletul nostru, al truditorilor în acest domeniu, ocup  un 
loc de cinste. Ve nicul s u neastâmp r i continua mi care prin ar , 
printre cultivatori, au contribuit la legarea marii familii a speciali tilor  din 
cercetare sau în produc ie, care cu nedisimulat  mândrie datorit  lui, se 
autodenumesc “cartofari”. 

Colaboratorii Institutului Na ional de Cercetare Dezvoltare 
pentru Cartof i Sfecl  de Zah r  Bra ov i membrii Federa iei 
Cultivatorilor de Cartof din Rom nia, aduc un ultim i pios omagiu celui 
care  multi ani le-a  fost mentor  prof. dr. doc. Matei Berindei. 

 Odihneasc -s  în pace !. 
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 Dr.ing. Viorel TOADER 
13.09.1951-24.05.2010 

 
Carmen Bădărau, 
INCDCSZ Başov 

 
24.05.2010 o zi tristă, durere fără margini, o pierdere imensă 

pentru familie, colegi, prieteni, rude… O zi îndoliată, în care s-a stins 
din viaţă Viorel Toader, colegul nostru care, neobosit, în ultimele trei 
decenii şi-a adus din plin contribuţia la cercetarea ştiinţifică privind 
cultura cartofului la noi în ţară si la promovarea celor mai moderne 
sisteme de protectia plantelor 

S-a născut la 13 septembrie 1951, în comuna Vadul Moţilor, 
judeţul Alba. Fiu de moţ, avea o fire energică, era peste tot, nu se 
menaja, muncea mult, asiduu, era foarte perseverent....Şcoala primară 
o face în comuna natală continuându-şi studiile liceale la Alba Iulia, iar 
în perioada 1970-1975 urmează cursurile Facultăţii de Agronomie 
“Nicolae Bălcescu” din Bucureşti. 

Ucenicia în munca de inginer agronom şi-a făcut-o în perioada 
1975-1978 la ferma IAS Pecica, Arad. Atunci s-a înfiripat marea 
dragoste pentru cartof.  Primele roade ale muncii depuse în activitatea 
de producţie şi de cercetare au început să apară după transferarea în 
1979 la Fundulea la laboratorul de tehnologie din cadrul Institutului de 
Cercetări pentru Cartof şi Plante Tehnice Fundulea (ICCPT), unde îşi 
desfăşoară activitatea până în anul 1980. În perioada 1981-1995, este 
cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Cercetare Productie pentru 
Cartof Braşov, în laboratoarelorde tehnologie si de ameliorare. Din anul 
1997 lucrează ca managing director si director de zona la firma SC 
Summit Agro Romania SRL. 

Dintre rezultatele activităţii sale în domeniul cercetării amintim 
contribuţia deosebită pe care a avut-o la crearea a 3 soiuri noi de 
cartof, la îmbunătăţirea schemei de ameliorare la cartof, la studiile 
privind transformările genetice ale soiurilor de cartof în vederea 
îmbunătăţirii rezistenţei acestei plante la atacul gîndacului de Colorado. 

Teza sa de doctorat susţinută în anul 1995, a adus elemente 
inedite care au modificat esenţial optica în privinţa tehnologiei de 
producere a cartofului,  dinamica producţiei de tuberculi şi a constituit 
un capitol de referinţă pentru toate celelalte lucrări aprofundate în 
domeniu efectuate ulterior în ţara noastră. 
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În ultima perioadă a activităţii sale 1997-2010, ca managing 

director si director de zona al firmei SC Summit Agro Romania SRL 
continuă colaborarea cu institutul şi cu reţeaua de cercetare, dezvoltă 
problematici noi de cercetare, contribuie la realizarea unei strânse 
colaborări cu specialiştii din producţie, câştigând mereu aliaţi în 
promovarea noului în cultura de cartof. A rămas prietenul, colegul, 
sfătuitorul nostru, deşi plecase de mult din institut. Fragmente de 
eternitate sunt amintirile care ne leagă de Viorel Toader, omul care nu 
ezita niciodată sa ne ofere ajutorul, să ne fie alături atunci când aveam 
nevoie de el...... 

Dumnezeu să îl odihnească în pace! 
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 RUBRICA:  INFORMAŢII UTILE 
 

SITUAŢIA EVOLUŢIEI LOTURILOR SEMINCERE LA 
CARTOF 

 
Ioan Banea, 

FNCR 

 

 
Anul 

Suprafaţă 
plantată 
– ha – 

pe categorii biologice 

Pre- 
bază 

Bază Certificată 

SE E Clasa A Clasa B 

1999 6438,50  369,60 1201,30 1857,20 1938,30 

2000 4945,00  82,50 658,70 1391,30 1414,80 

2001 5185,00 2,80 86,50 579,20 1279,20 2200,30 

2002 3353,40 1,00 65,00 158,10 1252,60 1316,30 

2003 2810,10 44,00 140,00 213,70 1030,00 1382,50 

2004 3095,80 35,00 146,80 510,30 1167,20 1027,00 

2005 1731,00 64,80 80,00 181,50 960,70 444,50 

2006 2257,00 30,00 175,00 152,00 1212,00 686,00 

2007 2620,64 38,50 102,80 304,28 1106,72 1068,34 

2008 2174,32 8,00 54,00 158,30 1201,50 752,52 

2009 1961,59 37,00 68,70 194,60 919,81 741,48 

2010 878,60 32,00 49,80 108,90 444,40 243,50 

 

 

 

Prelucrat de: Ioan Banea, 

Preşedinte FNCR 
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SUPRAFA A LOTURILOR SEMINCERE LA CARTOF 
PROGRAM MULTIPLICARE 2010 

 
JUDE  

 

 
AGENT 

ECONOMIC 

 
SOIUL 

CATEGORIA BIOLOGIC  SUPRAFA
A 

TOTAL  
PRE- 
BAZ  

BAZ - 
SE 

BAZ  
E 

CLASA 
A 

CLASA 
B 

BAC U 
3 ha 

Servchimex 
SRL 

Vultureni 3 ha  

 
Redsec 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

TOTAL BAC U  0 0 0 3 0 3 
BRA OV 
226,4 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungureanu 
Gabriel, 

10 ha 

Everest 0 0 0 2 0 2 
Red Lady 0 0 0 3 0 3 
Carrera 0 0 0 5 0 5 

 
S.C. Van Rijn 
Balcan SRL 

27 ha 

Everest 0 0 8,5 0 0 8,5 
Spunta 0 2 0 0 0 2 

Marfona 0 0 0 2 0 2 
Rikea 0 0 1,5 0 0 1,5 

Saphire 0 0 6 0 0 6 
Labadia 0 0 5 0 0 5 
Alwara 0 0 2 0 0 2 

SA Bârsa 
Vulcan, 10 ha 

Labadia 0 0 0 10 0 10 

SA Agro-Zoo 
Truetsch 

4 ha 

Saturna 0 0 0 0 2 2 

Red Lady 0 0 0 2 0 2 

 
 S.C. Sit Agro 
SRL H rman 

17 ha 

Gared 0 2,5 0 0 0 2,5 
Pirol 0 0 0 0 2 2 

Desiree 0 0 0 0 4 4 

Riviera 0 0 0 3,5 5 8,5 
S.C. Hibridul 
H rman, 3,5 ha 

Desiree 0 0 3,5 0 10 13,5 

S.C. Gusutri 
Com SRL 

42,8 ha  

Patricia 0 0 0 4 0 4 
Everest 0 0 1 7 0 8 
Labadia 0 0 4 0 3 7 

Red Lady 0 0 0 0 7,5 7,5 
Saphire 0 0 0,3 1 0 1,3 
Satina 0 0 0 4 8 12 

Labella 0 0 0 3 0 3 
 

S.C. 
Comirflada 

SRL 
15 ha 

Opal 0 0 0 3 0 3 
Carrera 0 0 0 2 0 2 
Verdi 0 0 0 4 0 4 

Riviera 0 0 0 2 0 2 
Kondor 0 0 0 2 0 2 
Everest 0 0 0 2 0 2 

Dragu in 
Ardelean Ioan 

12 ha 

Alegria 0 0 0 0 8 8 
Red lady 0 0 0 0 2 2 

Solist 0 0 0 0 2 2 
 
 
 

Riviera 0 0 0 3 0 3 
Arrow 0 0 0 2 0 2 
Tresor 0 0 0 3 0 3 
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S.C. Manos 
Agro SRL 

48 ha 

Romano 0 0 0 3 0 3 
Agata 0 0 0 3 0 3 

Artemis 0 0 0 3 0 3 
Kondor 0 0 5 5 0 10 
Armada 0 0 0 5 0 5 
Arnova 0 0 0 3 0 3 

Madelaine 0 0 0 4 0 4 
Picasso 0 0 0 3 0 3 
Marfona 0 0 0 3 0 3 

Roko 0 0 0 3 0 3 
S.C. Agromec 
H rman SA 

10 ha  

Red Lady  0 0 0 0 2,5 2,5 
Opal 0 0 0 2,5 0 2,5 

Bellarosa 0 0 0 2,5 0 2,5 
Carrera 0 0 0 0 2,5 2,5 

INCDCSZ 
Bra ov 

17,10 ha 

Christian 0 5 5 0 0 10 
Cumidava 0 0 1,5 0 0 1,5 

Desiree 0 0 1,9 0 0 1,9 
Riviera 0 0 0 1,7 0 1,7 
Tresor 0 0 0 2 0 2 

TOTAL BRA OV  0 9,8 45,9 112,2 58,5 226,4 
COVASN

A 
232,7 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

S.C. Prod 
Agrico SRL 

 
40 ha 

Pekaro 0 0 0 5 0 5 
Aladin  0 0 0 5 0 5 

Monaco 0 0 0 6 0 6 
Bellarosa 0 0 0 4 0 4 
Carrera 0 0 0 4 0 4 

Jelly 0 0 0 3 0 3 
Agata 0 0 0 3 0 3 

Red Fantasy 0 0 0 3 0 3 
Riviera 0 0 0 4 0 4 
Tresor 0 0 0 3 0 3 

S.C. 
Agroinvest,4ha 

Opal 0 0 0 4 0 4 

S.C. Agro Miki 
SRL  
6 ha 

  

Kuroda 0 0 0 2 0 2 

Kondor  0 0 0 2 0 2 
Impala 0 0 0 2 0 2 

 Ambrus MA 
I.F, 2 ha 

Bellarosa 0 0 0 2 0 2 

S.C. Biofarm 
SRL, 2,5 ha 

Fabula 0 0 0 2,5 0 2,5 

S.C. Bioplant 
SRL 
20 ha  

Atlantic 0 0 0 0 3 3 
Bellarosa 0 0 0 2 0 2 
Carrera 0 0 0 2 0 2 
Riviera 0 0 0 5 3 8 
Omega 0 0 0 0 3 3 
Tresor 0 0 0 2 0 2 

S.C. M&P 
Agro SRL 

Carrera 0 0 0 2 0 2 
Marfona 0 0 0 2 0 2 
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 10 ha  

Kondor 0 0 0 2 0 2 
Riviera 0 0 0 2 0 2 
Tresor 0 0 0 2 0 2 

S.C. Romion 
Agri SRL 

 
44,17 ha  

Arnova 0 0 0 5,74 0 5,74 
Cosmos 0 0 0 0 2 2 
Pekaro 0 0 0 2,5 0 2,5 
Kondor 0 0 0 3,43 0 3,43 
Monaco 0 0 0 2 0 2 
Artemis 0 0 0 0 2 2 
Riviera 0 0 0 15 0 15 

Marfona 0 0 0 4 0 4 
Aladin 0 0 0 2,5 0 2,5 
Tresor 0 0 0 5 0 5 

S.C. Solfarm 
SRL 

 
22 ha  

Red Fantasy 0 0 0 2 0 2 
Bellarosa 0 0 0 2 0 2 
Carrera 0 0 0 0 2 2 
Everest 0 0 0 2 0 2 

Jelly 0 0 0 2 0 2 
Kondor 0 0 0 2 0 2 

Opal 0 0 0 2 0 2 
Riviera 0 0 0 6 0 6 
Tresor 0 0 0 2 0 2 

S.C. P.C.S. 
Timate  
SRL 
18 ha 

 

Bellarossa 0 0 0 4 0 4 
Hermes 0 0 0 2 0 2 

Jelly 0 0 0 2 0 2 
Marfona 0 0 0 4 0 4 
Tresor  0 0 0 2 0 2 
Carrera 0 0 0 4 0 4 

 
I.F.Szabo 

N.&J.  
10 ha 

Marfona 0 0 0 2 0 2 
Riviera 0 0 0 2 0 2 
Carrera 0 0 0 2 0 2 
Tresor 0 0 0 2 0 2 
Fabula 0 0 0 2 0 2 

Lukacs Janos 
I.F., 2,03 ha 

Bellarosa 0 0 0 2,03 0 2,03 

S.C.D.C. 
38 ha  

Milenium 0 5 0 0 0 5 
Nemere 9 0 0 0 0 9 
Red Sec 10 0 5 0 0 15 
Gared 4 5 0 0 0 9 

S.C. Agria 
SRL 
8 ha  

Fabula 0 0 0 2 0 2 
Marfona 0 0 0 2 0 2 
Riviera 0 0 0 2 0 2 
Tresor 0 0 0 2 0 2 

PF Pap Pal  
2 ha 

Sante 0 0 2 0 0 2 
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 SC Szilfaszeg 
SRL 
2 ha 

Aladin 0 0 0 2 0 2 

SC Elita Agro 
SRL – 2 ha 

Fabula 0 0 0 2 0 2 

TOTAL COVASNA  23 10 7 177,7 15 232,7 
HARGHI

TA 
177 ha 

I.I. Kopacz 
Nandor  
12 ha  

Hermes 0 0 0 4 0 4 
Lady Claire 0 0 0 8 0 8 

I.F. Forro 
B.Bela  

2 ha  

Sante 0 0 0 2 0 2 

 Torok Katalin 
I.F.  
5 ha  

Sante 0 0 3 2 0 5 

S.A. Bastionul 
Laz rea 

4 ha  

Sante 0 0 4 0 0 4 

SA Nyerges 
Cozmeni 

9 ha   

Bellarosa 0 0 0 3 0 3 
Finka 0 0 0 0 3 3 
Sante 0 0 3 0 0 3 

S.C. Agromec 
SA 

Gheorghieni 
26 ha  

Hermes 0 0 0 18 0 18 
Sante 0 0 8 0 0 8 

S.C. Agromec 
SA Miercurea 

Ciuc 
 

19 ha  

Cleopatra 0 0 0 2 0 2 
Desiree 0 0 3 0 0 3 
Impala 0 0 0 2 0 2 
Kondor 0 0 0 2 0 2 

Jelly 0 0 0 2 0 2 
Barna 0 0 0 0 2 2 
Laura 0 0 0 2 0 2 

Marabel 0 0 0 2 0 2 
Sante 0 0 2 0 0 2 

S.C. Agromec 
SA Sâncr ieni 

7 ha  

Red Fantasy 0 0 0 4 0 4 
Laura 0 0 2 0 0 2 
Sante 0 0 1 0 0 1 

S. C. Dako 
Impex  

SRL Tu nad 
10 ha  

Bellarosa 0 0 0 0 2 2 
Hermes 0 0 3 0 0 3 

Jelly 0 0 0 0 3 3 
Marabel 0 0 0 0 2 2 

S.C. IB 32 
SRL  

M. Ciuc  
11 ha  

Bellarosa 0 0 0 3 0 3 
Arnova 0 0 0 2 0 2 
Sante 0 0 4 2 0 6 

S.C. Solana 
Agrar SRL  2 

ha  

Opal 0 0 2 0 0 2 



 
 

78 
 

Vol. 19    Nr. 1, 2               2010 

S.C.D.C. M-
Ciuc 

42  ha  

Artemis 0 0 0 2 0 2 
Kondor 0 0 0 2 0 2 
Riviera 0 0 0 3 0 3 
Sante 4 8 0 0 0 12 

Tentant 1 0 3 0 0 4 
Barna 0 0 0 0 2 2 

Desiree 4 0 0 0 0 4 
Sante 0 11 2 0 0 13 

 SA 
Burgabotek- 
Sânmartin 

26 ha  

Aladin 0 0 0 0 4 4 
Tresor 0 0 0 3 0 3 
Desiree 0 0 3 0 0 3 
Sante 0 0 3 13 0 16 

S.C. Len Bett 
SRL 
2 ha  

Sante  0 0 0 2 0 2 

TOTAL HARGHITA  9 19 46 85 18 177 
IA I 

 
 

51 ha 

S.A. Astra 
Trife ti 
27 ha  

Fabula 0 0 0 4 0 4 
Carrera 0 0 0 3 0 3 

Red Scarlett 0 0 0 7 0 7 
Satina 0 0 0 3 0 3 
Velox 0 0 0 3 0 3 

Andante 0 0 0 3 0 3 
Adora 0 0 0 4 0 4 

S.C. 
Agrocomplex 
Lunca-Pa cani 

24 ha  

Kurada 0 0 0 0 20 20 
Satina 0 0 0 4 0 4 

TOTAL IA I  0 0 0 31 20 51 
NEAM  

13 ha  
SC Agromixt 
Prod Top SRL 
Timisesti – 3 

ha 

Kondor 0 0 0 0 3 3 

S.C. T&S 
Impex SRL 

Z ne ti  
10 ha 

Red Lady  0 0 0 5 0 5 

Satina 0 0 0 5 0 5 

TOTAL NEAM   0 0 0 10 3 13 
SIBIU 
7,5 ha  

S.C. Europlant 
SRL 

7,5 hA  

Jelly 0 0 0 2,5 0 2,5 
Bellarosa 0 0 0 2,5 0 2,5 

Red Fantasy 0 0 0 2,5 0 2,5 
TOTAL SIBIU  0 0 0 7,5 0 7,5 



 
 

79 
 

Vol. 19    Nr. 1, 2               2010 

SUCEAV
A 

168 ha 

S.C. Polonus 
Agroprest SRL 

20 ha  

Laura 0 0 0 0 20 20 

I.F. 
Berejovschi 

Mihaela 
7,5 ha  

 
Marabel 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
7,5 

 
7,5 

P.F.A. Niculi  
E.Vladimir   

2 ha 

Laura 0 0 0 0 2 2 

S.C. Nord 
Intermed 

Consulting  
SRL 
15 ha  

Roko 0 0 0 0 2,5 2,5 
Picasso 0 0 0 3 0 3 
Marfona 0 0 0 0 3 3 
Aladin 0 0 0 0 3 3 
Tresor 0 0 0 0 3,5 3,5 

S.C. Agromec 
Zvori tea SA 

12 ha 

Barna 0 0 0 0 12 12 

P.F.A. 
Calinciuc  

Traian 
 

19,5 ha  

Barna 0 0 0 10 0 10 
Carnaval 0 0 0 0 2 2 

Opal 0 0 0 0 2,5 2,5 
Marabel 0 0 0 2 0 2 
Laura 0 0 0 3 0 3 

S.C. 
Prodimpex 

SRL 
40 ha  

Rosara 0 0 0 0 3 3 
Red Lady  0 0 0 0 30 30 
Carnaval 0 0 0 0 7 7 

P.F.A.Ungurea
nu Dumitru 

9 ha  

Barna 0 0 0 0 4 4 

S.C. Scânteia 
SRL  
7 ha  

Laura 0 0 0 0 7 7 

P.F. Chiriac 
Gheorghe –20 

ha 

Red Lady 0 0 0 0 20 20 

 S.C.D.A. 
Ferma 1 

10 ha 

Sante 0 0 10 0 0 10 

S.C.D.A. 
Ferma 2 

11 ha  

Sante 0 6 0 0 0 6 
Magic 0 5 0 0 0 5 

TOTAL SUCEAVA  0 11 10 18 156 195 
TOTAL AR   32 49,8 108,9 444,4 243,5 878,6 
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RUBRICA:  DE SUFLET 
 

Credin e i tradi ii populare de Sânziene 
 

Constantin Dr gulescu1, Angela M rculescu2, Gh. Olteanu3 
1ULB Sibiu, 2UNIT Bra ov, 3INCDCSZ Bra ov 

 
Întâlnirea din acest an la ferma familial  Casa Fermierului, 

Fânt na, Hoghiz în cadrul simpozionului „Ziua Verde a Cartofului” are o 
imortan  deosebit  i prin semnifica ia religioas  a zilei de 24 iunie 
Sânzienele i Na terea Sfântului Ioan Botez torul – cunoscut în tradi ia 
popular  ca Sfântul Ioan Sânzianul. 

 S rb toarea religioas  cunoscut  sub denumirea popular  de 
Sânziene, care are loc în fiecare an în miezul verii, pe 24 iunie, este 
considerat  înc  unul dintre momentele din an în care î i g sesc locul 
credin ele arhaice ciudate, practicile magice-vindec toare i ritualurile 
de dragoste. 

 A r mas pân  ast zi credin a veche c  de Sînziene ies în lume 
zîne ale p durii, ale naturii sau ale dragostei, care pot influen a 
destinele, iar oamenii marcheaz  acest moment cu s rb tori 
câmpene ti. 

 În trecut, în ajun de Sânziene, seara, se întîlneau în sate fete i 
fl c i, pentru a aprinde pe dealuri focuri considerate purificatoare. De la 
acele focuri se aprindeau f clii, pe care b ie ii le roteau prin aer pentru 
a “îmbuna” zânele. Fetele împleteau coroni e din flori de cîmp, între 
care predominau florile de sânziene. Coroni ele, purtate pe frunte sau 
în mâini pe drumul spre cas , erau apoi "oferite" zânelor prin aruncare 
peste cas . Momentul în sine era un fel de predic ie, pentru c , dac  
acea coroni  de flori r mânea ag at  de horn sau de acoperi , fata 
care o împletise era convins  c  se va m rita în acel an. Tot coroni e 
din flori de sânziene împleteau i gospodinele, dar din alte credin e. 
Femeile de la sate înc  p streaz  un obicei discret de a pune cununi 
de sânziene la icoane, la ferestre ori la por i sau de a le purta la brâu 
ori în sân, pentru a alunga duhurile rele, aduc toare de stric ciune ori 
de boal . Nevestele tinere sau femeile îns rcinate obi nuiesc i acum, 
în unele zone rurale, s  usuce cu grij  plante de sânziene pentru a le 
p stra în ideea c  vor avea parte de na tere mai u oar  sau c  vor fi 
considerate neîntrecute gospodine prin felul în care reu esc s  închege 



 
 

81 
 

Vol. 19    Nr. 1, 2               2010 

laptele. Nici una din aceste credin e nu este lipsit  de un sâmbure de 
adev r, pentru c  în numeroase scrieri despre leacuri populare i chiar 
medicin  natural  este men ionat efectul de reducere a durerilor 
travaliului pentru gravidele care sînt culcate pe perne de sânziene. De 
asemenea, este u or de verificat de c tre oricine calitatea plantei de a 
transforma rapid laptele dulce în lapte b tut cu gust pl cut. 

 Sânzienele, numite popular i dr gaice, sunt plante medicinale 
recunoscute de literatura de specialitate, care se g sesc i în farmacii 
i se folosesc sub form  de ceaiuri ca adjuvante în boli de rinichi, 

afec iuni tiroidiene, boli ale pielii, ulcera ii i alte suferin e. În trecut se 
credea îns  c  momentul optim pentru culegerea acestei plante este 
tocmai în ziua de s rb toare ce poart  numele Sânzienelor, pe la 
prânz, pe vreme însorit , pentru c  atunci puterea vindec toare a 
tuturor plantelor medicinale ar fi fost înzecit . De aceea, de Sânziene, 
toate b trânele vindec toare de prin sate cutreierau paji tile înflorite, în 
c utare de ierburi de leac sau bune pentru ritualuri de dragoste. 

  Astfel de ritualuri înc  se mai fac, m car ca mijloc de distac ie. 
Cele mai multe se practic  în seara premerg toare s rb torii. Dac  în 
acea noapte plou , se crede c  anul va fi plin de suferin e din dragoste 
i de lacrimi. Dac  florile de sînziene înc  nu au înflorit în seara 

ajunului s rb torii, b trânii cred c  va fi un an cu nun i pu ine i în care 
nu se vor na te mul i copii, iar dac , dimpotriv , florile de sânziene sunt 
trecute în acea zi, se crede c  oameni în toat  firea î i pot pierde 
min ile din dragoste în acea var  i pot "gre i" cu u urin . Tinerele fete 
practic  în noaptea respectiv  acelea i ritualuri pentru a- i "vedea" 
ursitul ca i în noptea Sfîntului Andrei, numai c  ingredientele sînt u or 
diferite. Busuiocul pus sub pern , de pild , este înlocuit cu flori de 
sânziene uneori, iar în alte cazuri tinerele rostesc incanta ii de rug  
c tre aceste flori la miez de noapte, iar în zori î i ating chipul i trupul 
cu roua culeas  de pe florile de sânziene pentru a fi mereu tinere, 
frumoase i iubite. 

 Prin botez cu Lumin  i prin binecuvântare plantele medicinale 
i aromatice în perfec iunea lor d ruiesc necontenit atâtea bucurii celor 

ce le caut . În vremea Sânzienelor, în miez de var , plantele devin 
energii pozitive în cele mai diverse forme, culori i parfumuri. Acum 
transferul for ei lor t m duitoare este maxim. Plantele medicinale i 
aromatice au în vremea Sânzienelor un farmec aparte. 
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*Via a la ar  * 

 
Cristina Com nelea 

INCDCSZ Bra ov 
 

În vremurile tulburi pe care le tr im a locui la ar  începe s  
devin  nu doar un vis romantic, dar i o solu ie pentru problemele de zi 
cu zi, fie ele de natur  material  sau spiritual . 

A tr i simplu, aproape de natur  i a p stra adev ratele valori 
devine foarte greu, aproape imposibil, la ora  unde reclamele, mass-
media ne fac s  ne dorim lucruri de care nu avem nevoie, ne 
transform  în societate de consum. 

Desigur, la ar  nu avem comoditatea pe care ne-o ofer  
utilit ile de la ora , dar obi nuin a betonului ne împiedic  s  ascult m 
fo netul ierbii i în zgomotul ma inilor nu mai auzim ciripitul p s rilor. 

La ora  suntem la curent cu tot ce se întâmpl  în lume, suntem 
presa i de termene limit , ne tulbur  ve ti de pretutindeni, dezbatem 
probleme, coment m inutil, risipindu-ne energia în discu ii sterile, apoi 
ne lu m concediu de odihn , pentru relaxare. 

ranii nu î i iau vacan , ei sunt lega i de animale, de p mânt, 
via a lor curge firesc, f r  probleme existen iale i depresii, 
men inându- i ritmul i echilibrul între cele patru anotimpuri i 
s rb torile fiec rui an. 

În criza economic  în care se afl  omenirea, revenirea la un 
mod de via  autentic are efecte pozitive i asupra crizei spirituale care 
a generat-o. 

Apropierea de natur  regenereaz  for ele psihice, ofer  o 
în elegere fireasc  a cursului vie ii, a faptului c  suntem parte 
integrant  a naturii, ne face s  ne sim im mul umi i, recunosc tori fa  
de Creator. 

A lucra în gr din , în câmp, în p dure nu e u or, ba dimpotriv , 
dar cultivând p mântul cu propriile mâini, ne umplem nu doar c m rile 
cu hran  s n toas , care nu e pu in lucru, dar i gândurile se 
limpezesc, înc rcându-ne cu de energie pozitiv . Nu întâmpl tor 
majoritatea m n stirilor se afl  departe de ora . Dumnezeu e 
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pretutindeni, dar ne e mai uşor să-L simţim departe de lumea 
dezlănţuită. 

Sunetele naturii fac parte din marea simfonie universală, la 
care participăm cu toţii, dar nu o auzim niciodată. Dumnezeu a creat 
lumea ca armonie, iar noi trebuie să ne mişcăm fără dezacorduri. 
Numai aşa putem dobândi liniştea sufletească şi bucuria de a trăi după 
care, mai mult sau mai puţin conştient, tânjim fiecare dintre noi. 
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*Vara la ar * – George Topârceanu 

 
 
Locuin a mea de var  
E la ar ... 
Acolo era s  mor 
De urât i de-ntristare 
Beat de soare 

i pârlit îngrozitor! 
Acolo, când n-are treab , 
Orice bab  
Este medic comunal. 
Via a ce aci palpit  
E lipsit  
De confort occidental. 
 
Nu exista ber rie, 
Nici regie... 
Doar un ho  de cârciumar 
Care are marfa proast  

i-o nevast  
Ce se ine c-un jândar'. 
 
Când te duci pe drumul mare 
La plimbare 
Este praf de nu te vezi: 
Trec, mi când domol din coad , 
Spre livad  
Ale satului cirezi. 
 

i te poart  sub escort  
O cohort  
De ân ari sub iri la glas, 
Înzestra i la cap cu-o scul  
Minuscul , 
Cu preten ie de nas... 
 
Când se ia câte-o m sur , 
Lumea-njur  
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Pe agentul sanitar 
i-l întreab  f r  noim : 

"CE-AI CU NOI, M ? 
PENTRU CE S  D M CU VAR?" 
 
Ale satului mari fete 
F r  ghete 
Ies la garduri pe-nserat... 
(Am vazut aci-ntr-o noapte 
Ni te fapte 
Care m-au scandalizat!) 
 
Dar în zori încep coco ii 
P c to ii, 
C  s  fac  iar scandal, 
S  te saturi de via a 

i dulcea a 
Traiului patriarhal! 
 
De-aia zic eu, prin urmare, 
Vorb  mare: 
C  de-acuma, s  m  tai, 
Nu-mi mai treb'e alt  cur  
În natur  
S  m  duce i cu alai! 
 
Da i-mi, da i-mi strada-ngust  
Unde gust  
Omul via a mai din plin, 
Cu tr suri, femei cochete 

i cu fete 
Înc l ate cel pu in! 
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*Noapte de var  – George Co buc* 
 
Z rile, de farmec pline, 
Str lucesc în lumini ; 
Zboar  mierlele-n tufi  

i din codri noaptea vine 
Pe furi . 
 
Care cu poveri de munc  
Vin încet i scîr îind; 
Turmele s-aud mugind, 

i fl c ii vin pe lunc  
H ulind. 
 
Cu cofi a, pe-ndelete, 
Vin neveste de la rîu; 

i cu poala prins -n brîu 
Vin cântînd în stoluri fete 
De la grâu. 
 
De la gîrl -n pîlcuri dese 
Zgomoto i copiii vin; 
Satul e de vuet plin; 
Fumul alb alene iese 
Din c min. 
Dar din ce în ce s-alin  
Toate zgomotele-n sat, 
Muncitorii s-au culcat. 
Lini tea-i acum deplin  

i-a-nnoptat. 
 
Focul e-nvelit pe vatr , 
Iar opai ele-au murit, 

i prin satul adormit 
Doar vre-un câne-n somn mai latr  
R gu it. 
 
Iat-o! Plin , despre munte 
Iese luna din br det 
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i se-nal ,-ncet-încet, 
Gânditoare ca o frunte 
De poet. 
 
Ca un glas domol de clopot 
Sun  codrii mari de brad; 
Ritmic valurile cad, 
Cum se zbate-n dulce ropot 
Apa-n vad. 
 
Dintr-un timp i vântul tace; 
Satul doarme ca-n mormânt- 
Totu-i plin de duhul sfânt; 
Lini te-n v zduh i pace 
Pe p mânt. 
 
Numai dorul mai colind , 
Dorul tân r i pribeag, 
Tainic se-ntâlne te-n prag, 
Dor cu dor s  se cuprind  
Drag cu drag. 
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CASA FERMIERULUI este situată într-o zona rurală cu o zestre etnografică 
bogată şi este integrată într-o fermă mixtă (vegetală şi animală). 

Culturile de bază sunt cartoful, cerealele şi porumbul, fiind cultivate soiuri 
speciale pentru preparatele culinare. 

 
 
 
 
 

23 – 24 iunie 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC SOLFARM S.R.L. situată în judeţul Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe, face 
parte integrantă dintr-o zonă tradiţională de cultură a cartofului din ţara noastră şi se 

situează în zona închisă pentru producerea cartofului de sămânţă a judeţului 

 
 
 
 
 
 
 

15 – 16 iulie 2010 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAŞOV 

Vă oferim: 
 Soiuri noi de cartof adaptate condiţiilor specifice din 

România 
 Material de plantare de calitate din verigi biologice 

superioare 
 Trehnologii  moderne de cultivare a cartofului şi 

sfeclei de zahăr 
 Material seminc ier de calitate pentru culturile 

cerealiere (grâu, orz, triticale) 
 Material biologic selecţionat pentru crescătorii de 

animale (vaci şi curci) 
 Instruiri pentru cultivatorii de cartof şi sfeclă de zahăr 
 Câmpuri şi loturi demonstrative cu soiuri româneşti 
şi străine 

 

 SERVICIILE NOASTRE – 
 CHEIA SUCCESULUI DUMNEAVOASTRĂ ! 

 
 

500470 Braşov, str. Fundăturii nr.2 
Tel. 0268-476795, Fax 0268-476608 

E-mail:  icpc@potato.ro 
Web: www.potato.ro 

 

SC SOLFARM S.R.L. 
Adresa: 

Sf. Gheorghe, Str. Stadionului 2, CP: 
520064 Jud. Covasna 

Tel./Fax: Tel: 0745088345, 0740019810 
Fax: 0267318894 

Persoana de contact: 
Dr.ing. Ioan Bartha 

office@solfarm.ro; www.solfarm.ro 

Casa Fermierului S.R.L. 
Adresa: 

Comuna Hoghiz, Sat Fântâna nr. 1, Jud. 
Braşov 

Tel./Fax: 0040268 286 213 
Mobil: 0040 751 127 555 
Persoana de contact: 

 Ing. Constanţa Boţoman 
www.casafermierului.ro 
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