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DACMANOZ 80 WP
(MANCOZEB 800 G/KG)

FUNGICIO PENTRU VII, LIVEZI, CARTOF, ETC.
GRUPA IV DE TOXICITATE

DACMANCOZ 80 WP este compatibil cu majoritatea fungicidelor,
insecticidelor şi fertilizanţilor foliari, dar nu va fi utilizat cu produse alcaline. Nu
este solubil În solvenţi organicÎ.
UTILIZARE. SPECTRU DE COMBATERE.
DACMANCOZ 80 WP este un fungicid deosebit de eficace În tratamentul
manei la vii, În cultura cartofului, tratamente În livezi etc. fiind recomandat
pentru combaterea:
- PLASMOPARA VITICOLA - mana viţei-de- vie;
- PHYTOPHTORA INFESTANS - mana cartofului;
- TAPHRINA DEF0RMANS - băşicarea frunzelor;
- MONILINIA SPP. - moniloză.
Tratamentul se repetă, În general, la 7-14 zile.
ACTIUNEA FUNGITOXICĂ.
DACMANCOZ 80 WP inhibă activitatea enzimatică prin combinarea cu
enzime conţinând molecule metalice inclusiv cele implicate În producerea
adenozin-trifosfatului (ATP).
DACMANCOZ 80 WP este denumirea comercială a fungicidului conţinând
80% mancozeb, din familia chimică a dicarbonaţilor.
DACMANCOZ 80 WP este prezentat sub formă de pulbere muiabilă, ca
atare amestecul acestuia "in apă trebuie menţinut În suspensie, prin agitare
continuă.

DOZA. MOD DE APUCARE.
- VIŢA DE VIE = 0,2%;
- CARTOF 2-2,5 kg/ha;
- LIVEZI' = 0,2%.

=

PREZENTARE COMERCIALĂ.
DACMANCOZ 80 WP este ambalat În saci multistratificaţi de hârtie În
greutate de 25 kg net. Produsul este garantat 2 ani.
PROPRIET ĂTI FIZICO-CHIMICE:
DACMANCOZ 80 WP se prezi~tă ca o pulbere fină, omogenă, fără
tendinţe de aglomerare, de culoare gălbuie, având un uşor miros caracteristic
de sulf.
DACMANCOZ 80 WP se degradează rapid În mediul Înconjurător prin
hidroliză, oxidare, fotoliză şi metabolism.
DACMANCOZ 80 WP nu prezintă fitotoxicitate, mai mult, poate corecta
carenţe de mangan şi zinc ale plantelor tratate.

STRESUL TERMOHIDRIC LA CARTOF
Dr.ing. AURELIA DIACONU,
S.C.P.C.- Mârşani, jud. Dolj
Odată

cu alterarea

continuă

a mediului

şi

climei, 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 planteloreste 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 fi%jologice ale plantelor la

conditiile de stres.
, . Plante.le.au caracteristici care .Ie pot ajuta să supravieţuiască în
condiţii de metabolism aberant, dezechilibre hormonale şi disfuncţionalităţi
ale membranelor.
Proc~sele de tolerare ş! 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
dezvoltatîn domeniul. stresului laplante şi am putea începe cu întrebarea:
"Ce este. stresul ?",. Stresul. este generat de variaţia condiţiilor
optime. Abaterile faţă de condiţiiie optime pot fi mai mari sau mai mici; prin
urmare, există grade de stres ce merg de la zero până la moderat şi sever,
iar gradul de stres depinde de energia ce intră în aceste schimbări ale
proceselor ce se desfăşoară în sistemele vii.
"Stresul zero" reprezintă. acel. nivel al expunerii .Ia un factor de
mediu care nu duce .Ia modificări şi nici la reducerea în greutate; producţie a
plantei respective. Conceptul de "streszero"este legat de cel ai
condiţiilor optime,. id~a!e, de creştere CI plcmteior.
Fenomenul de "stres zero". apare rar, dacă •apare Tnsă, 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
toler-are şi" evitare.
Evitarea stresului apare dacă planta ajunge la un echilibru
termodinamic cu factorul de stres, da!- nu apare nici o modificare sau
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termodinamic cu factorul de. stres, dar nu apare nici o modificare sau
modificările care apar sunt refăcute: În procesul evoluţiei, selecţia s-a făcut
mai degrabă către mecanismele de evitare, care sunt mai eficiente decâţ
către mecanismele de tolerare, în procesul rezistenţei la stres.
Reacţiile la stresul termohidric sunt percepute de către plante la
nivelul fitohormonilor, ceea ce. înseamnă că stresul schimbă echilibrul
fitohormonal ce controlează dezvoltarea plantelor.
Răspunsul fitohormonal şi reacţiile cu apa.
Fitohormonii sunt intermediari între gene şi sintezaenzimelor, ceea
ce le conferă un rol deosebit de important din punct devedere biolOgic.
Stresul .Ia 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 fitohormonî 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. frunzeIor, aceasta fiind determinată de creşterea
concentraţiei deETH '. ce determină o reducere a transportului de auxină
către zona derupere de .Ia peţiol. Căderea frunzelor micşoreazăsuprafi'lţa
totală a acestora şi planta este mai În măsură să-şi restabilească un
echilibru alapei favorabil (Maynard G.Hale şi David M.Orcutt, 1987).
Având în vedere modificările provocate de stresul de apă şi
temperatură, reacţi"ile plantelor sunt diferite şi anume:
.
1. Reacţii de ~vitare, când plantele scapă de secetă, realizîndu-şi
ciClul de creştereInainte dea interveni un deficit hidric important.
2. Reacţii de toleranţă, . când. plantele suportă (tolerează)
diminuarea potenţialului hidric din ţesuturi.
'.
3. Reacţii de menţinere, când plantele îşi menţin potenţialul hidric
IcI. un nivel acceptabil însituaţii C1imatice. dificile.
Aşadar,plantelep()seciăfoarte multe posibilităti de adaptare la
co~diţiile de mediu. Cartofuls-a dovedit a fi o plantă 'cu o plasticitate
eC910giGă deosebită şiaceastacaurrnare a faptului că la cartof s-au creat
•f08rtemuite soiuri cu perioade foarte diferite de tuberizare.
« ' î n zona de stepădin sudul ţării s-a extins foarte mult cultura
caqpfului extratimpuriu,tirnpuriu şi de vară, ca urmare a înfiinţării sistemului
.. de/irigaţii •Sadova-Corabii'l . şi a condiţiilor pedoclimatice ce ne permit
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CARTOFUL ÎN ROMÂNIA
obţinerea de cartof încă din luna mai. Odată cu extinderea culturii ca.rtofului

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 judeţul 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.
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Pentru a susţine cele menţionate mai sus prezint, În continuare,
doar un aspect care vine să susţină această ipoteză şi care ţine loc de
concluzie a activităţii de cercetare desfăşurată În domeniul stresului
termohidric. Aşadar, liniile de cartof, posibile soiuri, s-au testat În vase de
vegetaţie la un plafon de umiditate delO% din LUA, considerat optim şi un
plafon de 30% din LUA, considerat stresat.
.
În condiţii de stres hidric laun plafon de umiditate de 30% din LUA
au existat linii de cartof cu rezultate foarte bune.
Sanie
Dc.~iree
O~lara

Mc 95-249-13
1'.1c 95-251-2
Mc95-174-1
Mc 95-165-1 N
Mc95-131-7
'1'.1c95-116-12
Mc 95-101-1
Mc 95-95-39
Mc 94-138-4
Mc 94-67-4

o 8,tot g/vas

o

100

200

300

'100

g/vas
Figura 2
Producţia de tuberculi obţinută la plafonul de umiditate de 30% din lUA
') dup5 Aurolia Diaconu, S.C.P.C. Murşani, 2000

După

cum se poate observa din figurile 1 şi 2, există linii româneşti
cu mult, În ceea ce priveşte producţia obţinută În vase de
vegetaţie, soiurile tradiţionale, În anul 1999.
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 aşemenea, 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

care
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depăşesc

CARTOFUl ÎN ROMÂNIA
româneşti

care să valorifice eficient condiţiile pedoclimatice din zona de
iar cultura de cartof să se extindă foarte mult şi să facă să prospere
din punct de vedere economic aceste zone ale ţării.
stepă,

PARTICULARITĂ TI
, TEHNOLOGICE ALE CUL TURII
CARTOFULUI SPECIFICE ANILOR SECETOŞI
Dr. ing. TĂNASE FARCAŞ, S.C. "REUTA" S.R.L. Braşov
Ing. ec. ION NAN, F.C.C.-România
Seceta şi pauperizarea agricultorilor impun adaptarea unor verigi
tehnologice la condiţiile lipsei de umiditate din sol şi a prognozelor privind
regimul pluviometric redus.
1. Cunoaşterea rezervei de apă din sol !a lI"liveh.ul fiecărei sole, a
prognozelor meteorologice şi amplasarea culturilor în funcţie de
pretenţiile faţă de apă ale acestora, chiar dacă se modifică rotaţia în cadrul
asolamentului până se revine la un regim hidric normal.
2. lucrările ele pregătire a solului vor viza următoarele
imperative:
* terminarea arăturilor în ferestre de iarnă, acolo unde solul nu a
fost arat. Nu este recomandat a se efectua arături de primăvară care duc
la pierderea apei din sol, întârzierea lucrărilor de pregătire a terenului şi
implicit recolte scăzute;
* efectuarea imediat, când este posibil a se intra pe teren, a unor
lucrări uşoare de grăpare a ogoarelor, în vederea ruperii crustei şi a
capilarităţii care favorizează evaporaţia, pierderea apei din sol;
* lucrările de pregătire a terenului, principiu valabil, indiferent de
nivelul de precipitaţii, trebuie să urmărească realizarea unei nivelări a
solului din următoarele motive:
a) pe un sol nivelat, apa din precipitaţii intră în sol într-un mod
uniform pe toată suprafaţa;
b) pe un sol denivelat apa se scurge pe aceste denivelări;
c) pierderea apei prin procesul de evaporare este mai pronunţată pe
aceste coame ale brazdelor şi denivelărilor lăsate de utilajele de pregătire a
solului;
* pregătirea patului germinativ trebuie să vizeze lucrări superficiale
care să nu ducă la pierderea apei din sol;
* efectuarea lucrărilor de pregătire şi plantare într-un timp foarte
scurt, pentru a beneficia de rezerva existentă în sol, în vederea încolţirii
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rapide şi a formării unui sistem radicular puternic, cu care să poată
absorbi apa din stratul inferior al solului;
* evitarea pierderilor de apă prin lucrări mecanice repetate;
* formarea unor agregate de utilaje care să pregătească solul la o
singură trecere.

3. Plantarea
Alegerea unor soiuri de cartof rezistente la stresul termo-hidric.
Este bine să avem în cultură 2-3 soiuri, cu perioade de vegetaţie diferite.
* Folosirea unui material de plantatre certificat, cu valoare
biologică superioară, pentru a răsării cât mai repede şi a avea un ştart
de creştere vioi şi rapid.
.
* Adâncimea de plantat trebuie să fie mai mică faţă de anii
normali.
* Plantarea să se facă într-un. bilon suficient de mare, deoarece
lucrările adânci de rebilonare. duc la pierderea apei din sol.

*

4. Fertilizarea presupune de asemenea a fi abordată în mod diferit
ani.
Trebuie să se aplice doze moderate de îngrăşăminte complexe de
tip N.P.K.
În mod cert, în stabilirea strategiei de fertilizare cheia succesului
pare a fi folosirea îngrăşămintelor foliare şi a stimulatorilor de creştere care
conţin macro şi microelemente, în tratamente repetate. Aplicarea acestora
trebuie să urmărească două aspecte:
a) fenologia de dezvoltare a plantelor de cultură;
b) perioadele mai răcoroase ale zilei, când stomatele celulelor sunt
deschise şi absorb mai bine soluţia fertilizantă.
Un tratament cu stimulatori de creştere sau îngrăşăminte foliare să
se facă În perioada de îmbobocire, astfel încât înflorirea, fenofază care
coincide cu formarea tuberculilor, să găsească planta bine "hrănită", pentru
a forma un număr mare de tubercl.Jli în cuib.
Cantităţile de soluţii la hectar vor fi mai mari, cca 500 litrii/ha, lucru
valabil şi la capitolul de protecţie a cartofului, pentru a creea şi un uşor efect
de irigaţie.
faţă

de

ceilalţi

5. ElI'bicidalirea
Pentru combaterea eficientă a buruienilor, având în vedere
principiul menţinerii apei din sol şi necesitatea eliminării acestora ca plante
concurente la apă şi elemente fertilizante, nu trebuie să renunţăm la acestă
lucrare.
6

Se vor folosi erbicide performante, în funcţie del5pectrul burUienilor
gradul de îmburuienare,. folosind dozele recomandate în, prospectul ce
însoţeşte produsul.
.. ' ,.'.•'
.' .
La stabilirea dozelor mai trebuie avut în vedere;tipiJldesol, gradul
de umiditate şi prognoza vremii. Specialistul· agricol, fermierul, ţăranul
cugospodărie individuală,' trebuie să aibă în vedere prognoza vremii
următoare, deci trebuie să fie şi buni meteorologi.
In condiţii de secetă erbicidele vorfipplicate pe un pământ reavăn,
imediat după o rebilonareuşoară.
.
.'
Pe soiuri umede, la prognoze cu ploaie, putem folosi doze normale
de erbicide reziduale. In caz de secetă este riscant să mărim substanţial
dozele deoarece, în caz că<vor urma cantităţi semnificative de precipitaţii
,putem avea fenomene de fitotoxieitate:
Lucrările de întreţinere se vor efectua, dacă este cazul, după 45-60
zile de la erbicidare, pentru a nu derpnja pelicula de erbicide şi când
acestea au încetat să mai aibă acţiune.
Deasemenea, nu este bine să alegem doze prea mici pentru a nu
exista riscul dea nu avea efect, urmare a lipsei de umiditate.
Dacă în anii normali hidric exista principiul să nu cărăm apă pe
câmp, că necostă,încondiţiidesecetă, pe soiuri uscate, este bine să
aplicămcca 500litriide soluţie pe hectar.
Pe soiurile unde avem rezerve mici de buruieni şi stăpânim
tehnologia erbicidării' post răsări re, este recomandat a se face acest lucru
cu doze secvenţiale şi repetate, când este cazul.
Suntem de principiu că,afoJOsi, În condiţii de secetă la cartofi, o
combinaţie de erbicideca metribuzin (Sencor, Lexone, Metripaz) cu doze
mari de Onezinsau antigramineice (Dual, Frontier, Pantera), pot fi riscante,
în funcţie de cantităţi le de apă care vor urma după aplicare.
Principiul esenţial este a alege erbicidulsau combinaţia potrivită,
dozele , şi momentul de aplicare, pentru a avea o erbicidare reuşită,
respectând imperativul că fermierul, este acum prea sărac pentru a alege
erbicide neperformante şi o aplicare incorectă poate duce la compromiterea
culturilor.
Deosebit de important este să folosim maşini de erbicidat
corespunzătoare, cu doze bine stabilite, presiune constantă de lucru,
barbotaj continuu şi respectarea vitezei de înaintare cu care s-au făcut
probele de debit, respectiv cantitate.de soluţie şi produs de uz fitosanitar la
hectar.
şi
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6. Combaterea boliior şi dăunătorilor
În situaţia prognozată de an secetos este o certitudine că vom avea
probleme deosebite, În primul rând cu combaterea dăunătorilor (gândacul
din Colorado, afidele,etc.).
La cartoful de sămânţă, În combaterea gândacului din Colorado
este bine să folosim insecticide cu efect secundar afidic, aplicate fie la
plantare sau când apar adulţi În densitate mare, sau la larvele de vârsta 1-11.
Există produse ca Mospilan, Victenon, Actara, Regent şi altele, care
au efect prelungit de combatere şi efectul lor nu depinde de temperatura
ridicată.

În funcţie de rezerva de infecţii transmisă prin tuberculi, gradul de
umiditate al solului, apropierea solelor de cursuri de apă şi cultivarea În
sistem irigat, este necesar să fim precauţi În privinţa combaterii manei
cartofului.
Trebuie Însă' respectat principiul alternării produselor,
principiu "sfânt" În domeniul protecţiei plantelor.
Nu este exclusă şi folosirea piretroizilor, dar, atenţie, dozele trebuie
majorate, chiar dublate faţă de doza omologată, iar perioadele de aplicare
să fie răcoroase dimineaţa sau seara.
Regula generală este ca la temperaturi de peste 200 C să nu se
facă tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, dar În zilele
caniculare avem 25°C dimineata sau seara.
În combaterea manei cartofului este foarte important să fie utilizate
prognoze meteorologice locale.
Numărul de tratamente, În mod normal, va fi mai mic decât În anii
ploioşi dar, totuşi, trebuie să ţinem seama de câţiva factori:
- gradul de infecţie existent În materialul de plantat. Se impune
sortarea tuberculilor cu atac de mană, care nu se vor arunca În câmp;
- apropierea solei de cartofi faţă de sursele de apă; pâraie, râuri,
etc.;
- rezistenţa genetică a soiului faţă de boală;
- densitatea de plante la hectar şi dezvoltarea vegetativă. La o
densitate mare şi cu plante bine dezvoltate, pericolul atacului este foarte
mare;
- se vor consulta mult mai des buletinele de avertizare emise de
staţîile meteo locale;
- ca strategie de combatere, nu excludem tratamentele preventive,
primele să se facă cu produse pe bază de mancozeb, substanţă activă care
combate şi alternariozele dar are şi un efect pozitiv În startul creşterii,
formarea cloroplastelor şi o bună fotosinteză. Produsele pe bază de cupru
se vor folosi spre sfârşitul perioadei de vegetaţie. La sfârşitul vegetaţiei,
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pentru ultimul tratament sunt recomand"lte produse pe bază de staniu, care
manei în tuberculi.
În continuare, în funcţie de condiţiile meteorologice şi posibilităţile
materiale, în perioadele cu presiune mare la infecţie se vor face tratamente
cu fungicide sistemice. Numărul de tratamente cu aceste produse depinde
de factorii menţionaţi mai sus, dar şi de perioada cât mai dorim să
menţinem cartoful în vegetaţie.
La cartoful pentru sămânţă din categorii biologice superioare este
obligatorie distrugerea chimică a vrejilor (produsul Reglone).
Tratamentele cu produse de contact pot fi intercalate între cele cu
produse sistemice, în funcţie de condiţiile meteorologice, prezenţa infecţiilor
primare, prognoza pentru perioada următoare, etc.
Ceea ce este extrem de important pentru fermieri este cerinţa de a
folosi toată experienţa şi verigile tehnologice, pentru a nu avea infecţii cu
mană sau aceasta să se producă cât mai târziu posibil, când producţia pe
hectar nu mai poate fi influenţată.
Problemele se pun cu totul în alt mod şi cu o altă strategie pentru
solele în care avem culturi cu posibilităţi de irigare. Aici pericolul infecţiilor
cu mană este mai mare, numărul de tratamente pentru combaterea manei
este de asemenea ridicat, iar ponderea fungicidelor sistemice în programul
de tratamente este mai consistent.
Până la recoltare este bine să avem culturile curate de buruieni,
libere de boli şi dăunători.
Cartofii se vor recolta în perioadele când avem rădăcinile, respectiv
tuberculii turgescenţi, cu apa necesară proceselor de prelucrare sau
depozitare.
împiedică pătrunderea

Concluzii:
Este bine ca breasla de agronomi, indiferent de locul pe care~1
au in realizarea. culturilor agricole, indiferent de functii, cifre de afaceri
şi alte criterii, să realizeze o colaborare tehnică perfectă, pentru a
relansa producţia de cartof in interesul naţional, bineinţeles şi
Personal.
Agricultura, la nivel macro şi micro, a fost condusă managerial
şi "tehnic'~ cu mici excepţii, de foarte multe persoane care nu
aveau tangentă cu acest domeniu deosebit de important al economiei.
În cazul relaţiilor contractuale, este bine .să ne respectăm
reciproc, să fim fair~play, fără a ascunde şi chiar dovedi intenţii de
desconsiderare a obligaţiilor ce ne revin ca parteneri de afaceri.
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RECOMANDĂRI PRIVIND COMBATEREA BURUIENILOR

DIN CUL TURA CARTOFULUI DIN ZONA DE STEPĂ

Drd. ing. GEORGETA FRÎNCU
I.C.P.C. Braşov
Cultura cartofului în condiţii de irigare, în zonele din sud şi sud-estul
a impus cercetări specifice privind tehnologia de întreţinere a culturii,
ţinând cont de faptul că apa favorizează nu numai creşterea plantelor de
cartof, ci şi a buruienilor.
În prezent, gradul deîmburuienare a culturilor de cartof este foarte
ridicat, din motive cunoscute de toţi cultivatorii, deaceea, metoda chimică
de combatere rămâne cea mai eficientă.
Reamintim avantajele folosirii erbicidelor, şi anume:
• eficacitate mai mare comparativ CILI a~te mijloace de
combatere;
~ protejeazăclLllturain perioadeie critice când nlUl se pot efectlLlal
lucrări mecalnice.de intretinere;
• menţin soia clLI'ltivată CILI cartof curată de bmlLlieni până la
sfârşitlLll perioadei de vegetatie, creând premise favorabile pentrlUl
recoltarea mecanizată a Calrtofului;.
.
.
mreduc talSalrea sollUlllUli prin redlUlcerea numărlUlllLIi de treceri prin
ţării,

clLlltlUlră;

meconomie de timp;
mspor de producţie asiglUlrat;
mproducţie de calitate;
• reduc rezerva biologică dill1l sol.
Un erbicid devill1le eficiell1lt şi economic pentru cultivatoml de
cartof dacă acesta ştie şieriterii.le de alegere a erbicidului şi anume:
mprincipalele buruieni din soia respectivă;
• faza de dezvoltare a bumienilor;
mfaza de dezvoltare a cartoflUllui.
Cultivatorul de cartof este bine să ClUlnoască câteva detalii ale
erbiciduh.lli ·.ales .• eumar fi: spectrul. de .combatere, doza de aplicare,
selectivitateafaţă de. cartof şi modul.deacţiune.
Erbicidele care alUl acţiune rezidlUlală sunt preluate din soluţia
solului prin rădăcinileburuienilor. Sunt neselective pentru cartof, sau cu
selectivitate parţială, combat buruiehiledin sămânţă.
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Tabelul 1
ERBICIDEREZIDUAlE
reemer ent, cu 2-5 zile înainte de
Spectrul de combatere

răsărirea

cartofului

Doza kg(!)/ha
rodus comercia!

dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale
dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale
dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale
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
3,0-5,0

monocotiledonate anuale

1,0-1,5'

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

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

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

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
0,7-1,0 cartof vară
1,0-1,2 cartof toamnă-iarnă
3,0-4,0

monocotiledonate anuale

1,75-2,5

dicotiledonate şi nule
monocotiledonate anuale
dicotiledonate şi nule
monocotiledonateanuale şi
arene

3,0-4,0
2,0

9ăapl.icarepreemergentăa acestora,

r~~ca.rtofului se vor aplica erbicide selective, pentm
estorase face prin părţiie aeriene ale buruienilor, deci
răsărite În momentul erbicidării, sau În fază activă de

dec:artof unde predomină buruienile dicotiledonate
rbic:idele care au spectrul de combatere a buruienilor
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dicotiledonate şi unele monocotiledonate anuale (tabelul 2).
Tabelul 2
ERlBlCiDE SELEC1WIE
(care se a 'lică postemergent şi pe vegetatie)
Dell1umirea
AGILCE

(100g/l propaquizafop)
FUSILADE SUPER CE
(125Q/I haloxyfop-butil)
GALLANT SUPER CE
(125Q/I haloxyfop-etoxietil)
TITUS 25 GD

(25% rimsulfuron)
SELECT SUPER CE

(120g/l c1ethodim)
NABU S CE
(125Q/I setoxidim)
PANTERA 400 CE

(400 q/l Quizafop-p-tefurvl)
LEOPARD 500 CE
(500g/l quizafop-p-ethvl)
TARGA 500 CE
500g/1 quizafop-ethyl)

Spectrul dle combatere
monocotiledonate anuale şi
perene
monocotiledonate anuale şi
perene
monocotiledonate anuale şi
perene
monocotiledonate anuale şi
perene
monocotiledonate anuale şi
perene
monocotiledonate anuale şi
perene
monocotiledonate anuale şi
perene
monocotiledonate anuale şi
perene
monocotiledonate anuale şi
perene

Doza kg(I)/lla
produs
comercial

0,8-1,5
1,5~3,0
1,5
40-50g
0,8-2,0
1,5-3,5
0,75-2,0
0,75-2,0
0,75-2,0

Dacă însă, în cultură, sunt şi graminee anuale, erbicidul ales ca
antidicotiledoneic se va aplica asociat cu un erbicid graminicid, menţionat în
tabelul 1.
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 cartoful. Dozele minime
recomandate se aplică pe soiuri uşoare, cu textură medie sau
macrogranulată, cu un conţinut scăzut în humus. Aceasta creşte odată cu
creşterea 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 (cu frunza îngustă).
Considerăm o problemă deosebită pentru zonele din sud şi sudestul ţării; infestarea cu graminee perene, în special cu Sorghum halepense
(costrei) şi Agropyrum repens (pirul târâtor).
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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 la irigat.
Erbicidele selective pentru cartof se aplică atunci când gramineele
anuale au 3-4 frunze. În funcţie de gradul de îmburuienare, doza aplicată
creşte de la doza 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 cantităţi mari de Îngrăşăminte, favorizând
dezvoltarea speciilor nitrofile, cum este de exemplu zârnă (Solanum
nigrum L.). Aceasta constituie o buruiană problemă datorită răsăririi
elşalonate. Combaterea chimică se poate face prin folosirea erbicidului
Basagran 600 CE (s.a. bentazon), aplicat postemergent, când zÎrna este în
fază cotiledonală. Cele mai bune rezultate se obţin când doza de 3 IIha se
aplică în două reprize: primul tratament, Basagran Ce, 1,5 IIha, când zârna
este În faza cotiledonală, iar al doilea tratament cu doza de 1,5 IIha 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 DĂUNĂTORILOR DIN
CULTURA CARTOFULUI ÎN CONDITII
, DE STEPĂ
Ing. MARIA ENOIU
I.C.P.C. Braşov

Cultivarea cartofu!ui în condiţii de stepEj implică acordarea unei
sporite privind aplicarea lucrărilor de combatere a dăunătorilor,
deoarece condiţiile climatice permit nu numai dezvoltarea unor populaţii
mult mai numeroase, ci şi aparţiei mai multor generaţii pe un sezon de
vegetaţie (cazul gândacului din Colorado), dar asigură condiţii deosebite
pentru atacul şi a altor dăunători (viermi albi), care în zonele favorabile de
cultivare a cartofului nu crează 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
atenţii
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gr~şeUtehnologicedeaplicare, cât şi din cauza situaţiei actuale a agriculturii
rOmâneşti, a schimbării structurii de proprietate şi a distrugerii în mare
măsură a bazei materiale. La aceasta se mai adaugă şi faptul că O mare
p~rte a suprafeţei agricole a intrat în proprietatea unor persoane care nu
sunt pregătite din punct de vedere al tehnicii agricole, precum şi fărâmiţarea
suprafeţelor cultivate cu cartof din' România. Aceste loturi mici şi cele din
grădinile oamenHqr constituie sursa de infestare de la an la an.
C3ândacul din. Coloradoeste, În condiţii de stepă,. cel mai periculos
dăunător al culturii de cartof,.iar în primăverile cu condiţii prielnice gândacii

hiberna~ţi apar multmaidevremeşi în număr multmai mare decât în ceilalţi
ani. Prin' urmare, investiţia făcută până la plantarea cartofului crează
obligativitatea executări.iireproşabile a lucrărilor deîntreţinere, iar în cadrul
acestora a celor de protecţi8împotrivaboli.lor şi dăunătorilor.
GândaGuldinColorado poate. provoca. daune importante, 24-43%
din producţie .sau •poate compromite cultura prin. defolieretotală, dacă nu se
~plică nici .un mijloc de protecţie. Dăunătorul este foarte rapace şi poate
dezvolta, în condiţii. destepă,chiartrei generaţii pe an, de aceea este foarte
important controlul zilnic al solelor cultivate cu cartof, mai ales dacă sunt
situate în •apropierea locului de iernare a. dăunătorului (s0lele cultivate cu
.cartof În ~nul anterior)..• La. constatareadensitătii .critice (i.gândac/4~5
.plante). se va aplica un tratament pentru combaterea gândacilor adulti
(hibernanfi).ln. funcţi~' de aplicarea acestui. tratament şi de eficacitatea lui
vom avea sau nuun atac puternic al primei generaţii a dăunătorului.
- Următorul tratameiltse va aplica la apariţia primelor larve din
generaţia l-a a dăunătorului, momentul optim fiind atQnci când în cultură
sunt. pr~zentE( JQmClJoritatE( larvEl . . tinere,.stadiul 1-1.1. Este foarte importantă
încadrarea acestui tratament în ··Iimita/timpuluioptim •pentru că aşa se
înregistrează o eficacitate ridicată a tratamentului. Aţestasţadii larvare (1 şi
II) sunt cele mai sensibile la pesticide şi au o capacitate de dăunare mai
redusă, Comparativ cu larvele din stadiu III-IV, care pe lângă marea
capacitate de dăunare manifestă şi o rezistenţă sporită faţă de insecticide.
De obicei cel mai puternic atac se înregistrează la prima generaţie
de .larve a .dăunătorului şLfnacest. caz, dacă atacul .este foarte puternic şi
densitatea larvelor/plantă foarte mare este ne.cesară repetarea tratamentului la un interval dei 0-12 zile, în funcţie de perioada de controLa
.insecticiduluifolosit anterior.
continuare pe toată perioada de vegetaţie se va ap~icacâtelUln
tratament pell'itrlUlfiecareg~~eraţi~ adăIJI~ătoll'lUlllUli,cu Condiţia ca
aceasta să se facă tot în limita timpului optim, adică la apariţia larvelor
tinere din generaţia a II-aşi uneori a III-a.
În urma celor relatate pănâacumrâmăneca,.ln funcţie de scopul
culturii în condiţii de stepă numărul de tratamente poate fi următorul:
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- cartof timpuriu: ·1-2 tratamente;
- cartof de vară: 3-4 tratamente;
- cartof de toamnă: 3-5 tratamente.
O importanţă deosebităîn 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 populaţieidăunătorului.
Pentru stabilirea unei strategii de combatere şi pentru alegerea
sortimentului de produse necesare se recomandă consultarea "(;odex-ului
produselor de uz fitosanitar, avizatepentru afi utilizate În România",. unde
produsele sunt clasificate după grupa chimică din care fac parte şi unde se
găsesc, deasemenea, grupele detoxicitate,precum şidozelei3vizate şi
recomandate.
Fără intenţia de a Javorizaun produs sau firmă. enumerăm câteva
din cele mai eficace produse pentru combaterea gândaculuidin Co.lorado:
Regent 2005C (0,09-0, 1I/ha); Mospilan 20SP(60· g/ha); Mospilan .3Ec(0,5
I/ha); Victenon50SP. (0,5kg/ha);Marshali 25Ec (1,0 l/ha}.În ultimul an. S-i3U
i3yizat, deasemenea, două produse noi; Actara 25WG{60g/ha) şi Calypso
480Ec (0,1 I/ha).
Recomandăm utilizarea cu mare atenţie a prodl.llselordin grl.lpii
piretroizilor, care sunt În număr mare În Codex-uL amintit anterior. Facem
această atenţionare deoarece În partea de sud aţării>aceste produse au
fost mult utilizate, iar gândaculdinColoradomanifestărezistenţă faţă de
LJneleproduse 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 temperaturimai mici>de
25°C. şi ca momentde aplicare,imediat după eclozareaprimelor larve. De
asemenea, nu recomandăm efectuarea decât a unui tratament pe Intreaga
perioadă de vegetaţie şi În alternanţă cu produsele menţionate anterior sau
altele din alte grupe chimice.
De. altfel, pentruevitarea.apariţi4:)i fenom~nl.lluide.reziste.nţă, in
afara utilizării 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:
- respectarea dozelor avizate; supradozarea ca şi subdozarea
favorizând apariţia indivizilor rezistenţi. În plus supradozarea produselor
afectează grav entomofauna utilă şi poluează inutil agrobiocenozele;
- aplicarea la timp şi la avertizare a tratamentelor;
- 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 se, Sonet
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VoI. 11
100EC),

Nr. 2·3 aprilie· septembrie 2001
produse

biologice

(Novodor,

Ecoteh),

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, le
semnalăm ca o noutate, avizarea din anul 1999, a produsului insectofungicid, PRESTIGE 290FS, ca tratament la tuberculii de cartof pentru
sămânţă şi care asigură protecţia culturii, pe o perioadă de 70-75 zile de la
răsărire, Împotriva gindaculuidin Colorado, afidelor şi Rhizoctoniei solani.
Viermii albi (larvelecărăbuşului de mai) sunt dăunători care în
condiţii de stepă care 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 însă 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 5G, Vydate 10G), tot complexul de dăunători din sol

estecombăt~t.

Viermi sârmă (Agriotes sp.) Atacul se manifestă, de asemenea, pe
tuberculi În care larvele sapă galerii, depreciindu-i calitativ şi favorizând de
asemenea instalarea diverşilor agenţi patogeni.
Se recomandă combaterea lor, atât prin măsuri agrofitotehnice
(arătură adâncă, lucrări de Întreţinere, drenaj), dar şi prin aplicarea de
insecticide granulate. Combaterea chimică se recomandă numai în cazul
unei infestări mari (peste 3-5 larve/mJ şi se aplică şi la plantele post şi
premergătoare (2-3 ani).

MANA CARTOFULUI ŞI MOTIVA ŢII- PENTRU UN CONTROL
ADECVAT
Ing. MANUELA HERMEZIU
I.C.P.C. Braşov
Mana cartofului, produsă de ciuperca PhytophtQra infestans,
continuă să fie cea. mai păgubitoare boală a cartofului în întreaga lume.
Mana poate distruge foliajul prematur şi într-un timp foarte scurt, reducând
În timp ce infecţiile la tuberculi, asociate cu putregaiurile, pot
duce la mari pierderi de recoltă în timpul depozitării. Sunt ani în care boala
producţia,

16

are un caracter epidemie (tab. 1), provoacă mari pierderi de producţie şi are
efect negativ asupra tuberculilor, îngreunând procesul de condiţionare şi
păstrare.

Tabelul 1
PREZENTA ŞI GRAVITATEA MANEI (PHYTOPHTORA INFESTANS)
,
.
în perioada 1993 -1999 , în Românla
Data aparitiei
Boala
20.07.1995
Absentă spre uşor
12.08.1993; 32.08.1996
Uşor spre miiiociu
Gravă - cu pierderi de prod. si prez. tub. mănati
17.06.1994; 21.06.1999
25.07.1997; 03.07.1993
Gravă - cu pierderi de producţie şi efect mai ales
asupra -calităţii tuberculilor
În ultimii ani au avut loc numeroase schimbări, atât în ceea ce
cât şi controlul ei. Schimbările se referă la populaţiile de
în vedere apariţia mai timpurie a bolii şi o agresivitate
crescută, însotită de un atac mai pronunţat pe tulpini.
În ce 'priveşte controlul, în ultimii ani s-au introdus noi fungicide
(Patafol, Altima, Melody Duo).
Cu excepţia· anului 2000, când temperaturile au fost extrem de
ridicate şi ne-am confruntat cu o secetă prelungită, mana a avut tendinţa să
îşi facă apariţia mai devreme decât era normal. Pentru controlul efectiv,
prima stropire ar trebui aplicată înainte de apariţia bolii. Data primei stropiri
depinde de data plantării, soiul folosit, condiţiile de cultură.
Fungicidele sunt împărţite In grupe pe baza modului de acţiune şi a
structurii chimice.
Fur,gicide.le aparţinând aceleiaşi grupe au un mod de acţiune, pot
avea structura chimică similară şi au tendinţa să fie active împotriva
aceloraşi patogeni. Cunoaşterea grupei de fungicide este foarte importantă.
Există trei tipuri principale de fungicide (tab. 2) pentru
combaterea manei:
• contact;
priveşte mana
mană, având

• translaminar;
• sistemie.
Produsele de contact

·protectanţi acţionează astfel încât distrug
mana inainte ca ea să pătrundă In ţesuturi. Pot fi folosite in tot timpul
perioadei de vegetaţie, dar sunt mai eficiente la mijlocul/spre sfârşitul
sezonului (Ia fnceputui sezonului este dificil a le aplica frecvent pentru a
menţine acoperirea). Unii protectanţi ajută 18 rE~ducerea manej tuberculilor.
Formuiârile care conţin produse sistemice cum ar fi pheni!amidele
sau propamocarb, sunt mai eficiente la începutul sezonului când plantele au
creşteri foarte rapide.

17

LJltimul •grup .t3~tEl. altl"~nslamnnarelor. (ca .cyrnoxanil şi
dihlt3tomorph), care pătrund în ţesut, dar nuc;ircI.JIă)nplantă,. [\c;estea sunt
utilizate eficient la mijlocul sezonului, când produsele translaminq[e •pot
'gjutaîn cazul în care mana a pătruns deja în plantă.
, 'i/Ş~Ja.qjyns I.cl concluzia.c;ă,celm.ai bun c;oD1ltrolal maile.i se poate
realizaa~tfel:
••..•• • • .
.•
. . • .• .....,
·~m<;~PLlţul.stropirilor devreme; 2..3 trattimente' cu "produsecu
comp()nent~.sistemică;
.
.• ...• •/ . contioutire '.' cu produse 'de contact (Flua;zin~rn)' sau
tral"ll:)lamina.re(Acrobat);
.'..
' .
. . . ' ".. . :.
, ~>iaultirnele2·3stropiri,pentrlJar~cI.uc.e infectia 'a.bJberc@;
folosirea unui produs pe bază de fentin (Bre~tanl,sim,din.nou un
produs de contact (FllJzazinam).
Tabelul 2

"

.. FUNGICiDE PENTRU CONTROLUL MANEi,CA~TOFUa-UI
(PHYTOPHTORA INFESTANS)
."
Doza
. Grupa
Mod deS"'l>s~.,ţă
'. Denum.ireli
actiune
activă
comercială;· (k~;lf.na)

Dithane, , . '
2,0
V6ridozeb
. . hidroxid de cupru .
Champion'
contact
4;0
'oi<iclorură de cupru
Funguran,
,
Turdacupral
,
Chlorothalonil
. Brav,o
. 2,0
chlorothalonil. "
contact
.'
contact
Carbamat
ratt~o,
,', 2,0-2,5
PfQP<i111 0carb .
sistemic+contact cymoxanil+manc.
Ac:etamlde
Curzate, RipQst
,2,5 ...
· sistemic+.contact .metalaxyl+maoc.
Pl1eny l<i!TIipe
RidQrnil .•.. .....2,5-3,0
Phenylamide. ·.şistemic+contact ,ofurace+manc,
Patafol··,
. 2;O~2,5.,·.,
· .contact
Phtalil11ide
folpet,
DEiriv.ac.cinna .
dimetomorf+manC:.
Ditiocarbamat
,',.
Cupru'

contact

miC' .

mancozeb

r-:::::'-=:-:-:---.--+--:--:---~i-=-~

Pyridineamine

contact

---+-=,.........:--

f1uazinam

Fluazinam

~I---:--::"",!:,,"~-;rl';

",
..
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Tabelul 3

NUMĂRUlDETRATAMIENTE ŞFPRODU$ELE FOlbSITE
...... În perioada 1993-1999

An lUI I
".

1999

Nr. de

tratam.
7
'

. .'

ProdlUls

Observaţii

Sisternic+contact

condiţii favorabile pentru dezvolta-

"

>1998
1997

6
8

, Sisteinic+contact
Sistemic+contact

1996
1995
1994
1993

'6

.' Sisternic+col1tact
Sistemic+contact
Sisternic+contact
Sistemic+contact

5

6
6

.

rea plantelorşi agentului patogen
vară umedă '
vară ploioasă;dificultăţi de
conservare
vară secetoasă'

. vară foarte călduroasă .
ploi mai importante auqust-sept
absentă ploi până la 1/2 august

.' Da~~unfunglcid fI(Jreuşeşt~săcoi1tr(Jleze:b()@/a,n~ir1tr~băf11;
Afo~tJ()loşit.fL6ngicid8.!1 r;(Jregt,?
. '
A fost utilizată doza recomandată?
A fost aplicat corect; câmpu! acoperit uniform; echipamentul
de stropit reglat corespunzător?

A ţostefer;t.u.Ci(ă, stropirea.·lam(JrrJentu!coresPWf~ător,?
Au fost condiţii climaticenefavorabile ?
Dacă •toat~ aceste posibilităti au fost excluse, nereuşita poate fi

pUsă pe seama rezistenţei, dar patogEmul trebuie testat În continuare pentru

a confirma aceasta,
•••...•..•• RaP9artt:!Te.centedElspr~ răşpândireanoiiof rase de J1lană utilizează
fraze se~~aţiol1aleprecum"s.uperrnană",Ce se. rnt~rnplă de fapt?
CiupercaPhytopht9ra infestans poC!te produce dou.ă tipuri de.sporL
Fiecare rC!să<~e mană.poate.prpduceşpqrcmgi asexuaţLAceştiasunt sporii
produşi pe partea inferioară a frunzelorjnfectate~ipetulpil1i (c~ea .ce
vedem noi sub forma • pufuluialb, uşor.cenuşiu),.Se p()t u~or lmprc3ştia prin
vâ l1 t .şi .• pl.()aie,dartrăi~sc . puţin (de.• ordinul, zîielor) .şi·, .mOr rapid.dapă. este
uscăciun~, •.... ,
•••.•..•...•••••. ,'. ...'. ...•.•..
<.••... <. ••• •. .....
.•.•....• >
Apariţia În medie a unui focar primaralboliUa80-100ha;cultura
eşteJoart~ probabilă.şi.este suficiElntpentru.initierea. epidElrniei În conditii
climi;iticepr9pice, prepurnşUairigat. . . . . , . . . . ,.. <
" .. '. "."
SeştiEl că, din100.de tuberculi mănatiaflatiînstoculde sământă,
apro~imativ unuLart:!şansade aproquce o pl<:intăinfectată.primw,. .•.. ' •.••.. '
. Apeasta)nseamnă că, dacă În ..materialuLde plantat pentru 1PO ha
se găsesc cel puţin 100 tuberculi mănaţi, se asigură şansa iniţierii bolii.
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Dacă plantăm 50,000 tuberculi/haînseamnă că cei 100 tuberculi
se află în 5 milioane tuberculi, deci frecvenţa lor este de 0,002%
acest prag minim pentru a .iniţia epidemia este realizat în majoritatea
stocurilor de sămanţă.
Dacă se ia în considerare şi faptul că sporii se diseminează prin
vânt (cel puţin 11 km/zi), se înţelege că mana este epidemică,
Reamintim şi faptul că un 'focar primar este suficient pentru iniţierea
epidemiei şi distrugerea culturii pe 100 ha în condiţii climatice prielnice şi de
protectie insuficientă a foliajului timp de 30 zile,
, fn contrast, oosporii, produsul înmulţirii sexuate, pot supravieţui
multe luni în sol. Pot trece peste vitregiile iernii şi să iniţieze un nou ciclu al
bolii fără prezenţa tuberculilor infectaţi.
Totuşi, oosporii pot fi formaţi numai când cele două tipuri (A 1 şi A 2)
sunt prezente amândouă, aşa ca în Mexic, unde este locul de origine ai
manei.
Este absolut necesară o colaborare între fermieri, Direcţiile
Fitosanitare şi Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului pentru a
putea semnala corect prezenţa epidemiilor de mană şi a stabili posibilităţile
de control (combatere) şi eventuala rezistenţă,

mănaţi

sĂ FOLOSIM CORECT FUNGICIDELE CONTRA MANEI

CARTOFULUI
Dr. biol. BORIS PLĂMĂDEALĂ
I.C,P,C, Braşov
Cultura cartofului este mare consumatoare de pesticide, în special
de fungicide, Folosirea lor corectă presupune cunoaşterea modului de
acţiune al fungicidelor, biologia parazitului şi a plantei gazdă,
Primul pas În folosirea eficientă a fungicidelor este diagnosticarea
corectă a cauzelor suferinţei plantelor.
Prin diagnoză se înţelege stabilirea etimologiei unei boli pe baza
diferitelor însuşiri şi simptome macroscopice şi microscopice, este arta sau
actul recunoaşterii unei boli după simptome, implicând totodată luarea unei
decizii în functie de caracterul ei.
fn cazul unor ciuperci cu capacitate distructivă mare, cu rată de
multiplicare ridicată şi cu răspândire aeriană, care produc boli cunoscute
sub numele de mană la viţa de vie, roşii etc" şi în special la cartof,
tratamentele se aplică preventiv, la avertizare sau În funcţie de dezvoltarea
plantelor, înainte de apariţia bolii. Chiar şi aşa simptomele trebuie
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cunoscute, boala apărând mai devreme sau mai târziu fiindcă niCI un
fungicid nu protejează total planta de cartof de ataCul ciupercii Phytophtora
infestans.
Un alt element important pentru folosirea eficientă a fungicidelor
este cUJnloaşterea buologiei cill.lpercii şi În primul rând a cUclll.llui de viaţă.
Ciclul de viaţă sau vital al ciupercilolr reprezintă stadiile parcurse de la un
spor până la producerea de spori noi. Pentru faptul că la ciupercile parazite,
În acest ciclu, este implicată şi planta gazdă care suferă modificări denumite
boală, se poate vorbi şi de ciclu a~ bolii.
În cazul ciupercii Phytophtora infestans care produce mana
cartofului, În cadrul ciclului de viaţă se disting stadiile:
1. germinarea sporilor şi eliberarea zoosporilor;
2. germinarea zoosporilor;
3. formerea apresoriilor;
4. pătrunderea În plantă;
5. creşterea În ţesuturile frunzei;
6. apariţia leziunilor;
7. formarea noilor spori.
Delimitarea acestor şapte stadii În ciclul de viaţă al ciupercii este
importantă deoarece acţiunea fungicidelor se limitează la anumite stadii,
nici unul nu acţionează asupra tuturor. Cunoaşterea locului de acţiune (a
stadiului) ne ajută să alegem fungicidul potrivit cu stadiul În care se află
boala. În tabelul 1 este prezentată acţiunea comparativă a unor fungicide
asupra diferitelor etape din ciclul biologic al ciupercii Phytophtora infestans.
Deoarece manacartofului este cea mai periculoasă boală a acestei
culturi, există preocupări permanente pentru perfecţionarea arsenalului de
control. Cu toate eforturile privind diversificarea măsurilor de control,
fungicidele contiriuăsă aibe un rol esenţial În limitarea pierderilor. De la
primele fungicide, de la zeama bordeleză la fungicidele sistemice s-a
parcurs un drum lung, timp În care s-au acumulat multe informaţii privind
calităţile, potenţele lor dar, şi limitele fungicidelor existente.
Fungicidele avizate a fi utilizate pentru controlul manei cartofului În
ţara noastră sunt cele fOlosite În toată lumea. În unele cazuri diferă doar
denumirea comercială.
Ca utilizatori, trebuie să cunoaştem cele mai importante
caracteristici care dau măsura valorii practice.
Este important de ştiut dacă:
sunt sau nu absorbite de plantă;
au sau nu efect retroactiv (acţionează sau nu asupra
infecţiilor existente În momentul tratamentului);
protejează sau nu noile creşteri;
m

a

m
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=

rezistenţa

la spă~are;
sau nu tuberculii;
sau Il'illl.l risc pell1ltm apariţua

= protejează

= există

rezistell1lţei.

fUll1lgicudiele die contact, preventive, uneori denumite şi reziduale,
au doar câteva din proprietăţile de mai sus. Activitatea lor este delimitată la
suprafaţa frunzelor, a plantei. Ele omoară ciuperca În sadiile premergătoare
pătrunderiii În plantă şi stabilirii raporturilor parazitare. Deci, aceste
fungicide trebuie să fie pe plantă Înaintea sporilor.
Ciuperca odată pătrunsă În plantă este În afara acţiunii fungicidelor
de contact, ele nefiind absorbite de plantă. Nu protejează foliajul crescut
după aplicarea tratamentului şi nici tuberculii cu două excepţii, Altima şi
Brestan. Ca element important remarcăm faptul că, deşi sunt cele mai vechi
fungicide, nu s-a semnalat nici un caz de reducere a eficacităţii, de apariţie
a rezistenţei.
Acţiunea acestor fuingicide fiind limitată la suprafaţa plantei şi, '
existând un raport direct Între cantitatea de fungicid existent pe plantă şi
eficacitate, precipitaţii le pot influenţa negativ efectul tratamentului. Unele au
o aderenţă mai bună, altele mai puţin bună.
2
O ploaie mai mare de 20 mm/m reduce intervalul dintre tratamente
de la 7 zile la 5 zile, În cazul fungicidelor cu mancozeb. Dacă după un
tratament cu fungicide de contact urmează o perioadă lungă de ploi,
următorul tratament se va face cu un fungicid translaminar sau sistemic.
Un alt grup ÎI constitie flJlll1lgicudie~e elll <lcţulllll1le cllIIratuvă. Ele
pătrund În plantă dar, au o sistemicitate locală, translaminară, adică
substanţa activă traversează frunza de pe partea stopită pe partea
nestropită, dublând suprafaţa protejată. Au acţiune preventivă, adică
acţionează şi asapra ciupercii pătrunse În plantă. Această acţiune
retroactivă este mai lungă sau mai scurtă, ea se limitează totuşi doar la
perioada de incubaţie, adică până la apariţia simptomelor. Pătrunzând În
plantă chiar dacă sistemicitatea este locală, sunt protejate de aCţiunea
ploilor. Nu asigură protecţia noilor creşteri, nu favorizează apariţia
rezistenţei, iar protecţia tuberculilor este redusă.
AI treilea grup este reprezentat de flUJngicidieie ell'adiiccmte care,
datorită mobilităţii În plantă mai sunt denumite sistemice. Sunt absorbite
prin frunze, tulpini şi rădăcini. Ele nu acţionează decât asupra ciupercii
pătrunse În plantă (tab. 1). Sunt translocate acropetal protejând foliajul
crescut după tratament, cât şi bazipetal asigurând o bună protecţie
tuberculilor.
Pătrunzând în plantă În 30-60 de minute de la stropire, sunt
protejate de efectul ploilor. Spre deosebire de grupele anterioare,
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fungicidele sistemice pot induce apariţia unor populaţii ale ciupercii mai
puţin sensibile sau chiar rezistente. Fungicidul Ridomil (metalaxil) a fost
lansat În 1979, iar În 1981 s-a constatat că existau populaţii ale ciupercii
Phytophtora infestans cu sensibilitatea redusă, unele chiar rezistente. Acest
lucru s-a datorat, În primul rând, că a fost folosit toată perioada de vegetaţie
şi mai ales a utilizării În scop curativ şi eradicant, adică după ce boala a
apărut.

Tab.1
ACTIUNEA UNOR FIlJNGICIDE DE CONTACT ŞI SISTIEMICE ASUPRA
'CIClllJlUI BOUl PRODUSE DE PHYTOPHTORA INFIESTANS
(după Schwinn şi Margot, În Ingrani şi Williams, 1991 Phytophtora infestans, the

cause of late bliaht of otato).
Stadiul

Fungicicle de contact

ciupercii sau
bolii

Compu-

Eliberarea
zoosporilor
Germinarea
zoosporilor
Formarea
aoresorilor
Penetrarea

+++

+++

şi

Ditiocar-

Compuşi

cu staniu

bamaţi

cuprici

Fungicide
translaminare/sistemice
Carbamat

Cimoxanll

Idicarbo-

Foselil
de
aluminiu

Fenilamidă

Dimetomorl

ximidă

iniţială

Creşterea
frunză

in

+++

++

++

+

+++

+++

+++

++

++

+

+

+

?

++

-

+

-

+

++

-

-

+

+

++

+++

++

-

-

++

+++

++

++

+++

++

++

+++

?

-

Formarea
leziunilor
Formarea
++
noilor soori
Atacul
la
+
tuberculi
+++ = acţiune puternică
++ = acţiune bună

+ = acţiune

- = fără

?
?

?
?

acţiune

? = nu se

cunoaşte

slabă

Din tab.1 se observă că nici o substantă activă nu actionează
asupra intregului ciclu al bolii. Din acest motiv, 'dar şi al reducerii riscului
apariţiei
rezistenţei,
substanţele
active sistemice, chiar şi cele
translaminare, sunt amestecate cu substante cu actiune de contact.
(Ridomil=metalaxil+mancozeb sau cupru etc.). Chiar În aceste condiţii riscul
rezistenţei faţă de substanţa sistemică nu este total eliminat. Din acest
motiv s-a elaborat un set· de măsuri care si evite aparitia acestui
'
fenomen, astfel:
Toate fungicidele sistemice se vor folosi preventiv, nu după
apariţia bol!i!~ ..'
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~ Se vor foiosi ÎII1 perioada creşterii active a plall1telor,
bell1eficiill1d astfe~ de pD"Oprietatea lor de a proteja lI10ile creşteri;
~ ill1tell'Vahlii dill1tre stropiri m.l trebuie să depăşească 14 zuie;
~ ÎII1 perioadă de vegetaţie II1U se vor face mai mult de 34
tratamell1te cu fUll1gicide sistemice;
~ la cartofui de sămâll1ţă, ultimeie două tratamell1te II1U se fac cu
fa.mgicide sustemice.
Folosirea corectă şi eficientă a fungicidelor presupune utilizara lor în
situaţii când putem exploata întregul lor potenţial de control (ex. fungicidul
Altima nu este recomandat a fi folosit înainte de începerera tuberizării) ceea
ce va duce. Ia asigurarea unui raport cât mai favorabil între costul
tratamentului şi eficienţă.

CAUTATEA ÎN LUCRĂRILE DE PROTECTIE A
CARTOFULUI IMPOTRIVA BOLILOR
A

,

Dr. biolog BORIS PLĂMĂDEALĂ,
Ing. MANUELA HERMEZIU,
I.C.P.C. - Braşov
Lucrările de protecţie ale cartofului au un grad de dificultate mult
mai ridicat comparativ cu protecţia altor culturi de câmp.
Pentru a avea garanţia unor lucrări de calitate, în protecţia
cartofului, care în final să asigure premizele calităţii produsului finit,
tuberculii, trebuie îndeplinite câteva condiţii. Astfel, trebuie să diagnosticăm
exact agentul patogen care a atacat cultura. Trebuie să ştim fungicidul
potrivit situaţiei concrete, să cunoaştem caracteri-sticileacestuia; modul de
aCţiune; să ştim când şi cum să-I aplicăm.

Eiemell1teie ull1ui bUII1 tratamell1t cu fll.mgicide
Data câll1d facem primui b'atamell1t are o importanţă decisivă
asupra bolii şi în final asupra cantităţii şi sănătăţii producţiei obţinute.
Întârzierea· primului tratament poate să conducă la mari pierderi. Prognoza
are doar rolul de a atenţiona că există riscul apariţiei manei. Ea are o
valoare orientativă.
Decizia se ia pentru fiecare solă în parte ţinând cont de data
apariţiei manei în anii anteriori, de condi~i1e c1imatice concrete, de rezistenţa
soiului. În general, plf'imUil tratament contra manei se face când plantele
au 20-30 cm, când frunzele plantelor de pe acelaşi rând se ating. Această
I qra bă" se justifică prin faptul că, până la nivelul observabil._al bolii,cee§ ce
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C.A.RTOFUl iN ROMÂN~A
reprezintă

o frecventă de aproximativ 5% plante infectate, boala are o

evoluţie lentă ca apoi'evoluţia să fie explozivă. În momentul când observăm
petele înseamnă că infecţia s-a realizat cu 3-5 zile înainte. În plus, în
decursul timpului, s-a constatat că o cultură infectată nu mai poate fi
însănătoşită. Eventual poate fi încetinită evoluţia bolii.
De aceea, principala u-egulă pentru cOl1ltroiu~ maWlJei este:

Nu aşteptaţi să vedeţi pete de mană ca să Bncspeţi
tratamenteiei
Nu aşteptaţi să intre mana in cuituriie de cartof!
Cel de-a! doilea element important în controlul manei este
acoperirea frunzelo!" cu fungicid. Calitatea stropirii este în raport direct cu
gradul de acoperire a frunzelor, adică numărul de picături pe unitatea de
suprafaţă (tabelul nr. 1). O stl'Opire fină asigură cea mai bună acoperire.
Când mărimea picăturilor se reduce la jumătate, numărul lor creşte de 8 ori.
Datorită capacităţii limitate de reţinere a lichidului pe frunze, o dată
cu creşterea volumului de lichid scade depozitul de pesticid rămas pe
plantă. Acest lucru se constată prin scăderea eficacităţii tratamentalor cu
cantităţi mult mai mari de 100-200 I/ha.

t=:

lnsecticid
u-=F,;-:u;..::nq.::.ii::..::ci::..::d=--s.,.-'is-te-m-i-c---·---I-----

50 - fO

50 - 70

Cel de-a! t,eilea element care determină calitatea unei stropiri
este respectarea do;[C'i,
În cele de mai sus s-a arătat importanţa esenţială pentru
eficacitatea unui tratament chimic, a apiicării la timp a tratamentului şi ai
acoperirii la maxim a plantei. În acest context, importanţa aazei este
secundară, dar nu lipsită de semnificaţie. Doze mai mici nu protejează
suficient de bine plantele, În timp ce supradozele nu aduc nici un beneficiu
suplimentar.
Deci, pentru a avea eficacitate maximă În urma aplicării pesticidelor
pentru protecţia culturilor de cartof (şi nu numai) trebuie să avem în vedere
următoarele cuvinte cheie:
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VoI. 11
a

Aplicarea la timp;

~.Acoperirea maximă;
a Respectarea d()zei; .
ordonare nu este întâmplătoare. Este mai. eficient, din
punct de vedere economic, aplicarea· la timpa unui tratament chiar de
proastă calitate (ca grad de acoperire şi .al. dozei) .decât invers,. adică un
tra.tament ce asigură o acoperire maximă cu doza recomqndată,dar, după
ce mana a apărut, adică prea târziu.
..
..
Alegereace.iui rnaipotrivlfungicid pentru o anumită situaţie este
o problemă dificilă. pentru fermier.. Pentru,,,! apreciai3~eaşţăactiv.itate, dăm
câteva elemente.' de. apreciere afungicidelor.apărute în lIteratură:
ID
sunt sau nu.absorbite de plantă. (siştemiee); .
,
ID
au .efect retroactlv'iadicăasuprainfecţiilordeja produse;
ID
rezistenţa la spălare;
ID
gradul de protecţie al tuberculilorcqntramanei;
ID
riscul apariţiei rezistenţei.

Această

Aceste elemente de aprecierea comportăriişi aacţiuniifungicidelor
pretenţiile
fermierilor faţă de fungicidele folosite, în
condiţiile creşterii agresivităţii ciupercii, dar şi acumularea de informaţii
demonstrează

despreaceasţa.

Până nu demult •n~se punea pr()b'erric:l·~\Îi3lu~rii.reiisteriţei la
spălare sau a gradului de protecţie a tuberculilor contramanei,' caractaristic.i

foarte importante în lupta cu acest periculos parazit "',.. ..•... """'.,'
Pe baza elementelor de mai sus, fUllIgicideiese pot grupa astfel: ....
Fungicide neabsorbite de plallltă (de contact,deprevenire): ,'"
• Nu protejează tuberculii(mancozeb, produse.cuprice;
. "..,clo[oti3lonH);
.' " Protejează bine'tLJbercl.Jlii(fILJazinarn, organostâiiiCe).
Fungicic:ieabsorbitede plantă (sistemice);;
• Fără efect retroactiv (propanocarb);
••·Cuefect·retroactiv(cimoxanil, dimetomorf);
..•.• Cu efect retroactiv puternic (fenilamide):
Cunoscând părţile bune ale fungicidelor, dar şi limitele lor, putem
alege pe cel mai eficient pentru situaţia concretă din câmpul ce urmează afi
tratat Trebuie să ne ,obişnuim' să considerăm fllngicideHe ca medicamente
pentru plante. Un anume fungicid are efect maxim pentru controlul bolii, dar
şi ecol1omicTntr-o anumită situaţie. Până când mana nU a apărut, un
fungicidsistemicprotejeazăplantade boală,., darnll"ifolosimcapacitatea
curativă şi de eradicare, şi, în general, este mai scump decâtun fungicid de
contact Aitima (fluozinom), fungicid de contact cu efect demonstrat de
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protecţie a tuberculilor, nu-I. 'Vom folosi până .Ia ÎncepereaJuberizării, ci doar
În ultima parte a perioaclei .de vegetaţie.
..
..
..
Există o gamă larg~ .defungicide (de contac;t .şi qucomponentă
sistemică). În general, preţuriIesunt riclicate,dartrebuie să ne asigurăm că
putem efectua 5-6 tratamente.. cu produse ~Iternative, În fLJncţiede sezon
(doi ani nu se aseamănă din punct de vedere climatic).Au fost cazuri când
mana a distrus jumătate din recolta potenţială. deci mai bine • cheltuim
ceva bani pentru tratamente şi rezul.tatele obţinute ne.'VorrăspIăţi ..
Pe piaţă se află o marediverEiitate d~fungicide.Toatesunt bune În
măsura În. care le folosim raţional, .. adică: respectăm doza.. Ie aplicăm la
intervale optime.

Exemplul uneischerned~trCltamei1L. ..•. ..
•..
. .
.
"primul tratament Dithane"2,O.kg/ha (ditioc;arbi3Ol~t);
-al do.ilea tri3tam~IJt:. Bravo-. 4.()kg(ha (clorothalonil);
- al treileatrat~m(3nt:Patafol.Ricl6mil!Acrob~t,S~ndofan2,O-2,§ kg/ha(prodyse cucomp?nent~sisteTŢ1ic~);
"atp~truleatratar)1~.nt:•. Bravo.- 2.Q . llhi3(clorothalonil);
~ al cincilea trati3ment: Altima"Q,3"b,41/I:la.(f1u!3:Z:inam
..proteJează (3ficientşituberc;u"!ii) <)_ .. . . . ..
Produsele trebuie să fie cumpărate numai de la agenţii
economiciautori;zClţi,Înartlbali3je~jgiJate.

APA ŞI FORMÂREA PRODUCŢIE/LA CARTOF
Dt-ing. SIGISMUND

IANOŞI

..... r.C.P.C;...13r aş o v

\101.11
respectiv 450=750 ~itri/mp, precipitaţii căzute in tnmpu~ perioadei de
în funcţie de soi (lungimea perioadei de vegetaţie), zonă (condiţii
de temperatură, lumină, sol, gradul de aprovizionare cu apă al solului) şi
condiţiile tehnologice (vigoarea plantelor, integritatea foliajului etc.). Soiurile
timpurii, cu o perioadă de vegetaţie scurtă, consumă între 4.500-5.500 mc
apă/ha (450-550 I/mp), iar cele semitardive şi tardive între 6.5007.500 mc/ha.
Nivelul •producţiilor obţinute, la fiecare grupă de soi, este direct
proporţional cu cantitatea de apă consumată.
Pe lângă consumul de apă, nivelul producţiei este influenţat mult şi
de condiţiile tehnologice asigurate.
Cantitatea mare de apă de care are nevoie o cultură de cartof
se explică În primul rând prin faptul că, pentru a produce 1 tonă de tuberculi
sunt necesare 90-160 mc apă/ha (9-16 mm sau 9-16 I/mp), iar pentru a
produce 1 kg de substanţă uscată planta consumă 450-600 Iitrii de apă. La
o producţie de cca 35 t/ha tuberculi, cantitatea totală de substanţă uscată
(din tuberculi, frunze, tulpini şi rădăcini) ajunge la 15 t/ha. Un cuib de
cartof, În timpul perioadei de vegetaţie, are nevoie de peste 100-140
litri de apă, iar pentru o zi de cea 1-1,5/itri.
Cel mai intens consum de apă are loc în perioada de formare şi de
vegetaţie),

creştere.

În această perioadă, dacă se asigură apă suficientă, sporul mediu
zilnic de producţie poate atinge valori considerabile. În tabelul de mai jos
prezentăm sporurile medii zilnice de producţie pentru cultura cartofu!ui
destinată consumului de toamnă-iarnă, realizată la neirigat şi la irigat, În
condiţii tehnologice favorabile.

Perioada de
acumulare
(pe faze)
La început
(1-20 iunie)

SPOR DE PRODUCTiE PR!N iRIGARE
Spor mediu zilnic de /productie in kg/ha
NI'.

Soiuri semitimpul'iil
1
şi semitârzii

Soiuri
târzii

zile

Soiuri
timpurii

20

300-500

200-300

100-200

500-800

600-1.000

600-1.000

200-300

400-600

42,O~69,O

46,0-76,0

Creştere intensă

(20 iun-20 aug)
60
Spre sfârşit*i
20*)
(20 aug-10 sept)
TOrAl PROI?UCŢIE
ACUMUlATA (t/ha)

.

*hNota.

50-100

36,2=58,5

..

,

.

La sOlUnle timpUrii se pot lua iii consll:!eiare 5 ZIle de acumulare, la
cele semnitimpurii şi semitardive 10 ziie, iar la soiurile târzii 20 de zile,
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Valorile minime prezentate în tabelul de mai sus (atât ca spor de
cât şi ca producţie finală, totală) sunt valabile pentru neirigat, în
condiţii tehnologice şi în zonele de stepă şi silvostepă.
Seceta sau deficitul de apă din perioada de vegetaţie, dar mai ales
din perioada de acumulare În tuberculi, poate reduce considerabil producţia.
Din aceste motive, având în vedere sporurile de producţie realizate zilnic,
cât şi valoarea acestora, se justifică efectuarea unor cheltuieli legate de
protecţia foliajului (combaterea bolilor şi a dăunătorilor), respectiv de
irigarea culturii.
producţie,

CONSUMUL DE. APĂ LA CARTOFUL TIMPURIU
Drd.ing. DOMNICA ENE,
S.C.P.C. Mârşani, jud.Dolj
Cartoful este una dintre 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. Ia 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 coli nară 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 (începutuHunii 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 substantă
uscată planta de cartof transpiră saa g apă pe soiurile mai grele şi cca 600
g pe nisipuri. Acest consum se măreşte mult dacă temperatura este
0
ridicată. Astfel, dacă la temperatura de 20 C consumul de apă este
considerat egal cu 1, la 3SoC consumul creşte de 2,7 ori.
Consumul de apă la cartof creşte şi pe măsura înaintării în
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vegetaţie,

fiind deosebit de mare În perioada de la Începutul tuberizării,
la ajungerea la maturitate. Insuficienţa apei În anumite perioade ale
creşterii plantei are efe.cte 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 vegetaţie,
dacă plantele se Iasă să ajungă la maturitate.
În zonele În care volumul precipitaţiiloreste 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 LUA În perioada plantatrăsărit şi 70% din LUA după răsărire (tabelul 1).
Datorită faptului că rădăcina cartofului este slab dezvoltată şi cu
putere mică de pătrundere În adâncime, s-a ridicat problema stabilirii
adâncimii până la care trebuie să se menţină plafonul minim de udare, În
aşa fel ca acesta să nu fie nici prea mare, dar nici prea mic. Dacă este prea
mare consumul de apă creşte şi, odată cu acesta, se antrenează În.
adâncime şi îngrăşămintele, ieşind din zona de activitate a rădăcinilor, iar
dacă este prea mic' rădăcinile se dezvoltă În stratul superficial de sol, sunt
expuse oscilaţiilor de temperatură, iar numărul de udări creşte odată cu
cheltuielile aferente.
Grosimea stratului de sol umectat depinde În foarte mare măsură
de proprietăţile hidra-fizice ale solului şi trebuie stabilite pentru fiecare zonă
de cultură şi tip de sol. Astfel, pe solul aluvial Iuta-nisipos de la Răcari, jud.
Dâmboviţa, cele mai bune rezultate s-au obţinut atunci când s-a aplicat un
plafon minim de 50% din LUA până la începerea tuberizări şi 70% din
LUA până la recoltare, pe adâncimea de 40 cm.
până
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INlFUJIENiTA PlAIFONllJlUJI MINlIM DE lJlDARE PE IFAZE DE VEGETATIE
ASUPRA'PRODUCTIEI DE CARTOF TIMPURIU PE NlISIPURllE DIE lA
•
MÂRŞANlI, JlJlD. DOlJ
După lanoşi şi

Chichea (1984)
TaibellUJl 1I11i". 1

faza de

vegetaţie şi

% din

LUA
Varianta
1
2
3
4
5

Plantat-

Răsărit

!nf~orit-

răsărit

-inflorit

mati.llI"ot

NeiriQat
50

Neirigat
70
50
70
70

NeiriQat
70
70
50
70

70
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

Pe cernoziomul mediu levigat de la Fundulea, NIŢĂ ş~ colaboratorii
au obţinut cea mai bună. eficienţă a valorificării apei de irigare la plafonul
minim de irigare de 50% din I.UA, pe adâncimea de 0·80 cm, când s·au
obtinut 6,99 kg cartof pe fiecare metru cub de apă folosită.
,
În condiţiile din Dobrogea, pe cernoziomul castaniu carbonatat
format pe loess, producţia cea mai mare (36,9 to/ha), în condiţiile ajungerii
la maturitate a cartofului, s-a realizat la plafonul minim de 70% din I.UA pe
adâncimea de 70 cm, cu un spor de 20,1 to/ha faţă de neirigat şi 12,9 kg
cartof la fiecare metru cub de apă administrat.
Pe nisipurile din sudul Olteniei, la Dăbuleni, GH. şi ALiSA
MARINICĂ, au obţinut rezultate mai bune: 16,5 to/ha la un regim de irigare
de 70% din I.U.A, pe 50 cm sau 17,6 to/ha atunci când s-a irigat 100% din
evapo·transpiraţie şi plafonul minim s·a menţinut la 50% din I.UA pe
adâncimea de 50 cm.
Pentru cultivatorul de cartof individual, mai puţin familiarizat cu.
termeni tehnici şi care are în cultură suprafeţe mici, stabilirea frecvenţei
udărilor şi normelor de irigare după criterii ştiintifice este mai greu de
realizat. Acesta va urmări însă ca solul să fie
permanenţă reavăn, fără să
înregistreze perioade de uscăciune, dar şi fără excese. Mai trebuie să ştie,
de asemenea, că numărul udărilor şi cantitatea de apă administrată la o
udare este diferită de la un tip de sol la altul, de regimul precipitaţiilor,
valoarea temperaturilor, frecvenţa şi intensitatea vântului, starea de
vegetaţie a culturii şi altele.
Astfel, pe terenurile mai grele, cu un conţinut mai mare de argilă
decât nisipurile, care reţin mai bine apa, frecvenţa udărilor va fi mai mică,
iar timpul de revenire dintre două udări succesive va fi mai mare. Norma de

În
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iar 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 permeabilităţii
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 configuraţiaparcelei, 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 maria 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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AFIDELE ŞI CALITATEA CARTOFULUI PENTRU SĂMÂNŢĂ
Biolog DANIELA DONESCU,
I.C.P.C. Braşov
Tn întreaga lumecartoful este o importantă sursă în alimentaţie şi
Datorită înmulţirii vegetative tuberculii folosiţi ca sămânţă trebuie
să îndeplinească o serie de cerinţe stricte privind calitatea biologică şi
tehnologică, producţia obţinută fiind În mare măsură influenţată de calitatea
materialului biologic folosit la înfiinţarea unei culturi. La cartof apare
progresiv o diminuare a producţiei şi calităţii seminţei obţinute datorită
degenerării fiziologice şi virotice.
Degenerarea fiziologică poate fi evitată prin asigurarea unor condiţii
optime de păstrare şi aplicarea unor secvenţe tehnologice corecte în timpul

furajare.

vegetaţiei.
Infecţia virotică duce la dereglarea metabolismului plantelor,
concretizată prin scurtarea perioadei de vegetaţie, diminuarea producţiei şi
deprecierea calităţii tuberculilor.
Prin cercetările efectuate s-a evidenţiat faptul că, în condiţiile
specifice ţării noastre, pierderile de producţie datorate infecţiilor virotice
grave au variat, în funcţie de toleranţa plantelor şi tipul virusului, între

30-80 %.
Virusurile se transmit de la plantele infectate sau alte plante gazdă
(buruieni), prin contactul colţilor, tulpinilor sau frunzelor, dar mai ales prin
diverşi vectori, din care cea mai mare importanţă o prezintă afidele.
Perioada de vegetaţie a cartofului coincide, în general, cu
activitatea maximă a speciilor de afide implicate în transmiterea virotică.
Pentru a 'evita infecţiile, producerea cartofului pentru sămânţă se
practică în zone sau bazine speCial organizate, care oferă condiţii prielnice
dezvoltării culturii de cartof, dar sunt mai puţin favorabile dezvoltării timpurii
sau a populaţiilor mari de afide.
Vectorii afide, sau aşa numiţii păduchi de plantă, formează un grup
extrem de interesant şi extins în întrega lume, mai ales În regiunile
temperate. În condiţii prielnice de dezvoltare afidele devin atât de
numeroase încît numărul exemplarelor ce se hrănesc pe vegetaţia unui
sfert de ha depăşesc 2.000 mîlioane. Prezenţa a doar 3 afide pe o plantă
duce la o întârziere semnificativă în dezvoltarea acesteia.
Afidele produc două tipuri de daune: directe şi indirecte.
Daunele directe apar în urma hrănirii acestor insecte cu seva
plantelor. În scopul asigurării necesarulu! proteic ele extrag cantităţi mari de
sevă. Un calcul teoretic arată că, pornind de la un singur individ/m 2 , după

câte\fageneraţii; poate>rezu Ita obiarhasăde250. 000. kg/haUnsirlgur

individ suge zilnic o cantitate de sevă egală cu greutatea corpului (0,002 g),
astfel că. "populaţia unei <generaţii poate consuma 30-40 tone sevă
elaborată/ha: În anii secetoşi, sau cu un atac puternic al altor dăunători
(gândacul din Colbrado, nematozi) sau boli, o cultură astfel debilitată poate
.fi COrnprolŢlişă dacă nu se intervine}latirnp. .Totodatăsaliv8 injectată în
plante, ifl procesubdehrănire, esteJitotoxică. şi provoacă un puternic'stres
fiziglogic;.lŢIanifestat·prindecolorări; necrozări; 'răsuciri şi înfinaluscări ale
grganeloratacate;
<. .
,A.fidele.e1imină rOUa' O.e rniere/careacoperă. fruflzele; tulpinile sau
infloreşcenţele, Impiedecândbuna desfăşurarea metabo-lisrhului plantelor.·
Daunele indirecte sunt legate de capacitateade'a transmite>un
nurnăr. rnaredevirusuri .fitopatogeneice >nup·otJiacceptate·in cadrul
prqgramului deobţinerea;cartofuluipentrusămânţă.'.' .
Pentru declanşarea infecţiei virotice este necesară întrunirea·a3
elernef:lte: plantagaz:c:Iătvirusul~vectorul, >iarinacest trin0m,vectorul este
~§lQtorLllglleieQare,;perrnite,evic:lenţierea·.şi)răspândireavirusului.

.

Virusurile cartofului, transmisibile prin,afide'sun,tde 'stilet(non~

Perşistente)şicircUlante Cpersistente).·

[)e •aceea, .. principalul"" obieQtiv .alepFoducătorilor,·,de ,cartof' ·.pentru

şă.l11ânţă nu constă, n4maii:dina combate/populaţiile·.deafide'deja.'instalate

in culturi, dar mai ales de a găsi cele mai eficiente şi nepoluante mijloace de
preYEmire. adi.seminărih acestora" in vederea reducerii ratei de· transmitere
virotică.·
.
Afidele. şumt jnsectecudimensiuni.r:nici.şi'cuI0are ,foarte "variată
("erde,găll:>ui; ·.albaştrV,oegru).Pot fiJormearipateşi nearipate. Ciclul
biologic"ClI.afjejeloreste'gomplicak.Cele·mai.multespeciisemnalate,'fn'ţara
f:loaştră.preziOtă (j inmulţire.sexuată,ce· alternează cLimai multe generaţii

partenogenetice. .Toamnaşi. primăvara, afidele se reproduc. pe o serie de
plante.·gazejăprimare·:. (deobiceiarbuşti},deunde',migrează vara ,pe plante
gazdă, secunaare (buruieni sau plante cultivate)r.:.
ÎOcl;llturileejecartof; pentruşămânţăauJostcapturatepeste 60 de
speQii.eje afid.e,·dil1.care10~1 oş;pecii sunt cunosgute. ca potenţiali vectori
virotipi; . .• Principa1ele.$pecii. de Cifidewectoare ,sunt:, Myzus pemicae,
AulacqrthlJm ,. solani, t\IIacrosiphum •. euphorbiae, ,·.• Aphisfabae, Aphis
frangulae, Aphi$ nast".rtii.
Producereacartofului,pentrusămânţă, CU un procent cât mai redus
de infecţii virotice,>presuPlolne, ca. o etapă importantă'. CI tehnologiei sale,
PUnoaştereastructurii,biologiei şi dinamicii sezoniereaprincipalelor specii
ele aMe·
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In c:lpe§tscop,orice producător de sămânţătrebuie,sc13,şi.monteze
În câmp 2 vaşegalben~ şi sc13, ridice zilnic capturile{ponfp[r;n.)l)şţrucţiunilor
elabqr~t~ .de ·I.C.p.G.Braşov), 9~.v0r, Ji analizate. de. spepjglişti Jnyeq.erea
stabilirii. dina.rnipii. de zbor.a şpepillor veptoare. Dateleqbţinutestau .Iap~za
emiterii avertizării de întrerupere timpurie a vegetaţiei.cartofului pentru
sămânţă,)n spopull.irTlităriimigrăriivirusuriiordin apargtul foli 9r.lgJuberculi.
:' .•... ,.. Ne~festugreac:lcesteilucrări,sau. n~respectareg dgţelof,sţabilite
pe.ntr,u Jntr~ru perea. veg~taţiei" duge ,Ia ,pompromitere9 pglităţii cCirtqfuILI i
pentru sământă.
...
",
In perioada de vegetaţie a cartofului pentru sămânţă se vor executa
p~ri()qip~lirTlin~ri.gl~plant~IClr ,9P:şilllpt0l"!'!~id.~.;).nf,e,9ţle::,yir,Q!lcă, surse
permanente de vehiCUlarec:lVirLt\5QrH9Lc 1?e;,.?semepe,§1) se vor trata chimic
Se;r,ele,dep9ziteleşir;nagc:lziUe:aMt$Jnimediilţq.:aprgpiere·a.suprafeţelor
puiti"ate.cu. cartofşi,.nuJnuhir;nul ră,rid; se vor, menţine culturile pu.raţe <:le
buruieni.
.
....•...
..
•
. '.
. . .
'. '. . . :.
Şuprafeţelecultivate cu cartof pentru sămânţă vor.fil11enţi.n.ute
ţurate de afide prin tratamente chimice, efectuate din momentul în caFe au

răsărit 80% din plante şi au înălţimea de 0-15 cm. [
.
'.
in acest scop au fost omologate,. următoarele pr.oduse~nciente
.
În controlulafidlelor:
,
.
• .
MAVRIK'B mO,151/ha; THIOl\iEX 35 ECm3 IIha;DIAZOl60J:G~1,~
I/ha; SESTmO,a IIha; MOSPILANI 20SPm O,06kg/ha; 'PIRIMOR 25 WGm1
kg/ha; REGENT 200 SC"O,09 m{),1 IIha; SINORATOX 35 EC m1,2 IIha..
L •.•.•••..•••. Insecticidele sistemic~,gr~~plft~:"\A'DAŢE',1QC3-17,5"kg/haşi
.

,.......

~

G0UNT~R 5G~20kgma;sea;pircă'la'ptantare;şi'ph)tej~~ăpÎJlt4r~'9~ cgrţqf

40-55 dezileîmpotri"aafid~16r?g.â'ndâcUluidjri~·CRlorcitjCl'şi.·adăunătorilo(de
~ol(viermis~rmă, ~.ierrnialqi,;n~matoiii.:"·
:'.:~:
'..,.•..••...." ... •. ,.:, : •.... '
. .." . ' •. ; Pop~latiil~ d~afideŞUrl~pontrOlateefiCieritde,c>$eri~ 'd.~ p~ra2;iţ.işi
prăpăt?ri, 'aş~ri~1Tliţii "duşmani. natur~li" .pe. cClr~.a"em deitori'!i. ~?~(6cr6tim,
fOlo~inpprodusechimice §~le~ti"ErşirTlaipuţin ..toxice. pentrupm,"ahi!l]fleşi
fauriautilă.
',..'
.
, ' , , ' ,c'.

DETERMINAREA NORME/DE PLANTARE LA CARTOF1N'
'" FUNCŢIE DE SOf, ŞI. f'R9DUCŢIA.PLANlf/CATĂ,>· .. .
',.,!llg.: DPMINOAENE
Ş.C.H:.q . ;Mârşani,j\.ld.Dolj

·.·./hgcartofponQerec:l. mat~riglulu.ideplantare,dilJtotalul investiţiei de
a uneicvlturi, illprezel1teste. cupril)săîl)tre2o.-45~.

î~fiinţare
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Aşadar, pentru a obţine o cultură de cartof rentabilă, pe lângă
modernizarea tehnologiei de cultivare, un obiectiv deosebit de important, În
vederea reducerii costurilor, îl reprezintă reducerea cheltuielilor cu
materialul de plantat, aşa încât să se încadreze în limitele unui maxim
tehnic şi optim economic.
Pentru a evidenţia mai clar ponderea materialului de plantat, din
totalul investiţiei unei culturi de cartof, în tabelul 1 este' prezentată structura
costului de producţie la cultura cartofului, din câteva ţări cu economie foarte
diferită.

Tabelul 1
Structura costului de producţie la cultura cariofului In câteva
tări (Van der Zaag & Horion, 1983)
Bangladesh
India
Kenya
Rwanda
Peru
Columbia
Olanda
Structura

:

Forţa

muncă

16

34

20

18

54

62

20

Mecanizare
(include combine)

10

6

15

6

6

O

38

Sămânţa

29

24

36

45

21

38

20

de

Fertilizarea
-chimică

14

22

26

18

4

O

12

-organică

14

O

2

9

8

O

O

Pesticide

17

14

1

4

7

O

10

l'

Dacă anahzăm cu atenţie datele prezentatefn tabelul 1 se poate
constata că, structura costului de producţie la cartof ne indică nivelul de
dezvoltare economică ai ţării respective şi anume; la ţările cu o economie
mai puţin dezvoltată au predominat· cheltuielile cu forla de muncă şi
sămânţă, iar în Olanda au predominat cheltuielile cu mecanizarea.
Pornind de la această idee de a reduce cantitatea de material de
plantare, la unitatea de suprafaţă, fără să afecteze producţia obţinută, ci
dimpotrivă să determinăm cantitatea de sămânţă în funcţie de producţia
planificată, s-a ajuns la ideea de a efectua un studiu atent asupra
tuberculului, el reprezentând unitatea. de bază în stabilirea densitătii de
plantare la cartof. fn acest sens, în perioada 1993-1996, la SCPC Mârşani,
s-au făcut cercetări pe această temă, luându-se În studiu un număr de 4
soiuri, care s-au grupat în două tipuri, În funcţie de principalele caracteristici
ale acestora şi anume: soiul de tip 1: Sante şi Super, care au tubercuBi de
formă ovală şi tulpina mijlocie şi soiu!!'i de tip II: Mureşan şi Rustic, care au
tuberculii de formă lung-oval şi tulpina înaltă, bine dezvoltată.
În tabelul 2 sunt prezentate limitele de variaţie a principalelor
elemente cu implicaţii În stabilirea normei de plantare la cartof.
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Tabelul 2
de ochi, colti şi tulpini principale În
functie de soi
'
Specificaţie
Soiuri de tip I
Soiuri de tip II
Super
Sante
Mureşan
Rustic
20
30
30
Minim
25
175
215
205
Maxim
115
77,22
Media
54,44
61,59
70,56
Abatere
33,3
standard
16,01
25,7
30,03
3
3
Minim
2
3
11
23
14
Maxim
9
10,34
Media
4,54
6,97
6,94
Abatere
1,56
3,42
standard
0,94
1,73
Minim
2
1
2
2
11
23
Maxim
9
13
Media
4,35
4,99
9,74
5,9
Abatere
standard
0,94
3,58
1,86
1,72
1
Minim
1
1
1
Maxim
10
12
14
21
4,06
4,83
Media
3,86
5,98
Abatere
2,27
standard
1,49
1,8
2,6

limitele de variatie a
,
Elemente de
fertilizare
Greutate
tubercul

Număr de
ochi/tubercul

.Număr

de

colţi/tubercul

Număr de
tulpini
princip/tubercul

numărului

Din tabelul 2 rezultă că numărul de ochi şi tulpini principale a fost
foarte diferit în funcţie de soi şi deci, analiza acestor elemente prezintă o
importanţă deosebită.

Pentru a se evidenţia influenţa greutăţii tuberculului asupra
de ochi, colţi şi tulpini principale, în anexa 1(figura 1 şi figura 2)
sunt prezentate sub forma unor curbe de regresie la soiurile de tip 1: Super
şi Sante, unde s-a înregistrat o creştere a acestora odată cu creşterea
greutăţii tuberculului. La soiurile de tip II, Mureşan şi Rustic, influenţa
greutăţii tuberculului asupra numărului de ochi, colţi şi tulpini principale este
prezentată În anexa 2 (figura 3 şi figura 4), unde curbele de regresie ne
indică o creştere mai mare comparativ cu soiurile de tip 1.
Pe lângă greutatea tuberculului, s-a constatat că în stabilirea normei
de plantare la cartof o lmportanţă deosebită o prezintă numărul de
numărului
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ochi/tubercul, acesta determinând În mare măsură numărul de tulpini
principale/tubercul. O imagine a corelaţiilor dintre numărul de ochi(tubercul
şi numărul de colţi şi tulpini principale,la soiurile de tip 1, este prezentată În
anexa 3 (figura 5 şi figura 6), iar pentru soiurile de tipII, În anexa 4 (fiQura 7
şi figura 8). S~a constatat, din analiza acestor corelaţii rezultă fă, ,odată cu
creşterea numărului de ochi/tubercul a crescut şi numărul de tulpini
principale/tu bercu 1.
Numărul de tulpini principale/hectar s~adovedit că prezintă o
importanţă deosebită' În realizarea producţiei. Pentru a susţine· această
afirmaţie În anexa 5 (figura 9) este prezentată influenţa numărului de tulpini
principale/hectar, sub forma curbelorde regresie,asupra produeţiei .total~
de tuberculi, la cele 4 soiuri luate În studiu. S-a constatat că producţia
maximă de tuberculi s-a obţinut, la ,un număr diferit de tulpini
principale/hectar, În funcţie de soi.. În figura 10 este, prezentată influenţa
numărului de tulpini principale/hectar asupra producţiei de tuberculi
comerciabili, curbele de regresie indicând un număr de tulpini
principale/hectar diferit, În funcţie de soiul la ca~es-aobţinutprodutţia
maximă de tuberculi comerciabili.
Acest studiu cu ajutorul corelaţiilor şi regresiilor multipleac()nqus la
elaborarea unui model de calcul a densităţii de plantareşi implicit a norme,i
de plantare la cartof În funcţie de sa! şi producţiClplanificată după cum
urmează.

1. Stabilirea indicilor de fertilitate a tubercl.llului
- q indicele de fertilitate a tubercllIlului
- reprezintă raportul dintre numărul de ochi şi numărul. de
tulpini principale/tubercul.
- trebuie să fie determinat În funcţie de tipul de soi.
2. Stabilirea productiei planificate
- În funcţie de scopul culturii ce urmează
soiul

să

se Infiinţeze, se alege

şi producţia planificată.

3. Stabilirea' numărului de tulpini •. principale ••. necesare· Ia
unitatea de suprafatăpentru a obtine productia planificată
Nlr. tulpini principale = P : q
În care: P = producţia planificată
q= greutatea medie a tuberculilor
soiul ales spre a fi cultivat.
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4. Calculul densitătii de plantare
- Se determină densitatea de plantare în aşa fel încât să se asigure
numărul de tulpini principale necesar obţinerii producţiei planificate.
- din soiul ce urmează să se cultive. se ia o probă de 100 tuberculi
la care se numără ochii şi se cântăresc tuberculii.
D

= Nr.tulp./ha x 100
Oxq

în care: O =densitate de plantare
O =numărul de ochi/probă
q =indicele de fertilitate al soiului (tulpini/ochi)
5. Calcularea normei de plantare
.N=DxGmt
în care: N =norma de plantare
0= densitatea de plantare
Gmt = greutatea medie a tuberculilor din proba de 100 tuberculi
Prin acest model de calculare a normei de plantare la cartof, în
de soi şi producţia planificată, se urmăreşte să se asigure
cultivatorului de cartof informaţia de care are nevoie la înfiinţarea culturii,
prezentată. sub o formă sintetică şi uşor de utilizat.
.
Acest modeL simplu presupune o serie de cercetări. EI a fost
elaborat sub forma unui concept teoretic, cu aplicare practică, la cele 4
soiuri luate în studiu respectiv: Super,Sante, Mureşan şi Rustic, în condiţiile
:zonei de stepă .din sudul Olteniei unde s-au efectuat cercetările.
Pentru a se generaliza un astfel. de model de calcul este necesară o
Glasificare a soiurilor pe tipuri de soi, în funcţie de o serie de elemente cu
implicaţie directă Tnstabilirea densităţii de plantare, precum numărul de
ochi/tubercul, forma tufei, etc. Pentru aceasta sunt necesare cercetări pe un
număr reprezentativ de soiuri, iar cercetările trebuiesc făcute în zone cu
condiţii pedoclimatice cât mCj! diferit~, pentru a se stabili influenţa zonei de
cultură asupra acestor elemente luate în calcul pe care eu le-am denumit
"elemente de fertilitate" a tuberculilor de cartof, deoarece acestea trebuie să
ne ofere o imagine reală asupra caracteristicilor de bază ale soiului, precum
şi asupra
productivitEjţii
acestuia. Pentru a se pune la dispoziţia
cultivatorilor de cartof un astfel de model simplu, de calculare a normei de
plantare/hectar, trebuie să se determine aceste "elemente de fertilitate" a
tuberculilor după modelul prezentat în tabelul 3.
funcţie
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Tabelul 3

o

<
o
->.

Soi tip 1
Elementul de
fertilitate a
tuberculului

Specificaţie

SanIe
Fracţia

(I11m)

Număr

de
co lţi/tu bercu I
Număr

de
tulpini
principalei
tubercul

Soi tip Il
Super

Fracţia

Mureşan

(ml11)

Fracţia

(m111)

Rustic
Fracţia

(m111)

Z
:-'

35-45 45-55
Număr de
ochi/tubercu I

-"

Nr. mediu*
%
Nr.mediu

35-45 45-55 35-45 45-55 35-45 45-55

4,4

4,73

6

6,82

7,68

11,5

5,87

7,74

"O

100

100

100

100

100

100

100

100

1\)

4,21

4,8

4,88

6,5

6,93

10,44 5,23

6,81

:::!.

tJ)
1\)

"O

q (%din numărul
de ochi

95,7

101,5

81,3

95,3

90,2

90,8

89,1

88

Nr.mediu*

3,75

4,57

3,62

5,19

4,38

6,77

6,14

9,46

q (%din numărul
de ochi*

85,2

96,6

60,3

76,1

57

Nr. mediu de tub.

3,37

3,12

3,63

3

2,88

1,72

2,72

1.82

0,25

0,22

0,23

0,19

0,22

0,15

0,13

0,09

58,9 104,6 122,2

obţinuţi/tulpina

Greut. medie a

N
1
W
!:Il

tub.obţ./tulpina*

* elemente de fertilitate a tuberculilor care folosesc la calcularea normei de plantare la
cartof

.....
3
o....
(ti.

1\)

N

o

o

..>.
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* Când la Înfiintarea unei culturi de cartof se va pomii de la

producţia planificată, densitatea de plantare fiind privită prin prisma

numărului optim de tulpini principale/unitatea de suprafaţă, conform
scopului culturii, cu aplicarea unei tehnologii corecte, atunci cu
siguranţă ne vom Încadra ÎI1 limitele maximului tehnic şi optimului
economic.
ANEXA 1

INFLUENTA GREUTĂTII TUBERCULULUI ASUPRA ELEMENTELOR DE
,
FEÎUILITATE A TUBERCULULUI

12

---------------~------,

'1

()ch1)- 5.9335+0.01S.0x+2.6E-OSx·

-(>.

Cchi.-tub

-.It-

COlti.-tub

-fr

Tulpiniltvb

QL-L_ _l - _ - ' - _ - - - - '_ _-'---_--'--_ _L-_-'-_--'----1

20

40

60

80
100
120
Greutatoo tubercululUi (g)

140

160

180

fig. 1·

IInfluenţ" greutăţii tub~::;~!,ului "supra numărului de ochi, colţi .i tulpini prÎncipalcltubcroul
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-------------,

ocJd y- 4.4Z19-0.004.5:x-H>.OOO1x'
coltl y- 4.2117-n.0063:xM.OOO1x'
tuJp.)~ Z.8Z87+tl.OlOl:x-H>.OOOlx'
~

60
eo
Grootato tuboccul (9)

20

i

p"f} UCt1 P ţrcu t.lţii

fig.::
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ANEXA 2
INFLUENTA GREUTĂTII TU8ERCULULUI ASUPRA ELEMENTELOR DE
, FERTILITATE A TUBERCULULUI- tipul II de soi

II
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I
I

22

20
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ANEXA 3
INFLUENTA NUMĂRULUI DE QCHI/TUBERCUL ASUPRA NUMĂRULUI

• DE COLŢI ŞI TULPINIPRINCIPAL.EITUBERCUL
T!PUL I DE SOI

12

r---------------------,

10

colt:! y= O.3288ffi.6995x-O.OO·Hx·

10

fi h"5 :

nurnl.. .u lui do ochi

. .

12

l'

~wnr.a, numArulUI cit-: ooiţi . b.11pini prinoipaldtubc:'Oul.
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~NEXA4

INFLUENTA NUMĂRULUI DE OCHI/TUBERCUL ASUPRA NUMĂRULUI

DE COL ŢI ŞI TULPINI PRINCIPALE

,

TIPUL II DE SOI
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ANEXA 5
INFLUENTA NUMĂRULUI DE TULPINI PRINCIPALE ASUPRA
,
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INFLUENTA C()NDIŢUL.o~ ECOLOG1CE ASUPRA
I

PRODUCTIEI DE CARTOF
I

Dr.ing, Ion

Bozeşan

LC,P,C,Braşov

Dintre plantele de. cultură" c.artofule.ste printre cele mai pretenţioase

faţă de. conditiile ecolog1ce; umldltatea ŞI temperatura fiind hotărâtoare,

Condiţiile ecologice influe.nţe~z.ă, în p,rimul. rând, creşterea şidezvolti3rea

plantelor, formarea stolonllor ŞI In special formarea tuberculilor.
..
Realizarea unor producţii. mari şi de calitate corespunzătoare
depinde, în primul rând, de Î3 l11 p"lasarea culturilor în . zone.care satisfac
condiţiile ecologice ale sOiuril?:cultivate, "de utilizarea de sămânţă certificată
şi de aplicarea unor tehnologII corecte, corelate cu ecosistemul în care se
cultivă soiurile respective,
Conditiileecolog ice normale ale României satisfac diferit cerintele
cartofului, pe de 0PClrtegatorita destinaţiei foarte diversă a producţiei, iar pe
de altă parte datorită cerinţelor ,foarte d~ferite alesoiurilor cultivate, Soiurile
timpurii şi semitimpyri.Lsunt mal pretenţioase faţă de condiţiileecologice În
prima • part~" a >PE3Fj9~g.ei de vegetaţie, În special cele cu o dinamică d-e
acumularefoarteirC3p i <::i ă (tjp Ostara), iar soiurile >. semitârzii şi târzii (tip

-----.,.---------------

CARTOFUl ÎN ROMÂNiA
~t.Isante) sunt pretenţioase pe întreaga lungime a perioadei de
L"lsoiurile rezistente la stres hihric şi termic, aceste pretenţii sunt
'însă trebuie menţionat că rezistenţa la stres nu compensează
perioadele lungi de secetă şi temperaturile ridicate.
~lluI2000, condiţiile ecologice din majoritatea zonelor de cultură
IWiYi3 u .fost anormale.S-au înregistrat perioade lungi de secetă,

gâl1dla.limita"infer~oa~ă a coeficient~lui de ?filire, iar temperaturile

arte ridicate, mreglstrandu-se 50-60 C la nivelul soluluI. In aceste
~onele unde nu s-au putut efectua irigarea culturilor, plantele au
unui puternic stres termo-hidric, mai ridicat decât în condiţii
tale, unde totuşi se realizează 30% din I.UA
revista "Cartoful în România", publicată cu ocazia Simpozionului
~2~{a •Cartofului"- Constanţa 2000 am prezentat comportarea
lc:>fiisoiWi din cultură în. condiţii. de stres, precum şi producţiile
efacestea, atât în condiţii de stres, cât şi în condiţii favorabile de
ElC3semenea s-a menţionat că În majoritatea zonelor de cultură a
Ilu.sunt satisfăcute pe deplin cerinţele acestuia la umiditate. Acest
s-a concretizat pe deplin prin manifestarea condiţiilor ecologice În
conditiile de secetă prelungită şi temperaturi ridicate din anul
8filede cartof rezistente la stres s-au comportat mult mai bine
uril~mai puţin rezistente. Dintre acestea trebuie menţionate, în
ătoarele: AMELlA, PROVENTO, DESIREE, SANTE şi ROCLAS.
mt~rioară s-a situat soiul OSTARA.
~?igur, condiţiile ecologice ale anului. 2000 au depreciat producţia
: Btât din punct de vedere cantitativ c;3t şi din punct de vedere
;i{,pantitativ,. este de la sine înţeles,. realizându-se producţii de la 5
16t/ha., în funcţie de soiul cultivat.
tgrită perioadelor lungi de secetă şi a temperaturilor ridicate, în
Epam ă cu precipitaţiile căzute, deşi în cantitate redusă, sau cu
~9tuate, deprecierea calitativă a producţiei s-a manifestat prin
mare a tuberculilor mici şi prin apariţia fenomenului de puire,
~ECUI.i. provenind din tuberculii formaţi în prima parte a perioadei de
Sede altă parte, este regretabil că la unele soiuri, tuberculii
rima parte de vegetaţie au încolţit în bilon, ceea ce influentează
litatea culinară şi tehnologică a tuberculilor respectivi, precum şi
artofului pentru sămânţă. La aceste fenomene se adaugă şi
.~.~~avirotică (climatică) mai accentuată, precum şi deprecierea
ii <:lE'.lpăstrare.
~fel,se recomandă ca recolta obţinută în acest an să fie păstrată
!1'porespunzătoare, dacă este posibil ideale, în special cartoful
pentru sămânţă.
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Să sperăm că manifestarea condiţiilor ecologice din acest an a fost
un accident, dar care ne dă de gândit, pentru că oricând se va putea repeta.
De aceea, producătorii de cartof trebuie să aibă mult discernământ la
înfiinţarea culturilor. Este necesară o amplasare corespunzătoare a
culturilor, să se aleagă soiul potrivit în funcţie de manifestarea principalelor
caractere a acestuia şi a destinaţiei producţiei, să se utilizeze numai
sămânţă certificată şi să aibă la îndemână posibilitatea aplicării unor verigi
tehnologice corespunzătoare, în acest fel putând controla manifestarea
condiţiilor ecologice. Numai aşa se vor putea realiza producţii mari de cartof
şi stabile în fiecare an.

COOPERATIA = STRUCTURI ORGANIZATORICE CU
TRADlTlE
A PRODUCĂ TORILOR AGRICOLI
,
Ing. ec. ION NAN, F.C.C.-România
Agricultura constituie ramura de bază, a economiei româneşti
condiţiilor de favorabilitate ecologică (sol, climă) obţinerii unei
divesităţi mari de produse agroalimentare, existenţei unui corp de specialişti
competenţi şi hărniciei lucrătorilor. Se impune însă, ca o condiţie
fundamentală, modernizarea producţiei şi mai ales organizarea unor
structuri de valorificare corespunzătoare a acesteia.
Deşi, în cadrul Bursei Universale Braşov, în anul 1994, a fost
înfinţată, cu sprijinul Federaţiei Cultivatorilor de Cartof din România, Bursa
Cartofului, aceasta nu funcţionează tot ca urmare a lipsei unui sistem
autorizat juridic de valorificare a cartofului.
Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România, ca organizaţie
profesională şi S.C. "Solanum" Braşov S.R.L., ca societate comercială a
Federaţiei, nu au reuşit, cel puţin până În prezent, să sprijine în suficientă
măsură valorificarea producţiei de cartof obţinută de către membrii
datoriă

organizaţiei.

Aderarea în perspectivă a României la Uniunea Europeană,
aceasta implicând şi dispariţia barierelor vamale, impune cu prioritate
asigurarea competitivităţii produsului CARTOF (costuri mai reduse de
producţie), cât şi alinierea la standardele comunitare privind calitatea şi
circulaţia acestuia.
Concentarea atenţiei producătorilor de cartof în direcţia modernizării
tehnologiei de cultivare, pentru realizarea unor producţii mari, de calitate şi
cu costuri mai reduse, reclamă degrevarea acestora de povara valorificării.
Valorificarea producţiei trebuie să fie Încredinţată, cum de altfel se

48

CARTOfUl ÎN ROMÂNIA
procedează

ţările comunitare,
unor structuri organizatorice ale
agricoli, autorizate juridic, dar separate de aceştia;
cooperative de valorificarea cartofuh.lIi.
Scopul organizării a cooperativelor de valorificare a cartofl.llil.li
are două componente,şi anume:
~
1. de reglare a pieţei cartofului,la nivel naţional, prin corelarea
ofertei cu cererea, pentru evitarea risipei de resurse;
II. de valorificare integrală a producţiei, la nivelul fiecămi

în

producătorilor

producător.

Corelarea într-o anumită măsură a ofertei cu cererea de cartof,
printr-o programarea producţiei·şi respectiv a suprafeţelor cultivate,
este posibilă numai prin asocierea cultivatorilor în cooperative,gruparea
acestora la nivel de uniuni judeţene şi respectiv într-o uniune naţională, în
cadrul Federaţiei Cultivatorilor de Cartof din România.
Prin această planificare a producţiei şi a suprafeţelor şi respectiv
corelare a ofertei cu cererea, se asigură şi se creează condiţii pentru:
@
practicarea unor tehnologii performante şi specifice scopului
producţiei;
CI
valorificare . integrală a producţiei,asigurând recuperarea
cheltuielilor efectuate şi obţinerea unui profit corespunzător, în vederea
promovării elementelor de progres tehnic;
CI o anumită stabilitate a preţului şi respectiva producătorilor;
dezvoltarea competiţiei între producători, pentru reducerea
costurilor de producţie, îmbunătăţirea calităţii şi asigurarea competitivităţii
produsului pe piaţa internă şi europeană.
@

Asocierea producătorilor de cartof iri cooperative va asigura
cadrul organizat şi juridic pentnJI realizarea in comun şi a altor acţiumi
benefice pentm fiecare fermier şi ânume:
@ posibilitatea grupării suprafeţelor cultivate cu cartof în anumite
părţi ale hotarului localităţilorşi deci o monitorizare mai uşoară a procesului
tehnologic;
CI asigurarea spaţiilor de izolare, în cazul loturilor semincere şi prin
aceasta îmbunătăţirea calităţii cartofului de sămânţă produs;
@
posibilitatea constituirii unor unităţi tip "service", dotate cu
echipament tehnic specific culturii şi de mare randament;
construirea unor depozite de păstrare a cartofului, cu instalaţii de
condiţionare, pentru practicarea unui comerţ modern;
asigurarea necesarului de cartof sămânţă din soiuri mai
productive, specifice scopului producţiei.
De asemenea, între producătorii de cartof sămânţă şi cei pentru
49
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consum vor putea fi stabilite relaţii contractuale de lungă durată. Loturile
semincere, .de unde va fi procurat materialul biologic, vor putea fi astfel
vizitate În timpul perioadei de vegetaţie. Prin aceasta va sporii interesul,atât
al producătorilor de cartof "sămânţă", pentru respectarea tehnologiei
specifice, cât şi a producătorilor de cartof pentru. consum, pentru
modernizarea tehnologiilor de cultivare.
Organizarea producătorilor de.cartonncooperative de valorificare a
cartofuluitrebuie să aibă la bază principiile democratice. (anexa 1).
Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România, ca organizaţie
profesională a producătorilor agricoli, în baza obiectivelor din Statutul
organizaţiei, a •. Iuatiniţiativa organizării. acestor structuri de valorificare a
producţiei de cartof.
Este necesar, însă, un. sprijin corespunzător din partea Ministerului
Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor, ·şi respectiv din partea Guvernului
României, pentru realizarea acestor structuri. În. acest scop Consiliul de
Administraţie al F.C.C.-R. (ca organizaţie interprofesională pentru produsul
cartof), În baza. statutului. şi respectiva Ordonanţei Guvernului nr.26/30
ianuarie 2000, cât şi a importanţei acestuia pentru economia naţională, a
solicitatabilitarea F.C.C.-R. ca organizaţie de utilitate publică pentru
următoarele activităti:
,

.. iniţierea şi sprijinirea măsurilor de organizare a producătorilor de
cartof în cooperative de valorificare;
liI elaborarea strategiei de dezvoltare. a producţiei de cartof în
România;
• unele măsuri de reglare a pieţei produsului. cartof (corelarea
ofertei cu cererea) pentru evitarea risipei de resurse, asigurarea stabilităţii
producţiei şi producătorilor, . inclusiv pentru preluareasurplusului şi
valorificarea raţională a acestuia;
• elaborarea de acte normative şi propuneri care să stimuleze şi să
protejeze producătorii, transportatorii,. depozitarii şi comercianţii de cartof;
fi avizareaautorizăriiproducători!ordecartof pentru piaţă;
fii avizarea acordării de licenţe comercianţilor de cartof, inclusiv
pentru importul şi exportul acestuia.
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PRINCIPII
ÎN ACTIVITATEA PRODUCĂTORILOR DE CARTOF CONSTITUIŢI ÎN
COOPERATIVE
SPECIFICARE

SCOP~DOMENIiU

41

AUTONOMIE DEPUNĂ pentru:

- evitarea monopolului şi
dezvoltarea competiţiei.

41

COOPERARE ÎN:

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

•

SOLIDARITATE PENTRU:

- respectarea legislaţiei specifice;
- respectarea Statutului şi a
hotărârilor luate;
- respectarea preţurilor negociate.

CAUTATE
(Marca producătoh.uiui)

41

41

PROTEJAREA MEDIULUI prin:

- alinierea la standardele
europene şi internaţionale
(sămânţă, consum, etc.).
~

tehnologii specifice,
nepoluante, etc.

Abilitarea F.C.C . -Rpentru. monitorizarea producţiei de cartof va
condUce la sporirea prestigiului organizaţiei, cât şi a posibilităţilor de
intervenţie În .dezvoltarea. producţiei •. de cartof •a. României şi respectiv a
fiecărui fermier producător de cartof, membru al Federaţiei.
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S.C. u'SOLANUM'u BRAŞOV S.Rt.
societate comercială a
Federatiei
, ClUlltivatorilor de Cartof din România
ROMÂNIA, 2200 Braşov, str.Fll.mdătlUlrii, nr.2
Telefon/Fax:068/475711, mobil: 094/609260

Persoane dle contact:
IDr.ing. Iosif Mezabmvszky ~ Administrator general
Ing.loan Mărginean~Director tehnic
oferă un

*

bogat sortiment dle:

ProdlUlse fitofarmacelUltice pentrlUl cartof şi ClUllturile din
asolamell'lt (cereale, sfeclă, plante flJlll'ajere, !egume, etc.):
- erbicide;
- fungicide;
- insecticide;
- desicanţi.
-trPreclUlm şi:
- .ingrăşăminte chimice (solide şi lichide);
- material de plantat certificat pentru cartof şi alte
clUllturi(cereale, plante tehnice şi fmClljere, legume);
- l,Itiiaje pentru agricuitură şi piese de.schimb din ţară
sau din import; •.
- biostimulatori;
- aparatură de laborator şi reactivi chimici.
~ Se oferă cele mai eficace produse, inclusiv recomandările
tehnice de aplicare.
~ Se asigură asistenţă .tehni.că de specialitate la solicitare in
mod gratuit.
~ Se practică preţuri avantajoase pentru beneficiari.
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DACKILLIN
(LAMBDA CIHALOTRIN 50 g/I)

INSECTlCJO
GRUPA III DE TOXICITATE

UTILIZARE. SPECTRU DE COMBATERE
DACKILLIN are un spectru larg de combatere, fiind recomandat În
special pentru tratamente În vegetaţie Împotriva:
- EURYGASTER SPP (ploşniţa cerealelor);
- lEPTTINOTARSA DECEMLINEATA (gândacul din Colorado);
- HYPHANTRIA CUNEA (omizi defoliatoare).
ACTIUNEA INSECTO-TOXiCĂ
DACKILliN este un piretroid de sinteză non-sistemic, cu acţiune de
contact şi ingestie şi proprietăţi repulsive. Asigură efecte rapide şi are activitate
reziduală Îndelungată.
DACKILLIN acţionează

asupra sistemului nervos central

şi

periferic, În

doze foarte reduse.

DOZA, MOD DE APliCARE
DACKILUN se aplică În doze diferite, funcţie de tratament
- ploşniţa cerealelor (Eurygaster spp) - 150 mi/ha;
- gândacul din Colorado(Leptinotarsa decemlineata)-0,2 I/ha;
• omizi defoliatoare (~yphantria cunea) - 0,01 %.
Tratamentul cu DACKILLIN se poate efectua oricând În timpul
sezonului, când se constată un atac.
În mod normal, un singur tratament este eficient, dar se poate repeta,
după caz, la 7-14 zile.

PREZENTAREA COMERCIALĂ
DACKILLIN este comercializat În recipiente reciclabile protejate de
U.v., având o capacitate de 1 litru.

DACKiLLIN
fungicidelor.

PROPRIET ĂTI FIZICO-CHIMICE
este compatibil cu majoritatea

insecticidelor

şi
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