UNELE ASPECTE PRIVIND PREZENTUL $1
VIITORUL CARTOFULUI iN ROMA.NIA
Dr. doc. §t. Matei Berindei
Cartoful, a doua paine Tn Romania, este 0 cultura rentabila daca se
respecta Tn totalitate verigile tehnologice.
Una din cele mai importante verigi este reinnoirea cartofului pentru
samanta. Acest lucru se neglijeaza Tn prezent de catre foarte multi cultivatori
de cartof.
Prin cartoful de samanta se transmit principalele boli ale cartofului, in
principal virozele, care pot diminua productia de tuberculi cu ·pana la 80%.
BineTnteles ca Tn asemenea conditii cultura nu mai este rentabila.

o alta cale de transmitere a bolilor §i daunatorilor de la un an la altul
este nerespectarea rotatiei: adica sa nu se cultive cartof dupa cartof, ceea
ce, de asemenea, nu se respecta in numeroase gospodarii tarane§ti.
Cartoful are cele mai multe boli §i cei mai multi daunatori, unele I unii
dintre acestea I ace§tia pot duce la compromiterea culturii. Din aceasta
cauza, nu se poate vorbi de cultura cartofului fara a acorda atentie maxima
prevenirii §i combaterii acestora, indeosebi mana §i gandacul din Colorado.
Din pacate, multi cultivatori neglijeaza sau nu pot sa efectueze aceste lucrari.
Cei cu suprafete ceva mai mari nu efectueaza aceste lucrari din cauza lipsei
de bani. Cultivatorii de cartof care au suprafete mari Tn asociatii, in arenda, in
societati comerciale, §tiu ce trebuie facut, dar nu prea au cu ceo Mijloacele
pentru stropit §i prafuit sunt uzate, nu se mai asigura uniformitatea stropirii,
efectul este redus.
Pentru viitor este necesar sa se generalizeze reTnnoirea cartofului
pentru samanta, 0 data la trei ani in depresiunile intra §i cele extra-montane,
la doi ani in zona colinara §i in fiecare an in zona de campie. Pentru ca acest
lucru sa fie generalizat, este imperios necesar ca Directiile Generale pentru
Agricultura de la judete, Oficiile Judetene pentru Consultanta Agricola sa
foloseasca toate mijloacele de propaganda pe care Ie au la dispozitie, dar,
mai ales, folosirea loturilor demonstrative.
Daca nu se incepe cu generalizarea reinnoirii cartofului pentru
samEmta, toate celelalte masuri au efect minim.

o necesitate care apare pentru prezentul dar ~i viitorul apropiat, este
folosirea soiurilor de cartof cu rezisten~a ridicata la mana cartofului ~i la
virozele cartofului. Cel mai bine corespund, din acest punct de vedere,
soiurile romane~ti. Propaganda care 0 fac diverse firme cu soiurile straine
trebuie privita cu oarecare rezerva, daca aceste soiuri au fost mai fntai
verificate in condi~iile din Romania. Prevederile Legii nr.75 / 1995 nu sunt
a~a, dar mai trebuie sa ~tim ca condi~ii1e de clima ~i de sol din Romania, din
punct de vedere al cartofului, sunt mai slabe in compara~ie cu cele din
Olanda, Anglia, Germania ~i din alte ~ari nordice. Cercetarile recente,
efectuate la Institutul de Cercetare ~i Produc~ie a Cartofului, au aratat ca
nicaieri in Romania precipitatii1e din timpul vegetatiei nU asigura integral
necesarul de apa pentru cartof. Cu atat mai mult in zona colinara ~i, mai ales,
in stepa ~i silvostepa.
Ca 0 noutate din punct de vedere ~tiin~ific, semnalam apari~ia notiunii
de rezistenta la stresul hidric pentru toata tara ~i rezistenta la stresul termo~
hidric in zona de campie. Apare, deci, ca 0 necesitate pentru viitor, sa se
recomande pentru fnmultire numai asemenea soiuri ~i acestea sa fie bine
cunoscute de catre toti cultivatorii da cartof din Romania.
Viitorul cartofului in Romania este cultivarea lui in unitati mijlocii ~i
mari: in asociatii agricole, in societa~i comerciale agricole, de c~Hre fermieri
intreprinzatori, care arendeaza teren ~i-I cultiva rational ~i rentabil.

o problema care trebuie rezolvata este pastrarea cartofului pentru
samanta, ca ~i a celui de consum in timpul toamnei ~i primaveriL A~a cum se
pastreaza acum in marea majoritate a gospodariilor tarane~ti, au loc pierderi
marL Analizarea acestei probleme ~i gasirea variantei optime de rezolvare
constituie una din principalele probleme ale sectorului de cercetare ~i ale
Ministerul Agriculturii ~i Alimentatiei.
o alta problema 0 constituie valorificarea cartofului, atat a celui
pentru saman\a cat ~i a celui pentru consum. Este un alt aspect catre care
trebuie sa ne fndreptam atentia.
Scopul

principal trebuie sa fie eliminarea intermediarilor
pentru a se putea pastra calitatea cartofului a~a cum a fost el
recoltat de cultivatori.

neprofesioni~ti,
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MAsURI TEHNICE GENERALE PENTRU OBTINEREA
DE PRODUCTII MARl LA CARTOF
I
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Dr. doc. §t. Matei Berindei
Pregatirea cartofului pentru samanta §i plantarea

o atentie deosebita trebuie acordata cartofilor de samanta pentru
plantare, Aceasta, deoarece productia de cartof depinde In cea mai mare
lTiasura de calitatea biologica a materialului de piantare :;;i, In mod egal, de
calitatea fizica a tuberculilor.
In primul rand, tuberculii de cartofpentru samanta trebuie sa fie
sanato:;;L Din aceasta cauza, sortarea Inainte de plantare este obligatorie. Cu
aceasta 'ocazie se elimina de la plantar~ toti tuberculii care au semne de
mana a cartofului :;;i cei cu putregai uscat. Intrucat bolile virotice nu se cunosc
pe tuberculi, sanatatea materialului de plantare este garantata numai daca se
respecta relnnoirea cartofilor pentru samanta In fiecare an In zona de stepa
:;;i silvostepa, la doi ani In partea dinspre munte a zonei colinare :;;i la trei ani
In depresiunile intramontane.
In ceea ce prive:;;te marimea tuberculilor pentru samanta, acest
aspect nu prezinta importanta deo,sebita. Importanta este densitatea de
plantar€) :;;i aceasta depinde de marimea cartofilor pentru samanta. Din
aceasta cauza, este obligatorie calibrarea tuberculilor pe marimL Lucrarea se
face mecanic sau manual, iar cartofii se Impart In trei grupe:
• tuberculi mici, cuprin:;;i Intre 30 :;;i 45 mm In diametrul mic;
• tuberculi mijlocii, Intre 45 :;;i 55 mm;
• tuberculi mari careau diametrul mic mai mare de 55 mm.
Tuberculii mid :;;i tuberculii mari se planteaza pentru a se produce
cartofi pentru consum. Cei mid se planteaza Intregi, iar cei mari se taie In 2-4
bucati, In functie de marimea tuberculilor. Nu se recomanda taierea cartofilor
pentru samanta In zona umeda de munte :;;i nici In zona colinara. Aici sunt
primaveri reci; durata de plantare la rasarire este mai mare :;;i se strica multe
bucat! de tuberculi, din care cauza cultura se rare:;;te :;;i se obtin productii
mici, In mod cu totul exceptional, In caz de criza de cartofi pentru samanta,
ace:;;tia se pot taia :;;i In aceste zone, dar cu 2-4 zile Inainte de plantare, §i se
prafuiesc pe taietura cu cenu:;;a. Tuberculii mijlocii se planteaza intregL
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in zona In care relnnoirea cartofilor pentru samanta 5e face la 2-3
ani, tuberculii mijlocii se folosesc pentru productia proprie de cartof pentru
samanta.

o alta masura care contribuie mult la cre~terea productiei de cartof
este lncoltirea cartofilor de samanta lnainte de plantare. Este 0 masura pe
care cultivatorii de cartof au aplicat-o imediat dupa primul razboi mondial, cu
rezultate foarte bune, dar care in ultimul timp a inceput sa fie uitata.
incoltirea tuberculilor de cartof pentru samanta este una dintre
metodele agro-tehnice care favorizeaza nu numai obtinerea cartofilor timpurii,
dar ~i realizarea de productii mario in timpul incoltirii'se pot elimina tuberculii
necorespunzatori ~i astfel se planteaza cartofi de samanta sanato~i.
incoltirea lnainte de plantare grabe~te rasarirea ~i tuberizarea GU 15-20 de
zile, asigura uniformitatea In pornirea in vegetatie, mare~te rezistenta
plantelor la conditiile climatice mai putin favorabile. Drept urmare, productia
de tuberculi realizata este mult mai mare. Prin faptul ca se grabe~te
tuberizarea §i cre§terea tuberculilor, fiecare gospodar trebuie sa planteze
cartofi lncoltiti, eel putin pentru consumul din lunile iunie ~i iulie.
Sunt mai multe metode de lncoltire a cartofilor de samanta. Pentru
gospodariile de la tara cea mai buna metoda este incoltirea la lumina. Pentru
incoltire se folosesc IMite sau rafturi din scandura. Cu cca. 0 luna inainte de
plantare, tuberculii de cartof se a~aza in doua rand uri.
Pentru lncoltire, in prealabil se face sortarea, cu care ocazie se
indeparteaza toti tuberculii cu semne de imbolnavire ~i se rup toti coltii
formati In timpul pastrarii. Apoi, tuberculii se a~aza in gramezi de cca. 40 em.
lnaltime, in camere incalzite la 15-18°C cu poslbilitati de aerisire. Gramezile
se acopera cu rogojini sau saci. Tuberculii se tin astfel 6-10 zile, pana cand
pe ei apar colti de culoare alba, cu 1-2 mm lungime. Dupa aceasta, tuberculii
se a§aza pentru incoltirea propriu-zisa, pe doua randuri, in IMite, pe rafturi
sau pe podea. in caz'ul incoltirii in IMite sau pe rafturi, acestea se a~aza
perpendicular pe zidul cu ferestre, pentru a se asigura un bun i1uminat ~i se
lasa intre ele carari de 0,5-0,6 m. pe care se circula pentru executarea
lucrarilor din timpullncoltirii. in cazul incoltirii pe podea, tuberculii se a~aza in
benzi late de 1,2-1,5 m, cu carari lntre ele de 0,5-0,6 m.
Tn tot timpul lncoltirii cartofilor pentru samanta se controleaza
temperatura in camera cu ajutorul termometrelor care se gasesc in comer!;.
Temperatura trebuie mentinuta in timpul zilei intre 12 ~i 18°C, iar noaptea
intre 8-12°C. Tn timpul zilei se face aerisirea camerei de cateva ori, pentru a
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elimina bioxidul de carbon, care, in cantitati mari, distruge varful de cre§ltere
al coltilor formati. Din 7 in 7 zile, tuberculii se schimba intre ei. Cei din stratul
de jos se trec in stratul de deasupra. in acela§li timp se intoarce §li fieeare
tubercul de pe 0 parte pe alta. in cazulincoltirii in IMite, acestea se sehimba
intre ele.
Toate aceste operatii au drept scop ca tuberculii sa fie uniform
luminati, pentru a se forma coIti scurti (1-1,5 cm.) §i 9ro§li. Altfel, coltii mai
putin luminati cresc lungi, etiolati §li se rup u~or cu ocazia plantarii. Drept
urmare, efectul operatiei de incoltirese anuleaza.
Cu ocazia acestor lucrari, se elimina tuberculii bolnavi, cei cu incoltire
filoasa §li cei care nu incoltesc. Pentru ca aerul din camera in care se faee
incoltirea sa fie umed, cerinta importanta mai ales spre sfar~itul perioadei de
incoltire, se pun vase cu apa sau se stropesc u§lor tuberculii.
Realizarea de productii mari este, de asemenea, puternic influentata
de plantare. Epoca, distanta intre cuiburi pe rand §li intre randuri, adancimea
de plantare sunt elemente de mare importanta.
Epoca de plantare trebuie sa fie cat mai timpurie, de regula atunci
cand terenul este zvantat, se revarsa bine §li se poate lucra fara sa se
formeze bulgari. Epoca optima de plantare a cartofului este scurta, de eca.
10 zile din momentul cand se realizeaza conditii optime pentru plantare.
Din rezultatele cercetarilor efectuate in diferite conditii din tara
noastra, s-a constatat ca scaderea productiei din cauza intarzierii plantatului
a fost de 4800 - 16.600 kg / ha.
Aceste rezultate arata cat este de important sa se faca toate
eforturile pentru a nu se intarzia cu plantarea. Dar, subliniem faptul ca se
ajunge la acelea~i pierderi de recolta daca se planteaza timpuriu, in teren
batatorit din cauza ca nu s-a a§lteptat sa se zvante pamantul. Este atat de
important acest lucru, incat gospodarii trebuie sa foloseasca in primavara
fiecare ora buna de lucru pentru a se incadra in epoca optima de plantare
intr-un sol suficient de bine zvantat.
.
in ce prive~te distanta intre randuri, apar doua situatii diferite. Aeolo
unde cartoful din gospodariile particulare este comasat in parcele mari, se
folose§lte distanta intre randuri pentru conditii de mecanizare, adica 70 em.
Acolo, insa, unde se cultiva in mod izolat ~i nu se face plantarea cu ma§lina
de plantat, distanta dintre randuri este de 60 cm.
in ce prive§lte densitatea de plantare, respectiv distanta dintre cUib~ri
pe rand, aceasta este in functie de marimea tuberculilor pentru samanta. In
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cazul tuberculilor mici, densitatea este de 65 - 70.000 cuiburi la hectar, la
tuberculii mijlocii de 55 - 60.000 cuiburi la hectar ~i la tuberculii mari se taie Tn
bucati, se planteaza 65 - 70.000 cuiburi (bucati) la hectar.
Adancimea de plantare se stabile~te Tn functie de modul Tn care
urmeaza sa se faca recoltarea. Daca se va recolta mecanizat, se planteaza
superficial in medie la cca. 6 - 7 cm adancime. La recoltarea manuala se
procedeaza insa diferentiat, pentru a se realiza maximum de productie.
Tuberculii de samanta mici se planteaza la 4-5 cm adancime, cei mijlocii la 67 cm ~i cei mari la 8 cm adancime.

MASURI TEHNICO - ORGANIZA TORICE
PENTRU EFICIENTIZAREA CULTURII
CARTOFULUI PENTRU SAMANTA
,
Ing. ec. Ion Nan, F.C.C. - Romania

Valorificarea Tntr-un grad superior a conditiilor pedoclimatice din
zonele favorabile producerii cartofului pentru samanta Tn vederea cre~terii
productiei, Tmbunatatirea calitatii materialului biologic produs ~i sporirea
eficientei energo-economice a culturii impun introducerea rapida a
elementelor de progres tehnic.
In general, tehnologia de cultivare a cartofului pentru samanta
s-a modificat in timp prin Tmbunatatirea unor secvente tehnologice, pe ba~a
rezultatelor cercetarii §tiintifice §i tehnologice de profil. Dintre acestea
amintim pe cele mai importante:
• necesitatea amplasarii cartofului pe terenuri cu un continut redus
de argila (Berindei, 1972);
• diminuarea compactarii solului prin reducerea numarului de treceri
cu mijloace mecanice (Bredt, Popescu, 1972);
• eficienta maxima a tehnologiei bazate pe elemente ale sistemului
de lucrari minime a solului (Bredt ~i colab., 1977);
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• reactia favorabih3 a cartofului la fertilizare organica cu gunoi de
gunoi de grajd (Maria lano~i, 1989);
• necesitatea asigurarii unui raport N.P.K. in favoarea potasiului
(Copony, 1976), cu influenta favorabila asupra starii fitosanitare a tuberculilor,
a rezistentei la vatamari mecanice; conditie esentia1a pentru mecanizarea
recoltatului, cat ~i a pastrarii acestora;
• asigurarea unor desimi marl de plantare, diferentiate in functie de
soi ~i calibrul tuberculilor de samanta folositi (Draica, 1982);
• importanta alegerii momentului optim de plantare (Berindei,
pasari

~i

1969);

• rolul erbicidelor in reducerea numarului lucrarilor de intretinere
(Vladutiu ~i colab., 1976), cat ~i pentru controlul eficient al buruienilor ($arpe
~i colab., 1972, 1977);
• .rolul principal al lucrarilor mecanice in combaterea buruienilor
(Tama~, 1973) ~i influenta redusa a acestora in afanarea ~i pastrarea
umiditatii pe anumite soluri (Tama~, 1975);
• solutii noi de lucrare a solului in conditii de mecanizare totala, §i
respectiv de perfectionare a tehnologiei de cultivare (Berindei §i colab., 1972,
1977);

• necesitatea unui control eficient al gandacului din Colorado
(Dirblek, 1972), al manei (Cup§a, 1982), cat §i a altor boli §i daunatori.
Astfel, se impune:
0;;;;;> cultivarea cartofului pentru samanta in asolamente de minim 3-4
ani, cu 0 structura a culturilor favorabila cartofului (cereale paioase,
leguminoase, pra§itoare);
0;;;;;> aplicarea unor doze mari de ingra§aminte chimice (320-380
kg.s.a./ha), cu un raport NPK de 1:1:1,3-1,5. Precizarea dozelor de
ingra~aminte ~i a raportului NPK trebuie facut pe baza de bilant in urma
cartarii agro-chimice a terenurilor;
0;;;;;> practicarea unui sistem integrat de combatere a buruienilor §i
indeosebi a pirului, prin modul de executare a lucrarilor de pregatire a
terenului Yn anul precedent, cat §i de alegere ~i folosire a erbicidelor;
0;;;;;>

inlocuirea grapei cu discuri cu combinatorul CPGC - 4, pentru
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pregatirea patului germinativ la adancimi de 14-18 cm., creand astfel conditii
optime de formare a bilonului §i de dezvoltare a plantelor;
~ pastrarea in conditli optime a cartofului de samanta, cu influenta
favorabila asupra potentialului biologic al materialului de plantare §i respectiv
asupra productiei obtinute;

~ plantarea cat mai timpuriu posibil, in cadrul perioadei optime,
pentru folosirea din plin a conditiilor favorabile din prima parte a perioadei de
vegetatie;
~ asigurarea unei desimi de plantare relativ mari (50-65 mii cuiburi/
ha), diferentiat, in functie de soi §i de calibrul tuberculilor;
~ foloslrea raritei tip RT-O, cu mai multe posibilitati de reglaj, care
asigura obtinerea unor biloane mai marl, conditie esentiala pentru formarea
§i dezvoltarea tuberculilor;
~ folosirea unor produse chimice mal eficace pentru combaterea
buruienilor, bolilor §i daunatorilor, cat §i pentru intreruperea vegetatiei;
alternarea acestora pentru a Tmpiedica aparitia formelor rezistente; aplicarea
tratamentelor la momentele optime §i cu echipamente tehnice potrivite;

~ reducerea numarului de treceri prln ratlonalizarea tehnologiei de
cultivare, pentru evitarea tasarii solului; cu impllcatii favorabile asupra formarii
§i dezvoltarii tuberculilor, a reducerii procentului de bulgari din masa
recoltata, Tn vederea organizarii recoltarii Tn flux continuu, cat §i pentru
reducerea consumurilor energetice.
Reducerea numarului de treceri cu mijloace mecanice este posibila
§i prin combinarea lucrarilor (tabelul nr.1). Prin combinarea unor lucrari
mecanice este posibila reducerea numarului de treceri cu 5 §i a consumului
de motorina cu 7,4 I/ha;

~ recoltarea mecanizata prin folosirea combinelor (E-684, etc.) §i
sortarea cu instalatii moderne de separare a impuritatilor (ISIC~30,
ASCOBLOC, etc.);
~ depozitarea in containere de tip european (capacitate 350 kg.), fn
depozite cu reglare a conditiilor de pastrare.
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Reducerea consumului de motorina §i a cheltuielilor
de infiintare
c::j intretinere
a culturii cartofului,
,
Y
,
prin combinarea unor lucrari mecanice
Tabelul nr 1

Secvente tehnologice
executate la 0 trecere

Nr.de
treceri

Consum
motorina IIha

Fara combinarea
- fertilizare cu inqrasaminte chimice
- pregatire pat Qerminativ
- plantare
- rebilonare
- erbicidare preemerqenta
- erbicidat postemergent sau pe
veQetatie
- tratamente afide + Colorado
- tratamente mana

lucrarilor

TOTAL

20

Prin combinarea
- pregatit pat germinativ
- plantat + fertilizat NPK
- rebilonat
- rebilonat + erbicidat preemergent
- erbicidat preemerqent sau pe veqetatie
- tratamente afide + Colorado
- tratamente afide + Colorado + mana

TOTAL
Reduceri

Ha.a.n./ha

3
1
1
2
1
1

5,7
4,0
10,0
12,0
1,3
1,3

0,63
0,50
1,00
1,00
0,13
0,13

5
6

9,0
10,8
54,1

0,90
1,08
5,37

4,0
11,4
6,0
6,0
1,3
7,2
10,8
46,7
7,4

0,50
1,10
0,50
0,50
0,13
0,72
1,08
4,53
0,84

lucrarilor

1
1
1
1
1
4
6
15
5

Urmare a acestor rezultate se impune integrarea lor fntr-un model
tehnico-organizatoric complet, care sa fie generalizat in productie, prin
adaptarea la conditiile specifice ale zonei, unitatilor ~i parcelelor.
Introducerea acestor rezultate ale cercetarii ~tiintifice la I.C.P.C. Bra~ov, la statiunile teritoriale Miercurea Ciuc ~i Targu Secuiesc, cat ~i fn
cadrul altor unitati producatoare de cartof samanta a avut ca efect cre~terea
productiei, cre~terea ponderii tuberculilor de samanta in productia totala, in
medie de la cca. 78% la cca. 92% §i fmbunatatirea calitatii. Aceasta §i
datorita fntreruperii timpurii a vegetatiei. Momentul fntreruperii vegetatiei
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se alege c~nd ponderea tuberculilor de samanta este maxima, pe baza unor
evaluari repetate §i Tn stransa corelatie cu zborul afidelor transmitatoare de
boli virotice.
intreruperea timpurie a vegetatiei, Tn cursul lunii iulie, masura
esentia1a in obtinerea unui material Iiber de boH virotice, explica nivelul mai
scazut a productiilor medii obtinute de catre producatorii care respecta cu
strictete tehnologia de cultivare a cartofului pentru samanta, fata de a1ti
producatori.
Rationalizarea tehnologiei de cultivare mecanizata a cartofului pentru
sam~nta prin perfectionari tehnico-organizatorice conduce, de asemenea, la
reducerea consumurilor energetice, a consumului de forta de munca ~i
respectiv la cre~terea productivitatii muncii (figura nr. 1).
Sintetizand cele de mai sus, se proiecteaza un model tehnicoorganizatoric de cultivare mecanizata a cartofului pentru samanta
(tabelul nr. 2). Modelul constituie 0 tehnologie rationala, economica §i
adecvata mecanizarii totale.
Esentiale in acest model sunt cateva elemente de baza

~i

anume:

o accent deosebit pe lucrarile de pregatire a terenului in anul
premergator culturii (dezmiri~tit, combatere a pirului, fertilizare organominerala ~i aratura adanca);
o asigurarea unei bune culturalizari in timp a terenului, prin
combaterea cu regularitate a buruienilor perene ~i anuale, atat prin lucrarile
solului, cat ~i prin mijloace chimice, in conditiile practicarii unui asolament de
minim 3-4 ani;
ocrearea unor conditii de dezvoltare, pe cat posibil, nestingherite
a plantelor in perioada de la rasarire pana la recoltare. Cu exceptia
tratamentelor fitosanitare, dupa ultimul rebilonat, Tn general, nu este nevoie
de nici 0 alta lucrare mecanica de Tntretinere.
Acest model de tehnologie trebuie imbunatatit continuu pe masura
aparitiei de noi elemente de progres ~i adaptat conditiilor specifice.
Introducerea ~i generalizarea Tn producerea cartofului de samanta a
solutiilor tehnice moderne constituie 0 necesitate obiectiva, cunoscand faptul
ca dinamica proceselor ~i fenomenelor economice se desfa~oara sub
influenta tot mai pronuntata a inputurilor tehnologice.
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Modelul tehnico-organizatoric de producere a cartofului
pentru samanta In zonele Inchise
Tabelul nr. 2

Specificarea acliunilor ~i lucrarilor

Nr. de
treceri

Asolament de 4 ani penlru calegoriile biologice Prebaza ~i Baza (Clasele
SE si Elila) si de 3 ani penlru Samanta Certiticata
Planle premergaloare : in principal cereale paioase sau leguminoase
Oezmiristit cu traclorul A -1800+ grapa GO-6,4, la adi':mcimea de 16-18cm.
Fertilizare organo-minerala pe baza de bilani:
- tara gunoi: N:100-120 kg.s.a./ ha; P2 0 S: 80-100 kg s.a. / ha;
K20: 140-160 kg.s.a./ ha,
Total NPK: 320-380 kg.sa/ha;
- cu gunoi (40 to / ha): N: 60-80 kg.sa/ha; P2 0 S: 60-80 kg.sa/ha;
K20: 100-120 kg.sa/ha,
Total NPK: 220-280 kg.sa/ha.
Aralura adi':mca (28-30 em) + grapa slelala (GS-1,2)
Erbicidal (NATA) cu una din ma~inile:MET-1200, EEP-600, MSPP-3X300
(pe parcelele sau suprafelele intestate cu pir)
Pregalirea patului germinaliv la adancimea minima de 12-16 em cu:
lraclorul U-650 + cultivatorul CPGC-4 sau
traclorul A-1800 + cullivatorul CPGC-6,7
Plantal cu masina 4(6) SAO-75-lucrare simpla sau combinata cu fertilizatul
Rebilonal cu cullivalorul + rari\a (RT-O) - lucrare simpla sau combinala cu
erbicidalul
Erbicidal preemergenl cu: MET-1200, EEP-600, MSPP-3X300,etc.
Erbicidat poslemergenl sau pe vegetaiie cu: MET-1200, EEP-600, MSPP3X300,etc.
Combalerea afidelor + a gandacului din Colorado cu MSPP-3X300 sau
avion
Combaterea manei cu MSPP-3X300 sau avion (par\ial comb. cu
lratamenle conlra afidelor si Colorado)
Eliminarea planlelor virozale (manual)
Purificarea biologica + plivil (manual)
Dislrus vreji: - mecanic cu MTV-4 ~i
- chimic cu MET-1200 (MSPP-3X300)
Recoltal cu combina E-684 + transport cu U-650, in agregat cu 2 remorci
tip RM-2
Sortal si calibrat cu inslalatia ISIC-30 (ASCOBLOC,elc)
Pastrarea in depozile cu posibililati de conlrol si dirijare a tactorilor

-

Total

12

1

2

3
1
1
1
1
1
0-1
0-1
4-5

6-7
(3 - 4)
(1 - 2)
1
1

1

24 - 28

CARTOFU.L IN ROMANIA

CULTURA CARTOFULUI iN JUDETUL
COVASNA
,
$1 LA S.C. "ZOOCOMP" S.A. SF. GHEORGHE
Drd. ing. loan Bartha, S.C. "Zoocomp" S.A - Sf. Gheorghe
Potentialul de productie al cartofului este foarte ridicat, fiind estimat
la peste 135 to/ha. Pana In prezent au fost semnalate productii record de 90
to/ha In Olanda 9i 102,1 to/ha In Insula Mare a Brailei, Romania. Pentru a
realiza astfel de productii, pe langa factori ca: soiul, conditiile ecologice 9i
cele tehnologice, un rol deosebit de important II joaca calitatea materialului
de plantat.
Pe plan mondial este unanim recunoseut ea materialul de plantat,
care Intrune~te cerintele fitosanitare, biologiee ~i fiziee, exprimate prin
ealitatea aeestuia, are un rol covar~itor in obtinerea productiilor mari de
cartof. Tarile care realizeaza productii medii de peste 25-30 to/hal folosesc
la plantare (la eulturile pentru consum) numai cartof pentru samanta din
eategoria biologica "certificata", dupa standardul nostru "Inmultirea Intai".
In judetul Covasna, cartoful se eultiva de peste 200 de ani 9i are rolul
unui produs strategic In existenta populatiei. Ca sursa alimentara de baza,
samanta sau ca materie prima, cartoful a avut adesea 9i un rol de "moneda
de sehimb" pentru alte prod use cu alti agricultori din diferite zone ale tarii.
Astfel, acestei culturi trebuie sa-i acordam toata atentia, pentru a fi produs cat
mai mult 9i cat mai rentabiL
o data eu aparitia Legii funciare nr.18 din 1991 s-au eonstatat mari
schimbari 9i In ceea ee prive9te cultura cartofului. Analizand unele date
statistice din judet, se constata ca, fata de anul 1965, pana in 1989,
suprafata arabila a judetului Covasna a crescut, iar dupa aceasta data, din
anul 1990, s-a inregistrat 0 scadere de aproape 10.000 ha, In timp ce
suprafata cultivata cu cartof s-a redus tot cu cca. 10.000 ha., reprezentand
numai 19% din arabil In 1990, respectiv 17% In 1996. Productia medie la
hectar pe judet, care in perioada 1976-1985 s-a dublat fata de 1965, dupa
1989 a scazut aproape la nivelul anului 1965 (fiind de numai 10-13 to/ha).
Ca suprafata, In judetul Covasna cartoful are 0 pondere de 14,8%
din arabil (reprezentand 34,8% din productia globala economica vegetala), in
timp ce sfecla de zahar ocupa numai 3,8%.
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in ceea ce prive~tesituatia in sectorul particular, comparativ cu anul
1980, incepand din 1990, dar mai ales din 1991, suprafata arabila a crescut
de 1,7 respectiv 5 ori, in timp ce suprafata cultivata cu cartof, cu mid
diferente, a crescut foarte putin. Astfel, ponderea cartofului din arabil a scazut
la numai cca.17% in prezent.
Productia medie realizata in acest sector, chiar daca nu cu mult, este
mai mica decat productia medie realizata in jUdet. Explicatia acestui fenomen
consta infaptul ca, dintre toate culturile agricole, pentru a asigura productii
ridicate ~i rentabile, cartoful necesita cele mai mari investitii materiale §i
bane§ti, dotare tehnica §i nu in ultimul rand cuno§tinte profesionale, pe care
cei mai multi dintre cultivatorii particulari nu Ie au. AI doilea motiv foarte
important, care explica scaderea productiei de cartof in sectorul particular,
este neglijarea utilizarii materialului de plantat certificat, atat din ignoranta
cultivatorilor, cat ~i din motive obiective (costul ridicat, sau chiar lipsa
semintei de calitate).
, in sectorul particular, asociatiile, cu 0 mai mare putere economica,
conduse in general ~i de speciali~ti, au aparut numai din anul 1992,
reprezentand 7,6% din suprafata cultivata in sectorul privat. In aceste unitcW
culturile arata mai bine, productiile sunt cu ceva mai marl.
Ponderea culturii cartofului in sectorul cu capital de stat, fata de cel
particular, este redus, fiind de numai 10,4 - 14,2% din suprafata totala a
judetu1ui. Aici se utilizeaza tehnologii intensive, mecanizate, ceea ce se
reflecta ~i in nivelul productiilor, contribuind la cre~terea mediei pe jUdet.
Datorita conditiilor ecologice favorabile, jUdetul Covasna face parte
din zona inchisa pentru producerea cartofului de samanta. inainte de 1989
aceasta activitate, bine organizata, se desfa~ura in mai mUlte unitati (CAP.
~i lAS.), pe 0 suprafata de 4.270 ha., creand 0 traditie in cultura cartofului
de samanta.
Dupa 1990, in mare parte, aceste zone s-au dezorganizat, activitatea
a avut de suferit, a scazut calitatea materialului prod us, a fost scapat de sub
control intregul sistem de producere ~i valorificare. 0 data cu aparitia Legii
75/1995 asistam in prezent la revenirea producerii ~i valorificarii cartofului
pentru samanta in unitati autorizate.
La nivelul judetului Covasna, in anul 1996 se cultiva cartof pentru
saman\f,i de catre producatori autorizati pe 1.128 ha., iar in anul 1997 pe
1.456 ha. Cea mai mare suprafata (833 ha) fiind la Societati Comerciale, iar
299 ha in sectorul particular, insa procentul de declasare a fost foarte mare.
in anul 1998, in Societati Comerciale suprafata cultivata cu samanta este de
181 ha (53,8%), iar in sectorul particular 159 ha (31,5%). Productia totala
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de samanta, prevazuta de a se obtine la nivel de judet, a fost de 7.558 to din
categoria Certificata (C1),
Avand Tnsa Tn vedere importanta economica a producerii cartofului
de samanta, aceasta trebuie sa ramana §i Tn continuare 0 activitate de
baza, prin reorganizarea Tntregului sistem de producere, a unitatilor, stabilirea
strategiei soiurilor pentru judet (pe zone), etc. Astfel, se preconizeaza ca
S,C.P.C. Tg. Secuiesc, unitate specializata sa produca categoria Baza, clasa
SE, necesara Tntregului judet, iar Societatile Comerciale §i unitatile autorizate
vor prelua aceasta samanta, din care vor realiza pe cca. 800 ha samanta din
clasa E.
in prezent, principalele soiuri care s-au dovedit cele mai productive Tn
judet sunt: Ostara (cu pondere de 13%), Desiree (55%), Sante (25%),
Romano (7%), Tnsa dintre acestea numai soiul Sante s-a dovedit rezistent la
degenerare virotica. Declasarile anuale la soiurile Ostara §i Desiree ajung, Tn
general, la peste 30 - 50%. Pe baza studiilor facute pana Tn prezent s-a ajuns
la concluzia ca Tn conditiile din judetul Covasna durata Tnmultirii cartofului
pentru samanta, din soiurile mai sensibile, nu poate depa§i 1-2 ani.
in jUdetul Covasna, existand §i industria de prelucrare a cartofului
(pentru spirt §i amidon), productia ar trebui sa se orienteze §i pe soiuri cu
specific pentru industrializare,
in urma acestor date rezulta destul de clar importanta economica §i
sociala a culturii cartofului, Tn general, §i a culturii pentru samanta Tn special,
Tn judetul Covasna, fata de alte culturi.
S.C. "Zoocomp" SA a fost §i va ramane §i Tn continuare una dintre
unitatile de baza pentru cultura cartofului, atat pentru samanta, cat §i pentru
consum, din judet. Nivelul mediu al productiilor, realizate an de an, variaza
Tntre 23-30 to/ha.
Suprafata arabila a unitatii este de 1.782 ha. Pentru 0 amplasare
corecta a culturilor s-a procedat la studiile de microzonare la scara 1: 10.000
§i bonitarea terenului pentru a determina favorabilitatea naturala a terenurilor
pentru diferite culturi agricole,
Pe baza acestor studii s-a determinat ca, pentru cultura cartofului,
70,3% din arabil (1.252 ha) are 0 favorabilitate naturala corespunzatoare
clasei a III-a (70-80 puncte de bonitare), iar 28,6% (510 ha) se Tncadreaza Tn
clasa a IV-a (60-70), Nota medie naturala de bonitare pentru cartof este de
75 puncte nepotentat §i 90 puncte prin potentare, mai ales datorita irigarii. In
urma analizei rezultatelor bonitarii, pe fiecare parcela cadastrala Tn parte,
rezulta ca, din totalul de 1.782 ha arabil, favorabile pentru a fi cultivate cu
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cartof sunt 1.684 ha, din care mecanizarea totala (fara restrictii) se poate
face pe 1.617 ha. in asemenea conditii, daca se pot respecta masurile
prevazute de izolare a culturilor semincere ~i asolamentul, anual se pot
cultiva maxim 421 ha cartof pentru samanta (in asolament de 4 ani) sau 561
ha cartof pentru consum (in asolament de 3 ani).
in vederea imbunatatirii tehnologiilor de cultivare a cartofului in
cadrul unitatii, s-au intreprins 0 serie de studii privind conditiile ecologice
concrete (studii pedologice, agrochimice ~i climatice), stabilirea unor masuri
agro-fitotehnice cu referire la alegerea celor mai potrivite tipuri de soiuri care
se pot inmulti pentru samanta, optimizarea densitatii de plantare, cre~terea
coeficientului de inmu1tire la cartoful pentru samanta (categorii biologice
superioare), optimizarea fertilizarii, studiul zborurilor la afide, etc.
Rezultatele acestor cercetari, care se desfa~oara paralei cu procesul
de productie, permit elaborarea unor tehnologii perfectionate la nivel de sola
sau parcela, care, pe langa cre~terea productiei ~i a calitatii, permit ~i
optimizarea elementelor economice, organizarea productiei pe principiile unei
agriculturi durabile.
Studiile pedoclimatice au evidentiat 0 serie de aspecte foarte
importante, care trebuie avute in vedere la elaborarea tehnologiilor, ca de
exemplu: favorabilitatea solurilor pentru cultura mecanizata a cartofului,
suprafete mari (peste 950 ha) care necesita lucrari de amendare din cauza
aciditatii ridicate a solului, foarte multe zile ploioase in primavara care
impiedica lucrarile de plantat ~i erbicidat, conditiile de umiditate din atmosfera
favorizeaza aparitia timpurie a manei cartofului ~i un atac prelungit in timpul
intregii perioade de vegetatie recomanda cultivarea unor soiuri semitimpurii,
cel mult semitarzii, etc.
Producerea cartofului pentru samanta este una dintre activitatile de
baza in unitate, realizandu-se anual pe 0 suprafata de peste 250 ha, din
suprafata totala de cca. 400 ha cultivate anual cu cartof. Se produce
samanta din categoria Baza (Elita), C1 (1 1), C2 (12) din soiurile Sante, Ostara,
Desiree, Romano.
Pentru asigurarea calitatii cartofului pentru samanta cultivat, se
aplica tot complexul de masuri organizatorice, agro-tehnice ~i fitosanitare, cu
caracter profilactic, pentru care unitatea este dotata cu ma~ini ~i utilaje
corespunzatoare (linii complete de ma~ini, depozite, etc.). Serviciile de
vanzare ~i marketing asigura desfacerea produselor in conditii avantajoase.
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STUDIUL CONDITIILOR ECOLOGICE DE LA
SF. GHEORGHE, JUD.COVASNA, iN RELATIE
CU
,
CERINTELE
CUL
TURII
CARTOFULUI
,
Drd. ing. loan Bartha, S.C. "Zoocomp" S.A. - Sf. Gheorghe
Cartoful este considerat 0 planta pretentioasa in ceea ce prive~te
cerintele sale pentru conditiile ecologice. Productia de tuberculi ~i calitatea
acesteia, cat ~i 0 serie de masuri agro-fitotehnice, iar in final, costul culturii,
sunt influentate in mare masura de conditiile de sol ~i de cele c1imatice.
Cunoa~terea influentei acestor conditii asupra productiei unei culturi, in
relatie cu cerintele sale, 9i a masurilor tehnologice (agro-fitotehnice)
necesare pentru corectarea lor, sunt foarte importante. Un cultivator trebuie
sa Ie cunoasca 9i sa Ie aplice fn procesul de productie pentru obtinerea unor
productii ridicate 9i rentabile.
Sf. Gheorghe, din judetul Covasna, este 0 zona traditionala de
productie a cartofului, unde se cultiva de peste 200 de ani. Traditia cultivarii
cartofului fn aceasta zona s-a asociat intr-un fel, de-a lungul timpului, 9i cu
ideea favorabilitatii conditiilor ecologice de aici pentru cartof. Mai putine
cercetari s-au facut pentru a analiza care sunt factorii ecologici favorabili 9i
care sunt cei mai putini favorabili pentru cultura cartofului, dar, mai ales, fn ce
masura influenteaza conditiile nefavorabile tehnologia acestei culturi.
Pentru a cultiva deci cu succes cartoful fn zona Sf. Gheorghe, trebuie
sa cunoa9tem parti'cularitatile conditiilor ecologice fn relatie cu cerintele
culturii 9i masurile agro-fitotehnice necesare corectarii acestora, fn vederea
realizarii unei tehnologii corespunzatoare pentru obtinerea unor productii
economice.
Zona Sf. Gheorghe se fncadreaza fn Depresiunea Bra90v, care se
afla aproape fn centrul tarii, intr-o zona de influenta a climatelor estice 9i
vestice, care - datorita conditiilor geografice §i configuratiei reliefului
fnconjurator - capata trasaturi specifice locale §i imprima regiunii un caracter
de tranzitie, expusa mai mult maselor de aer continental, dar se face simtita
9i influenta maselor de aer oceanic.
Zona se caracterizeaza prin altitudinea medie de 525 - 550 m, cu
relief de ges, temperatura medie anuala de 7-SoC, precipitatii medii anuale de
o
550 - 600 mm 9i suma temperaturilor (reale) anuale de 3.000 - 3.500 C.
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Panza freatica este situata la adancimi mai mari de 10m, deci nu
influenteaza profilele de sol. Fragmentarea ~i complexitatea reliefului din
Depresiunea Bra~ov creeaza diferentieri evidente ale regimului climei,
cauzand unele modificari locale ale elementelor climatice, caracterizate
printr-o multitudine de topoclimate cu 0 serie de caracteristici ca: inversiuni
de temperatura, ingheturi frecvente, temperaturi minime foarte scazute, vara
temperaturi ridicate, perioade de seceta, multe zile ploioase, dar cu cantitati
red use de apa, etc.
2

Valoarea radiatiei globale, care variaza intre 3,12 Kcal!cm (iarna) §i
peste 15 Kcal! cm 2 (vara), ajungand la valori totale de peste 111 - 115 Kcal!
cm 2 in perioada de vegetatie. Nebulozitatea este maxima iarna §i minima in
timpul verii ~i la inceputul toamnei (cu 9-11 zile senine lunar). Durata medie
anuala de stralucire a soarelui este de 1.850 - 2.050 de ore (din care peste
70% in perioada de vegetatie), cu numai 400 - 600 de ore mai putin decat pe
Iitoralul Marii Negre. Toate acestea asigura conditii favorabile de lumina
pentru 0 acumulare intensa a productiei, pe 0 perioada destul de lunga, la
cultura cartofului.
Amplitudinea medie anuala a temperaturilor este de peste 23,SoC iar
0
amplitudinea absoluta de peste 75 C. Mediile lunare maxime in timpul verii
o
depa~ind 30 C, dar mediile lunare multianuale ale temperaturilor minime
zilnice sunt negative mai mult de jumatate din an (octombrie-aprilie), insa,
foarte rar, chiar §i in luna iunie se pot inregistra temperaturi minime zilnice
negative, care pot afecta serios foliajul cartofului. in timp ce data medie a
primului Tnghet este de 5 octombrie, iar al ultimului Tnghet la 30 aprilie, data
extrema a primului inghet poate fi chiar 6 septembrie, iar cea a ultimului la 13
iunie.
Temperatura minima a aerului §i a solului scade sub OOC Tn peste
130 zile pe an (40% din zilele anului), dar sunt ani Tn care numarul acestor
zile ajunge §i la 157. Primele zile In care temperatura minima a aerului scade
sub OOC, apar Tn septembrie, cu 0 frecventa mare de 62%, afectand culturile
de cartof pentru consum, realizate cu soiuri tarzii, sau productia recoltata
(dizlocata) §i lasata neprotejata Tn camp.
La inceputul perioadei de vegetatie (martie - aprilie) zilele cu Tnghet
au 0 frecventa de 20 - 30%, iar in luna aprilie de 6 - 10%, uneori §i mai mult.
Din cauza acestor conditii, plantarea cartofului se poate incepe, Tn general,
numai din a doua jumatate a lunii aprilie (cand temperatura solului cre§te
peste 6 - 8°C), dar de mai multe ori se prelunge~te §i pana in prima jumatate
a lunii maio
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Intervalul cu temperaturi medii zilnice de peste ,1 DoC (intre 25 aprilie
§i inceputullui octombrie) dureaza maxim 158 zile, cand se acumuleaza cca.
2400 - 2500oC.
Perioada fara inghet dureaza maximum 150 - 170 de zile.
in cursul anului, temperatura maxima zilnica depa§e§te valoarea de
25°C, in cel putin 50 de zile, dar sunt §i ani cu peste 80 - 100 de zile.
Frecventa datei de producere a temperaturilor maxime absolute este
de 42,4% in perioada 16 - 31 iulie §i 23,0% in perioada 1 - 15 august, cand
se realizeaza temperaturi de peste 32°C, cu 0 frecventa de 65,4%, iar peste
36°C cu 0 frecventa de 15,4%. Aceste temperaturi, care se realizeaza tocmai
in perioada de cre§tere intensa a tuberculilor, sunt absolut daunatoare
acumularii productiei, mai ales ca se asociaza §i cu perioade de seceta din
sol §i aero
Cantitatea medie anuala a precipitatiilor in zona Sf. Gheorghe este
de 550 mm (din care 55% din ani sunt cu precipitatii medii sub acest nivel §i
numai 35% din ani, peste aceasta valoare), prin care se caracterizeaza ca 0
zona secetoasa, mai ales ca din aceasta cantitate, in perioada de vegetatie,
nu se realizeaza mai mult de 260 - 350 mm (fata de 450 - 650 mm cat este
cerinta cartofului). Cantitatea medie multianuala a precipitatiilor din luna iunie
este de 86 - 92 mm, iar in iulie 78 - 80 mm., compuse insa din ploi marunte §i
multe, lunile aprilie, august §i septembrie fiind, in general, secetoase.
Analizand frecventa diferitelor cantitati lunare de precipitatii, in
perioada de vegetatie a cartofului, comparat cu consumul lunar de apa a
culturii, rezulta ca consumurile potentia1e sunt asigurate numai cu 0 frecventa
de 31 % in lunile mai §i iunie §i de numai 11 % in luna iulie §i 9% in august.
Astfel, in perioada de vegetatie a cartofului se realizeaza un deficit total de
250 - 280 mm de apa, ceea ce Iimiteaza considerabil nivelul productiei la eca.
25 - 30 to/ha, in conditiile anului normal.
Un studiu foarte important, care de obicei nu se face, se refera la
analiza numarului de zile ploioase §i la cantitatea de precipitatii cazute la 0
ploaie. Din studiile facute pentru zona Sf. Gheorghe rezulta ca in perioada de
vegetatie a cartofului se inregistreaza 77 de zile ploioase (42% din total) in
care se insumeaza numai 398 mm de apa, respectiv cca. 5 mm / zi ploioasa.
Dar din aceste 77 de zile, in 40 de zile (51%) cad ploi sub 5 mm (deci
neinsemnate pentru cultura), §i numai in 12 zile precipitatii mai mari de 10
mm (7%), care pot fi luate in consideratie pentru aprovizionarea cu apa a
solului. Ploile mai mari de 14 - 20 mm sunt foarte rare. Se §tie ca dupa 0
perioada de seceta (6 - 10 zile fara ploaie), in conditiile consumului de apa a
cartofului, se creeaza in sol un deficit de apa de 35 - 55 mm care, daca nu
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este satisfacuta prin irigare sauprecipitatii corespunzatoare, duce la
fenomene de seceta, cu consecinte1e ei asupra productiei. In concluzie,
aceste ploi frecvente, dar In cantitati mici, nu asigura necesarul de apa
pentru plante, in schimb creeaza conditii favorabile pentru atacul de mana §i
alte boli foliare ~i Impiedica In mare masura executarea corecta §i la timp a
unor lucrari agricole.
Umiditatea relativa a aerului, in cursul zilei din perioada de vegetatie,
scade de multe ori sub 50%, provocand ofilirea temporara a plantelor §i
stagnarea procesului de fotosinteza, cauzand scaderea acumularii productiei.
Frecventa relativ mare a zilelor ploioase, dar cu ploi marunte (cca. 50
- 60% sub 5 mm), in perioada de vegetatie a cartofului, permite 0 evaporare
rapida, crescand imediat dupa ploaie mai mult umiditatea aerului §i nu a
solului, creand conditii favorabile pentru atacul bolilor foliare, in special al
manei cartofului.
'
Fenomenul de ceata care este destul de frecvent in zona (in medie
5 zile pe luna), poate favoriz~ declan§area atacului de mana.
Roua este una din cele mai caracteristice fenomene ale zonei (cu 0
frecventa de peste 100 zile pe an). Nu rare sunt diminetile cand vegetatia
este abundent acoperita cu picaturi de apa, iar solul la suprafata este umed,
ca §i dupa ploaie, fenomen care favorizeaza atacul de mana la cartof.
Maximul de frecventa al zilelor cu roua se produce in luna august (20 zile pe
luna), cand atacul de mana este cel mai periculos, prin faptul ca se transmite
§i la tuberculi, iar tratamentele incep sa fie neglijate.
Pe cea mai mare suprafata in zona sunt soluri cernoziomoide,
profunde, nivelate, bine structurate, saturate in baze §i bogate in humus, bine
aprovizionate in fosfor §i potasiu, In schimb pe mari suprafete pH-ul solului
are reactie acida. pH-ul acid se datoreaza fertilizarii indelungate §i cu doze
marl de azotat de amoniu. Aceste soluri cernoziomoide, pe cca. 89% din
suprafata, permit mecanizarea totala a culturii cartofului, fara restrictii. Ca
lucrari de ameliorare se impun, Insa, pe mari suprafete: amendarea cu
produse calcaroase, afanarea adanca §i irigarea.
Pe baza studiilor facute se prevad urmatoarele masuri tehnologice:
• datorita perioadei de vegetatie relativ scurta, din cauza
pericolului brumelor timpurii ~i tarzii, nu se recomanda (pentru siguranta)
cultivarea soiurilor tarzii',
• aprovizionarea buna §i foarte buna a solului cu fosfor §i
potasiu (in functie de parcela) permite reducerea dozelor la aceste
ingra§aminte, iar aciditatea ridicata pe zone mari impune utilizarea unor
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ingra~aminte azotoase
amendamentelor;
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neutra
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apliearea

• luerarile solului toamna se pot efeetua pe 0 perioada mai
lunga de timp (septembrie - oetombrie), dar, fiind 0 perioada aeeentuata de
seeeta, se va luera numai la 0 umiditate optima;
• din eauza numarului mare de zile ploioase, luerarile solului
primavara se pot ineepe numai eu eateva zile inainte de plantare ~i se vor
efeetua in flux eu aeeasta luerare, fara sa dureze mai mult de 4 - 5 zile;
• plantarea cartofului se poate ineepe numai din a doua
jumatate a lunii aprilie ~i trebuie terminata cat mai repede, in cel mult 5 - 6
zile bune de lueru;
• cel mai mare numar de zile ploioase din luna mai (in medie
16) ingreuneaza foarte mult luerarile de rebilonat ~i erbieidat Aeeste lucrari
trebuiesc terminate in 2 - 3 zile, eand umiditatea solului permite exeeutarea
lor Tn eele mai bune eonditii, inainte de rasarirea plantelor;
• numarul mare de zile eu preeipitatii (ploi multe ~i marunte,
roua, eeata), din perioada de vegetatie, permit declan~area timpurie a
atacului de mana ~i mentin permanent eonditii favorabile pentru raspandirea
bolii, punand in perieol integritatea foliajului ~i produetia. Din acest motiv,
tratamentele trebuiese efectuate permanent ~i in a~a felineat toata suprafata
de cartof sa fie tratata in eel mult 1 - 2 zile, prin mijloaee terestre sau aeriene,
dupa eaz;
• in ciuda numarului mare de zile ploioase, in lunile iulie,
august ~i inceputul lui septembrie, in timpul acumularii intense a productiei,
apar frecvent perioade seeetoase (cu deficit mare de apa in sol), asociat ~i
cu temperaturi ridicate, care pot reduce substantial nivelul productiei, cat ~i
ealitatea ei. in asemenea situatii, irigatia poate' fi 0 masura sigu'ra pentru
salvarea produetiei. Se justifiea 4 - 5 udari eu norme de 450 - 500 em I ha;
• toamna, perieolul unor brume timpurii (in cursul lunii
septembrie) impune ea recoltarea sa se faca in prima jumatate a lunii, in cel
mult 8 - 10 zile, fara a lasa productia dislocata ~i netransportata din camp.
Conditionarea productiei trebuie sa se faea in spatH protejate ~i depozitarea
sau Iivrarea in cel mai scurt timp.
Conditiile mai sus aratate, care impun exeeutarea lucrarilor in
perioade scurte de timp, solicita 0 dotare eorespunzatoare cu ma~ini ~i 0
buna organizare a aetivitatilor.
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LUCRARILE iN CULTURILE DE CARTOF
DupA PLANTARE
Dr. ing. Sigismund

lano~i,

I.C.P.C. - Bra§ov

Dupa ce se termina plantarea cartofului, se vor executa 0 serie de
lucrari de intretinere, care au ca scop realizarea §i mentinerea unui bilon cat
mai mare, maruntirea §i afanarea solului, combaterea buruienilor,
suplimentarea fertilizarii prin ingra§aminte chimice §i/sau foliare, aplicarea
diferitelor tratamente, suplimentarea necesarului de apa prin irigare, etc. La
aceste lucrari este foarte important ca ele sa fie executate la timp, cu ma§ini
§i unelte adecvate §i corespunzator reg late, respectandu-se dozele §i
cantitatile de materiale (substante) prevazute in tehnologie.
La executarea lucrarilor mecanice este foarte important sa se evite
tasarea excesiva a solului, calcarea §i distrugerea foliajului, taierea
radacinilor sau a stolonilor, dizlocarea cuiburilor sau dezgolirea tuberculilor.
Prin irigare trebuie sa se evite perioadele secetoase, chiar de scurta
durata, sau excesul de umiditate.
La aplicarea tratamentelor cu diferite pesticide sau fertilizante se va
evita poluarea mediului §i se vor respecta cu strictete masurile de protectie a
muncii.
REBILONAREA. Este prima lucrare care se face dupa plantare, care
are ca scop combaterea buruienilor pe cale mecanica §i realizarea unui bilon
cat mai mare §i afanat inainte de rasarirea cartofului.
Deoarece prin plantare se combat aproape in totalitate buruienile
aparute pana in acel moment, iar pana la 0 noua aparitie a buruienilor sau
rasarirea cartofului mai trec cca. 3 - 4 saptamani, rebilonarea se face cat mai
tarziu posibil, numai cu 2 - 4 zile inainte de a ajunge coltii cartofului la
suprafata solului.
Este de dorit ca acest moment sa corespunda §i cu 0 umiditate
potrivita a solului, care sa permita construirea unui bilon mare din sol reavan
§i bine maruntit. Daca la plantare bilonul mic s-a format cu discuri, iar la
rebilonat se folosesc rarite, vom avea la dispozitie suficient sol pentru a
construi un bilon mare, iar cu aceasta ocazie se vor distruge §i buruienile
rasarite in cel de al doilea val. Aceste buruieni se distrug prin dizlocare sau
acoperire cu pamant.
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Din nou vom avea 0 cultura curata de buruieni, cel putin 7 -10 zile,
pana ce cartoful incepe sa rasara. fn acest interval, in functie de umiditatea
solului sau zilele ploioase, se va face erbicidarea culturii.
COMBATEREA CHIMICA A BURUIENILOR. Momentul optim pentru
erbicidarea preemergenta (inainte de rasarirea cartofului) este atunci cand
urmatorul val de buruieni incepe sa rasara, ele fiind in faza de cotiledonare
sau de 2 - 4 frunzulite. Solul trebuie sa fie reavan, iar suprafata bilonului
format din sol bine maruntit, fara bulgari. De multe ori, in momentul
erbicidarii, cartoful incepe sa rasara. Erbicidarea se poate executa ~i in
aceste conditii, la inceputul rasaririi cartofului ~i pana ce plantele de cartof nu
depa~esc 5 -10 cm inaltime, daca se folose~te erbicidul SENCOR 70 WP
(PU) sau LEXONE 75 DF (GD), in doza mai redusa, corespunzatoare
acestor conditii stabilita ~i in functie de continutul de humus ~i argila din sol.
La prima erbicidare, preemergenta, se folosesc erbicide cu actiune
totala, care combat in general buruieni dicotiledonate (cu frunza lata) r;;i unele
monocotiledonate. Pentru marirea spectrului de combatere se pot combina r;;i
doua erbicide. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se pot folosi
in combinatie erbicide ca: DUAL 500 EC, TITUS 25 DF (GD), sau LASSO
480 CEo
in cele mai frecvente cazuri, buruienile monocotiledonate a~a
numite "buruieni problema" (pirul, mohorul, costreiul, etc.) apar mult mai
tarziu, in vegetatia cartofului. in asemenea situatii se recomanda ~i 0 a doua
erbicidare postemergenta cu un erbicid selectiv cartofului, cum este: TITUS
25 GD, GALANT SUPER sau AGIL 100 CE, etc.
Atragem atentia ca aceste exemple privind utilizarea erbicidelor sunt
numai orientative. La utilizarea erbicidelor, ca ~i a altor sUbstante de
combatere (pesticide), se vor respecta recomandarile speciale, pentru fiecare
produs in parte, conform conditiilor concrete.
Avand in vedere ca actiunea erbicidelor utilizate dureaza 4-5
saptamani, in acest interval cultura fiind curata de buruieni, nu trebuie
executata nici 0 lucrare a solului.
PRA~ILELE MECANICE ~I REBILONARILE IN VEGETATIE. Daca
s-a facut 0 erbicidare corecta, iar sola nu este puternic infestata cu buruieni,
mai ales din speciile greu de combatut, pana la recoltare nu sunt necesare
lucrari ale solului.
Daca nu s-a folosit 0 combinatie de erbicide sau nu s-a facut a doua
erbicidare, poate fi nevoie de 1 - 2 p;'a~i1e mecanice ~i rebilonari, executate
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p~ma in fazade incheiere a iC3nduriior de cartof. Aceste lucrari se vor face
insa dupa 4-5 saptamani dupa primul erbicidat.
Daca nu se utilizeaza deloc erbicide, vor fi necesare mai multe lucrari
mecanice. Intr-o tehnologie moderna de cultivare a cartofului, lucrarile
mecanice de intretinere nu constituie 0 solutie favorabila, deoarece trebuie
l?tiut ca prin aceste lucrari se distruge un mare numar de radacini, stoloni l?i
colti, chiar l?i plante intregi, ducand la scaderea semnificativa a productieL

PRA~ILA MANUALA ~I PLIVITUL. Deoarece erbicidele nu combat
toate speciile de buruieni, iar in urma lucrarilor mecanice mai scapa unele,
care nu sunt reprimate nici de plantele de cartof, in cultura pot aparea
buruieni pentru combaterea carora sunt necesareinterventii manuale cu
sapa sau prin plivit. Aceste buruieni pot aparea in special Tn vetre sau izolate;
astfel, pentru combaterea lor se fac numai interventii locale.
La pra:;;itul manual trebule sa avem grija sa nu taiem in bilon
radacinile, stolonii sau tuberculi de cartof, iar la smulgerea buruienilor mal
mari, cu sistem radicular bogat, sa nu deranjam tufa de cartof sau sa nu
dezgolim tuberculiL
In cazurile limita putem rupe doar inflorescentele buruienilor mai marl
sau cu Tnradacinare profunda, pentru a preveni maturizarea semintelor :;;i
diseminarea.

FERTIUZAREA SUPUMENTARA. Daca cantitatile de Tngral?aminte
chimice administrate Tnainte de plantare nu sunt suficlente, dozele se pot
completa prin Tngra:;;aminte complexe sau pe baza de azot, aplicate Tnainte
de primul rebilonat, sau mai tarziu, pana in faza de imbobocit; imediat dupa
aplicare, ingral?amintele chimice solide se vor incorpora in sol prin pra:;;ila :;;1
rebilonare. ingra:;;amintele aplicate mal tarziu, dupa rasarlrea cartofului, in
mare masura pot ramane nevalorificate de catre plantele de cartof, mai ales
in conditii
de seceta.
J,.
In timpul vegetatiei cartofului se pot face 3 - 4 tratamente §i cu
ingral?aminte foliare, care contin macro :;;1 microelemente fertilizante :;;i
stimulente.
TRATAMENTELE PENTRU COMBATEREA BOULOR ~I A
DAUNATORILOR. in general se aplica la avertizare. Pentru a fi eficiente, se
va respecta doza recomandata pentru fiecare produs, aplicarea lor se face cu
ma:;;ini adecvate, bine reglate. Atat la combaterea daunatorilor, cat :;;i a
24

bolilor, 0 regula generala este alternarea produselor din diferite grupe de
substanta activa, pentru a evita crearea formelor de rezistenta.
Prin tratamentele facute, mai ales contra manei ~i a gandacului din
Colorado, trebuie pastrata integritatea foliajului cartofului pentru a nu scadea
productia. La nevoie, se pot face ~i tratamente combinate. La combaterea
manei se va avea in vedere durata de actiune a produselor utilizate.
Ca ~i in cazul erbicidelor, tratamentele se fac conform
recomandarilor speciali~tilor, respectand normele de protectie a muncii la
utilizarea pesticidelor ~i fara poluarea mediului.
IRIGAREA. Cartoful este 0 cultura foarte pretentioasa fata de apa.
Plantele nu suporta nici seceta ~i nici excesul de umiditate.
In tot timpul vegetatiei, dar mai ales in perioada de formare ~i de
cre~tere a tuberculilor, necesita 0 aprovizionare continua cu apa. Pentru a
realiza 1 tona de tuberculi, cartoful are nevoie, in medie, de 12 ~ 17 mm apa.
Din acest motiv, consumul total de apa al unui hectar de cartof se ridica la
6.500 ~ 7.500 mc (650 -750 mm). Atata apa nu este asigurata din precipitatii1e
cazute in perioada de vegetatie in nici 0 zona de cultura a cartofului din tara
noastra. Astfel, deficitul de apa limiteaza productia.
Irigarea este 0 masura sigura ~i economica de cre~tere a productiei.
Pentru a realiza productii ridicate, constante ~i de buna calitate, culturile de
cartof din zonele de campie au nevoie de 8 - 10 udari, in zona colinara de 5 6 udari, iar in zonele mai reci (de munte) de 3 ~ 4 udari. La fiecare udare se
asigura 0 cantitate de 350 - 450 mc apa / ha. In perioadele de seceta udarile
se aplica la intervale de 6 - 10 zile, avand in vedere un consum zilnic de 3070 mc/ha, in functie de temperatura ~i starea de vegetatie a cartofului.

FERTILIZAREA FOLIARA. LA CARTOF
Ing. Maria

lano~i,

I.C.P.C. -

Bra~ov

In tehnologiile moderne de cultivare a cartofului, fertilizarea foliara
secventa care necesita 0 atentie deosebita.
A~a cum rezulta din cerceta'rile efectuate cu un sortiment variat de
fertilizanti foliari, in diferite conditii pedoclimatice, prin fertifizare foliara se pot

este

0
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obiine sporuri de productie de 10-20 %. Eficienta fertilizarii foliare este
puternic influentata, insa, de variatia sporurilor de productie de la un an la
altul, mai ales in conditii de neirigare, unde, datorita alternantei perioadelor
de seceta cu cele ploioase, pot atenua sau chiar liiterge efectele interventiilor
prin fertilizarea foliara.
Conditiile de cultura realizate in regim irigat, unde evolutia culturij
este mai avansata, se poate miza pe un efect mai sigur liii mai constant al
fertilizarii foliare.
Eficienta fertilizarii foliare·la cartof, ca de altfel liii la alte culturi, este
cu atat mai ridicata cu cat conditii1e ecologice sunt mai favorabile pentru
creliiterea plantelor.
Conform rezultatelor noastre, in concordanta cu rezultatele obtinute
pe plan mondial, aplicarea fertilizantilor foliari cu azot dau rezultate mai bune,
in primul rand, in conditii ecologice mai favorabile.
in nutritia echilibrata a cartofului, in creliiterea, dezvoltarea liii
formarea productiei de cartof microelementele au un rol deosebit. Pe solurile
sarace in microelemente, fertilizarea foliara cu micronutrienti dau rezultate
mai bune.
Deoarece aplicarea tratamentelor fitosanitere se face in functie de
evolutia bolilor §i daunatorilor, pentru complexarea acestora cu fertilizarea
foliara, trebuie gasite acele faze din vegetatia cartofului la care adaosul de
elemente fertilizante are efectul cel mai mare asupra vigorii culturilor,
respectiv asupra productiei.
in general, la 'incadrarea fertilizarii foliare, in tehnologia culturii
cartofului trebuie sa se tina seama de complexitatea proceselor de creliitere
datorate inmultirii vegetative, la care procesele de creliitere liii dezvoltare ale
partii aeriene se suprapun cu 0 serie de procese de initiere, formare liii de
creliiterea a tuberculilor.
Planta de cartof, in Rrima parte a dezvoltarii sale, pana la forma rea
unui foliaj de cca. 200 cm 2, iliii asigura hrana in proportie de 94-96 din
tubercul, doar 4-6% prin fotosinteza. Extragerea elementelor nutritive din sol
in primele saptamani este foarte scazuta, dupa care creliite vertiginos.
Extragerea cea mai intensa a elementelor nutritive din sol are loc in prima
parte a infloritului. Pana in acest moment planta de cartof extrage cca. 80 %
din elementele nutritive necesare. Perioada aceasta este cea mai intensa in
acumularea productiei. De la inflorit, dar mai ales dupa formarea foliajului
maxim liii pana la sfarliiitul perioadei de vegetatie ritmul este mai scazut.
Dupa rasarit este importanta dezvoltarea rapida a foliajului, in aliia fel
incat, initierea formarii tuberculilor sa se faca numai atunci cand exista 0
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suprafata de asimilare suficient de mare, care sa asigure dezvoltarea
acestora In continuare. Petimp racoros initierea tuberculilor se poate face
mai devreme, mai ales datorita temperaturilor scazute din timpul noptii, care
este favorabila cre~terii radacinilor; se mic~oreaza raportul dintre foliaj ~i
partea subterana. In aceste cazuri este indicat ca, dupa Incheierea randurilor,
sa se efectueze un tratament cu fertilizanti cu raport mai ridicat de azot ~i
fosfor. Acest tratament, In general, se poate complexa cu primul tratament
efectuat Impotriva gandacului din Colorado. Dintre microelemente poate fi
eficient zincul cu efect favorabil asupra fotosintezei asemanator cu azotul.
Necesitatea tratamentelor cu a1ti factori enzimatici indispensabili procesului
de fotozinteza (Mg, Fe, Mn ~i Cu) se apreciaza dupa starea de aprovizionare
a solului ~i a plantelor.
In cazul unei perioade mai secetoase ~i normale se recomanda
folosirea de fertilizanti foliari In doze mai reduse, dar Intr-un raport echilibrat
de NPK ~i cu urme de microelemente.
Dupa Incheierea perioadei secetoase se poate recomanda
suplimentarea nutrientilor, deoarece atunci ~i accesibilitatea azotului din sol
cre~te puternic.
Un alt tratament foliar poate fi indicat Inainte de Inflorit, la care doza
de azot la hectar sa nu depa~easca 2 kg. Prezenta azotului In cantitati mici,
pe langa alte elemente, are actiune favorabila asupra maririi productivitatii
fitosintetice; Impiedica Imbatranirea timpurie a frunzelor; prelunge~te durata
activa a radacinilor, toate avand un efect deosebit In cre~terea tuberculilor.
Este de dorit ca dupa perioade ploioase, favorabile pierderilor de
azot prin frunze, sa se efectueze stropiri, dar tot cu doze scazute de azot.
Rolul acestor tratamente, ca ~i dupa seceta, este asigurarea rapida a
nivelelor de azot In frunze, 0 data cu aparitia conditiilor de vegetatie
favorabile.
Dupa sesizarea primelor semne de maturizare a plantelor adaosul
de nutrienti prin tratamente foliare nu mai este eficient.
Este important a se arata ca prezenta magneziului este necesara,
mai ales pe soluri acide sarace In magneziu, chiar In cazul In care prin
fertilizarea de baza a solului, s-a aplicat magneziu. Cantitatea administrata
prin tratament foliar nu trebuie sa depa~easca 900-1000 9 I ha la un
tratament.
Pe soluri cu reactie alcalina sunt necesare cantitati minime (150 9 I
ha) la fiecare tratament.
Tratamentele foliare sunt indicate pentru a fi aplicate In a doua parte
a zilei, cand exista conditii favorabile de absorbtie ~i translocarea prin frunze.
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Aplicarea eficienta a fertilizan'i1or foliari omologati este posibila prin
alegerea corecta a acestora, in functie de scopul urmarit §i respectarea
indica'iilor de utilizare, referitoare la doza §i moment de aplicare, in functie de
condi'ii1e ecologice §i starea culturii de cartof.
Ingra§amintele foliare, avizate pe baza sporurilor de productie
ob'inute in conditiile de la I.C.P.C.- Bra§ov (10-20 %in regim neirigat), sunt
prezentate in tabelul nr. 1.

ingra§aminte foliare recomandate pentru cultura cartofului
Tabelul nr. 1
Nr.
crt.

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

Firma producatoare
Combinatul "Doljchim'" SA
Craiova
Combinatul "Nitramonia"
Faoaras
SC "Pegeros" SRL
Brai?ov
SC "Aectra Agro-chemicals"
SRL Bucuresti
SC "Aectra Agro-chemicals"
SRL Bucuresti
SC "Holland Farn:'ing"
Romania SRL
Combinatul "Doljchim" SA
Craiova
Combinatul "Doljchim" SA
Craiova
SC "Impex Stedessa" SRLBucuresti
I.C.P.A. Bucuresti

Denumirea
produsului
Folplant
( F-231,411.
141.011)
Folifag
Plant Power
2003
Nutrileaf
Cal Max
Cropmax
Folinsect
CF-231.CF411.
CF-141
Multi-K
standard
ICF 6238

Principiul activ
Ingra§aminte foliare cu
macro §i microelemente
Ingra§aminte foliare cu
macro si microelemente
Ingra§aminte foliare cu
microelemente
Ingra§aminte foliare cu
macro si microelemente
Ingra§amantJoliar
Produs natural superconcentrat cu nutrienti
Ingra§amant foliar cu
Decis
Complexe foliare cu §i
fara stimulatori
Ingra§amant foliar cu
azot si potasiu
Complex foliar

Fenofazele de aplicare a fertilizarii foliare la cartof:
•
tratamentul 1- la incheierea randurilor;
•
tratamentul 2 - la imbobocit;
•
tratamentul 3 - la inflorit.
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Concentratia
solutiei (DiDl
0.5 -1

0.5 -1
0,3
1
1

0,2
1
1

1
1

GANDACUL DIN COLORADO
$1 COMBATEREA ACESTUIA
Ing. Maria Enoiu, I.C.P.C. - Bra§ov

Prima problema cu care se confrunta producatorii de cartof imediat
dupa rasarirea plantelor este aparitia gandacului din Colorado, daunator
major al culturilor de cartof din Romania. Importanta lui rezida Tn daunele pe
care Ie poate provoca productiei de cartof, daune cuprinse Tntre 24 - 43% din
prcductia de tuberculi, ca urmare a nerealizarii unor tratamente
corespunzatoare sau poate compromite total cultura, Tn cazul cand nu se
realizeaza programul de combatere.
Capacitatea de daunare a gandacului din Colorado deriva din faptul
ca este foarte rapace, poate dezvolta 1 - 3 generatii pe an, in functie de zona,
~i este foarte prolific, 0 femela putand depune pana la 2.500 - 3.000 de oua
pe un sezon. Toate stadiile gandacului sunt daunatoare, mari consumatoare
ale foliajului plantei pana la defoliere, dar cele mai rapace sunt stadiile larvare
2
III ~i IV care pot consuma zilnic Tntre 1.500 - 2.000 mm de frunza.
Din cele aratate mai sus rezulta necesitatea ~i importanta stabilirii
unui program adecvat de combatere a gandacului din Colorado. La toate
acestea se mai adauga insa ~i faptul ca, in ultimii ani, dezvoltarea
daunatorului pe teritoriul tarii noastre a crescut mult, atat datorita neaplicarii
unor masuri de combatere eficiente, cat ~i din cauza diversificarii formelor de
proprietate ~i, ca urmare, au aparut suprafete mici sau foarte mici cultivate cu
cartof. Aceste loturi mici, cat §i suprafetele cultivate cu cartof din centrele sau
gradinile micilor cultivatori, care, de cele mai multe ori, au ~i posibilitati
financiare limitate, constituie un mare pericol de infestare a parcelelor
apropiate.
De aceea, se recomanda controlul zilnic al fiecarei sole cultivate cu
cartof pentru a putea cunoa~te data aparitiei gandacilor adulti §i densitatea
acestora ~i, ca urmare, aplicarea tratamentului de combatere a adultilor
hibernanti daca densitatea acestora depa~e~te Iimita de 1 gandac / 4 - 5
plante.
In 50lele mari este posibila aplicarea acestui tratament pe suprafete
mai reduse situate pe laturile solei pe care s-au cantonat gandacii veniti Tn
zbor din locul de iernare.
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in continuare, urmatorul tratament se va apliea la aparitia larvelor
din generatia I a daunatorului, momentul optim fiind atunci cand Tn cultura
predomina larve tinere, stadiile 1 9i al II-lea. Se recomanda acest interval,
pentru ca stadiile larvare tinere sunt mai sensibile la ac~iunea insecticidului 9i
au 0 capacitate de daunare mai redusa comparativ cu stadiile larvare III 9i IV,
care sunt 9i rezistente la insecticid, Tn special stadiul de pre-nimfa.
Avand Tn vedere diversitatea climatica din ~ara noastra, numarul de
tratamente de combatere poate varia de la 0 zona la alta in func~ie de
numarul de generatii pe care Ie poate dezvolta daunatorul pe un sezon de
vegetatie. Astfel, in zonele din centrul l;ii nordul tarii unde gandacul din
Colorado dezvolta 1 - 2 genera~ii pe an, este necesar aplicarea a 2 - 3
tratamente. 0 situa~ie similara se poate Tntalni Tn zona colinara §i
subcolinara.
In zonele din sud, sUd-est, sud-vest l;ii vestul tarii, gandacul
poate dezvolta 2 - 3 genera~ii pe an, ceea ce face necesar aplicarea a 3 - 4
tratamente.
in situatia Tn care tratamentul pentru gandacii adulti hibernan~i nu s-a
efectuat, iar atacul primei genera~ii a daunatorului este foarte puternica, §i
larvele au aparut e§alonat (ceea ce este 0 caracteristica a daunatorului), se
recomanda repetarea tratamentului pentru prima generatie la un interval de
10 - 15 zile, in functie de perioada de control a insecticidului folosit Tn cazul
primului tratament.
Se recomanda alegerea unei game de insecticide care sa
corespunda atat din punct de vedere al eficacitatii, cat §i a posibilitatii de
alternare a produselor de la un tratament la altul.
Alternarea produselor Tn cadrul tratamentelor cu produse diferite din
punct de vedere al apartenen~ei la grupe chimice, mod de formulare §i
actiune, este imperios necesara pentru evitarea aparitiei de indivizi rezistenti
Tn cadrul populatiei daunatorului la una din substantele active ale
insecticidelor utilizate frecvent.
Pornind de la acest aspect §i datorita semnalarii pe teritoriul tarii a
unor populatii de gandac din Colorado cu inceput de rezistenta sau chiar
rezistente la piretroizi, recomandam aplicarea unui singur tratament cu
aceste produse (Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Fury 100 Ec, etc) pe un sezon
de vegetatie §i, de asemenea, se recomanda aplicarea acestui tratament la
temperaturi ce nu depa§esc 25° C, iar ca moment de aplicare - imediat dupa
eclozarea in masa a larvelor de varsta I.
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Pentru stabilirea unei strategii de combatere corespunzatoare ~i
alegerea sortimentului de insecticide se poate consulta "CODEX-ul
produselor de uz fitosanitar ornologate pentru a fi utilizate in Romania",
unde se pot gasi ~i produsele avizate pentru cultura cartofului, cu toate
specificarile necesare (grupa chimica, doza, moment de aplicare)

ASPECTE ALE PROTECTIEI CARTOFULUI iMPOTRIVA
GANDACULUI DIN COLORADO, iN REPUBLICA MOLDOVA

v. larovoi , N. Filipov, G . Conciucovschii, I. lliev, Inst. de
Cercetari $tiin1ifice In Agricultura - Tiraspol, R. Moldova
Primele aparitii ale gEmdacului din Colorado pe teritoriul Republicii
Moldova au fost semnalate in anul 1960, in sudul tarii, in raionul Vulcane~ti.
Deoarece nu s-au luat masuri de carantina ~i protectie, daunatorul,
timp de 3- 4 ani, a acoperit toata suprafata tarii ~i a devenit cel mai periculos
dintre daunatori, nu numai pentru cartof, dar ~i pentru tomate ~i vinete.
La fnceput, combaterea gEmdacului din Colorado se ducea, ca ~i in
celelalte tari sovietice, cu preparate clor-organice (Hexacloran, Policlorpinen,
Tiodan ~.a.).
o perioada indelungata, incepEmd cu anii 1960, in lupta contra
gEmdacului din Colorado se folosea Clorofos-ul ~i alte insecticide fosfororganice ca: D.D.D.v.F., Ftalofos, iar mai tarziu produsele Zolone ~i Voloton.
Aparitia insecticidelor piretroidice a fost prim ita de speciali~ti cu mare
entuziasm. Primul dintre aceste insecticide a fost produsul Decis. EI a fost
foarte mult apreciat de speciali~ti, atat in sectorul ob~tesc, cat ~i in cel privat.
Eficacitatea maxima, intr-un termen foarte scurt de timp ~i cu 0 doza mica
de substanta activa, a plasat aceste insecticide in fruntea listei de produse
pentru combaterea gandacului din Colorado. Eficienta maxima a combaterii
gandacului din Colorado s-a obtinut prin alternarea insecticidelor. Multi dintre
speciali$ti nici nu doreau sa auda despre alternarea acestora, care putea sa
previna aparitia, tot a§a de rapida, a formelor rezistente ale daunatorului la
aceasta grupa de insecticide.
Datorita folosirii indelungate a produsului Decis, timp de mai
multi ani, a condus la scMerea brusca a eficacitatii; in anii 1995-1996 era
31

caracteristica §i pentru al~i piretroizi, care inca nu au fost utiliza\i in
agricultura. Acest fenomen poate fi lamurit numai datorita mecanismului unic
de ac~iune a acestei grupe de insecticide asupra daunatorului.
Odata cu apari~ia rezisten~ei gandacului din Colorado, la insecticidele
din grupa piretroizilor, a aparut 0 rezisten~a semnificativa a daunatorului §i la
insecticidul fosfor-organic Voloton. Aceasta rezistenta incruci§ata, probabil,
este datorata unui mecanism adecvat de actiune a insecticidului de mai sus,
cu actiunea piretroizilor.
Prin folosirea indelungata a insecticidului Valoton Tn tara, eficienta lui,
in anul 1998, a scazut considerabil. Daca pEma nu demult cantitatea de 1,5
I/ha distrugea 95 -100 % din larve, acum marirea dozei pana la 2-2,5 I/ha nu
atinge scopurile de combatere.
Situatia care s-a creat impune perfectionarea sortimentului de
insecticide in lupta cu gandacul din Colorado, prin utilizarea diferitelor grupe
chimice de actiune. Tnlocuirea lor in timpul aplicarii nu va permite a§a de u§or
aparitia f9rmelor rezistente ale daunatorului.
In ultimii ani, pentru combaterea gandacului din Colorado au fost
testate §i introduse in lista oficiala fnsecticidele: Regent 25 §i Confidor 20
CEo Aplicate in doza de 0;5-0,61/ha §i respectiv 0,31/ha, asigura 0 protectie
buna a culturii contra daunatorului timp de 2-3 saptamani. Dupa parerea
noastra, un interes mare prezinta §i aplicarea insecticidului Gaucio la cartoful
pentru saman~a prin tratarea tuberculilor inainte de plantare. Actiunea lui este
indreptata, totodata, §i pentru combaterea afidelor. 0 tratare inainte de
plantarea tuberculilor de samanta este suficienta pentru toata perioada de
vegetatie a cartofului.
Speram C8 in viitor acest insecticid, cat §i metoda lui de aplicare i§i
vor gasi locul cuvenit in producerea cartofului §i legumelor.

MANA $1 PRODUCJlA DE CARTOF
Dr. bioI. Boris Plamadeala, I.C.P.C.- Bra§ov
Nivelul productiei la cartof este determinat de lungimea perioadei in
care foliajul este verde.
Acest lucru depinde de multi factori ca: gradul de virozare a
materialului plantat, apa, hrana, soiul, dar cea mai brusca intrerupere a

32

vegetatiei l?i a activitatii de acumulare a productiei 0 face mana, prin
distrugerea foliaju/ui.
Importanta economica a acestei boli este bine l?tiuta. Totul?i, datele
urmatoare 0 exemplifica mai evident. Astfel, 0 cultura cu vegetatie norma/a,
In perioada de maxima acumulare a productiei, realizeaza zilnic 500 - 800 kg
tuberculi / ha. Deci, oriee zi de vegetatie In plus merita efortul.
Este bine l?tiut ca, In multe tari, productia medie este de 30 - 40
to/ha, dar este mai putin subliniat faptul ca, pentru aceste productii, culturile
sunt mentinute verzi pEtna In august l?i chiar septembrie (depinde de soi).
Devine tot mai evident ca, pentru a valorifica cat mai bine investitiile
facute In samanta, fertilizare, etc, mentinerea ciJlturiior verzi 0 perioada cat
mai lunga de timp are 0 importanta hotaratoare.
Gel mai important element care influenteaza evolutia bolii este
vremea umeda, ploioasa, din lunile iunie l?i iulie, inclusiv august pentru
soiurile semi-tardive. P/oile din aceasta perioada, pe langa ca asigura conditii
exce/ente pentru evo/utia bolii, Impiedica aplicarea tratamentelor la timp,
conform programului. Aceasta situatie a fost frecventa In marea majoritate a
tarilor cultivatoare de cartof, In anul 1997, l?i se considera ca dereglarea
programu/ui de stropiri, respectiv marirea inteNalu/ui dintre tratamente, a
inf/uentat negativ foarte mult eficacitatea fungicidelor aplicate. De aceea, se
considera ca un tratament facut In conditii improprii: foIiaj umed, ploaie
iminenta, este mai bun decat un tratament Iipsa. In aceste situatii, se
recomanda fungicide care au 0 componenta sistemica. Acestea au avantajul
ca patrund rapid In frunze l?i, chiar spalate de ploaie, sunt Ul?or absorbite de
radacini.
Experienta anului 1997, care a fost deosebit de dificil din acest punct
de vedere, a Intarit convingerea ca mana cartofului poate fi tinuta sub control
l?i ca aplicarea tratamentelor la inteNalul stabilit poate fi mai important decat
fungicidul folosit.
In ceea ce privel?te fungicidele pentru protectia cartofului, aprecierea
generala este ca toate sunt bune daca se aplica la timp ~i la inteNalele
caracteristice, ca nu exista fungicide care sa protejeze total plantele de atacul
manei. Ele doar Intarzie atacul, unele mai mult, altele mai putin.
Referitor la cantitatile de fungicide pe unitatea de suprafata (kg,l/ ha)
este recomandat a se folosi dozele omologate. Uneori exista tendinta de a
mari dozele, cu speranta unui efect mai bun ~i chiar de a mari inteNalul
(numarul de zile) dintre tratamente. Tendinta gre~ita. Obtinem rezultate mai
bune cu doze mai mici, aplicate la inteNale mai scurte.
33

Vol. 10nr. 2 .aprilie - iunie 2000 .

Aplicarea tratamentelor la timp ~i respectarea stricta a intervalului
dintre stropiri, conform caracteristicilor fungicidelor folosite, ne va ajuta sa
prelungim perioada de vegeta\ie a culturilor.

Cateva aspecte privind combaterea manei fa cartof
Mana este 0 boala cu evolu\ie foarte rapida. Pana la nivelul vizibil in
cultura (ceea ce reprezinta 0 frecven\a de cca. 5%), boala are 0 evolu\ie
lenta. Dupa acest prag, evolu\ia bolii este spectaculoasa.

*

Sursa de infectie cea mai importanta 0 reprezinta tuberculii de
saman\a mana\i plantati (sursa interna). 0 alta sursa cu mare importanta
este reprezentata de tuberculii bolnavi elimina\i la sortare ~i nedistru~i,
samulastra ~i culturile vecine netratate sau tratate necorespunzator.

*

Elemente
importante
tratamentelor cu fungicide sunt:
• apHcarea la timp;
• acoperirea completa;
• respectarea dozei;

pentru

asigurarea

eficacitatii

* Cand facem primul tratament?
Momentul aplicarii primului tratament are 0 importan\a deosebita.
intarzierea primului tratament influen\eaza decisiv eficacitatea intregului
program de control. Prognoza are rolul doar de a aten\iona asupra riscului
aparitiei boHi. Are doar 0 valoare orientativa. Decizia se ia pentru fiecare sola
in parte, avand in vedere condi\iile ecologice concrete (expunere, tipul de sol,
rezistenta soiului), data apari\iei manei in anii anteriori. Cu toate aceste
aprecieri ale unor elemente generaIe, marii cultivatori de cartof din Romania
~i din alte \ari cu traditie, pentru care cartoful a reprezentat ~i reprezinta
verificarea profesionalismului ~i asigurarea bunastarii, Tncep tratamentele
cand plantele au 20 - 30 em, cand frunzele plantelor de pe acela§i rand
se ating. Aceasta "graba" se explica prin faptul ca, pan a la nivelul observabil
al bolii ( 5% frecventa), evolutia ei este lenta, apoi explodeaza. Deci:
Nu a§teptati sa vedeti pete de mana!
Nu a§teptati sa intre mana in cultura ca sa incepeti tratamentele!

*

Acoperirea foliajului cu fungicid este un alt element important
pentru combaterea manei.
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Calitatea stropirii este In raport direct cu numarul de picaturi / cm de
frunza. Pentru mana, numarul minim de picaturi pentru fungicidele de contact
este de 200 - 500, iar pentru cele sistemice de 50 - 70.

*

Doza de Iichid administrata are importanta mare datorita
capacitatii limitate a frunzelor plantei de cartof de a retine Iichidul. Dozele mai
mari cu mult de 100 . 200 I / ha au eficacitate mai scazuta datorita spalarii
fungicidului de pe frunze.
Cel de-al 3-lea element care determina calitatea unei stropiri este
respectarea dozei.

* Ce fungicide folosim ?
Contra manei cartofului exista un numar mare de fungicide. Toate
cele omologate ~i Inscrise In "Codexu/ produse/or de uz fitosanitar
om%gate pentru a fi utilizate in Romania" editat de Ministerul Agriculturii.
Sunt bune.
Practica marilor cultivatori din tara ~i din alte tari, a evidentiat ca
orice fungicid protejeaza bine cultura de cartof daca este aplicat la timp
§i des; adica atunci cand plantele au 20 - 30 cm. ~i la interval de 7 - 10 zile,
In conditii normale. Cand ploua mai mult de 10 mm/m2 tratamentele cu
fungicide de contact trebuie repetate. Nu a~a se pune problema cu cele
sistemice care, sunt mai bine absorbite prin radacini.
Desigur, pesticidele din primele generatii nu au performantele celor
din ultima generatie, dar, aplicate la timp ~i cu aparatura de buna calitate,
dau rezultate bune.
o comparatie atenta a "batranelor" fungicide pe baza de cupru cu
cele din ultimele generatii (metalaxil, oxadixil, cimoxanil; Ridomil, Sandofan,
Curzate) nu ar evidentia avantaje doar de partea acestora din urma, mai ales
In cazul noilor formulari pe baza de cupru.
Pana acum, pentru cartof sunt omologate peste 40 de fungicide, mai
ales contra manei (Phytophtora Infestans). Pe langa numarul mare de
fungicide, conditiile locale ~i nu In ultimul rand pretul unui tratament fac
dificila recomandarea unui sau a altui fungicid.

Ce trebuie sa §tim despre fungicidele folosite pentru
controlul manei cartofului
Fungicidele sunt substante care inhiba sau omoara ciupercile care
paraziteaza plantele, In special cele cultivate, asigurand sanatatea acestora 0
perioada mai lunga sau mai scurta de timp.
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Paleta masurilorde control a bolilor s-a diversificat. Totw;;i,
continua sa aiba un rol important in men'inerea sanatatii
plantelor. In acela~i timp, numarullor a crescut, la fel ~i bazele chimice, adica
substan,ele active. In mod normal, aceasta diversificare aduce proprietati
diferite, moduri diferite de actiune asupra ciupercilor ~i de protectie a plantei.
in timp, s-au strans mUlte informa'ii despre fungicide ~i despre modul
lor de ac'iune, eviden'iind pal1i1e bune, dar ~i cele slabe, Iimitele lor, ceea ce
Ie recomanda doar pentru anumite situa'ii.
Numarul mare de fungicide, pre,ul lor destul de ridicat, dar mai ales
necesitatea de a proteja culturile, face absolut necesara cunoa~terea exacta
a calita'ilor fungicidelor, a poten,elor lor.

fungicidel~

In cele ce urmeaza, yom discuta fungicidele avizate in Romania
pentru controlul manei cartofului (Phytophthora infestans). La alegerea celui
mai potrivit fungicid pentru 0 anume situa'ie se au in vedere, in primul rand,
proprietatile lui. Gel mai important aspect este modul lor de actiune,
preventiv, curativ sau eradicant.
t.r Fungicidele preventive de contact trebuie sa fie prezente pe
planta inainte ca sporii ciupercii (in cazul cartofului, sporii de Phytophthora
infestans) sa ajunga pe planta ca sa opreasca germinarea ~i infectarea
plantei.
o categorie mai performanta de fungicide sunt cele ce au efect
curativ. Ele au capacitatea de a intra in frunza in spatii restranse (de pe 0
parte pe alta a frunzei - translaminare) ~i opresc, omoara ciuperca patrunsa
in planta de 1 - 2 zile, deci fara ca boala sa prezinte simptome vizibile.
t.r Fungicidele cu actiune eradicanta sunt cele mai performante,
ele pot opri evolutia unei infectii vizibile. Avand aceasta proprietate, ele au ~i
ac'iune preventiva ~i curativa.
Aceste fungicide opresc extinderea leziunilor ~i formarea sporilor.
Daca fungicidele de contact, preventive, raman doar la suprafata
frunzelor, asigurand protectie numai daca sunt prezente inaintea sosirii
sporilor, fungicidele cu efect curativ ~i eradicant actioneaza ~i asupra
ciupercii patrunse deja in planta. Fungicidele din aceste doua categorii
patrund in planta, fiind local sistemice (nu protejeaza noile cre~teri) sau
sistemice, fiind transportate in intreaga planta, aparand noile frunze.

Trebuie subliniat ca, in practica, se recomanda ca toate fungicidele
sa fie aplicate preventiv, indiferent de modullor de actiune.

36

Alegerea fungicidului ce urmeaza a fi folosit se face in funciie de
situaiia din camp. Grupele de substanie active !iii cateva exemple de produse
comerciale sunt prezentate in tabelul 1.
Daca in campul nostru nu sunt plante 'manate !iii nici la vecini, se
recomanda fungicidele de contact, protectoare.

Fungicide avizate in Romania contra manei cartofului *)
Tabelul nr 1
Fungicide de contact
Oenumirea comercia/a
Bravo
Funouran, Kocide, Champion
Folpan
Allima
Dithane, Vondozeb, Sancozeb
Poliram
Brestan
Antracol
Funqicide sistemice (eradicantel
Golben
Mikal
Ridomil
Patafol
Sandofan
Tatoo
Funqicide de translaminare (local sistemice, curativel
I Curzate, Eauation oro
Acrobat

Substanta activa

Clorotalonil
Compusi pe baza de cupru
Folpet
Fluazinom
Mancozeb
Meliram
Compusi oroanostanici
Propineb
Benaloxil
Fosetil
Metalaxil
Ofurace
Oxadixil
Propamocarb
Cimoxanil
Dimetomorf

• Lista completa a fungicidelor omologate se gase9te in "Codexul produselor de uz fitosanitar
omologate pentru a fi utilizate in Romania" --- 1996

Perioada de proteciie depinde de fungicid, tratamentele fiind repetate
conform recomandarilor inscrise pe eticheta de pe ambalajul produsului.
Toate fungicidele de contact inscrise in Iista oficiala pot fi folosite
atata timp cat nu au fost observate plante atacate de mana.
In condiiiile foarte favorabile pentru mana, deci cu risc mare de
apariiie a bolii, in programul de tratamente preventive pot fi incluse
amestecuri cu 0 componenta sistemic locala ca dimetamorf (Acrobat) sau
cimoxanil (Curzate). Prin faptul ca aceste substanie pi:Hrund in planta,
aciionand !iii asupra infeciiilor facute cu 1 - 2 zile mai repede, cre!iite sigurania
controlului bolii.
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Cand in campurile vecine mana este prezenta, dar nu §i la noi, se
pot continuatr~tam~~tele .cu fungicige de ??nta~t, d~r trebuie urmari.ta foa.~e
atent evolu\ia sltua\lel, mal ales daca condl\"le cilmatlce sunt favorablle boill.
in aceasta situa\ie, pot fi preparate fungicidele sistemic locale.
in situa\ia cand mana a aparut nu numai la vecini, dar §i la noi, se
recomanda a fi folosite fungicide eradicante. Ele sunt amestecate cu
fungicide de contact, in primul rand pentru a preveni selectarea formelor
rezistente la componenta sistemica. Avand doua substante active (de contact
+ sistemice), aceste fungicide inhiba germinarea sporilor ateriza\i pe frunzele
§i foliolele sanatoase, prevenind form_area de noi infec\ii, opresc evolu\ia bolii
deja aparute §i Iimiteaza sporularea. In cazul unor culturi infectate §i a ploilor
frecvente, se vor folosi fungicide cu efect demonstrat de protec\ie a
tuberculilor. Aceasta situatie se intalne§te in a doua parte a perioadei de
vegetatie. Deci ultimele tratamente se vor face cu Altima (fluazinom) sau cu
produse pe baza de staniu (Brestan).
La fel, fungicidele sistemice, prin oprirea sporularii ciupercii, pot
asigura a buna protec\ie a tuberculilor.
Din cele de mai sus reiese ca, la alegerea fungicidelor, trebuie sa
avem in vedere atat proprieta\ile fungicidelor, cat §i situa\ia foarte exacta din
camp.
Alegerea fungicidului in functie de situatia din camp este un pas
important pentru succesul controlului manei, dar nu este suficient.
Fungicidele trebuie aplicate la timp §i corect.

IRIGAREA, 0 MAsURA FOARTE EFICIENTA DE CRE$TERE
A PRODUCTIEI
LA CUL TURA CARTOFULUI
,
Dr. ing. Sigismund lano§i, I.C.P.C. - Bra$ov
Cartoful, ca 0 cultura intensiva, poate fi deosebit de rentabila daca se
reGlI.izei3za produc\ii ridicate. Aceste produc\ii pot fi ob\inute, insa, numai
langa soi §i material de plantat de calitate, se asigura §i 0 serie de
de produc\ie, cat mai aproape de optim, respectiv in concordanta
ceriintplp plantelor. Apa este unul dintre cei mai importanti factori de
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HPtie , care, daca nu este asigurata In mod corespunzator, poate Iimita
rnic.productia. Cerintele fata de apa ale cartofului se refera atat la
titatea totala pe care 0 consuma, cat §i la aprovizionarea continua §i
8rma In timpul perioadei de vegetatie.
Cantitatea totala de apa pe care 0 consuma cultura de cartof este
rigsa intre cca. 4.500- 7.500 me I ha, In funct ie de soi (Iungimea
8fldei de vegetatie), zona (conditii climatice, sol, gradul de aprovizionare
flga/ al solului) §i conditiile tehnologice (vigoarea plantelor, integritatea
jului, etc).
Soiurile timpurii, cu 0 perioada de vegetatie mai scurta, consuma
~..500 - 5.500 mc apa I ha, iar cele semitardive §i tardive intre 6.500 ~9mc I ha. Nivelul productiilor obtinute, la fiecare grupa de soiuri, este
~direct proportional cu cantitatea de apa consumata. Pe langa consumul
"18 a, nivelul productiei este influentat mult §i de condit iile tehnologice
urate.
Cantitatea mare de apa de care are nevoie 0 cultura de cartof se
.i.ca in primul rand prin faptul ca, pentru a produce 1 tona de tuberculi,
necesare 90 - 160 mc apa I ha, iar pentru a produce 1 kg de sUbstanta
t~, planta consuma 450 - 600 Iitri de apa. La 0 product ie de cca. 35 to /
antitatea totala de substanta uscata (din tuberculi, frunze, tulpini §i
Cini) ajunge la 15 to I ha. Un cuib de cartof, In timpul perioadei de
tfltie , are nevoie de peste 100 - 140 Iitri de apa, iar pentru 0 zi de cca. 1 rio
Cel mai intens consum de apa are loc In perioada de formare §i de
t~rea tuberculi.lor. In aceasta perioada, daca se asigura apa suficienta,
rpl mediu zilnic de productie poate atinge valori considerabile, dupa cum
r~zinta In tabelul urmator:'
Nr.
dezile

20

300 - 500

200 - 300

100 - 200

60

500 - 800

600 - 1.000

600 - 1.000

50 - 100

200 - 300

400 - 600

36,2 _58,5

42,0 - 69,0

46,0 - 76,0

La. soiurile. timpurii se iau In considerare 5 zile; la cele semitimpurii §i
iar la soiurile tarzii 20 de zile.
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Valorile minime prezentate in tabelul de mai sus (atat ca spor de
productie, cat §i ca productie finala tota/a), sunt valabile pentru neirigat, in
conditii tehnologice optime, iar valorile maxime se pot obiine la irigat, in
ace/ea§i conditii tehnologice.
Seceta sau deficitu/ de apa din aceasta perioada pot reduce
considerabil productia.

LUCRARILE DE lNTRETINERE A CARTOFULUI
IN REPUBLICA MOLDOVA
Petru lIiev §i Vasile Botnari,
Inst. Cercetari $tiintifice pentru Porumb §i Sorg, Porumbeni, Chi§inau
Lucrarile de intretinere dupa plantare urmaresc combaterea
buruienilor §i daunatorilor, afanarea solului prin rebilonare §i irigare. Dupa 710 zile de la plantare se efectueaza prima lucrare de distrugere a buruienilor
§i rebilonare. Lucrarea se executa cu cultivatorul KOR-4,2 sau KRN-4,2,
daca cartoful a fost plantat cu ma§ina de 6 randuri. Cultivatorul trebuie
echipat cu rarite de rebilonare ~i cu grape u~oare, care copiaza profilul
biloanelor. Adancimea de lucru intre randuri trebuie sa fie de 12-14 cm.
Tractoarele trebuie sa fie de tipul T-70 S sau cu pneuri inguste.
Aceasta lucrare, efectuata la timp, distruge pana la 80% din buruieni.
Viteza optima de lucru)a rebilonare este de 7 - 8 km / ha.
Peste 0 saptamana lucrarea se repeta (figura de mai jos).
Dupa rebilonare, cu 3 - 4 zile inainte de rasarirea plantelor, se aplica
unul din erbicidelec:uactiune reziduala: Raundup (36%) in doza de 2 - 4 I/ha
sau Sencor (70%)Jndoza de 0,7 - 1,0 kg / ha, cu cantitatea de 400 I solutie
la hectar. Tn perioada de vegetaiie, cand plantele ating 10 - 12 cm ina1iim'e,
se aplica FusiladeSuper (12,5%) in proporiie de 2 - 3 1/ ha.
Este de preferat erbicidul Sencor, deoarece are cea mai buna
se/ectivitate pentrq<icartof, este eficient atat impotriva buruienilor
dicotiledonate anu~I~,Gat §i impotriva unor graminee anuale.
Dintre erbicifj~le noi, la etapa de testare s-a evideniiat Pantera, cu un
efect puternic de diptrugere a buruienilor monocotiledonate. Se aplica in faza
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de 3 - 4 frunze a buruienilor graminee, indiferent de faza de dezvoltare a
cartofului, Tn cantitate de 1,5 1/ ha.
Erbicidele se aplica cu stropitoarea ON-600 sau cu alte tipuri de
stropitori (l?tanga), uniform, pe timp linil?tit.
Dupa rasarire, cand plantele ating 10 - 15 cm Tnaltime, se efectueaza
afanarea solului cu acelal?i agregat, dar fara grape. Urmatoarele afanari se
fac Tn functie de necesitate, pana la incheierea randurilor. Lucrarile de
Tntretinere se executa atunci cand solul este la umiditatea optima, cand nu se
taseaza, nu se lipel?te de organele active, de roti, nu formeaza bulgari.

2

3

4

Lucrari de fntretinere a cartofului:
1-2 pana la rasarire; 3-4 dupa rasarire.

Un rol foarte important Ie revine, de asemenea, lucrarilor de protectie
contra daunatorilor cartofului. Capacitatea de daunare a gandacului din
Colorado deriva din faptul ca este foarte rapace, poate dezvolta pana la 3
generatii pe an, este foarte prolific, 0 femela poate depune pana la 2.5003,000 oua pe sezon.
Toate stadiile de dezvoltare ale gandacului sunt daunatoare, mari
consumatoare ale foliajului plantei pana la distrugerea completa. Cele mai
periculoase sunt stadiile de larvare III l?i IV, care consuma zilnic Tntre 1.500 2,000 mm 2 de frunza,
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Pentru ca tratamentele de combatere a gElndacului din Colorado
atinga scopul, 5e recomanda ca primul tratament sa fie efectuat contra
gimdacilor adul\i hibernan\i, daca densitatea acestora depa~e§te Iimita de
1 gandac I 2 - 3 plante. Urmatorul tratament se va aplica la apari\ia larvelor
din genera\ia I a daunatorului, momentul optim fiind atunci cand in cultura
predomina larve tinere, stadiile I - II. Acest interval se recomanda pentru ca
larvele in stadiile mici sunt mai sensibile la ac\iunea insecticidului.
Nerespectarea momentelor optime de protectie a cartofului nu va
avea drept rezultat protectia plantelor §i crearea conditiilor optime de
dezvoltare a culturii.
5a-~i

Trebuie mentionat ca gandacul din Colorado dobande§te u§or
rezistenta la preparatele chimice. Din aceste motive, in ultimii ani, s-a redus
considerabil eficienta insecticidelor, indeosebi din grupa peritroizilor (Decis,
Karate, Fa5tac, Sumi-alpha, $erpa, etc.)
Prin urmare, la fiecare dintre urmatoarele tratamente se recomanda
sa se schimbe insecticidul.
Pentru combaterea gandacului din Colorado se recomanda unul din
urmatoarele preparate: Zolone - 1,4 - 2,0 II ha, Actellic - 1,5 II ha, Volaton 0,2 - 0,3 II ha, Victenon - D,S II ha, Arrivo - D,S II ha, Regent 25 - 0,5 - 0,64 I
I ha, Actra - 0,05 - 0,07 kg I ha.
Un efect satisfacator pe parcursul intregii perioade de vegetatie
asigura insecticidele Rimon ~i Nomolt in cantitate de 0,25 I I ha, utilizarea
carora, pana la apari\ia primelor larve blocheaza sinteza hitinei §i trecerea
daunatorului dintr-o frunza in alta. Insecticidele se aplica cu ma§inile de
stropit OP-2000, ON-600,OP$-15.
AI\i daunatori ai cartofului sunt "viermii sarma" §i viermii albi
(carabu§i, greieri). Pagubele produse se datoreaza larvelor acestor specii de
daunatori. Ei sapa galerii in tuberculi §i ii depreciaza calitativ. in acela§i timp,
se favorizeaza instalarea diver§i1or agenti patogeni, care provoaca, in final
putrezirea tUberculilor, ceea ce conduce la pierderi de pElna la 50%.
Combaterea viermilor se realizeaza prin masuri agro-fitotehnice
(aratura adanca, asolament, fertilizarea cu azotat de amoniu, lucrarea
repetata a terenului).
2
Daca numarul sarmarilor depa§e§te 3 - 4 larve 11m este necesara
combaterea chimica a acestora prin administrarea insecticidelor granulate pe
parcursul anilor premergatori cartofului.
1
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Cu parere de rau, in lista "Preparate/or chimice §i bi%gice de
protectie §i stimu/are a cre§terii p/a~te/or" nu este fnregistrat nici un insecticid
de combatere a acestui daunator. In alte tari, indeosebi in Romania, contra
sarmarilor sunt utilizate pe larg urmatoarele insecticide:
• Vydate 10G, in doza de 17,5-20 kg/ha;
• Furadan 10G, in doza de 20 kg/ha;
• Furadan 5 G, in doza de 40 kg/ha;
• Counter 5G, in doza de 40 kg/ha,
Preparatele se administreaza la pregatirea patului germinativ, inainte
de semanat sau concomitent cu semanatuL
Dar este mai rational ca insecticidele sa fie aplicate pe parcursul
anilor premergatori cartofuluL
Dupa cum s-a mentionat mai sus, nivelul productiei este determinat
de lungimea perioadei in care foliajul este verde, Acest lucru depinde de
multi factori, cum ar fi: gradul de virozare a materialului plantat, apa, hrana,
soiul, dar cea mai brusca intrerupere a vegetatiei §i a activitatii de acumulare
a productiei 0 face mana prin distrugerea foliajuluL
Cel mai important element care influenteaza evolutia bolii este
vremea umeda, ploioasa din lunile iunie §i iulie, inclusiv august, pentru
soiurile semitardive, Aceste ploi, in ambianta cu temperatura medie a aerului
de 18 - 25°C nu numai ca pot distruge cultura in 2 - 3 zile, dar §i impiedica
tratamentele sau reduc eficacitatea lor. Dar, totu§i, se considera ca un
tratament facut in conditii improprii: foliaj umed, ploaie iminenta, teren umed,
este mai bun decat lipsa unui tratament
Pentru combaterea bolilor §i mai ales a manei (Phytophtora
infestans) §i Maczosporiozei (Alternaria Solani) se aplica fungicidele Acrobat
MZ,69% (2,5 kg/ha), Avixil,70% (2,5 kg/ha), Ridomil MZ,72% (2,5 kg/ha),
Sandofan 2,5% (1 kg/ha), Tanos (0,6 kg/ha), Eficienta este maxima numai in
cazul tratarii culturii la apariiia primelor focare de mana, Orice intarziere
cauzeaza pagube irecuperabile,
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Calioful, aliment de baza pentru populatia tarii noastre §i a unei parti
insemnate din populatia planetei (Iocul al II-lea in lume dupa cereale),
reprezinta una dintre cele mai profitabile culturi, cu conditia valorificarii
corespunzatoare a productiei obtinute.
La nivelul tarii, suprafetele cultivate cu caliof, in perioada 1990 1999, au fost cuprinse intre 230 - 265 mii ha, cu tendinta de reducere u§oara
a acestora. Productii1e medii obtinute in pericada de mai sus au fost intre 11
§i 14 to / ha. 0 parte insemnata, insa, a producatorilor de cartof, dintre cei
care produc pentru piata, realizeaza in medie productii de 16 - 24 to / ha, §i
chiar mai mult.
Nivelul relativ redus al productiilor medii obtinute se datoreaza, in
principal, insuficientei resurselor financiare pentru aplicarea corecta a
tehnologiilor, in cazul celor care produc pentru piata, dar §i necunoa§terii
tehnologiei de cultivare a cartofului de catre cei care produc pentru consumul
propriu.
Insuficienta resurselor financiare pentru asigurarea la optim a bazei
tehnico-materiale (cartof samanta, ingra§aminte, pesticide, etc.) este, printre
altele (credite inrobitoare din partea bancilor), §i rezultatul Iipsei unui sistem
organizat de valorificare a productiei. De§i in cadrul Bursei Universale
Bra§ov, in anul 1994, a fost infiintata, cu sprijinul Federatiei Cultivatorilor de
Cartof din Romania, Bursa Cartofului, aceasta nu functioneaza, tot ca urmare
a lipsei unui sistem autorizat juridic de valorificare a cartofului. Federatia
Cultivatorilor de Cartof din Romania, ca organizatie profesionala, §i S.C.
"Solanum", ca societate comerciala a Federatiei, nu au reu§it, cel putin pana
in prezent, sa sprijine in suficienta masura valorificarea productiei de cartof
obtinuta de catre membrii organizatiei.
Aderarea in perspectiva a Romaniei la Uniunea Europeana, aceasta
implicand §i disparitia barierelor vamale, impune cu prioritate asigurarea
competitivitatii produ5ului CARTOF (costuri mai reduse de productie), cat
§i alinierea la standardele comunitare privind calitatea §li circulatia
acestuia.
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Concentrarea atentiei producatorilor de cartof in direciia modernizarii
tehnologiei de cultivare, pentru realizarea unor productii mari, de calitate ~i cu
costuri mai red use, reclama degrevarea acestora de povara valorificarii.
Valorificarea productiei trebuie sa fie incredintata, cum de altfel se
procedeaza in toate tarile comunitare, unor structuri organizatorice ale
producatorilor agricoli, autorizate juridic, dar separate de ace~tia cooperative de valorificare a cartofului.

Cooperatia in tara noastra §i pe plan mondial
Cooperatia, ca mod de colaborare in productia agricola, are rMacini
adEmci.
in Romania, padurea satului, ima~ul satului, cre~terea in comun a
vitelor se practicau inca din cele mai vechi timpuri. Cooperatia de
aprovizionare, indeosebi la sate, s-a dezvoltat in perioada dintre cele doua
razboaie mondiale, dupa modele din tarile Europei de Vest.
in Danemarca, comunitatile rurale s-au organizat in jurul bisericilor.
in secolul al XII-lea existau cca. 1.'200 - 1.300 de astfel de comunitati. in anul
1920 sistemul cooperatist danez era complet dezvoltat; in fiecare sat exista 0
cooperativa de aprovizionare ~i un magazin de desfacere. in prezent, in
Danem\3rca exista 501 de societati cooperatiste de valorificare a productiei,
prin care se comercializeaza:
• 90% din productia de lapte (din totalul de 1.100 laptarii,
80% sunt laptarii cooperative);
• 90% din porcii taiati (12 milioane de porci anual);
• intreaga productie de oua, prin a~a-numitul "Iant al
oualor" (colectare, control, triere, ~tampilare, ambalare,
distribuire).
in OIanda, spre deosebire de restul tarilor comunitare, toate
cooperativele sunt specializate. Fiecare fermier este membru la cel putin trei
- patru cooperative (credit, aprovizionare, prelucrarea sfeclei de zahar,
producerea cartofului, producerea legumelor ~i fructelor, desfacerea florilor,
zootehnice, etc.).
in Franta, exista forme foarte variate de organizare a agriculturii ~i
anume: grupe de exploatare in comun, grupe de producatori, cooperative ale
agricultorilor, societati-cooperative agricole, cooperative de comercializare,
cat ~i uniuni ~i federatii de cooperative organizate pe ramuri, avand ca scop
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in Germania, cooperativele dateaza din anul 1846 sub forma
diferitelor "asociatii de productie".
Tn prezent, prin cooperativele de aprovlzlonare §i desfacere
pentru agricultura se comercializeaza 60% din ingral}amintele chimice, 70%
din pesticide, 66% din nutreturile combinate, 35% din mal}inile ~i utilajele
agricole, etc.
Prin cooperativele de productie ale fermierilor se realizeaza 40%
din productia de furaje, 75% din productla de lapte, 85% din productia de unt,
71 % din productia de branzeturi, etc.
De asemenea, exista cooperative de export - import. 85% din
exportul in tari1e comunitare ~i 72% din importul din tarile comunitare se
realizeaza prin aceste cooperative ale producatorilor agricoli.

Necesitatea §i scopul asocierii produc,Uorilor de cartof
Agricultura constituie ramura de baza a economiei romanel}ti datorita
conditiilor de favorabilitate ecologica (sol, c1ima) obtinerii unei diversitati mari
de produse agro-alimentare, existentei unui corp de speciali~ti competenti ~i
harniciei lucratorilor. Se impune insa, ca 0 conditie fundamentala,
modernizarea productiei ~i organizarea unor structuri de valorificare
corespunzatoare a acesteia.

Scopul organizarii cooperativelor agricole, in cazul nostru a
cooperativelor de valorificare a cartofului, are doua componente, ~i
anume:

I. de reglare a pietei cartofului, la nivel national, prin corelarea
ofertei cu cererea, pentru evitarea risipei de resurse;

II. de valorificare integrala a productiei, la nivelul fiecarui
producator.
Corelarea ofertei cu cererea de cartof, printr-o programare a
productiei, §i respectiv a suprafetelor cultivate, este posibila numai prin
asocierea cultivatorilor in cooperative, gruparea acestora la nivel de uniuni
judetene, l}i respectiv in Uniunea Nationala, in cadrul Federatiei Cultivatorilor
de Cartof din Romania.
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Prin aceasta planificare a productiei ~i a suprafetelor, ~i respectiv
corelare a ofertei cu cererea, se asigura ~i se creeaza condilii pentru:

» practicarea unor tehnologii performante ~i specifice
scopului productiei;
» valorificarea integrala a productiei, asigurand recuperarea
cheltuielilor efectuate ~i obtinerea unui profit corespunzator Tn vederea
promovarii elementelor de progres tehnic;
» 0 stabilitate a pretului, ~i respectiv a producatorilor;
» dezvoltarea competitiei Tntre producatori, pentru
reducerea costurilor de productie ~i Tmbunatatirea calitatii;
» asigurarea competitivitatii produsului pe piata interna ~i
europeana.
Asocierea producatorilor de cartof Tn cooperative va asigura cadrul
organizat ~i juridic pentru realizarea Tn comun ~i a altor actiuni benefice
pentru fiecare fermier, ~i anume:

» posibilitatea gruparii suprafetelor cultivate cu cartof Tn
anumite parti ale hotarului localitatilor, ~i deci 0 monitorizare mai u~oara a
procesului tehnologic;
» asigurarea spatiilor de izolare, Tn cazul loturilor semincere,
~i respectiv a Tmbunatatirii calitatii cartofului de samanta prod us;
» posibilitatea constituirii unor unitati tip "service", cu
echipament tehnic specific culturii cartofului ~i de mare randament;
» .construirea unor depozite de pastrare a cartofului, cu
instalatii de conditionare, pentru practicarea unui comert modern, Tn conditiile
respectarii legislatiei privind standardele de calitate ~i circulatie a produsului;
» asigurarea necesarului de cartof samanta din soiuri mai
productive, specifice scopului productiei.
in aceasta directie, este posibila, la nivel national, organizarea unui
sistem piramidal de producere §i contra~tare a cartofului pentru
samanla (anexa 1). intre producatorii de cartof samanta ~i cei de cartof
pentru consum vor putea fi stabilite relatii contractuale de lunga durata.
Loturile semincere, de unde va fi procurat materialul biologic, vor putea fi
astfel vizitate Tn timpul perioadei de vegetatie.
Prin aceasta va spori interesul atat a producatorilor de cartof
samanta, pentru respectarea tehnologiei specifice, cat ~i a producatorilor de
cartof pentru consum, pentru modernizarea tehnologiilor de cultivare.
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Organizarea producatorilor de cartof Tn cooperative de valorificare a
cartofului trebuie sa aiba la baza principiile democratice practicate In tarile
comunitare (anexa2).
Federatia Cultivatorilor de Cartof din Romania, ca organizatie
profesionala a producatorilor agricoli, Tn baza obiectivelor din Statutul
organizatiei, a luat initiativa organizarii acestor structuri de valorificare a
productiei de cartof.
Este necesar, Insa, un sprijin corespunzator din partea Ministerului
Agriculturii §i Alimentatieit §i respectiv din partea Guvernului Romaniei,
pentru realizarea acestor structuri.
in acest scop, F.C.C.-R. t In baza statutului §i a Ordonantei
Guvernului nr. 55 I 30 ianuarie 2000, cat §i a importantei cartofului pentru
economia nationala, Consiliul de Administratie a solicitat avizarea F.C.C.-R.
ca organizafie inter-protesionala pentru produsul cartot §i abilitarea
acesteia pentru urmatoarele activitafi:
of:!

avizarea autorizarii producatorilor de cartof pentru piata;

of:! avizarea acordarii de licente comerciantilor de cartof,
inclusiv pentru importul §i exportul acestuia;
of:! elaborarea strategiei de dezvoltare a productiei de cartof
Tn Romania;
of:! masuri de reglare a pietei produsului cartof pentru
corelarea ofertei cu cererea, pentru evitarea risipei de resurse,
asigurarea stabilitatii productiei §i producatorilor, inclusiv pentru
preluarea surplusului §i valorificarea rationala a acestuia,
sprijinirea producatorilor In cazul deficitului din cauze obiective;
of:! elaborarea de acte normative §i propuneri care sa
stimuleze §i protejeze producatorii, transportatorii, depozitarii §i
comerciantii de cartof;
of:! initierea §i spnJlnlrea masurilor de organizare
producatorilor de cartof In cooperative de valorificare.

a

Abilitarea F.C.C.-R. pentru monitorizarea productiei de cartof va
conduce la sporirea prestigiului organizatiei, cat §i a posibilitatilor de
interventie In dezvoltarea productiei de cartof a Romaniei, §i respectiv a
fiecarui fermier producator de cartof, membru al Federatiei.
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Anexa 1

SISTEM (PIRAMIDAL) DE CONTRACTARE (a cartofului pentru
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cercetare autorizata;
• AlIi producatori autorizali
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cartofului pentru samanla.
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• Producatori autorizali in
producerea cartofului pentru
samalJ\a din zone foarte
favorabile.

III
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producerea cartofului pentru
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BENEFICIARI:Producatori de cartof consum, comerci;;m\i pentrucart9rS.~n1an\a, al\i
.
beneficiari interni sau externi
. '" ..
• Diferen\a reprezinta declasari, pierderi, pastrare, utilizare proprie, alte destina\ii (consum).
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Anexa 2

PRINCIPII

.

in organizarea ~i activitatea producatorilor de cartof
- membrii ai F.C.C.-R
SPECIFICARE

SCOP - DOMENIU

• AUTONOMIE DEPLINA

- autonomia producatorilor ~i
cooperativelor (pentru evitarea
monopolului ~i dezvoltarea
competiiiei - progresului)

• COOPERARE

- asigurarea bazei tehnico-materiale;
- folosirea echipamentului tehnic
specific;
- promovarea elementelor de progres ( schimburi de experienia,etc.);
- valorificarea produciiei.

• SOLIDARITATE

-respectare Legislaiiei specifice;
-respectarea Statutului ~i a hotararilor
luate;
.
-respectarea preiurilor negociate.

• CALITATE
(Marca producatorului)

• PROTEJAREA MEDIULUI
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. - calitatea produsului cartof (samania,
consum,etc.)

-tehnologii specifice, nepoluante,etc.

· Pentru sustinerea intereselor membrilor, PASEGES este membru al
diferitelor organizatii' europene §i internationale §i anume:
o Alianta Internationala a Cooperative/or (I.C.A.);
o Federatia Internaiiona/a a producatorilor Agricoli (I.F.A.P.);
o Confederatia Internationala a Creditului Agricol (C.I.CA);
o Confederatia Europeana a Agriculturii (C.EA);
o Comitetul General al Agriculturii Cooperatiste (C.O.G.E.CA);
o Comitetul Organizatiilor Agricole Profesionale (C.O.PA);
o Centrul European pentru Industrie §i Dezvoltarea Fermelor §i Vieiii Rurale
(C.E.P.F.A.R.), cat §i alte organizaiii (tutun, sfeela de zahar, citrice, lapte).
Fondarea PASEGES In anul 1985 a avut un rol deosebit pentru
reorganizarea formelor asociative (cooperative) pentru valorificarea produselor
agricole, sustinerea intereselor producatorilor agricoli la nivel national prin
pastrarea unei legislatii care a sprijinit formele asociative din agricultura, cat §i
sustinerea intereselor producatorilor agricoli la nivel european. In prezent, numai
3% din fermieri platesc impozit pe venitul agricol, deoarece venitul sub 6.000
USD/an nu se impoziteaza, iar 2/3 din veniturile producatorilor agricoli din Grecia
provin din subventii alocate de UE.
Avand In vedere dificultatile pentru valorificarea productiei agricole, care
apar uneori §i la valorificarea cartofului, consideram ca organizarea unor forme
asociative,. dupa modelul / statutul cooperativelor din Grecia §i practic din toate
tarile membre ale U.E., poate conduce la valorificarea eficienta a productiei
agricole, respectiv a productiei de cartof, In interesul producatorilor agricoli din
Romania.
In acest sens, se impune promovarea unei legislatii care sa stimuleze
organizarea formelor asociative (poate sub denumirea de asociatii) pentru
valorificarea productiei agricole pe domenii de activitate.

RETETE
CULINARE
,
Prof. Domnica Draica, I.C.P.C. -

Bra~ov

cartofii noi. Pe langa reietele tradiiionale, va propunem una care
placere sa 0 Incercaii.
~'-!-':::::t.::::.o~/e:..." (din bucataria franceza)

sc 50 gr de unt Intr-o cratita din fonta. Se adauga cartofii noi
i}aiat i felii, plus doua cepe tocate. Se sareaza, se adauga 90 §.i se fierbe fara a se amesteca pana compozitia se rumene§te.
mleta §i se serve§te cu patrunjel verde tocal. Se poate folosi §i
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