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str. Fundăturii 2, 2200 Braşov, România
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Pe baza cercetărilor şi a unei experienţe
de lungă durată vă oferă:
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Crează şi promovează noi soiuri de cartof;
Produce şi livrează cartof pentru sămdnţă din categorii
biologice superioare (material clonal, BSE şi SE);
Elaborează şi promovează tehnologii moderne de cultură;
Produce şi livrează seminţe de. cereale şi material biologic
valoros pentru creştereacurcilorşi bovine/ori
Testează şi promovează pesticidele foloSite pentru protecţia
cartofu/ui;
Asigură 'instruirea cultivatorilor de cartof.

Persoane de contact: Dr. ing. Constantin DRAICA - director genera!
Drd. Ghcorghe OLTEANU - director ştiinţific
Drd. Victor FRÂNCU - director tehnic
Ec. Octavian POPA - director cconomic

UNELE REFLECTII PRIVIND CUL TURA CARTOFULUI
IN ZONA DE STEPĂ
Dr. doc.

şt.

Matei Berindei

În prima lucrare de zonare a producţiei agricole În România, apărută
În anul 1960, sub coordonarea Institutului de Cercetări Agronomice al
României (I.CAR.), pentru cartof au fost delimitate 3 zone: zona foarte
favorabilă în depresiunile intra şi intermontane; zona favorabilă În zona
colinară şi zona nefavorabilă În stepa şi silvostepa ţării. Deci, zona de stepă
era considerată ca nefavorabilă pentru cultura cartofului destinat consumului
de toamnă şi iarnă, Însă foarte favorabilă pentru cartoful timpuriu şi cel pentru
consumul din timpul verii.
Pentru consumul de toamnă-iarnă, locuitorii zonelor de stepă şi
silvostepă Îşi asigurau necesarul prin schimb cu porumb. Cultivatorii de cartof
din zona foarte favorabilă, toamna .se deplasau cu căruţele cu cartof În zona
de stepă şi dădeau cartoful pe porumb, kilogram pe kilogram. Din această
cauză, l.CAR. a dezvoltat lucrările privind cultura cartofului de toamnă În
zona de stepă începând cu anul 1955, la staţiunile de cercetare: Valul lui
Traian din jud. Constanţa, Brăila (atât pe terasă, cât şi În zona Insula Mare a
Brăilei), Mărculeşti din jud. lalomiţa, Studina din jud. Românaşi, Târgu
Frumos din jud. Iaşi, Lovrin din jud. Timiş. Astfel de cercetări au fost
dezvoltate În continuare de Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului Braşov, Începând cu anul 1968, inclusiv problemele de cultivare şi păstrare.
Sinteze ale acestor cercetări au fost publicate În anuarele Institutului de
Cercetare şi Producţie a Cartofului Braşov, cu concluzii deosebit de
interesante.
În primul rând, cartoful pentru consumul de toamnă - iarnă
poate fi cultivat În zona de stepă, dar numai În condiţii de irigare.
Producţiile realizate au fost mari şi economice. Datorită acestor cercetări, În
cadrul economiei planificate s-a prevăzut ca fostele CAP.-uri şi l.A.S.-uri din
zonele de stepă să cultive şi cartof pentru consumul de toamnă, eliminânduse, astfel, cheltuielile cu transportul.
După înfiinţarea staţiunilor de cercetare pentru cartof, asemenea
cercetări au fost dezvoltate la Staţiunea de Cercetare şi Producţie a
Cartofului Tulcea şi mai ales la Staţiunea de Cercetare şi Producţie a
Cartofului Mârşani din jud. Dolj. Aici au fost organizate cercetări pe soiurile
nisipoase la cartoful pentru consumul timpuriu şi de vară şi pe cernoziomuri

pentru cartoful de toamnă-iarnă.
Din acestea rezultă câteva aspecte
deosebit de interesante. În primul rând, cartoful pentru consumul timpuriu
trebuie să se cultive la ţăranii particulari, atât pentru consumul propriu,
cât şi pentru piaţă. Dar şi aceştia numai În condiţii de irigare, deoarece
după recoltarea cartofilor se cultivă legume pentru toamnă. De asemenea,
cartotlll pentru consumul de toamnă-iarnă nu poate fi cultivat decât În
condiţii de irigare. Pentru aceasta a fost elaborată tehnologia de cultivare a
cartofului, subliniindu-se În mod deosebit restricţiile.
Important de subliniat este faptul că s-au rezolvat şi aspectele
legate de păstrarea cantităţilor mici de cartof pentru sămânţă la micii
producători. Deci consumul mare de energie la depozitele frigorifice poate fi
mult redus printr-o organizare specifică.' S-a experimentat şi s-au obţinut
rezultate pozitive privind Înmulţirea cartofului pentru sămânţă timp de un an
În zona de stepă, dar numai la soiurile rezistente la stres hidric şi termic, În
condiţii de irigare perfectă şi păstrare la frig. De aici a apărut ideea
cercetării rezistenţei soiurilor la stresul termo-hidric din zona de stepă.
Astfel de cercetări au arătat că În procesul testării soiurilor şi al omologării
să nu fie admise la Înmulţire decât liniile şi soiurile rezistente sau
mijlociu rezistente la stresul termo~hidric. De aceea, apare necesitatea
creării soiurilor de cartof pe scopuri de producţie şi zone de cultură.
Toate aceste realizări ale muncii de cercetare au avut şi au un
rezultat deosebit de important. Practic nu mai există locuitor din zona de
stepă care să nu cultive cartof. Mai apare o necesitate: punerea În funcţiune
a mijloacelor de irigare pentru suprafeţe mici. De asemenea, aspectele
legate de organizarea În asociaţii familiale şi societăţ! comerciale. Deci
aspecte de finisare.
.

CULTURA CARTOFULUI LA S.C. AGROINDUSTRIALĂ
"UNIREA" S.A. • MĂNĂSTIREA~ JUD. CĂLĂRAŞI
Ing. Vasile Ţup, Director S.C. Agroindustrială "Unirea"
Mănăstirea, jud. CăIăraşi
La societatea comercială "Unirea" - Mănăstirea din judeţul CăIăraşi,
societate Înfiinţată În anul 1990 pe fostul lAS. Mănăstirea, cultura cartofului
a apărut În jurul anilor 1950, când, În cadrul G.A.S.-ului recent Înfiinţat pe
terenul fostelor domenii ale coroanei, au fost aduşi muncitori saşi din Ardeal.
2

Experienţa
recunoscuţi

acestora a prins repede rădăcini În zonă, mai ales când bulgarii, '
legumicultori, reprezentau un procent apreciabil În ponderea

populaţiei.

Cultura cartofului s-a extins ulterior odată cu Înfiinţarea În cadrul
I.A.S,-ului a trei ferme legumicole, unde conducerea de la acea dată a
Trustului lAS. judeţean a impus cultura cartofului timpuriu destinat, în
principal, exportului în U,RS.S, Prin dotarea tehnică adecvată şi trimiterea la
specializare a şefilor de ferme, s-a implementat rapid în conştiinţa oamenilor
locului dragostea de această cultură absolut deosebită În economia societăţii
noastre,
Acest lucru este demonstrat de dinamica În timp a suprafeţelor
cultivate dar şi a producţiilor obţinute.
Dacă la înfiinţarea fermelor legumicole în anul 1965 se cultivau iOha
cu cartof, în anul 1989 se ajunseră la 100 ha, iar anul acesta cultivăm 220 ha
cu cartof şi, pe măsură ce vom completa baza tehnico-materiaIă, intenţionăm
să ajungem rapid la 400 ha,
Atuurile noastre în extinderea culturii cartofului sunt: experienţa
specialiştilor, a celorlalte categorii de salariaţi care concură la realizarea
procesului tehnologic, cât şi condiţiile existente: solul uşor pe care îl
exploatăm; baza tehnico-materială de care dispunem, din care cele 10
echipamente de udare "REISTAR", produse de firma BAUER, se află la loc
de frunte.
Cu aceste echipamente realizăm irigarea la parametri calitativi
excepţionali a 24 ha pe zi, ceea ce pentru zona pedoclimatică În care ne
aflăm este esenţial în obţinerea unor producţii care să facă rentabilă cultura
de cartof.
.
Atunci când am afirmat că realizăm un irigat de calitate excepţională,
ne-am gândit la faptul că aceste instalaţii dispersează apa pe sol prin
pulverizare nu prin aspersie, diminuând foarte mult tasarea solului, ceea ce la
cultura cartofului este deosebit de important; se evită băltirile, ceea ce este
cel puţin tot atât de important; iar aspectul economic al folosirii acestui sistem
de irigat este evident dacă arătăm că în sistemul "clasic" al irigatului, cu aripi
de udare din aluminiu şi cu aspersoare, se consumau pentru norma de 500
m.c. pe ha aproximativ 90 kw, în vreme ce cu aceste instalaţii se realizează
un consum de 30 kw.
Tot la capitolul "atuuri" putem evidenţia existenţa spaţiilor de încolţire a
materialului de plantat. Prin încolţirea unei treimi din materialul de plantat
realizăm o eşalonare a recoltării cartofului, acoperind astfel o perioadă lungă
de timp În care valorificăm producţia, astfel încât nu s-a întâmplat nici o dată
să nu avem desfacere la produs,
3

· Tot la acest capitol 'nu trebuie neglijat nici aspectul pur tehnic al
problemei. Prin folosirea materialului de plantat încolţit, înfiinţarea culturii în
luna martie, forţarea prin irigat şi fertilizat a creşterii şi dezvoltării acesteia,
reuşim să aducem cultura la maturitatea de recoltare înainte de 10 - 15 iulie,
când în zonă se instalează canicula, realizând astfel sporuri importante de
producţie.

Determinarea noastră în ce priveşte extinderea suprafeţei cultivată cu
cartof este impusă nu numai de tradiţie, ci şi de baza materială de care
dispunem, ce îmbracă aspecte mult mai pragmatice, impuse de economia de
piaţă.

Rentabilitatea culturii cartofului.

În anii care s-au scurs după 1990, doar cultura de grâu s-a apropiat
cât de cât, ca nivel al rentabilităţii, de cultura cartofului. În 1999, la cultura
grâului s-a realizat un profit de 550.000 lei pe ha, la cultura cartofului
1.600.000 lei, în vreme ce la porumb, floarea soarelui, soia, profitul nu a
trecut de 100.000 lei pe ha.
Nivelul cifrei de afaceri.

În anul 1999, din activitatea de pe cele 3.840 ha am realizat o cifră
de afaceri de 25 miliarde lei, din care pe 90 ha cartof peste 3 miliarde lei. Prin
Comparaţie, pe hectarul de cartof am realizat o cifră de afaceri de peste 33
de milioane lei, în vreme ce la celelalte culturi am realizat cca. 6 milioane pe
hectar.
Ritmicitatea realizării fondurilor băneşti.
Dacă banii de pe grâu, porumb, floarea soarelui, soia au apărut abia
din septembrie către sfârşitul anului şi de multe ori chiar în anul următor,
banii obţinuţi din cultura cartofului încep să "curgă" încă din luna iunie, ritmic,
pe măsura Iivrărilor, fapt ce ajută enorm în buna desfăşurare a activităţii
societăţii, începând cu plata la timp a salariilor şi terminând cu aprovizionarea
cu cele necesare desfăşurării procesului de producţie. În anul 1999,
începând cu data de 10 iunie şi până la 25 septembrie, am încasat zilnic
sume cuprinse între 15 -50 milioane lei, realizând recorduri de peste 100
milioane.
Un alt aspect deosebit de important al problemei îl reprezintă
folosirea eficientă a forţei de muncă pe o perioadă cât mai lungă din an.
Astfel, începând din luna ianuarie, deci în extra-sezon şi până în aprilie,
folosim salariaţii la lucrări specifice încolţirii cartofilor şi ulterior la plantarea
cartofilor încolţiţi. Acest lucru ne permite să asigurăm oamenilor venituri
ritmice de care au atâta trebuinţă.

4

Toate aspectele prezentate au determinat ca in cadrul societăţii
noastre, dar şi in localitatea Mănăstirea şi cele invecinate, cartoful să fie
considerat un adevărat rege al culturilor agricole.

SOIUL - FACTOR IMPORTANT ÎN REALIZAREA UNOR
PRODUCTII
, MARI ÎN CONDITII
, DE IRIGARE
Or. ing. Ioan Bozeşan~
Şefullaboratorului

de ameliorare -I.C.P.C.

Braşov

Pentru ca o cultură de cartof să fie rentabilă, prin realizarea de
mari, este necesar să se aleagă un soi corespunzător pentru zona
respectivă, să se folosească un material de plantat de foarte bună calitate şi
să se asigure cât mai aproape de optim factorii de producţie (sol, apă,
temperatură, ingrăşăminte, etc.).
Datorită importanţei cartoful~i, in special in alimentaţia oamenilor,
acesta se cultivă in toate zonele ţării. In ultimii ani se constată o extindere a
culturii cartofului in zonele de stepă şi silvostepă, situate la câmpie sau in
zone colinare joase, cu perioade lungi de secetă şi cu temperaturi ridicate de
o
peste 25 - 30 C, mai ales in perioada de creştere intensă şi acumulare a
producţii

producţiei.

Extinderea culturii cartofului in zonele de stepă şi silvostepă, foarte
favorabile producerii cartofului pentru consum extratimpuriu, timpuriu şi de
vară, necesită cultivarea de soiuri rezistente la stres hidric şi termic, pentru
că, in condiţiile respective, apa şi temperatura devin factori limitativi in
realizarea producţiei. Soiul de cartof constituie un factor important in
realizarea unor producţii mari şi rentabile, dar mai ales sigure.
Cercetările efectuate in reţeaua Institutului de Cercetare şi
Producţie a Cartofului (I.C.P.C.) - Braşov, coordonate de Dr. ing. Sigismund
lanoşi, au demonstrat că, indiferent de grupa de precocitate a soiului cultivat
(timpuriu, semitimpuriu, semitârziu sau târziu), aplicarea irigării aduce mari
sporuri de producţie.
Astfel, in condiţii de irigare, soiurile timpurii realizează sporuri medii
de producţie de 61,6%, soiurile semitimpurii şi semitârzii 64,3%, iar soiurile
târzii 65,2%.
5

VoI. 10 •. nr.3 . •. iulie -septembri.e 2000

Deci, În condiţii de irigare, soiurile de cartof Îşi manifestă mult mai
evident capacitatea biologică de producţie.
Experienţele efectuate la Staţiunea de Cercetare şi Producţie a
Cartofului (S.C.P.C.) - Mârşani, jud. Dolj, de către Ing. M. Săninoiu, cu soiuri
de cartof, În vase de vegetaţie, la diferite plafoane din LUA, au arătat că
soiurile respective reacţionează foarte diferit, atât la un plafon normal de
irigare de 70% din LUA, cât şi la un plafon minim de irigare de 30% din
LUA (stres puternic), după cum urmează:
1. La 70% din I.U.A. (plafon normal de irigare):

SOIUL
OSTARA
ROCLAS
RUNICA
CHRISTIAN
BRAN
BÂRSA
RENE
CIBIN
JAERLA
DESIREE
TEO
RUSTIC
NANA
CRISTELA
TITUS

PRODUCTIA RELATiVĂ (%) FATĂ DE MARTOR:
OSTARA - (100%)
DESIREE - (100%)
a) Soiuri timpurii şi semitimpurii
100,0
96,9
115,6
119,4
106,3
109,7
115,6
110,4
104,7
108,1
87,1
84,4
116,1
112,5
109,4
112,9
129,0
125,0
b) Soiuri semitârzii
100,0
103,2
129,0
125,0
107,8
111,3
109,4
112,9
112,5
116,1
101,6
98,4

Rezultatele confirmă că, la un plafon normal de irigare (70% din
LUA), soiurile verificate sunt superioare soiurilor martor pentru grupa de
precocitate respectivă (Ostara pentru soiurile timpurii şi semitimpurii şi
Desiree pentru soiurile semitârzii). De asemenea, s-a constatat că, dacă
cultura nu este destinată producerii de cartof extratimpuriu sau timpuriu,
pentru realizarea de producţii mai mari, poate fi folosit un soi semitimpuriu şi
6

chiar semitârziu, însă trebuie avute în vedere inputurile care apar datorită
lungimii perioadei de vegetaţie, în primul rând aprovizionarea cu apă şi
ritmicitatea udărilor, cunoscându-se că un soi timpuriu-semitimpuriu
consumă cca. 4.500 - 5.500 m.c. de apă, iar un soi semitimpuriu~semitârziu
consumă cca. 6.500 ~ 7.500 m.c. de apă (în funcţie de soi, temperatură,
precipitaţii, zonă, etc.)
2. La 30% din I.U.A. (condiţii de stres)

SOIUL
OSTARA
ROCLAS
RUNICA
CHRISTIAN
BRAN
BÂRSA
RENE
CIBIN
JAERLA
DESIREE
TEO
RUSTIC
NANA
CRISTELA
TITUS

PRODUCTIA RELATiVĂ %) FATĂ DE MARTOR:
DESIREE - (100%)
OSTARA - (100%)
a) Soiuri timpurii şi semitim Jurii
132,5
100,0
105,7
140,0
101,9
135,0
109,4
145,0
100,0
75,5
110,0
83,0
84,9
112,5
113,2
150,0
115,1
152,5
b) Soiuri semitârzii
75,5
100,0
102,5
77,4
111,3
147,5
105,7
142,5
122,5
86,0
107,5
81,1

S-a constatat că majoritatea soiurilor verificate se comportă mai
bine la stres faţă de soiurile martor. Dintre soiurile timpurii şi semitimpurii
s~au evidenţiat următoarele: Christian, Roclas, Cibin şi Jaerla, iar dintre
soiurile semitârzii: Rustic, Nana şi Cristela. Este de remarcat că soiurile
timpurii şi semitimpurii se comportă mult mai bine în condiţii de stres şi sunt
recomandate a fi cultivate în zonele unde se întâlnesc astfel de condiţii şi nu
pot fi evitate unele perioade de stres.
Comportarea bună la stres a soiurilor verificate s-a evidenţiat şi prin
producţiile realizate de soiurile respective în condiţii de stres faţă de

7

· producţiile realizate de soiurile martor la un plafon natural de irigare, astfel:
a) Soiuri timpurii şi semitimpurii:
+ soiul Christian a realizat În conditii de stres 93,5% din
producţia soiului Ostara, la un plafon normal d~ irigare;
+ soiul Roclas a realizat 90,3%;
+ soiul Runica a realizat 87,1%;
+ soiul Cibin a realizat 96,8%;
+ soiul Roclas a realizat 90,3%;
+ soiul Jaerla a realizat 98,4%;
b) Soiuri semitârzii:
+ soiul Rustic a realizat În conditii de stres 92,2% din
producţia soiului Desiree la un plafon normal d'e irigare;
+ soiul Nana a realizat 89,1 %;
+ soiul Cristela a realizat 76,6%;
+ soiul Teo a realizat 64,1 %;

Folosirea unui material de plantat corespunzător şi asigurarea cât
mai aproape de optim a factorilor de productie se concretizează prin productii
foarte mari, la limita maximă a capacit~ţii de producţie a soiurilor. î'n
experienţele coordonate de Dr. ing. D. Năstase la S.C.C.A.S.S. Brăila, În
Insula Mare, soiurile verificate au realizat următoarele producţii (media anilor
1996 - 1999):
a) Soiuri tim.purii şi semitimpurii
29,4 to/ha;
+ Ostara
+ Roclas
49,9 to/ha;
+ Christian 64,9 to/ha;
72,4 to/ha;
+ Escort
66,4 to/ha;
+ Agata
+ Kondor
81,0 to/h':1;

b) Soiuri semitârzii:
+ Desiree
42,9
+ Rustic
55,2
+ Sante
54,2
+ Nicoleta
70,6
+ Amelia
80,7
+ Provento
92,1

to/ha;
to/ha;
to/ha;
to/ha;
to/ha;
to/ha;

Concluzii:

* Cartoful, indiferent de zona de cultură şi grupa de precocitate a
soiului, asigură producţii foarte bune În condiţii de irigare;

*

Soiurile de cartof reactionează foarte diferit În conditii de stres
hidric şi termic. Astfel, pentru fiecare zonă şi destinaţie a producţiei, soiul
trebuie ales cu mult discernământ;
8

1:r Producţii mari ŞI sigure, apropiate de capacitatea biologică a
soiului, se obţin prin alegerea unui soi corespunzător pentru zona respectivă,
prin folosirea unui material de plantat certificat şi prin asigurarea cât mai
aproape de optim a factorilor de producţie.

FERTlLlZANTI FOLlARI NOI LA CUL TURA CARTOFULUI
PENTRU CONSUM DE TOAMNĂ - IARNĂ
Ing. Maria

lanoşi, I.C.P.C.~ Braşov

Eficienţa introducerii fertilizării foliare În tehnologia de cultivare a
cartofului depinde În mare măsură de condiţiile de cultură şi de nivelul
tehnologic.
După cum a dovedit-o practica fertilizării foliare până În prezent, pe
această cale se pot obţine sporuri de producţie foarte diferite, multe fiind
cazurile În care aceste intervenţii costisitoare nu determină sporirea
producţiei sau sporurile realizate nu sunt suficient de mari pentru obţinerea
beneficiului scontat.
Toate acestea se datorează faptului că preluarea şi folosirea
substanţelor nutritive prin frunze este puternic influenţată de condiţiile de
creştere, mai ales -de condiţiile climatice. Eficacitatea fertilizanţilor foliari este
mai ridicată În anii ploioşi şi În condiţii de irigare, datorită stimulării asimilării
prin suplinirea rapidă a elementelor fertilizante spălate din frunzele de cartof.

Comportarea îngrăşămintelor foliare la cultura cartofului
(Soiul SANTE, I.C.P.C. Braşov, 1999)

Îngrăşământul
Eeofert 1
0,3%
Bionat
0,2%
FoliomaQ MC 1%
Kristalonplod 1%

Productia Totală
t Duncan
t/ha
a
48
47,6
a
47,5
a
47,5
a

Greutatea Tub.
t Duncan
9
97
ab
91
ab
88
ab
91
ab

Număr.

nr/cuib
8,9
9,4
9,7
9,3

Tub.
t Duncan
abed
abe
a
abe
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Penta Gr0605' 1%
Kristalonstart 1%
0,2%
Foliar NK
Terra Sorb 0,5%
Eeofert 2
0,3%
0,2%
Polimet
SinerQiser 0,5%
Penta Gro 600 1%
Folpan 231
1%
Penta Gro 606 1%
Martor
015%

47,5
47,2
46,9
46,6
45,8
45,8
45,6
44,6
44,3
44,1
39,5
4,6 t/ha

a
a

a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
cd

94
89
95
101
99
92
86
94
92
88
92
11 g

ab
ab
ab
a
ab
ab
b
ab
ab
ab
ab

89
9,5
8,9
8,3
8,2
8,9
9,5
8,4
8,6
9,1
6,9

abed
. ab
abed
bed
ed
abed
ab
bed
abed
abed
e

1,0

Tratament 1 - la încheierea rândurilor
2 - la îmbobocit
3 - la înflorit
Fertilizare la sol: 1.000 kg/ha îngrăşăminte complexe (15/15/15)

În condiţii de irigare, dirijarea culturii de cartof devine posibilă prin
asigurarea regimului de umiditate corespunzător cerinţelor din diferite
fenofaze de vegetaţie.
Prin fertilizare foliară se poate interveni asupra formării foliajului, ca
iniţierea tuberculilor să aibă loc la un raport optim dintre mărimea tufei şi a
părţii subterane. Pe de altă parte, prin fertilizare foliară se poate asigura
prezenţa factorilor enzimatici necesari fotosintezei.
Pentru cartoful de consum, fertilizarea foliară este deosebit de
importantă intru-cât se poate prelungi durata de vegetaţie, mărind astfel
perioada de acumulare a producţiei. Aplicând diferiţi fertilizanţi se
influenţează componentele producţiei: numărul şi greutatea tuberculilor.
Este evident că fertilizarea foliară la cartof este eficientă numai în
condiţiile unui foliaj sănătos şi intact, asigurat prin controlul permanent al
bolilor şi dăunătorilor.
În tabelul de mai sus sunt prezentate îngrăşămintele foliare testate în
anul 1999, la care s-au obţinut sporuri semnificative de producţie (10 - 20%),
prin efectuarea a trei tratamente, la trei momente fenologice cu importanţă
hotărâtoare pentru formarea şi creşterea tuberculilor: la încheierea rândurilor,
la îmbobocit şi la Înflorit în masă.
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STRESUL TERMOHIDRIC LA CARTOF
Dr.ing. Aurelia

Diacon~

S.C.P.C. -

Mârşant

jud. Dolj

Odată cu alterarea continuă a mediului şi c1imei ca urmare a
intervenţiei omului, au sporit şi condiţiile de stres în care sunt obligate să
crească şi să supravieţuiască plantele. Cunoaşterea efectelor diferiţilor

factori de stres asupra fiziologiei plantelor este esenţială pentru înţelegerea
mecanismelor de rezistenţă şi supravieţuire şi pentru activităţile de selecţie în
vederea rezistenţei la stres. Selecţia făcută de om este mai rapidă pentru
plantele de cultură decât selecţia făcută pe căi naturale. Dezvoltarea de noi
practici culturale ce utilizează tehnologia pentru a atenua efectele stresului
depinde, de asemenea, de cunoaşterea reacţiilor fiziologice ale plantelor la
condiţiile
de stres. Plantele au caracteristici care le pot ajuta să
supravieţuiască în condiţii de metabolism aberant, dezechilibre hormonale şi
disfuncţionalităţi ale membraneloL
Procesele de tolerare şi evitare ale efectelor stresului nu sunt
cunoscute în totalitate, dar există o serie de cercetări în acest domeniu.
Este deosebit de important să se cunoască terminologia ce s-a
dezvoltat în domeniul stresului la plante şi am putea începe cu întrebarea:
"Ce este stresul?" Stresul este generat de variaţia condiţiilor
optime.
Abaterile faţă de condiţiile optime pot fi mai mari sau mai mici; prin
urmare, există grade de stres ce merg de la zero până la moderat şi sever şi
gradul de stres qepinde de energia ce intră în aceste schimbări ale
proceselor ce se desfăşoară în sistemele vii.
"Stresul zero" reprezintă acel nivel al expunerii la un factor de
mediu care nu duce la modificări şi nici la reducerea în greutate, producţie a
plantei respective. Conceptul de "stres zero" este legat de cel al condiţiilor
optime, ideale de creştere a planteloL
Fenomenul de "stres zero" apare rar, dacă apare însă, este un
concept teoretic important. Anumiţi factori de stres produc modificări fără
producerea unor simptome vizibile. Prin urmare, modificările datorate
stresului pot apărea atât la un nivel clinic, cât şi la unul subclinic.
Diagnosticarea efectelor stresului devine astfel mai dificilă.
Plantele, în ansamblu, pot fi rezistente şi pot supravieţui
modificărilor cauzate de stres. Levitt (1980) împarte rezistenţa la stres în
tolerare şi evitare. Evitarea stresului apare dacă planta ajunge la echilibru
termodinamic cu factorul de stres, dar nu apare nici o modificare sau
11

modificările care apar sunt refăcute. În procesul evoluţiei, selecţia s-a făcut
degrabă către mecanismele de evitare,. care sunt mai eficiente, decât
către mecanismele de toIerare, În procesul rezistenţei la stres.
Reacţiile la stresul termohidric sunt percepute de către plante la
nivelul fitohormonilor, ceea ce Înseamnă că stresul schimbă echilibrul

mai

fitohormonal ce

controlează

dezvoltarea plantelor.

Răspunsul

fitohormonal şi reacţiile cu apa.
Fitohormonii sunt intermediari Între gene şi sinteza enzimelor, ceea
ce le conferă un rol deosebit de important din punct de vedere biologic.
Stresul la apă afectează echilibrele fitohormonale care, pe rând,
controlează dezvoltarea plantei. În mod normal, toţi fitohormonii sunt afectaţi
de stresul la apă, dar cercetări În domeniu susţin ipoteza că acidul abscisic
(ABA), citochininele (CK) şi etilena (ETH) sunt foarte implicate În
interacţiunile ce controlează echilibrul apei, În timp ce acidul indoleacetic
(IAA) şi giberelinele (GA) sunt implicate într-o măsură mai mică.
Aşadar, trei dintre fitohormoni joacă un rol major În controlul
potenţialului apei În plantă, În timpul stresului de apă. Acest stres cauzează o
creştere iniţială a concentraţiei ETH, urmată de o considerabilă creştere a
concentraţiei ABA şi o reducere a concentraţiei CK. Stresul la apă prelungit
poate produce căderea frunzelor, aceasta fiind determinată de creşterea
concentraţiei de ETH, ce determină o reducere a transportului de auxină
către zona de rupere de la peţiol. Căderea frunzelor micşorează suprafaţa
totală a acestora şi planta este mai În măsură să-şi restabilească un echilibru
al apei favorabil (Maynard G. Hale şi David M. Orcutt, 1987).
Având in vedere modificările provocate de stresul de
plantelor sunt diferite şi anume:

apă

şi

temperatură, reacţiile

ciclul de

1. Reacţii de evitare, când plantele scapă de secetă, realizandu-şi
creştere inainte de a interveni un deficit hidric important.

2. Reacţii de toleranţă, când
diminuarea potenţialului hidric din ţesuturi.
3. Reacţii de
la un nivel acceptabil În

menţinere,
situaţii

plantele

cand plantele
climatice dificile.

Aşadar, plantele posedă
condiţiile de mediu. Cartoful s-a
ecologică deosebită şi aceasta ca

suportă

(tolerează)

Îşi menţin potenţialul

hidric

foarte multe posibilităţi de adaptare la
dovedit a fi o plantă cu o plasticitate
urmare a faptului că la cartof s-au creat
foarte multe soiuri cu perioade foarte diferite de tuberizare.
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În zona de stepă din sudul ţării s-a extins foarte mult cultura
cartofului extratimpuriu, timpuriu şi de vară, ca urmare a înfiinţării sistemului
de irigaţii Sadova - Corabia şi a condiţiilor pedoclimatice ce ne permit
obţinerea de cartof încă din luna mai. Odată cu extinderea culturii cartofului
în aceste zone, unde cu ani în urmă nu se cunoştea această cultură, a
crescut nevoia de cartof de sămânţă din soiuri timpurii care să valorifice
eficient condiţiile de mediu din zona de stepă.
Venind în sprijinul amelioratorilor de cartof din România, Staţiunea
de Cercetare şi Producţie a Cartofului Mârşani, din jud. Dolj, şi-a asumat
sarcina de a testa liniile de cartof româneşti din punct de vedere al stresului
termohidric, în vederea selectării acelora care, în condiţii vitrege de mediu,
reuşesc să dea un răspuns favorabil acţiunii acestor factori de mediu, aşa
încât să avem în viitorul foarte apropiat soiuri de cartof specifice zonei de
stepă.

Bv 208/67
13v 206/36
I3v 95-169-1
I3v 91-52-210
13v'}6-116-1
I3v 230/82
13v 96-212-1
13v 96-194-3
13v'J7-140-3
Sanie
Desiree

EJ Ptot g/vas

I3v '}6-146-11
I3v')6-116-6
I3v'}6-174-1
13v 96-217-2
13v95-138-3
Roclas

13v 94-111-11
Bv 95-138-2
I3v 20S/64
13v'J7-122-1
Oslara

o

IOa

200

300

400

500

600

g/vas

Figura 1
Producţia

de tuberculi

obţinută la

plafonul de umiditate de 30% din lUA
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Pentru a susţine cele menţionate mai sus am să prezint, În
continuare, doar un aspect care vine să susţină această ipoteză şi care ţine
loc de concluzie a activităţii de cercetare desfăşurate În domeniul stresului
termohidric. Aşadar, liniile de cartof, posibile soiuri, s-au testat În vase de
vegetaţie la un plafon de umiditate de 70% din I.UA, considerat optim şi un
plafon de 30% din I.UA, considerat stresat.
in condiţii de stres hidric la un plafon de umiditate de 30% din I.UA
au existat linii de cartof cu rezultate foarte bune.

SanIe
Desiree
Oslara
Mc 95-249-13
Mc 95-251-2
Mc95-174-1
Mc 95-165-IN
Mc95-131-7
Mc95-116-12
Mc 95-101-1
Mc 95-95-39
Mc 94-138-4
Mc 94-67-4
Mc 94-139-25
Mc 94-146-20

[J

o

100

200

300

Ptot g/vas

400

g/vas

Figura 2'
Producţia

de tuberculi obţinută la plafonul de umiditate de 30% din lUA

După cum se poate observa din figurile 1 şi 2, există linii româneşti
care depăşesc cu mult, În ceea ce priveşte producţia obţinută În vase de
vegetaţie, soiurile tradiţionale, În anul 1999.
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În figura 1 se poate observa că, dintre liniile create -în cadrul
Institutului de Cercetare a Cartofului - Braşov, linia Bv. 96-116-6 depăşeşte
cu mult soiurile: Ostara, Roclas, Sante şi Desiree. De asemenea, în figura 2
se observă că, dintre liniile create la Staţiunea de Cercetare şi Producţie a
Cartofului - Miercurea Ciuc, au fost linii precum: Mc. 95-131-7, Mc.94-146-20,
care au depăşit, în ceea ce priveşte producţia obţinută, soiuri ca: Ostara,
Desiree, Sante. Aceasta dovedeşte că amelioratorii români din domeniul
cartofului lucrează şi că, în viitorul foarte apropiat, vom avea soiuri de cartof
româneşti care să valorifice eficient condiţiile pedoclimatice din zona de
stepă, iar cultura de cartof să se extindă foarte mult şi să facă să prospere
din punct de vedere economic aceste zone ale ţării.

CONSUMUL DE APĂ LA CARTOFUL TIMPURIU
Drd. ing. Domnica Ene, S.C.P.C.

Mârşani

Cartoful este una din plantele cele mai pretenţioase faţă de
umiditate şi aceasta nu atât prin cantitatea mare de apă pe care o consumă,
ci mai ales prin aceea că apa trebuie să se afle la dispoziţia plantei în tot
timpul perioadei de vegetaţie fără întrerupere, dar şi fără exces, care este la
fel de dăunător, dacă nu chiar mai dăunător decât lipsa apei.
Având în. vedere perioada mai scurtă de vegetaţie pe care o
prezintă cartoful timpuriu, s-a format părerea că apa acumulată în sol din
toamnă şi până în primăvară, la care se vor adăuga eventualele precipitaţii
care apar, ar fi suficiente pentru asigurarea unor producţii satisfăcătoare.
Această părere are valabilitate numai pentru zona colinară şi montană,
pentru centrul şi nordul ţării unde regimul precipitaţiilor este mai bogat.
Pentru zonele de câmpie din ţara noastră însă, unde se găsesc
majoritatea suprafeţelor cultivate cu cartof timpuriu, această părere nu mai
are valabilitate datorită secetei care se manifestă aici chiar din momentul
plantării cartofului (începutul lunii martie). În aceste zone, cultura cartofului nu
se poate practica decât acolo unde există posibilitate de irigare şi nu numai
atât, dar aceste posibilităţi vor trebui să poată fi utilizate 'chiar de la începutul
lunii martie.
Pentru a evidenţia rolul apei în realizarea producţiei de cartof este
suficient să arătăm, de asemenea, că, pentru a realiza 1 g de substanţă
15
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planta de cartof transpiră 500 g apă pe soiurile mai grele şi cca. 600 g
pe nisipuri. Acest consum se măreşte mult dacă temperatura este ridicată.
0
Astfel, dacă la temperatura de 20 C consumul de apă este considerat egal cu
0
1, la 35 C consumul creşte de 2,7 ori. Consumul de apă la cartof creşte şi pe
măsura înaintării în vegetaţie, fiind deosebit de mare în perioada de la
începutul tuberizării, până la ajungerea la maturitate. Insuficienţa apei în
anumite perioade ale creşterii plantei are efecte dintre cele mai negative.
Acest consum este, pe cernoziomul levigat de la Fundulea (după Rodica
Păltineanu şi Ghe. Şipos-1975), mai mic (18%) în timpul formării aparatului
vegetativ (aprilie - mai) şi mai mare (86%) în timpul creşterii tuberculilor (iunie
- iulie). Pentru cartoful recoltat până la 1 iulie se consumă cca. 220 mm apă
(59%), din totalul de 372,9 mm (3729 m.c.lha) cât se consumă în toată
perioada de vegetatie dacă plantele se Iasă să ajungă la maturitate.
În zonele' în care volumul precipitaţii lor este mai redus decât
necesarul de consum sau datorită repartizării neuniforme a precipitaţiilor din
anumite perioade, trebuie să se intervină cu irigarea pentru acoperirea
acestui consum. Dacă nu se irigă, plantele suferă, intră în stres hidric şi
producţia scade.
O problemă deosebit de importantă pe care o ridică irigarea
cartofului este aceea dacă trebuie menţinut acelaşi plafon de irigare în tot
timpul existenţei pe teren a plantelor.
Cercetările efectuate pe nisipurile de la Mârşani (IANOŞI şi
CHICHEA-1984) au arătat că cele mai bune rezultate s-au obţinut atunci
când s-a menţinut un plafon minim de 50% din I.UA în perioada plantat răsărit şi 70% din I.UA după răsărire (tabelul următor).
Influenţa

plafonului minim de udare pe faze de vegetaţie
asupra producţiei de cartof timpuriu pe nisipurile
de la Mârşani, jud. Dolj
- după lanoşi şi Chichea (1984) -

Varianta
1
2
3
4
5
16

Faza de veţJetatie şi % din I.UA
RăsăritInfloritPlantatrăsărit
înflorit
maturit
Neirioat
50

-

70
70

Neiriaat
70
50
70
70

Neiriaat
70
70
50
70

Producţia

Diferenţa

to/ha

to/ha

%

17,6
43,3
24,6
26,2
33,9

Mt.
25,7
7,0
8,6
16,3

100,0
246,0
139,8
148,9
192,6

Datorită faptului că rădăcina cartofului este slab dezvoltată şi cu
mică de pătrundere în adâncime, s-a ridicat problema stabilirii
·l11iipână la care trebuie să se menţină plafonul minim de udare, În aşa
cesta să nu fie nici prea mare, dar nici prea mic. Dacă este prea mare
ul de apă creşte şi, odată cu acesta, se antrenează în adâncime şi
Srnintel e, ieşind din zona de activitate a rădăcinilor, iar dacă este prea
ăcinile se dezvoltă În stratul superficial de sol, sunt expuse oscilaţiilor
eratură, iar numărul de udări creşte odată cu cheltuielile aferente.
Grosimea stratului de sol umectat depinde în foarte mare măsură
rietătile hidro-fizice ale solului şi trebuie stabilite pentru fiecare zonă

răş( tip de sol. Astfel, pe solul aluvial luto-nisipos de la Răcari, jud.
vita, cele mai bune rezultate s-au obţinut atunci când s-a aplicat un
{nim de 50% din LUA până la Începerea tuberizări şi 70 % din lUA
recoltare, pe adâncimea de 40 cm.
Pe cernoziomul mediu levigat de la Fundulea, NIŢĂ şi colaboratorii
MUtcea mai bună eficienţă a valorificării apei de irigare la plafonul
de irigare de 50% din LUA, pe adâncimea de O - 80 cm, când s-au
6,99 kg cartof pe fiecare metru cub de apă folosită.
În . condiţiile din Dobrogea, pe cernoziomul castaniu carbonatat
~Ioess, producţia cea mai mare 36,9 to/ha, În condiţiile ajungerii la
t~>a cartofului, s-a realizat la plafonul minim de 70% din LUA pe
~.~de 70 cm, cu un spor de 20,1 to/ha faţă de neirigat şi 12,9 kg
fiecare metru cub de apă administrat.
Pe nisipurile din sudul Olteniei, la Dăbuleni, GHE. şi ALiSA
C;;\,au obţi.nut rezultate mai bune: 16,5 to/ha la un regim de irigare
qinl.UA pe 50 cm sau 17,6 to/ha atunci când s-a irigat 100% din
~nspiraţie şi plafonul minim s-a menţinut la 50% din LUA pe
eade 50 cm.
pentru cultivatorul de cartof individual, mai puţin familiarizat cu
.pnici şi care are În cultură suprafeţe mici, stabilirea frecvenţei
normelor de irigare după criterii ştiinţifice este mai greu de realizat.
va/urmări Însă ca solul să fie În permanenţă reavăn, fără să
~iperioade de uscăciune, dar şi fără excese. Mai trebuie să ştie,
~a, că numărul udărilor şi cantitatea de apă administrată la o
ciiferită de la un tip de sol la altul, de regimul precipitaţii lor,
peraturilor, frecvenţa şi intensitatea vântului, starea de vegetaţie
Itele.
§tfel, pe terenurile mai grele, cu un conţinut mai mare de argilă
riie, care reţin mai bine apa, frecvenţa udărilor va fi mai mică, iar
17
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timpul de revenire dintre două udări succesive va fi mai mare. Norma de
udare, la rândul ei în aceste cazuri, va fi de 450 - 500 m.c. Ia ha. Pe nisipuri,
unde cantitatea de apă reţinută este mult mai mică datorită permeabiiităţii
mari şi lipsei complexului argilo-humic, frecvenţa udărilor este mai mare şi cu
norme mai mici de udare: 250 - 300 m.c. Ia ha.
În condiţii meteorologice nefavorabile, temperaturi excesive, secetă
atmosferică şi vânturi puternice, transpiraţia plantelor şi evaporarea apei din
sol capătă valori mari, care impun o frecvenţă mai mare a udărilor. Sunt
situaţii, aşa cum se întâmplă pe nisipurile din sudul Olteniei, când intervalul
dintre două udări să se reducă la 3 - 4 zile.
Se întâmplă ca, din diferite motive, recoltarea să se prelungească şi
după uscarea vrejilor; în aceste cazuri irigarea se continuă pentru a nu se
ajunge la deshidratarea tuberculilor în sol şi la deprecierea calitativă a
acestora. Este bine însă să se ia toate măsurile pentru a nu se ajunge la
astfel de situaţii.
O altă problemă care se ridică În faţa cultivatorului este aceea a
metodei de irigare pe care trebuie s-o aleagă; irigare prin aspersiune sau pe
brazde. De obicei, folosirea uneia sau alteia dintre metode este impusă de
modul cum a fost concepută metoda de irigare În cadrul marilor sisteme de
irigaţii, de suprafaţa şi configuraţia parcelei, ca şi de posibilităţile materiale
existente în cazul gospodăriilor mici, de permeabilitatea pentru apă a
terenului.
Irigarea prin aspersiune este utilizată cel mai des în unităţile mari
cultivatoare, pe terenurile nisipoase unde irigarea prin brazde nu se poate
aplica din cauza permeabilităţii mari a acestora şi pe suprafeţe restrânse în
gospodăriile populaţiei şi numai acolo unde mărimea parcelelor cultivate o
permite.
Irigarea prin brazde este cel mai des folosită În curţile şi grădinile
populaţiei unde există fântâni sau puţuri forate, unde apa se scoate cu
pompe electrice. Neajunsurile acestei metode de udare, pe lângă producţiile
mai mici care se obţin, sunt sporite şi de cheltuielile mai mari pe care această
metodă le impune. Când spunem aceasta, ne referim în special la cheltuielile
cu modelarea anuală a terenului, la consumul mai mare de muncă manuală
pentru dirijarea apei şi supravegherea udării pentru a nu crea băltiri, cât şi
consumul mai mare de apă care se înregistrează. În plus, utilizarea acestei
metode duce la tasarea solului, spală bilonul şi dezveleşte tuberculii, care se
înverzesc, împiedică efectuarea tratamentelor cu maşinile terestre tractate
sau purtate.
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PRIVIND GOMBA TEREA BURUIENILOR
GARTOFULUI DIN ZONA DE STEPĂ
Drd. ing. Georgeta Frîncu, I.C.P.C. Braşov
cartotlUIUI în condiţii de irigare, în zonele din sud şi sud-estul
(-;el"Cetafi specifice privind tehnologia de întreţinere a culturii,
că apa favorizează nu numai creşterea plantelor de
gradul de îmburuienare a culturilor de cartof este foarte
cunoscute de toti cultivatorii - de aceea, metoda chimică
_;;n~6n,,,, cea mai eficientă. Reamintim avantajele folosirii
anlume: eficacitate mai mare comparativ cu alte mijloace de
6rc)tejleaz:a cultura în perioadele critice când nu se pot efectua
Tntr'otll~oro' se menţine soia cultivată cu cartof curată de
COT'" '''OII II II perioadei de vegetaţie, creând premise favorabile
a cartofului; se reduce tasarea solului prin
de treceri prin cultură; economie de timp; spor de
:l::>ILIUIC~l, producţie de calitate; se reduce rezerva biologică din sol.
devine eficient şi economic pentru cultivatorul de cartof
criteriile de alegere a erbicidului şi anume:
ptittqipalele buruieni din soia respectivă;
ae:'l.VClltalre a buruienilor;
ae:'l.VClltalre a cartofului.
de cartof este bine să cunoască câteva detalii ale
ar fi: spectrul de combatere, doza de aplicare,
de cartof şi modul de acţiune .
.E:.rt>Ic:idelle care au actiune reziduală sunt preluate din solutia
buruieniior. Sunt neselective pentru cartof, sau cu
Combat buruienile din sămânţă. Se recomandă
preenller~len·tă a acestora.
Ert>iclide select:ive se vor aplica după răsărirea cartofului. Preluarea
părţile aeriene ale buruienilor, deci acestea trebuie să
momelntul erbicidării sau în fază activă de creştere.
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Erbicidele care se aplică preemergent cu 2-5 zile Înainte de
răsărirea cartofului, În zona de stepă la irigat
Tabelul nr 1

Denumirea

Spectrul de combatere

Doza kg(I)/ha
produs comercial

AFALON PU
(47 % Iînurom)
L1NUREX SC
(400 q/l Unuron)
PROMETREX SC
(400 q/l orometrin)
DUALCE
1500011 metolaclor)
DUALCE
1900 qll metolaclor)
GESAGARD PU
(50 % orometrin)
IGRAN PU
(50% terbutrin)
LASSO CE
(480 q/l alac/or)
LEXONE GD
(75 % metribuzin)
SENCOR PU
(75 % metribuzin)

dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale
dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale
dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale

2,0-3,0 cartof vară
3,0-4,0 cartof toamnă
2,0-3,0 cartof vară
3,0-4,0 cartof toamnă-iarnă
2,0-3,0 cartof vară
3,0-4,0 cartof toamnă-iarnă

monocotiledonate anuale

3,0-5,0

monocotiledonate anuale
dicotlledonate şi nule
monocotiledonate anuale
dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale

1,0-1,5
2,0-3,0 cartof vară
3,0-4,0 cartof toamnă-iarnă
2,0-3,0 cartof vară
3,0-4,0 cartof toamnă-iarnă

monocotiledonate anuale
dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale
dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale

4,0
0,7-1,0 cartof vară
1,0-1,2 cartof toamnă-iarnă
0,7-1,0 cartof vară
1,0-1,2 cartof toamnă-iarnă

SENCORGD
(75 % metribuzin)
ACENITCE
(500 qll acetoclor)
HANNESS CE
(900 g/l acetoclor)
STOMP CE
(330 g/l pendimetaUn)
ROUNDUP CS
(360 q/l isopropilamin

dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale

0,7-1,0 cartof vară
1,0-1,2 cartof toamnă-iarnă

monocotiledonate anuale

3,0-4,0

monocotiledonate anuale
dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale
dicotiledonate şi nule
monocotlledonate anuale şi perene

1,75-2,5
3,0-4,0
2,0

În culturile de cartof, unde predomină buruienile dicotiledonate
anuale, se aplică erbicide care au spectru de combatere a buruienilor
dicotiledonate, cât şi unele monocotiledonate anuale.
Dacă însă, în cultură, sunt şi graminee anuale, erbicidul ales ca
antidicotiledonic se va aplica asociat cu un erbicid graminicid, menţionat rn
tabelul nr. 1.
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Erbicidele postemergente, selective pentru cartof
Tabel nr 2

Denumirea
AGIL CE
(1009/1 propaquizafop)
FUSILADE SUPER CE
(125 9/1 haloxyfop-butyl)
GALLANT SUPER CE
(1259/1 haloxyfop-etoxietil)
TITUS 25 GD
(25 % rimsulfuron)
SELECT SUPER CE
(120 g/l clethodim)
NABU S CE
(125 g/I setoxidim)
PANTERA 400 CE
(400 9/1 quizafop-p-tefuryll
LEOPARD 500 CE
(500 q/l quizafop-p-ethyl)
TARGA 500 CE
500 q/I quizafop-ethyl)

Spectrul de combatere

Doza kg(I)/ha
produs comercial

monocotiledonate anuale si perene

0,8-1,5

monocotiledonate anuale şi perene

1,5-3,0

monocotiledonate anuale şi perene

1,5

monocotiledonate anuale şi perene

40-50g

monocotiledonate anuale şi perene

0,8-2,0

monocotiledonate anuale şi perene

1,5-3,5

monocotiledonate anuale

şi

perene

0,75-2,0

monocotiledonate anuale

şi

perene

0,75-2,0

monocotiledonate anuale

şi

perene

0,75-2,0

Variaţia dozelor (minimă - maximă) este mult mai mare la erbicide,
comparativ cu alte pesticide. Explicaţia constă În diversitatea tipurilor de sol
(humus, argilă, textură) pe care se cultivă ca rtofu 1. Dozele minime
recomandate se aplică pe soiuri uşoare, mijlocii, sau macrogranulate, cu un
conţinut scăzut În humus. Doza creşte odată cu sporirea conţinutului În argilă
şi humus, iar textura este mai fină.
În ceea ce priveşte spectrul de combatere, se presupune că toţi
cultivatorii de cartof cunosc buruienile dicotiledonate (cu frunză Iată) şi
buruienile monocotiledonate (graminee).
Considerăm o problemă deosebită pentru zonele din sud şi sud-estul
ţării, infestarea cu graminee perene, În special cu Sorghum halepense
(costrei) şi Agropyrum repens (pirul târâtor).
Alături de acestea, gramineele anuale: Setaria sp. (mohor) Digitaria
(iarba bărboasă),
sanguinalis (meişor roşu), Echinochloa cruss-galli
Cynodon dactylon (pir gros) produc Îmburuienarea târzie În cultura cartofului
irigat.
Aceste erbicide se aplică atunci când gramineele anuale au 3-4
frunze. În funcţie de gradul de Îmburuienare, doza aplicată creşte de la doza
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minimă spre doza maximă, Pentru combaterea gramineelor perene epoca de
aplicare este În faza activă de creştere a buruienilor, respectiv când pirul are
până la 25 cm Înălţime, iar sorgul are 25-30 cm, Epoca de aplicare se
stabileşte În funcţie de faza de dezvoltare a buruienilor, nu a cartofului;
aceste produse fiind selective pentru planta de cartof, indiferent de stadiul de
dezvoltare,
În zona de stepă a ţării, În condiţii de irigare, În special cultura
cartofului· a beneficiat de cantităti mari de Îngrăşăminte, favorizând
dezvoltarea speciilor nitrofile, cum' este de exemplu zârna (Solanum
nigrum L),
Aceasta constituie o "buruiană problemă", datorită răsăririi eşalonate,
Combaterea chimică se poate face prin aplicarea erbicidului Basagran 600
CE (s.a. bentazon), aplicat postemergent, când zârna este În fază
dicotiledonară. Cele mai bune rezultate se obţin când doza de 3,0 I/ha se
aplică În două tratamente: primul tratament; Basagran CE 1,5 I/ha când
zârna este În faza cotiledonară; al doilea tratament cu doza de 1,5 I/ha la
reinfestarea culturii. Combaterea se face concomitent cu combaterea
celorlalte buruieni din cultură prin aplicarea preemergentă şi postemergentă a
unui erbicid recomandat În prezenta lucrare.

ASPECTE PRIVIND COMBATEREA DĂUNĂ TORILOR DIN
CULTURA CARTOFULUI ÎN CONDITII
, DE STEPĂ
Ing. Maria Enoiu, I.C.P.C. - Braşov
Cultivarea cartofului În conditii de stepă implică acordarea unei

atenţii sporite privind aplicarea lucrărilor de combatere a dăunătorilor,

deoarece condiţiile climatice permit nu numai dezvoltarea unor populaţii mult
mai numeroase, ci şi apariţia mai multor generaţii pe un sezon de vegetaţie
(cazul gândacului din Colorado), dar asigură condiţii pentru atacul şi a altor
dăunători (viermi albi), care În zonele favorabile de cultivare a cartofului nu
creează mari probleme.
În ultimii ani, rezerva biologiCă a unor dăunători a crescut foarte mult,
datorită atât neaplicării unor măsuri de combatere adecvate şi a unor greşeli
tehnologice de aplicare, cât şi din cauza situaţiei actuale a agriculturii
româneşti; schimbării structurii de proprietate şi distrugerii În mare măsură a
22

tehnico-materiale. La aceasta se mai adaugă şi faptul că o mare parte
rafetei agricole a intrat în proprietatea unor persoane care nu sunt
ite din punct de vedere al tehnicii agricole, precum şi fărâmiţarea
etelo r cultivate cu cartof din România. Aceste loturi mici şi cele din
i1~ de pe lângă casă constituie sursa de infestare de la an la an.
Gândacul din Colorado este, în condiţii de stepă, cel mai periculos
or al culturii de cartof, iar condiţiile din iarna şi primăvara acestui an,
it de prielnice, au făcut ca gândacii hibernanţi să apară mult mai
e şi în număr mult mai mare decât în ceilalţi ani. Prin urmare,
la făcută la plantarea cartofului creează obligativitatea executării
~bile a lucrărilor de întreţinere, iar în cadrul acestora a celor de
8îrl1potriva bolilor şi dăunătorilor.
Gândacul din Colorado poate provoca daune importante; 24 - 43%
ductie sau poate compromite cultura prin defoliere totală, dacă nu se
niCi' un mijloc de protecţie. Dăunătorul este foarte rapace şi poate
~,în condiţii de stepă, chiar trei generaţii pe an, de aceea este foarte
tcontrolul zilnic al solelor cultivate cu cartof, mai ales dacă sunt
mapropierea locului de iernare a dăunătorului (solele cultivate cu
fQ/anul anterior). La constatarea densităţii critice (1 gândac per 4 - 5
se va aplica un tratament pentru combaterea gândacilor adulti
llţi). În funcţie de aplicarea acestui tratament şi de eficacitatea lui
âsau nu un atac puternic al primei generaţii a dăunătorului.
Următorul tratament se va aplica la apariţia primelor larve din
întâia a dăunătorului; momentul optim fiind atunci când în cultură
ente în' majoritate larve tinere, stadiul I şi al W1ea • Este foarte
ăîncadrarea acestui tratament în limita timpului optim, pentru a se
eficacitate ridicată a tratamentului.
este stadii larvare (1 şi II) sunt cele mai sensibile la pesticide şi au
te de dăunare mai redusă, comparativ cu larvele din stadiile allW1ea
care, pe lângă marea capacitate de dăunare, manifestă şi o
porită faţă de insecticide.
obicei, cel mai puternic atac se înregistrează la prima generaţie
c1.ăunătorului şi, în acest caz, dacă atacul este foarte puternic şi
larvelor pe plantă foarte mare, este necesară repetarea
tLJ.lui la un interval de 10-12 zile, în funcţie de perioada de control
ului folosit anterior.
continuare pe toată perioada de vegetaţie se va aplica câte un
pentru fiecare generaţie a dăunătorului, cu condiţia ca aceasta
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să se facă
generaţia a

tot În limita timpului optim,
II-a şi uneori a III-a.

adică

la

apariţia

larvelor tinere din

in urma celor relatate până acum rămâne ca, În funcţie de scopul
culturii, În condiţii de stepă numărul de tratamente poate fi următorul:
.:. cartof timpuriu:
1 - 2 tratamente;
.:. cartof de vară:

3 - 4 tratamente;

.:. cartof de toamnă:

3 - 5 tratamente.

O importanţă deosebită În asigurarea unei combateri eficiente este
alegerea unei game de produse (insecticide) eficace şi care să asigure
posibilitatea alternării lor de la un tratament la altul, pentru evitarea apariţiei
fenomenului de rezistenţă În cadrul populaţiei dăunătorului.
Pentru stabilirea unei strategii de combatere şi pentru alegerea
sortimentului de produse necesare se recomandă consultarea "Codex-ului
produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate În România",
unde produsele sunt clasificate după grupa chimică din care fac parte şi unde
se găsesc, de asemenea, grupele de toxicitate, precum şi dozele avizate şi
recomandate.
Fără intenţia de a favoriza un produs sau firmă enumerăm câteva
din cele mai eficace produse pentru combaterea gândacului din
Colorado: Regent 2.005 C (0,09-0,1 Uha); Mospilan 20 SP (60 g/ha);
Mospilan 3 Ec (0,5 Uha); Victenon 50 SP (0,5 kg/ha); Marshail 25 Ec (1,0
Uha). În ultimul an s-au avizat de asemeni două produse noi; Actara 25 WG
(60 g/ha) şi Calypso 480 EC (0,1 I/ha).
Recomandăm utilizarea cu mare atenţie a produselor din grupa
piretroizilor care s.unt În număr mare În Codex-ul amintit anterior.
Facem această atenţionare deoarece În partea de sud a ţării aceste produse
au fost mult utilizate, iar gândacul din Colorado manifestă rezistenţă faţă de
unele produse din această grupă. Totuşi, deoarece ştim că preţul lor este mai
acceptabil În comparaţie cu altele şi poate unii cultivatori de cartof le vor
utiliza, menţionăm ca tratamentele să se facă la temperaturi mai mici de
25°C şi la momentele optime de aplicare; imediat după eclozarea primelor
larve.
De asemenea, nu recomandăm efectuarea decât a unui
tratament pe Întreaga perioadă de vegetaţie şi În alternanţă cu
produsele menţionate anterior sau altele din alte grupe chimice. De
altfel, pentru evitarea apariţiei fenomenului de rezistenţă, În afara utilizării
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unui sortiment variat de produse care să permită alternarea lor din punct de
vedere chimic, mod de formulare, etc., ne permitem să mai menţionăm
câteva măsuri ce trebuie urmărite şi anume:
'Cr respectarea dozelor avizate; supradozarea, ca şi subdozarea
favorizând apariţia indivizilor rezistenţi. În plus supradozarea produselor
afectează grav entomofauna utilă şi poluează inutil agrobiocenozele;
'Cr aplicarea la timp şi la avertizare a tratamentelor;
'Cr utilizarea unui sistem integrat de luptă împotriva gândacului
din Colorado, În cadrul căruia, pe lângă produse chimice să-şi găsească loc
şi produsele inhibitoare de creştere (Rimon 10 EC, Nomolt 15 SC, Sonet 100
EC), produse biologice (Novodor, Ecbteh), măsuri de igienă culturală
(distrugerea samulastrei) etc.
Deşi este târziu la această dată, dar nu şi pentru anul următor,
cultivatorilor de cartof pentru sămânţă şi pentru cartof de toamnă, semnalăm
ca noutate avizarea, din anul 1999, a produsului insecto-fungicid PRESTIGE
290 FS, ca tratament la tuberculii de cartof pentru sămânţă şi care asigură
protecţia culturii pe o perioadă de 70-75 zile de la răsărire, Împotriva
gândacului din Colorado, afidelor şi Rhizoctoniei solani.
Viermii albi (Iarvele cărăbuşului de mai) sunt dăunători care, În
de stepă, pot produce daune prin deprecierea tuberculilor de cartof În
care sapă galerii şi rosături, deschizând astfel porţi de intrare pentru alţi
patogeni care pot contribui la putrezirea tuberculului de cartof. Atacul puternic
poate apare o dată la 3 - 4 ani.
Pentru combaterea larvelor se recomandă măsuri agrofitotehnice
(arătura adâncă, lucrări de Întreţinere, rotaţie). Combaterea chimică a
viermilor albi este costisitoare, de aceea se recomandă combaterea chimică
a adulţilor În perioada zborului, cu diferite insecticide recomandate În Codex.
Este bine de ştiut totuşi că, dacă se aplică insecticide granulate (Furadan 5G,
Counter 5 G, Vydate 10 G) tot complexul de dăunători din sol este combătut.
condiţii

Viermii sârmă (Agriotes sp.). Atacul se manifestă, de asemeni, pe
tuberculi În care larvele sapă galerii, depreciindu-i calitativ şi favorizând, de
asemeni, instalarea diverşilor agenţi patogeni.
Se recomandă combaterea lor atât prin măsuri agrofitotehnice
(arătură adâncă, lucrări de Întreţinere, drenaj), cât şi prin aplicarea de
insecticide granulate. Combaterea chimică se recomandă numai În cazul
unei infestări mari (peste 3-5 larve/m 2) şi se aplică şi la plantele post şi
premergătoare (2-3 ani).
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ROLUL POPULATIILOR DE AFIDE ASUPRA CAUTĂ TII
CARTOFULUI PENTRU SAMANTA
,
I

...,

'"

v

Biol. Daniela Donescu, I.c.p.e. -

,

Braşov

Printre dăunătorii cartofului, afidele (păduchii de plantă) ocupă un
lo°c important. Aceste insecte de dimensiuni mici, care trec deseori
neobservate, produc daune plantelor de cartof în două feluri:

o

Direct, prin hrănire, când afidele introduc în ţesuturile vegetale o

dată cu stileţii, o cantitate mare de salivă cu acţiune plasmolitică, hidrolitică şi
toxică. Urmările rănilor cauzate de aparatul bucal în procesul de hrănire se
manifestă la exterior prin apariţia unor pete pe organele plantelor, deformări
ale frunzelor şi Iăstarilor, încovoieri, răsuciri şi băşicări. Populaţiile mari de
afide extrag cantităti apreciabile de sevă elaborată din plantele gazdă.

În perioada de vegetaţie a cartofului, în condiţii de mediu favorabile,
afidele se înmulţesc rapid pe cale partenogenetică (fără fecundaţie). Un
calcul teoretic evidenţiază posibilităţile demografice excepţionale ale acestor
insecte. În cazul în care o afidă cu fecunditate medie dă naştere la 30 de
larve, iar durata de dezvoltare de la naştere până la maturitatea de
reproducere este de aproximativ 14 zile, într-un sezon favorabil aceasta
9
poate avea 9 generaţii pe an. Un singur individ poate da naştere la 600 x 10
urmaşi.

Un individ consumă zilnic o cantitate de sevă egală cu greutatea
corpului, ajungânc;lu-se, în cazul unor populaţii mari de afide, la o pierdere de
30 - 40 to sevă elaborată / hectar. Prin excreţie, afidele elimină dejecţii
zaharoase (roua de miere) care acoperă diferitele organe ale plantelor de
cartof (frunze, lăstari, tulpini). Acest lucru atrage după sine o descreştere a
eficientei luminii folosite şi, implicit, la reducerea fotosintezei. Plantele
îmbătrânesc prematur. În plus, aceste dejecţii favorizează şi colonizarea unor
ciuperci periculoase (Capnodium).

o Indirect, prin transmiterea virusuri lor fitopatogene de la plantele
bolnave sau gazde intermediare (buruieni) la plantele sănătoase. Virusurile
cartofului se împart în: virusuri de stilet (nepersistente) şi virusuri circulante
(persistente). Primele sunt achiziţionate de către afide prin înţepături scurte şi
superficiale în epiderma plantelor bolnave. Vectorii afide nu rămân mult timp
infecţioşi.

pentru
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Cele mai răspândite virusuri nepersistente în culturile da cartof
sunt: virusul Y, A, S şi M.

sămânţă

ROMANIA

Virusurile persistente sunt preluate de afide direct din floemul plantei.
Perioada minimă de achiziţie este de 5 - 15 minute, dar afidele pot rămâne
pe plantă până la o oră. Vectorii nu pot transmite imediat virusul deoarece
acesta se multiplică în corpul afidei, dar după scurgerea perioadei de latenţă,
la fiecare nouă înţepătură, odată cu saliva este transmisă şi particula virală.
Cel mai important virus persistent este virusul răsucirii frunze/or de cartof.
Simptomele infecţiilor virotice diferă mult în funcţie de virusul
implicat, multiplicarea şi propagarea acestuia, vârsta fiziologică a plantei în
momentul inoculării, condiţiile de mediu şi, nu în ultimul rând, de respectarea
măsurilor tehnologice specifice culturilor de cartof pentru sămânţă.
Revenind asupra dăunării produse de afide, s-a constatat că, deşi
nu poate fi neglijată dăunarea directă produsă prin prelevarea sevei din
plante, nu se justifică necesitatea combaterii afidelor ca dăunători direcţi.
Atenţia producătorilor de cartof pentru sămânţă trebuie să se îndrepte asupra
necesităţii reducerii nivelului de diseminare a virusurilor cartofului prin:
combaterea vectorilor, eliminarea surselor şi a rezervelor de virus interne sau
externe culturilor, aplicarea metodelor culturale, biologice şi genetice.
Cartoful reacţionează la prezenţa populaţiilor de afide şi a vectorilor
printr-o anumită rezistenţă naturală. La debutul perioadei de vegetaţie,
procentul plantelor colonizate de afidele aripate variază în funcţie de mai
multi factori (soiul cultivat, densitatea de plantare, înăltimea şi culoarea
pla~telor, gradul de acoperire a solului şi condiţiile de mediu). În momentul
primului zbor de contaminare, nivelul infecţiei virotice poate fi ridicat în cazul
în care zborul afidelor este timpuriu, iar plantele de cartof sunt tinere sau
provin din minituberculi. Fecunditatea şi alte caracteristici biologice ale
afidelor se exprimă mai intens pe un foliaj tânăr.
Densitatea foliajului la transmiterea virotică, precum şi nivelul
infecţiei tuberculilor după migrarea virusurilor din foliaj spre tuberculi sunt mai
ridicate în cazul în care, în momentul inoculării virale, plantele de cartof au
fost tinere.
Plecând de la aceste considerente, este necesar să se evite ca
răsărirea plantelor de cartof să coincidă cu începutul zborului de contaminare
a afidelor, deoarece riscul contaminării virotice timpurii a culturilor de cartof
este ridicat.
În cursul perioadei de vegetaţie a cartofului populaţiile de afide se
modifică permanent, atât din punct de vedere a structurii 'speciilor, cât şi a
numărului şi frecvenţei formelor aripate şi nearipate. Virusurile cartofului pot fi
transmise de peste 30 de specii de afide. O parte din acestea, considerate ca
vectori principali, formează colonii pe plantele de cartof: Myzus persicae,
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Aphis nasturtii, Macrosiphum etlphorbiae, Aulacorthum solani, Myzus
ascalonicus; Aphis gossypii frangulae. Alte specii sunt ocazionale sau
tranzitorii în cultura de cartof: Aphis fabae, Acyrthosiphum pisum,
Hyperomyzus lactucae, Myzus ornatus, Phorodon humu/i, Rhopalosiphum
padi.
Myzus persicae este cel mai eficient vector virotic al virusuri/or de
tip. nepersistent şi persistent
Insist în prezentarea mai detaliată a acestor aspecte, din dorinţa de
a evidenţia importanţa monitorizării populaţiilor de afide din culturile de
cartof pen.tru sămânţă asupra calităţii materialului de plantat.
In întreaga lume, producătorii de cartof sămânţă cheltuiesc sume
mari de bani pentru a obţine sămânţă de cartof libera de viruşi şi sume chiar
mai mari pentru a proteja în perioada de vegetaţie culturile de atacul afidelor
vectoare.
În condiţiile specifice ale acestui an, când suprafeţe mari de cartof
pentru sămânţă au fost plantate mai devreme, comparativ cu anii anteriori,
iar condiţiile c1imatice sunt favorabile, s-a constatat din determinările făcute
că zborul principalelor specii vectoare de virusuri a început
Cultivatorii de cartof pentru sămânţă trebuie să înţeleagă
necesitatea amplasării curselor (vase galbene) în câmp şi a expedierii ritmice
a capturilor pe adresa Institutului de Cercetare şi Producţie a Cartofului de la
Braşov, în vederea determinării structurii speciilor şi a dinamicii de zbor.
Pe baza datelor obţinute se va emite, în timp util, avertizarea pentru
întreruperea vegetaţiei cartofului pentru sămânţă pentru fiecare punct sau
zonă în parte.
În caz contrar, riscul contaminării virotice a tuberculilor creşte, iar
calitatea cartofului de sămânţă poate fi compromisă.

MANA CARTOFULUI ~ O PROBLEMĂ ACTUALĂ
Drd.ing. Manuela Hermeziu, I.C.P.C. provoacă

condiţiile
măsurile
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Braşov

Mana cartofului (produsă de ciuperca Phyophthora infestans)
an de an pierderi mari de recoltă, atât cantitative, cât şi calitative.
Pierderile de recoltă variază în diferite regiuni, adică depind de
c1imatice, timpul când are loc atacul (faza de vegetaţie), soiul şi
de control folosite.

dată, pornim de la ideea că s-a folosit o sămânţă
dintr-un soi rezistent (Sante, Desiree) la atacul
patogenului şi, de asemenea, la plantare s-a respectat întreaga tehnologie.
S-a efectuat o sortare riguroasă şi s-au eliminat toţi tuberculii
bolnavi, s-a plantat în epoca optimă, timpuriu, pentru ca în iunie, când în mod
obişnuit apare mana, plantele să nu fie aşa expuse, să putem aplica
tratament preventiv la 15 - 20 cm înălţime a plantelor, adică atunci când
plantele de pe acelaşi rând se ating, pentru ca stropirea să prindă şi frunzele
din etajul inferior.
Tratament preventiv înseamnă a lua decizia unei stropiri când
plantele au înălţimea de 15 - 20 cm sau dacă am auzit că mana este
prezentă la vecinii noştri sau am primit o avertizare de la Inspectoratul de
Protecţie a Plantelor.
Noi trebuie să protejăm foliajul sănătos înainte de depunerea
sporilor, ştiind că, odată intrată mana în parcelă, nu mai scăpăm de ea, cel
mult putem să o ţinem sub control.
Deci, intervenţiile trebuie să se facă înaintea perioadei de umiditate
ridicată (ploaie, ceaţă, însoţite de temperaturi moderate; 16 - 20°C).
Evoluţia bolii este extrem de rapidă, de aceea şi noi trebuie să fim
foarte atenţi. Stabilim nişte ritmuri pentru protecţie în funcţie de fungicidele pe
care le avem, aplicăm alternativ produse de contact şi sistemice, intervenim
imediat ce se poate intra în parcelă după o ploaie mai mare de 20 mm (după
48 de ore cu un produs sistemic). Avem grijă să împărţim produsul sistemic
în cel mult 3 intervenţii pe parcelă / sezon.
Dacă am descoperit un focar bine delimitat, îl distrugem; avem la
noi un sac de plastic, smulgem plantele cu grijă, fără să dispersăm sporii
care există acolo şi nu aruncăm pachetul la marginea tarlalei.
Condiţiile rele de tratament sunt, de fapt, motivul majorării cazurilor
de intrare a manei în parcelă. Trebuie să lucrăm cu utilaje adecvate, maşina
de stropit bine reglată, cu o bună stabilitate a rampei de stropit, cu duze

Ca de fiecare

sănătoasă,

certificată,

corespunzătoare.

Nu aplicăm produsele empiric, cu echipament neadecvat (mătură +
!). Cât de mică este suprafaţa, folosim un vermorel sau alt aparat
purtat în spate. Altfel, cheltuim timp, bani şi energie fizică în zadar.

găleată

Există o gamă largă de fungicide (de contact şi cu componentă
sistemică). În general, preţurile sunt ridicate, dar trebuie' să ne asigurăm că
putem efectua cel puţin 5 - 6 tratamente, cu produse alternative (pentru a nu
crea fenomene de rezistenţă), în funcţie de sezon (2 ani nu seamănă din
punct de vedere c1imatic).
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Au fost cazuri când mana a distrus 1/2 din recolta potenţială, deci
mai bine cheltuim ceva pe tratamente şi cultura ne va răsplăti Înzecit.
Pe piaţă se află o mare diversitate de fungicide. Toate sunt bune În
măsura În care le folosim raţional. Adică: respectăm doza, aplicăm la interval
optim, cu echipamente adecvate.
În condiţiile de stepă şi silvostepă sunt absolut necesare
echipamentele de irigat şi folosirea lor şi la cultura cartofului, pentru obţinerea
unor producţii bune. Se pune problema riscurilor pe care le implică existenţa
apei, a umidităţii vis-a-vis de potenţialul pericol al manei.
De subliniat că irigarea singură nu poate provoca o contaminare,
durata ei fiind adesea scurtă, ci poate doar agrava, accentua o perioadă de
risc care urmează În caz de ploaie sau ceaţă şi care spală Îndeosebi
produsele de contact. De aceea, recomandăm ca irigarea, În zonele de risc,
să se facă doar pe foliaj protejat.
Protecţia fungică poate fi luată În considerare de manieră diferită,
funcţie de irigaţie. Cu cel mult 5 zile înainte de irigare, se recomandă
aplicarea unui produs de contact (Dithane 2,0 kg/ha, Bravo 2,0 kg/ha, Kocide
4 kg/ha, Champion 3,0 kg/ha, Altima 0,3-0,4 I/ha, Tattoo 2 - 2,5 kg/ha), sau
penetrant (Acrobat 2,0 kg/ha, Curzate 2,5 kg/ha, Equation Pro 0,4 kg/ha).
După irigare, există mal multe posibilităţi de aplicare a fungicidelor
şi anume: în 24 de ore utilizând un fungicid de contact, în 48 de ore aplicând
un penetrant sau în maxim 3 - 4 zile (caz considerat excepţional) folosind un
produs sistemic (Ridomil 2,5 - 3,0 kg/ha, Patafol 2 - 2,5 kg/ha).
În toate cazurile, important este să protejăm cultura cât mai mult
timp, protecţia chimică fiind esenţială pentru starea de sănătate a tuberculilor
(recoltei), căci orice pată, chiar izolată, nu mai vorbim de focare, reprezintă o
sursă de contaminare.

MANA CARTOFULUI ÎN ANUL 2000
Dr. biol. Boris

Plămădeală,

I.C.P.C. -

Braşov

Nu cu mult timp în urmă, cultivatorii de cartof timpuriu şi mai ales
extratimpuriu nu cunoşteau mana cartofului. În anul 1999, multe culturi, mulţi
fermieri au înregistrat pierderi importante produse de această boală.
Motivele apariţiei bolii ţin de creşterea agresivităţii ciupercii. Ceea
ce s-a înregistrat În ultimii ani nu a fost un accident, mana va apărea oriunde
30

se va cultiva cartof, mai ales dacă este irigat. Apariţia ei va fi mai timpurie
sau mai tardivă în funcţie de condiţiile climatice şi de alţi factori ce ţin de
igiena fitosanitară. Între aceştia, numărul tuberculilor mănaţi plantaţi,
existenţa grămezilor de tuberculi bolnavi eliminaţi la sortare în apropierea
culturilor, rotaţia şi culturile vecine netratate au un rol important.
După răsărirea cartofului, indiferent de destinaţia culturii, este
obligatorie supravegherea strictă a câmpurilor. În momentul când plantele au
15 - 20 cm înălţime, sau când plantele de pe acelaşi rând se ating, se pot
începe tratamentele.
q
Ce trebuie să ştim despre fungicidele care pot fi folosite pentru
controlul manei cartofului ?

Mana cartofului (Phytophtora infestans) este cea mai periculoasă
a acestei culturi. Cu toate căutările privind diversificarea măsurilor de
control, fungicidele continuă să aibă un rol esenţial în limitarea pierderilor
produse de această boală. De la zeama bordeleză la fungicidele sistemice
este un drum lung al căutărilor şi performanţei, timp în care s-au acumulat
multe informaţii privind calităţile, dar şi limitele fungicidelor pentru controlul
acestei boli.
boală

Acţiunea lor poate fi apreciată în funcţie de momentul aplicării faţă
de momentul infectării plantelor. Astfel, sunt fungicide protectoare,
preventive care omoară sporii inainte de a germina şi pătrund în plantă. În
acest fel, ele previn infectarea plantelor, dar pentru a realiza acest lucru
fungicidele din acest grup trebuie să fie pe plantă înaintea sporilor.

Un alt grup sunt fungicidele cu acţiuDe curativă. Ele pătrund În
plantă dar au o sistemicitate locală, translaminară, adică substanţa activă
traversează frunza de pe partea stropită pe partea nestropită asigurând o
bună protecţie pe ambele părţi. Au acţiune asupra ciupercii de pe plantă, dar
şi după infectare,
incubaţie.

inainte ca simptomele

să

fie vizibile, in timpul perioadei de

AI treilea grup este reprezentat de fungicidele cu acţiune
Ele sunt absorbite prin frunze şi rădăcini, ajungând in orice parte
a plantei, oprind infecţiile vizibile, evidente. Acestea sunt fungicide sistemice.
Ele sunt translocate acropectal, incluzând foliajul nou crescut cât şi bazipetal,
asigurând o bună protecţie În Întregime, inclusiv tuberculilor. Trebuie subliniat
că acest mod de acţiune se manifestă doar dacă ciuperca este sensibilă la
acest grup de fungicide.
eradicantă.
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Plecând de la diversitatea formelor de atac al ciupercii, a modului
fungicidele pot fi apreciate după următoarele criterii:

acţiune,

...

Protecţia asigurată plantei

• protecţia foliajului;
• protecţia noilor creşteri;
• protecţia tulpinilor;
• protecţia tuberculilor.
... Modul de

acţiune

• preventiv (contact);
• curativ (translaminar);
• eradicant (sistemic) .
...

Rezistenţa la spălare

... Intervalul de aplicare a tratamentelor.
Protecţia asigurată a plantei (foliaj, creşteri noi, tulpini şi tuberculi)
de la o grupă la alta de fungicide (tabelul nr.1). Fungicidele de contact
asigură o protecţie mulţumitoare până la foarte bună foliajului, dar nu
protejează deloc foliajul nou crescut. La fel, protecţia tulpinilor este
acceptabilă. Fungicidele pe bază de fluazinam (Altima) şi compuşii de staniu
(Brestan, Brestanid) protejează bine spre foarte bine şi tuberculii. Acţiunea
fungicidelor de contact este doar preventivă şi nu au o rezistenţă bună la

variază

spălare.

Fungicidele translaminare (cimoxanil) Curzate, Equation Pro şi
(dimetomorf) Acrobat asigură o bună protecţie foliajului dar nu şi noilor
creşteri. Tulpinile sunt apărate ceva mai bine decât În cazul celor de contact,
dar tuberculii sunt protejaţi doar de dimetomorf. Ca mod de acţiune
predominantă este actiunea preventivă şi curativă.
În cazul fun'gicidelor sistemice, toţi parametrii de eficacitate sunt
superiori grupelor anterioare. Ele au toate cele trei moduri de acţiune, de
protecţie, curativ şi eradicant, având şanse mici de a fi spălate de ploaie sau
irigaţii.

Există mari diferenţe Între fungicidele folosite contra manei,
diferenţe reflectate şi În preţul lor. Oricum, toate fungicidele avizate sunt bune
dacă se folosesc corect.
Se apreciază că respectarea intervalului dintre stropiri are mai mare
importanţă decât fungicidul folosit. La fel, trebuie reţinut că nu există
fungicide care să apere total plantele de mană. Unele le protejează un timp

mai lung, altele un timp mai scurt.
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Eficacitatea unor fungicide (substanţă activă) folosite pentru
controlul manei cartofului În unele ţări
(Din: "Proceedings of the Workshop on the European Network for Development of on Integral Control Strategy of
Potato Late Blight" Uppsala, Suedia, 9 -13 Septembrie 1998)
Tabelul nr. 1
Substanţa

activă

c1orotonil
cupru
f1uazinam
mancozeb
compuşi stanici
cimoxanil
dimetomorf
I propamocarb
matexil*
oxadixil*

Eficacitatea asupra manei pe
tulpini
tuberculi
foliaj
creşteri
noi
(+)
++
O
O
+
+
+
O
+
++(+)
+++
O
+
++
O
O
++
+
++(+)
O
+(+)
++ +
O
O
+(+)
++ +
+(+)
O
++
++ +
++
++
++
+++
++ +
++
++
++ +
++
++

*O
+

++
+++

protector
++
+(+)
+++
++
++
++ +
++ +
++ +
++ +
++ +

Modul de actiune
curativ eradicant rezistenta
la spăla;e
O
O
++(+)
O
O
+
O
++(+)
O
O
O
++
O
++
O
++
+
++
++
+
++(+)
++
++
+++
++(+)
++(+)
+++
++(+)
++(+)
+++

mobilitate
contact
contact
contact
contact
contact
translam.
translam.
sistemic
sistemic
sistemic

Datele sunt valabile pentru populaţiile sensibile
=fără efect
efect acceptabil, mulţumitor
=efect bun
=efect foarte bun

=

NB Autorii menţionează că datele din tabel se bazează pe experienţa participanţilor la EU.NET.lCP. Cu toate că
s-au făcut eforturi pentru acurateţea informaţiilor, nu se acceptă nici o responsabilitate pentru nici un fel de pierderi, daune
sau alte accidente in urma folosirii fungicidelor din listă. Nu sunt cuprinse toate fungicidele avizate şi disponibile pe piaţa U.E.
w
w
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ASPECTE ALE EFICIENTEI ECONOMICE ACULTURII
. CARTOFULUI
STEPĂ, LA IRIGA T

ÎN

Ing. ee. Ion

Nan~

F.C.C. - România

Nevoia permanentă de cartof, În cantităţi mai mari sau mai mici, pentru
diferitelor zone ale ţării şi ţinând seama de gradul de perisabilitate
(Îndeosebi a cartofului timpuriu), a cheltuielilor mari pentru manipulare şi
transport, impune cultivarea acestuia atât În zonele cu favorabilitate naturală
pentru cartof, cât şi În zonele de stepă cu favorabilitate redusă datorită
condiţiilor climatice.
Zonele de stepă au Însă soiuri cu fertilitate naturală ridicată (de tip
cernoziomic), iar prin amplasarea culturii cartofului În luncile râurilor cu soiuri
aluvionare, uşoare şi cu posibilităţi ieftine de irigare, se creează condiţii de
realizare a unor tehnologii performante, cu asigurarea la optimum a factorilor
de vegetaţie, şi respectiv pentru obţinerea unor producţii mari de cartof.
Aceasta, având În vedere faptul că cultura cartofului este foarte pretenţioasă
faţă de apă, necesitând o aprovizionare continuă şi uniformă, În tot timpul
perioadei de vegetaţie, ceea ce nu se poate realiza natural decât numai prin
irigare.
Cantitatea totală de apă pe care o consumă plantele de cartof este
cuprinsă Între 4.500 - 7.500 m.c./ ha, În funcţie de lungimea perioadei de
vegetaţie, soiul de cartof cultivat, condiţiile c1imatice ale zonei şi condiţiile
tehnologice (vigoarea plantelor, integritatea foliajului, etc.). Asemenea
cantităţi mari de apă nu sunt asigurate din precipitaţiile căzute În perioada de
vegetaţie În nici o zonă de cultivare a cartofului din ţara noastră.
Prin irigare, producţia de cartof se poate dubla comparativ cu cultura
neirigată. Dacă În zonele tradiţionale de cultivare, cu condiţii pedo-climatice
relativ favorabile cartofului, producţiile obţinute de cultivatorii profesionişti se
menţin În jur de 20 - 25 to/ha, În condiţii de stepă, la irigat, se pot obţine
producţii de 35 - 45 to/ha şi chiar mai mult.
De menţionat Însă faptul că, În condiţii de stepă, cultivarea
cartofului este imposibil de realizat fără irigare.
De altfel, irigarea asigură sporuri Însemnate de recoltă În toate zonele
ţării; această secvenţă tehnologică trebuie să fie considerată ca făcând parte
din procesul tehnologic normal de cultivare a cartofului. Analizând producţiile
şi rezultatele economice obţinute la cartoful pentru consumul timpuriu-vară, de
către producătorii din zona de stepă a ţării, din jud. Constanţa, CăIăraşi, Dolj
(tab.1), cât şi din alte zone, evidenţiază mai multe aspecte şi anume:
populaţia
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(în perioada"1997 '-1999)
Preţ

Supraf.
cultiv.
ha

Prod.
med.
tolha

Costul
prod.
mii lei I ta

m.
de val.
mii lei I ta

Profit
mii lei/ha

1997
• S.C.P.C. Mârşani, jud. Dolj
• S.C."Unirea"- Mănăstirea, jud.CăIăraşi
• Stoian Vasile,Palazu Mare,jud.Constanţa
• Pantea Stefan, Poiana, iudo Constanta
Valori medii - 1997

333
80
50
2

11,9
16,3
25,0
20,0

558
695
1.150
1.060

716
800
1.800
1.590

2.006
1.712
1.630
10.600

.28,3
15,1
56,5
50,0

x

18,3

866

1.227

7.800

41,2

1998
• S.C.P.C. Mârşani, jud. Dolj
• S.C."Unirea" - Mănăstirea, jud. CăIăraşi
• Stoian Vasile,Palazu Mare,jud.Constanţa
• Pantea Ştefan, Poiana, jud. Constanţa

254
80
70
2

14,5
20,1
28,0
23,0

1.163
1.210
1.450
1.212

1.352
1.403
2.000
1.700

2.672
3.879
15.400
11.224

16,3
16,0
37,9
40,3

Valori medii - 1998

x

21,4

1.259

1.614

Producători

1999
• S.C.P.C. Mârşani, jud. Dolj
• S.C. "Unirea"- Mănăstirea, jud. CăIăraşi
• Stoian Vasile,Palazu Mare,jud.constanţa
• Pantea Stefan, Poiana, iudo Constanta
Valori medii - 1999

w

c..n

I

1

7.583

I
131
100
100
2

x

17,3
22,6
25,0
23,0
22,0

1.815
1.400
1.650
1.347
1.553

1.894
1.551
2.200
1.800
1.847

Rata
rentabilit.

%

1

27,2

I

1.366
3.413
13.750
10.419
6.702

4,4
10,8
33,3
33,6
18,9
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• Concentrarea producţiei de cartof la producătorii particulari, În
principal din judeţele Timiş, Bihor, Dâmboviţa, Satu Mare, Arad, Dolj;
• Tendinţa de creştere a randamentelor la unitatea de suprafaţă
(13-25 to/ha În anul 1997; 17-25 ta/ha În anul 1999,În cazul producătorilor din
tabelul nr. 1), prin perfecţionarea tehnologiilor de cultivare (folosirea de
sămânţă certificată, Încolţirea materialului de plantare, fertilizare, mecanizare,
irigare, etc);
• Costurile de producţie, în ultimii trei ani, aproape că s-au dublat
(558-1.150 lei/kg în anul 1997; 1.400-1.815 lei/kg în anul 1999, în cazul
producătorilor din tabelul 1), ca urmare a creşterii preţurilor, îndeosebi la
energie, îngrăşăminte chimice şi pesticide;
• Preturile medii de valorificare au crescut într-o

măsură

mult mai

mică: 716-1.'800 lei/kg în anul 1997; 1.352-2.000 lei/kg în 1998; 1.551-2.200
lei/kg În 1999 (pentru

producătorii

din tabelul de mai sus);

• În ce priveşte volumul absolut al profitului obţinut la unitatea de
În condiţiile devalorizării monedei naţionale, acesta s-a menţinut
relativ constant sau a scăzut uşor, cu toată creşterea randamentelor la
unitatea de suprafată, ca urmare a creşterii mult mai rapide a costurilor de
producţie, comparativ cu preţurile de valorificare. În aceste condiţii profitul s-a
diminuat în valori absolute, iar rata rentabiiităţii culturii a scăzut, În cazul
producătorilor din tabelul de mai sus, de la 41,2% În anul 1997, la 18,9 % În
anul 1999.
suprafaţă,

Asigurarea profitabilităţii cartofului timpuriu-vară este posibilă, astfel,
numai prin creşterea timpurietăţii producţiei şi a randamentelor la unitatea de
suprafaţă,
Îndeosebi prin modernizarea tehnologiilor de cultivare
(mecanizare, fertilizare pe bază de bilanţ; utilizarea de pesticide eficiente
pentru controlul bolilor şi dăunătorilor, etc) şi utilizarea raţională a factorului
apă (irigaţii).

Sintetizând cele de mai sus rezultă necesitatea şi posibilitatea
culturii cartofului în zona de stepă a ţării, în condiţii de irigare, cu
practicarea unor tehnologii moderne şi executarea tuturor secvenţelor
tehnologice În condiţii optime.
dezvoltării

Prezentăm, În continuare, un model tehnico-organizatoric (figura 1)
de cultivare a cartofului la irigat, în ferme specializate, care poate fi adaptat
condiţiilor specifice zonei şi terenurilor, cât şi nivelului de dotare a unităţii cu
echipament tehnic.
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MODEL TEHNICa - ORGANIZATORIC DE CULTIVARE A CARTOFULUI ÎN STEPĂ
iN FERME SPECIALIZATE

Condiţii

Per.
Specificare

acţiuni şi lucrări

de calitate;
Norme, doze, etc.

optimă

de exec.

·
··
··
··

a

Asolament CU O structură
a culturilor favorabilă
cartolului
Procurarea materialului de plantare din zonele inchise
Culturi premergătoare
Vară·toamnă (anul anterior culturii):
Dezmiriştit

Erbicidare totală, indeosebi pentru buruieni problemă
Fertilizare organică
Arătură ad~lncă de toamnă

lucrărilor

.

toamnă

-

iunie-iulie
aug.·sept.
septembrie
septembrie

Primăvară:

·
··
··
·

Fertilizare

minerală

pe

bază

de

bilanţ (cartare)'

Pregătit pat germinativ
Plantat cu aplicare de insecticide la tubercul sau la sol
Prăşit + rebilonat
Erbicidat preemergent
Erbicidat postemergent sau pe vegetaţie

5-25 martie
5·25 martie
5-25 martie
aprilie
aprilie
mai-iunie

Vară:

··
·

Tratamente Colorado
Tratamente mană
Fertilizare foliară
lriqare
Recoltare • Condiţionare - Depozitare:
Pregătit cultura pentru recoltat
Recoltat - semi-mecanizat
- mecanizat
Transport, conditionare, depozitare

·
··
·

mai-august
iunie-august
mai-iulie
mai-august
iunie-august
iunie-august
august-sept.
iunie-sept

·
··
··
·
·

··
··
··
·
··
·

··
··

Timo·vară

Ţ·mnă.

cereale căi oase, leouminoase

-

-

imediat·după recoltare
"inverzirea" miriştei (cu 2 săpt. inaintea arăturii)
20·30 to/ha (semifermentat)
28-32 crn. ad. ducă o udare de aprov. (250 mclha)

1
1
1
1

1
1
1
1

f. gunoi (kg/ha):N; 100-150; P; 95-125; K: 60-75
cu gunoi (kg/ha): N; 70 -90; P; 60-80; K: 40·80
adăncime minimă 14-16 cm
densitate: 55-80 mii clha
bilon mare (20-24 cm)
inainte de răsărire, cu regiarea corectă a duzelor
produse specifice bur. de pe parcelele respective

1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
2
1
1

1·3'"
1-3'"
1-3
(6-8)

2·3'"
3-4'"
3-4
12·14

1
1

x

W
--J

.

revenire pe aceeaşi parcelă la 2·3 ani
"sămânţă certificată"

după

..

cu alternarea produselor
cu alternarea produselor

300-400 mclha, cu interval intre

udări

de 6-10 zile

Distrugerea vrejilor şi a vegetaţiei
In princ.la cartof.timp-vară,cu transp.zilnic aprod. rec.
In princ.la cartof.timp-vară,cu transp.zilnic aprod. rec.
Depozitare in conditii corespunzătoare

TOTAL TRECERI PE TEREN CU MIJLOACE MECANICE
• in funcţie de gradul de aprovizionare cu elemente nutritive şi nivelul producliei planificate
•• in funcţie de mărimea tuberculilor. specificul soiului şi nivelul de rertilizare
.... in funcţie de timpurielatea recoltei şi condiţiile climatice ale anului de cullivare

Nr. max.de
treceri cu
miiI. mec.

x

1

.

1

17·23

22-25

-
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DIRECTII PRINCIPALE DE ACTIVITATE A F.C.C.-R
PENTRU ANUL 2000 ŞI PERSPECTIVĂ, ÎN VEDEREA
SPRIJINIRII PRODUCĂ TORILOR DE CARTOF
Ing. ec. Ion Nan, F.C.C.- România.
Analizând situaţiile de criză În care au intrat producătorii de cartof
privind valorificarea acestuia, din anii 1990 - 1991; 1993 - 1994; 1995 - 1996
şi 1999 - 2000, situaţii În care mare parte nu au reuşit să-şi valorifice recolta
obţinută, În vederea reluării normale a procesului de producţie, se impune
reconsiderarea acestei culturi, cât şi a activităţii F.C.C.- România, din
următoarele puncte de vedere:

*

cultura cartofului trebuie considerată ca atare; o cultură
ce poate fi practicată doar de profesionişti, interesaţi
permanent de promovarea elementelor de progres, atât În domeniul
materialului biologic utilizat, al echipamentului tehnic folosit, al altor inputuri
materiale şi de muncă, cât şi al realizării corecte a tuturor secvenţelor
tehnologice;
În acest scop, toţi producătorii de cartof care produc pentru piaţă (cei
care dirijează procesul tehnologic) trebuie să aibă o pregătire profesională
corespunzătoare, atestată prin diplome sau certificate de absolvire, cât şi
perfecţionări anuale prin cursuri de scurtă durată pentru Însuşirea
elementelor de progres.
Aceste cursuri de perfecţionare pot fi organizate În cadrul
Federaţiei Cultivatorilor de Cartof din România, cu participarea
universităţilor agricole şi a cercetării ştiinţifice de profil şi cu sprijinul material
şi financiar al MAA. (dela bugetul statului);
intensivă

*

concentrarea

producţiei

În ferme specializate, cu dimensiuni
cartof care să permită
a productivităţii muncii.
Aceasta, atât din nevoia de executare la timp şi În condiţii optime a tuturor
secvenţelor tehnologice, În condiţiile creşterii continue a preţului forţei de
muncă, componentă de bază a preţului de cost, cât şi din necesitatea
creşterii eficienţei cheltuielilor de producţie. Creşterea rapidă a suprafeţelor
cultivate cu cartof va fi posibilă numai prin adoptarea unei legislatii care
să favorizeze asocierea producătorilor agricoli, atât În do'meniul
producţiei, cât şi În cel al valorificării acesteia;
corespunzătoare ale suprafeţelor cultivate cu
creşterea gradului de mecanizare şi respectiv
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* modernizarea tehnologiilor de cultivare a cartofului cu
executarea lucrărilor În flux cu caracter industrial, sub supravegherea
atentă a specialiştilor, pentru creşterea rapidă a randamentelor la unitatea de
suprafaţă, îmbunătăţirea calităţii producţiei şi reducerea costurilor de
producţie.

O tehnologie performantă necesită un volum mare de cheltuieli,
cuprins între 38-70 milioane lei / ha., în funcţie de destinaţia producţiei
(sămânţă, consum, industrie), în condiţiile existenţei unui echipament tehnic
adecvat. La acest nivel al inputurilor şi sub atenta supraveghere a procesului
tehnologic de către specialişti, este posibilă obţinere? unor randamente mari
la unitatea de suprafată, comparabile cu cele realizate În tările comunitare
(25 - 45 tone I ha.), cu' o îmbunătăţire a calităţii producţiei obţinute. În acest
scop, Guvernul României trebuie să asigure facilităţi (de producţie,
vamale, etc.) pentru producerea În ţară sau importul unor mijloace
mecanice performante şi adecvate diferitelor zone de cultivare a
cartofului (câmpie, deal, munte) În ferme specializate;

*

separarea producţiei de valorificare. Valorificarea trebuie
cum de altfel se procedează în toate ţările comunitare, unor
structuri organizatorice ale producătorilor agricoli, autorizate juridic, dar
separate de producţie (cooperative de valorificare). În acest fel, producătorul
va fi degrevat de povara valorificării care nu-i permite concentrarea întregii
atentii spre realizarea unor tehnologii performante şi adaptate specificului
zonei, terenurilor şi destinaţiei producţiei. În acest scop, este necesar, de
asemenea, adoptarea unei legislaţii adecvate grupării producătorilor
agricoli În forme âsociative (cooperative, etc.);
Gruparea cooperativelor în Uniuni judeţene de valorificare, în cadrul
Federaţiei Cultivatorilor de Cartof din România, va permite o anumită
programare a prodUCţiei pentru corelarea ofertei cu cererea şi evitarea risipei
de resurse.
încredinţată,

* dezvoltarea prelucrării industriale a cartofului, atât din
necesitatea diversificării produselor alimentare, dar şi pentru utilizarea întregii
recolte obţinute, îndeosebi în anii cu surplus de producţie. In prezent se
industrializează sub 20.000 tone de cartof anual. Dezvoltarea prelucrării
industriale a cartofului va permite valorificarea mai eficientă a cartofului şi
stabilitate producătorilor;

*

pentru
greutăţi

reorganizarea sistemului naţional de producere a cartofului
care a creat şi creează, cu o periodicitate de 3-4 ani, mari
în valorificarea acestuia.

sămânţă,
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F.C.C.-R. . trebuie să sesizeze toate abaterile de la legislaţia
producerii şi comercializării cartofului de sămânţă din ţară şi import; avizarea
anuală a importului, pe soiuri şi categorii biologice, cât şi o anumită corelare
(programare) a ofertei de material de plantare cu cererea solvabilă pentru
acest produs.
În condiţiile actuale ale economiei româneşti; insuficienţa
resurselor financiare ale producătorilor agricoli şi dobânzile Înrobitoare
practicate .de bănci, se impune cu atât mai mult luarea În considerare a celor
de mai sus şi găsirea unor soluţii de realizare a culturii cartofului cu costuri
cât mai mici, fără a face Însă rabat la tehnologiile moderne de cultivare şi o
anumită corelare a ofertei cu cererea.
Considerăm existenţa a trei grupe de soluţii de realizare a
producţiei de cartof posibile În condiţiile ţării noastre şi anume:

1. Cultivarea cartofului În zone cu favorabilitate ecologică
pe terenuri corespunzătoare, pentru utilizarea la maximum a
condiţiilor naturale (sol, climă, Îngrăşăminte naturale din gospodării-ferme,
forţă de muncă calificată tradiţional, etc.), respectiv utilizarea de resurse
care nu presupun cheltuieli directe de producţie cum sunt:
• zonele foarte favorabile culturii cartofului cu climat răcoros şi umed,
îndeosebi din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Suceava, Sibiu, cât şi
microzone din numeroase alte judeţe ale ţării: (Depresiunea Trascăului din
jud. Alba; Beiuş din jud. Bihor; Huedin din jud. Cluj; Haţeg din jud.
Hunedoara; Lăpuş din jud. Maramureş; Crasna din jud. Sălaj etc.);
• luncile râurilor cu soiuri aluvionare (uşoare) şi fertile, cât şi cu
posibilităţi ieftine de irigare.
ridicată şi

II. Irigarea culturii cartofului care, În aceleaşi condiţii tehnologice,
sporuri Însemnate de recoltă până la dublarea acesteia,
comparativ cu cultura neirigată. În condiţii de stepă cartoful se va cultiva
numai la irigat.
Dacă În zonele tradiţionale de cultivare, cu condiţii pedo - c1imatice
relativ favorabile cartofului, producţiile obţinute de cultivatorii profesionişti se
menţin În jur de 20 - 25 to / ha, În condiţii de stepă, la irigat, producţiile
obţinute sunt cuprinse Între 25 - 45 to / ha şi chiar mai mult.
asigură

III. Dimensionarea suprafeţei cultivate cu cartof să se facă În
de resursele financiare ale fermei I gospodăriei pentru asigurarea
tuturor condiţiilor de realizare a unor tehnologii moderne şi performante,
ţinând se.ama de situaţia economică din această perioadă de tranziţie.

funcţie
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RETETE
CULINARE DIN CAROF
,
Prof. Domnica Draica_ I.C.P.C. -

Este vremea cireşelor dar
propunem două reţete de sezon:
Gulaş

de

văcută

şi

Braşov

vremea cartofilor noi. De aceea

vă

cu cartofi noi

200 gr. de slănină se taie în feliuţe, se pun într-o cratiţă şi se Iasă să
se topească. Se adaugă 3 - 4 bulbi de ceapă tăiată peştişori şi se Iasă vreo
4 - 5 minute. Se taie carnea (500 - 600 grame) în bucăţele mici care se pun
peste ceapă.
Se presară paprica şi apoi se toarnă 10 - 12 linguri de pastă de roşii şi
câteva linguri de apă caldă. Se dă un clocot, apoi se fierbe înăbuşit. După o
oră, se adaugă şi un kilogram de cartofi noi, tăiaţi bucăţi. Se adaugă apa
necesară şi se Iasă 30 - 35 minute, se potriveşte de sare.

Găluşte

din cartofi cu

cireşe

1,5 kg. cartofI curăţaţi de coajă, se fierb şi se dau, fierbinţi, prin presa
de cartofi sau maşina de tocat.
Se amestecă 350 gr. făină, 2 ouă, 50 gr. griş şi 100 gr. unt, obţinându
se un aluat potrivit de tare, din care se formează o ruladă. Aceasta se taie
felii subţiri în mijlocul cărora se pun 2 - 3 cireşe fără sâmburi care se învelesc
în aluat, dându-le formă de mingiuţe, pe care le fierbem încet, timp de 8 - 10
minute, În apă clocotită sărată. Le scoatem cu lingura sau paleta cu găuri şi
le presărăm cu pesmet prăjit puţin în unt. Cine doreşte poate să le pudreze
cu zahăr.

poftd Iiund!
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PATAFOL
Continut:
,

6% Ofurace
64% Mancozeb

Formulare: pulbere

umectabilă

de culoare

alb-gălbuie

Mod de actiune:
,
~ PATAFOL combate mana viţei de vie (Plasmopara viticola),
mana
cartofului
(Phytophtora" infestans),
mana
tomatelor
(Phytophtora infestans), mana castraveţilor (Pseudoperonospora
cubensis) şi mana cepei (Peronospora destructor).
~

PATAFOL este absorbit atât bazipetal, cât şi acropetal,
protejând ambele feţe ale frunzei, iar În cazul cartofului, atât părţile
aeriene, cât şi tuberculii.
~ PATAFOL este fixat În
minute de la tratament. Ploile de
eficacitatea acestuia.

ţesuturi
până

În mai puţin de 30 de
la 20 mm nu afectează

Mod de Folosire:
PATAFOL se aplică În mai multe tratamente pe sezon.
La cartof primul tratament se execută Înainte ca frunzele
plantelor din acelaşi bilon să se Întrepătrundă.
Doza: 2 kg / ha

AVANTAJE:

..t
..t
..t
..t
..t

acţiune rapidă, preventivă şi curativă;
protecţie totală (sistemică şi de contact);
polivalenţă;
nepoluant şi protector al faunei utile;

compatibil cu majoritatea pesticidelor utilizate.

Distribuitor:

AVENTIS
Calea Victoriei 155, bl. 01, sc. 5, et IV
sector 1, Bucureşti
Telefon 01/3104909
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ALT/MA 500 se
(500 9 II fluazinam)
~hnica de vârf În combaterea noii rase de mană sexuată la cartof!

ALTIMA 500 SC este un nou fungicid de contact cu acţiune preventivă
upra agenţilor patogeni ca: Phytophtora infestans, Altemaria solani, Botrztis
:.. Plasmopara viticola, Sclerotinia sclerotiorum, Venturia spp.
pp.,
Produsul face parte dintr-o nouă clasă de fungicide ~ pyridinamine - şi
te. destinat, În principal, protecţiei culturii cartofului, precum şi culturilor
umicol e , pomicole şi viţei-de-vie.
ARACTERISTICI:
conţine o substanţă activă nouă;
acţionează, ca substanţele de contact, prin inhibarea germmarn
SOc)rnClr şi, ca substanţele sistemice, prin combaterea zoosporilor la noua
de mană sexuată;
se aplică preventiv, sub formă de tratament foliar, În vegetaţie;
inhibă dezvoltarea sporilor şi migrarea bolii de pe tulpină În tuberculi;
doză de utilizare scăzută;
nu se creează rezistenţă;
combate formele rezistente la produsele sistemice;
perioada de acţiune este de minimum 7 zile;
aderă foarte bine pe suprafaţa frunzelor şi nu este spălat de ploi şi de
de irigaţii.

**
*
*
*

*

*

500 SC este

condiţionat sub formă de

DE UTILIZARE:
Agentul patogen combătut

Phytophtora infestans
Altemaria solani

suspensie concentrată.

Doza de utilizare Timp de pauză
0,3 - 0,4 II ha
7 zile

ALTIMA 500 SC face parte din grupa a IV-a de toxicitate. Nu este
pentru albine, animale cu s~nge cald şi prădătorii naturali. Nu este
tdtoxic la doza de utilizare recomandată.
~ic

ecomandăm

utilizarea fungicidului ALTIMA 500SC În

alternanţă cu

produsul BRAVO 500SC!

ZENECA International Ltd.
Str. Tache Ionescu, nr. 29, sector 1, Bucureşti
Tel: 01/3123684; 3126955; Fax: 01/3121859
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Cultura

Cartof
Măr
Păr

Dăunătorul
Doza I Concentraţia
GândacuJ din Colorado (Leplinotarsa decemlineata)
250 mi / ha
Viermele mărului (Cydia pomonella)
0,06%
Insecte minatoare (Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella)
0,075%
Puricele melifer al părului (Psylla piri)

) RIMON

acţionează numai asupra stadiilor larvare care

sintetizează În mod activ chitină, adulţii speciilor parazite sunt rareori
afectaţi, acesta fiind un criteriu de includere a acestui produs În

programele de combatere integrată.
) RIMON - un insecticid ideal din noua generaţie a
inhibitorilor de creştere a insectelor.
Denumirea comercială: RIMON 10EC
Substanta
, activă: NOVALURON
acută orală

- DLso 5000 mg I kg
- DL so 2000 mg I kg
Face parte din grupa a IV-a de toxicitate. Nu este toxic pentru
organismele acvatice, microflora din sol, insecte utile şi păsări.

Toxicitate:

acută dermală

Mod de Actiune:

) RIMON acţionează asupra larvelor diverselor insecte din
ordinele: LEPIDOPTERA, COLEOPTERA, HOMOPTERA şi DIPTERA prin
inhibarea sintezei de chitină, determinând astfel o năpârlire nereuşită.
, ) RIMON

acţionează

În principal prin indigestie, având În
acelaşi timp şi o acţiune de contact. Nu are acţiune ovicidă, dar prin
aplicarea lui poate determina un Înalt procent de mortalitate a
-,
primelor larve care apar din ouăle aflate pe foliajul stropit. ,.--

) RIMON reduce, de asemenea, fecunditatea.
) RIMON nu este mobil În plante.
Compatibilitate:
RIMON este compatibil cu
majoritatea pesticidelor folosite. Nu este compatibil cu
MAKHTESHIM
Methomex 40 SP.
A G A N
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s.c. "HIBRID L" S.A.
Hărman,

str. Gării, nr.670 B
Tel I Fax: 068 I 267053, 068 I 475768
Tel. mobil. 092354913
Societatea -Comercială "Hibridul" S.A. - Hărman,
cu sediul În Hărman, înregistrată În Registrul
Comerţului la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov,
cu numărul J I 08 I 3257 I 1991, având codul fiscal R
740933
3331017 şi Conturi de virament: În lei
În val ută 740934
deschise la Banca Agricolă Braşov, are deosebita
plăcere de a face cunoscută oferta de colaborare şi
aprovizionare a cultivatorilor cu următoarele produse:
9

9

CARTOF SĂMÂNŢĂ ŞI CONSUM
'din soiurile timpurii OSTARA şi SUPERIOR

CARTOF SĂMÂNŢĂ ŞI CONSUM
din soiurile DESlREE, RODA, SANTE

Produsele vor fi ambalate În plase având capacitate
30 - 35 kg. Preţul va fi negociat şi stabilit la data încheierii
contractelor de vânzare - cumpărare.
În speranţa unei bune colaborări, vă aşteptăm la sediul
societătii
, noastre sau să ne contactati
, telefonic!

şi administraţia

Cultiva tarilor de Cartof din România
2200 Braşov, str. Fundăturii nr. 2
Preşedinte de onoare:Dr. dac. şt. Matei Beândei
Preşedinte executiv: Dr. ing. Constantin Draica
Director economic: Ing. eG. Ion Nan
Tel: 068/47.67.95; 47.54.14; 47.41.31
Fax: 068/47.67.08
Cont nr. 45.96.46, Banca Agricolă S.A Braşov
/-P,riP.J";?rlra
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