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COLLEITE
Cartof foarte tlmpuriu,
cu productivitate mare
şi proprietă i culinare
deosebite, coajă nu
foarte netedă. de
culoare galbenă.

forma tuberculului
fung-ovală,dimensiuni

peste medie.

MARABEL
Cartof de consum
timpuriu, productiv. cu
coajă şi miez galben,
aspect comercial
deosebit, cu forma
tubercululuJ ovală,

uniformă, de
dimensiuni mari, gust
deosebit şi excelente
proprietăţi de
depozitare.

SOLARA
Cartof de consum,
limpuriu, nu foarte
pretenVos, cu coajă

netedă, lucioasă, de
culoare galbenă,

forma tuberculului
ovală, uniformă, de
mărime peste medie.
Es e recomandat
pentru depozitări pe
perioade lungi. '-- --J

LAURA
Cartof de consum,
semi 'mpuriu, cu
coajă netedă de
culoare roşie şi miez
galben. cu gust
aromat. utilizat
pentru consum şi

industrializare
(pommes-frites), cu
proprietăV excelente .....__-.;.;;::;;,.---.1

de depozitare.



UN EDifiCIU DE O VIAŢĂ, ÎN PERICOL DE PRĂBUŞIRE - CARTOfUl

Prof.dr.doc. Matei Berindei

Când am fost sărbătorit la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
pentru Împlinirea vârstei de 80 de ani, printre altele, am spus că am avut
mare noroc În viaţă. În primul rând, am avut numai şefi deştepţi. În al
doilea rând un colectiv de lucru la Institutul de Cercetări pentru Cartof
Braşov de excepţie. În ai treilea rând o bună parte dintre doctoranzii mei

au implementat În producţie temele pe care le-au rezolvat prin cercetare,

contribuind astfel la dezvoltarea producţiei de cartof În România. Nu În
ultimul rând familia, care mi-a creat condiţiile necesare ca să mă ocup o
viaţă Întreagă cu cercetarea şi dezvoltarea producţiei de cartof În ţara

noastră.

Cu o echipă de cercetare de mare clasă am rezolvat producerea şi

înmulţirea cartofului pentru sămânţă În România. Începând cu anul1975
nu s-a mai importat În ţara noastră cartof pentru sămânţă, asigurându-se
pentru toate zonele de cultura cartofului reînnoirea materialului de plantare,
conform zonelor de reÎnnoire stabilite de institutul nostru de cercetări.

Începând cu anul 1991, situaţia s-a deteriorat. Practic, În România,
nu se mai face reînnoirea cartofilor pentru sămânţă, cauza principală a
recoltelor mici, care se obţin, ca principala cauză a prăbuşirii culturii cartofului
În România. Din păcate, de această problemă nu se mai ocupă nimeni.
Nici Ministerul Agriculturii, nici Institutul de cercetări pentru cartof.

De asemenea, cu un colectiv de cercetare de mare valoare şi cu
sprijinul câtorva doctoranzi am conturat şi am organizat zonele Închise
pentru producerea cartofilor de sămânţă În judeţele Braşov, Covasna,

Harghita, Suceava, Neamţ şi Bacău. Aici se producea Întregul necesar de
cartof pentru sămânţă din România. Cu riscul de a greşi fac totuşi afirmaţia

că şi de acestea s-a ales praful. Există posibilităţi de revigorare a zonelor

Închise prin asanarea acestora de sursele de infecţie virotică. Se ocupă de
acest lucru cineva? Eu nu ştiu nimic, deşi am Încercat să mişc problema
din loc În judeţul Covasna, ca model. Mai sper Încă În colectivul de
specialişti, sufletişti, pentru cultura cartofului din acest judeţ. Trebuie însă

o acţiune pe ţară, legalizând problema, în primul rând prin colaborarea
strânsă între Ministerul Agriculturii şi Institutul de cercetări pentru cartof.
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Un valoros doctorand de-al meu a demonstrat prin cercetări că este
posibilă înmulţirea cartofului pentru sămânţă şi în afara zonelor închise.
Deci, înmulţire nu producere. Pentru situaţia actuală a culturii cartofului
din România aceasta este o problemă deosebit de importantă căreia trebuia
să i se acorde toată atenţia.

Gândindu-ne la partea economică este foarte greu - dacă nu chiar
imposibil - ca un cultivator de cartof din judeţul Gorj, spre exemplu, să

cumpere În fiecare an cartof pentru sămânţă din îndepărtatele zone închise.
La timpul potrivit, am dat şi soluţia. Organizarea de microzone pentru

înmulţirea cartofului timp de doi ani, În fiecare jwdeţ din zona colinară şi

din partea submontană a judeţelor din ţara noastră. În felul acesta reînncirea
materialului de plantare devenea posibilă şi prin faptul că cei care cultivă

cartof pentru consum din judeţul respectiv ştiu de unde să-şi procure
materialul de plantare necesar şi transportul acestuia devine mult mai
economic. Am prezentat această problemă conducerii Institutului de
cercetări pentru cartof de la Braşov, care s-a opus. Din aceasta cauză,

după informaţiile pe care le am, de la Ministerul Agriculturii, în anul 2002,
s-a produs doar 5% din necesarul de cartof pentru sămânţă pentru
reînnoirea materialului de plantare.

Pentru a nu se prăbuşi în totalitate cultura cartofului În România,
este imperios necesar ca Ministerul Agriculturii, În colaborare cu Academia
de Stiinţe Agricole şi Silvice să reia problema şi să se treacă urgent la
organizarea de microzone pentru Înmulţirea cartofilor de sămânţă În toate
judeţele.

Nu există o strategie a înmulţirii soiurilor româneşti, în primul rând,
dar şi la celelalte. Sunt prea multe soiuri de care ne ocupăm. Nici nu ştim

ce să recomandăm cultivatorilor de cartof şi nu se poate produce materialul
de plantare din categoria prebază necesar reînnoirii cartofilor pentru
sămânţă În ţara noastră. Se poate importa, dar costă enorm de scump. În
plus, în România, avem zone cu râia neagră a cartotului. zone cu nematodul
auriu al cartofului. Drept urmare se impune ca să nu se mai dea scutire de
taxă vamală pentru soiurile care nu sunt rezistente la bolile şi dăunătorii

de carantină. Oare, cine se ocupă de acest lucru?
Efectuând cercetări pentru cultura cartofului în zona de stepă şi cea

de silvostepă, colectivul de cercetători de la Staţiunea de Cercetare
Dezvoltare pentru Cartof Mârşani-Dolj a ajuns ia nişte rezultate deosebit
de valoroase. Există la cartof stresul termohidric, dar spre norocul nostru
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unele soiuri sunt mai rezistente la acest stres. Drept urmare ar trebui ca În
zonele arătate să nu se cultive decât soiuri rezistente. Dar, din păcate,

problema stresului hidric se pune pentru toată ţara.

Încă din perioada când conduceam Institutul de Cercetari pentru Cartof
de la Braşov, Dr.ing. Sigismund lanoşi a efectuat un studiu privind consumul
de apă la.cartof. A rezultat un lucru deosebit de important. În România,

nicăieri, nu se asigură din precipitaţii necesarul de apă pentru cartof. Deci,

pentru toată ţara nu trebuie să se mai înmulţească soiuri care nu prezintă

rezistenţă la stresul termohidric. Drept urmare, atât pentru soiurile autohtone
cât şi pentru cele străine, primul pas care trebuie făcut este efectuarea de
cercetare la SCDC Mârşani cu privire la stresul termohidric. Este o problemă

naţională, permanentă, pentru care se impune să se asigure de Ministerul

Agriculturii fondurile necesare. De asemenea, este absolut necesar ca să

nu se mai acorde facilităţi de import pentru soiurile care nu au fost verificate
1-2 ani, cu privire la rezistenţa la stresul termohidric.

Toate cele arătate mai Înainte, dacă nu se iau de urgenţă măsurile

necesare, duc la prăbuşirea edificiului pe care l-a construit subsemnatul,
pas cu pas, În circa cincizeci de ani de cercetare. Nu singur, ci În echipă cu

colegii şi cu majoritatea doctoranzi lor mei.
Pentru a revigora cultura cartofului În România se impune elaborarea

unui program În strânsă colaborare Între Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Consultanţă Agricolă şi Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr din cadrul Academiei
de ~tiinte Agricole şi Silvice n Gheorghe lonescu-Şişeşti n.
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UN SEMNAL DE ALARMĂ: CARTOFUL ÎN ROMÂNIA

Prof.dr .doc. Matei Berindei,
Dr.ing. Aurelia Diaconu, Dr.ing. Sigismund lanoşi

Dintre plantele de cultura cartofuI este printre cele mai pretenţioase

plante În ce priveşte satisfacerea cerinţelor sale biologice faţă de condiţiile

de climă şi sol.
Între producţia de cartof şi umiditatea solului s-a constatat că există o

corelaţie pozitivă. În general, umiditatea insuficientă provoacă stagnări În
creşterea tuberculilor, deci se obţin producţii mici. Dacă umiditatea este
insuficientă În timpul formării tuberculilor, numărul de tuberculi la cuib
rămâne mai mic.

În ceea ce priveşte cerinţele faţă de temperatură, ca urmare a originii
sale, cartofuI poate fi socotit ca planta regiunilor răcoroase. Dar, umiditatea
este factorul cel mai important.

Cartoful, este o cultură capabilă de a realiza producţii foarte ridicate,
dar numai În condiţii pedo-climatice şi tehnologice favorabile. Pe măsură

ce scade favorabilitatea condiţiilor de cultură, producţiile se reduc În mod
corespunzător.

Pe lângă costurile foarte ridicate de producţie şi preţul relativ redus
de valorificare a cartofului, rentabilizarea culturii impune măsuri speciale:
ori de creştere a nivelului producţiei, ori de reducere a costurilor În mod
corespunzător.

Apa este unul dintre cei mai importanţi factori pentru realizarea
producţiei. Seceta, respectiv deficitul de apă din sol, poate anula efectul
unor alocaţii agro-fitotehnice ca: potenţialul de producţie a soiului, calitatea
materialului de plantat. fertilizarea, protecţia culturii, etc., pentru care se
fac cheltuieli. considerabile. Ca urmare, apa poate fi considerată cel mai
important factor Iimitator al producţiei de cartof, care În mare măsură

determină şi rentabilitatea culturii În condiţii neirigate.
Cultura de cartof realizează un consum foarte ridicat de apă şi are o

sensibilitate mare faţă de secetă. Consumul ridicat de apă se datorează

cantităţii mari de substanţă uscată realizată la unitatea de suprafaţă şi a
coeficientului de transpiraţie, care ajunge la cca. 650 I apa/kg. s.u.
Sensibilitatea ridicată faţă de deficitul de apă se explică prin suprafaţa
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foliară mare şi sistem radicular superficial, relativ slab dezvoltat, care după

un anumit nivel de umiditate din sol, poate prelua apa numai cu mari
dificultăţi.

Dacă se are În vedere o producţie normală de 30-40 Vha tuberculi,
Împreună cu masa vegetativă respectivă, se realizează În total 12-15 t
s.u./ha, care necesită un consum de 550-750 mm apă, În funcţie de: condiţii
c1imatice (nivelul precipitaţiilor, temperaturi, umiditate relativă a aerului,
intensitatea vântului, etc.), caracterul soiului (lungimea perioadei de
vegetaţie, Încadrarea sa calendaristică, caracteristicile plantei, ş.a.) cât şi

condiţiile tehnologice de cultivare (fertilizare, densitatea de planta re,
protecţia culturii, ş.a.). Consumul total de apă a soiurilor timpurii, cu o
perioadă de vegetaţie mai scurtă, este mai redus, În medie 450-550 mm.
Soiurile semitârzii, cu o perioadă de vegetaţie mai lungă şi o suprafaţă

foliară mai mare, realizează un consum de cca. 650-750 mm de apa. O
cultura de cartof. dezvoltată normal, care acoperă bine solul, consumă În
fiecare zi 2-7 mm apalha (20.000-70.000 litri), respectiv 0,5-1,2 litri apal
cuib.

În funcţie de zona de cultură şi condiţiile c1imatice, din acest necesar
total de apă de 450-750 mm, În timpul perioadei de vegetaţie a cartofului
(85-125 zile), În medie, din precipitaţii naturale se realizează numai 250
450 mm, gradul de acoperire fiind de numai 30-60%. Aici, trebuie de avut
În vedere şi faptul că precipitaţiile, În perioada mai - septembrie. au un
coeficient de valorificare de numai 0,6-0,8. Cu cât suma precipitaţii lor
(Într-o lună sau decadă) se compune din mai multe ploi mărunte (sub 5
mm), coeficientul de valorificare al acestora este mai redus.

Studiul c1imatic al diferitelor zone de cultură a cartofului din ţara

noastră evidenţiază că În stepă şi silvostepă irigarea este necesară În 85
97% din ani (deficitul mediu anual fiind cuprins Între 350-420 mm apă), În
zona colinară În 65 -71 % (deficitul mediu anual fiind de 235-345 mm
apă), iar În zona mai rece şi mai umedă, de munte, În aproximativ 45
55% din ani (deficitul mediu anual fiind de 160-260 mm apa).

Deficitul de apă din sol. respectiv seceta, poate limita drastic producţia

de cartof. Pierderile de producţie datorate secetei depind de: momentul
instalării perioadei (sau perioadelor) secetoase, durata acestei perioade,
cât şi de gradul deficitului de apă. Pierderile de producţie pentru un deficit
de 1 mm apă (10 mdha) pot ajunge până la 330 kg tuberculi/ha. Aceste
pierderi, pe baza determinărilor făcute În condiţiile ţării noastre, În zona
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de stepă şi silvostepă sunt În medie de 120-150 kg tuberculil1 mm apă

deficit, În zona colinară de 80-100 kg tuberculi/1 mm deficit, iar În zona
umedă de 50-70 kg tuberculi/1 mm apă deficit la hectar. După aceste
calcule, pierderile faţă de potenţialul maxim de producţie a zonei, În stepă

şi silvostepă (zonele cele mai secetoase), pot fi cca. 40-60ţlha, În zona
colinară 20-35 tlha, iarÎn zona umedă cea. 10-18 tlha. Pe baza determinărilor

făcute În ţară, nivelul pierderilor de producţie din cauza secetei din lunile
mai şi iunie sunt de 10-20 %, iarÎn iulie şi august de 45-55% din potenţialul

de producţie a cartofului din zona respectivă.

Pe de altă parte, dacă se irigă, cu 1 mm de apă se poate realiza o
producţie suplimentară de 50-150 kg tuberculilha, darÎn condiţii tehnologice
superioare, acest spor de producţie poate creşte şi până la 200 kg tuberculil
mm apă irigată.

Pe baza unui studiu al nivelului şi a repartizării precipitaţiilor, În diferite
zone de cultură a cartofului s-a făcut o estimare a potenţialului În condiţii

de neirigare, numai pe baza apei rezultate din precipitaţii naturale.
Rezultatele arată, că În zona de stepă şi silvostepă potenţialul natural de
producţie este de cea 15-25 tlha, În zona colinară de 25-30 tlha, iar 'În
zona de munte, considerată umedă, de 30-35 tlha.

De aici rezultă că în aproape toate zonele de cultură a cartofului se
realizează un deficit Însemnat de apă, care, dacă nu este acoperit prin
irigare, nu permite realizarea unor producţii ridicate, de calitate şi constante,
în condiţii rentabile.

Irigarea este Însă o măsură tehnologică foarte costisitoare, care necesită

investiţii mari în sisteme şi echipamente de irigaţie. Costul apei şi a energiei
este de asemenea ridicat, iar exploatarea şi întreţinerea sistemelor de
Irigaţie, cat ŞI aplicarea udărilor, neceSită o serie de cunoştiinte teoretice Şi

practice din partea ferrmerilor.
Dacă irigarea nu se aplică corect, poate avea chiar efecte negative

asupra producţiei şi a solului, Un alt impediment, ce trebuie de avut În
vedere în cele mai multe zone (tradiţionale) de cultură a cartofului,
reprezintă posibilităţilefoarte reduse de irigare.

Din fericire, de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare a
Cartofului Mârsani din judetul Dolj, au stabilit că există soiuri de cartof cu
rezistenţă bună la stresul termohidric cu atât mai mult la stresul hidric.

Ce este stresul termohidric7 O dereglare fiziologică si biochimică care
are ioc În plantele de cartof în conditii de neasigurarea umidităţii necesare
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bunei vieţuiri a plantei şi a temperaturilor ridicate. Variaţia condiţiilor optime
de umiditate şi de temperatură produce stres. Ca atare există grade de
stres de la zero până la moderat şi sever. Aşa cum s-a arătat mai Înainte,
În condiţiile din România stresul hidric este pretutindeni. Stresul termohidric
cu precădere În zona de stepă, dar În lunile de iulie şi august poată să

apară şi În depresiunile intramontane şi uneori chiar În zona montană.

Drept urmare se impun nişte măsuri urgente. În primul rând, ca urmare a
rezultatelor cercetărilormoderne efectuate până În prezent, rezultă că nu
trebuie să se cultive În România decât soiuri de cartof rezistente la stresul
termohidric, din soiurile autohtone cu precădere, la care să se concentreze
atenţia pentru producerea de prebază. Să nu se mai acorde scutiri de taxe
vamale la importul de cartof sămânţă din soiurile rezistente la stresul
termohidrie.

Amplificarea cercetărilor la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof de la Mârşani - Dolj pentru a se testa, din punct de vedere al
stresului termohidric, absolut toate soiurile care se găsesc În sistemul de
înmulţire În România. În acest scop, este imperios necesar ca să se aprobe
pentru această unitate de cercetare un program de cercetare sectorial
prioritar privind stresul termohidric la cartofîn România şi stabilirea soiurilor
rezistente la acest stres.

Este necesară popularizarea soiuri lor de cartof rezistente la stresul
termohidric.

De asemenea, trebuie folosită orice sursă de apă pentru irigarea cu
precădere a cartofului, chiar şi În aşa-zisa zonă umedă de munte.

În Încheiere subliniez din nou ceea ce am spus de nenumărate ori:
condiţiile ecologice din România, În ce priveşte cultura cartofului, sunt
altele ca cele din Olanda, Germania, Danemarca, Belgia, nordul Franţei şi

noi trebuie să ne adaptăm condiţiilor de la noi.
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CULTIVATORII DE CARTOF PENTRU CONSUM TIMPURIU
NEDREPTĂŢIŢI

Prof.dr.doc. Matei Berindei

Datorită condiţiilor c1imatice din ţara noastră cartofuI pentru consumul

de toamnă-iarnă nu poate fi păstrat până la recolta anului următor. Se pot
păstra până pe ia sfârşitullunij mai sau începutul lunii iunie în zona de stepă,

până pe la 15-20 iunie în zona colinară şi până la începutul lunii iulie În zona

umedă de munte. Din această cauză cartoful pentru consum timpuriu este o
necesitate. Nu este un lux, ci se acoperă necesarul de consum până la recoltarea

din septembrie-octombrie a cartofi lor.
Rezultatele cercetărilor noastre au arătat că cartoful pentru consumul

timpuriu se poate cultiva În toată ţara, inclusiv în zona montană. in

tehnologia de cultivare a cartofului pentru consum timpuriu este o lucrare
obligatorie: încolţirea cartofilor pentru sămânţă înainte de plantare. Fără

această Încolţire nu se poate vorbi de cultura cartofului pentru consum
timpuriu. Încolţirea cartofilor pentru sămânţă începe în jurul datei de 15

ianuarie în zona de stepă şi cea de silvostepă, la începutul lunii februarie în
zona colinară şi pe la 15-20 februarie În zona umedă de munte. Drept
urmare, asigurarea cu material de plantare se face În mod obligatoriu În

toamna fiecărui an. În timpul iernii cartofii pentru sămânţă nu pot fi
transportaţi deoarece îngheaţă. Din păcate pentru acest scop al culturii

cartofului, care constituie, asa cum am scris, o necesitate, cultivatorii de

cartof pentru consumul timpuriu nu primesc subvenţia pentru sămânţă de
la stat, deoarece aceasta constituie sămânţă pe stoc Nu este adevărat, nu

este sămânţă pe stoc, ci asigurarea din toamnă cu cartofi pentru sămânţă

ca să se poată face Încolţirea bine şi la timp a materialului de plantare.

Din discuţiile pe care le-am avut pe această problemă cu unii specialişti

din cadrul Ministerului Agriculturii, am inţeles ca nu se dă subvenţia deoarece
aceştia pot fi folosiţi şi la consum. Deci, în loc să căutăm soluţii pentru a se

acorda subvenţia pentru sămânţă şi pentru aceşti cultivatori de cartof, spunem
nu. Dar, sunt posibilităţi pentru a le acorda subvenţia ca şi cei pentru

cultivatorii de cartof pentru consumul de toamnă-iarnă. Fie că pentru
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cultivatorii de cartof pentru consum timpuriu se dau îngrăşăminte chimice
sau pesticide, în echivalentul subvenţiei care ar primi-o dacă ar cumpăra
cartofii pentru sămânţă în primăvară. Fie ca să li se ceară de la Primăria

unde locuiesc o adeverinţă că ei cultivă cartof pentru consumul timpuriu
etc. Bineînţeles, că pentru a nu mai nedreptăţi pe cultivatorii de cartof

pentru consum timpuriu, să gândim şi să se găsească soluţii ca să se poată

asigura din toamnă cu materialul de plantare pentru anul următor.

ESTE NECESARĂ O NOUĂSTRATEGIE DE ÎNMULŢIRE A SOIURILOR
DE CARTOF ÎN ROMÂNIA

Prof.dr.doc. Matei Berindei

Pentru cultivatorii de cartof din România, soiul de cartof reprezintă o

importanţă covârşitoare. Aceasta din mai multe cauze, care sunt specifice
ţării noastre.

În Romania cartoful se cultivă la câmp, de regulă pentru a fi vândut pe
piaţă şi În grădină pentru consumul propriu. Trebuie să subliniem faptul că la
noi în ţară nu există nici-un locuitor al satelor care să nu cultive cartof pentru

consumul propriu.
De regulă, aceştia nu fac reînnoirea cartofilor pentru sămânţă, din

care cauză trebuie să recomandăm şi să producem pentru ei cartof pentru
sămânţă din soiurile cu rezistenţă bună la virozele cartofului. Bineînţeles

că şi aici trebuie generalizată reînnoirea cartofi lor pentru sămânţă, dar

rezistenţa la vi roze se impune totuşi.

Cultivatorii de cartof în grădină, de regulă, nu fac tratamente pentru

combaterea manei şi a altor boli, din această cauză trebuie să producem
pentru ei cartof de sămânţă din soiurile cu rezistenta bună la aceste boli.

Pentru cultivatorii de cartof la câmp, deci pentru piaţă, trebuie să

respectăm cerinţele pieţei. De regulă, soiurile cu tuberculi de culoarea
roşie a cojii şi cu forma tuberculilor ovală. Dar, dacă un soi nu are însuşirile

arătate se impune Înmulţirea lor datorită altor Însuşiri ca rezistenţă la
păstrare, calitatea deosebita pentru consumul uman, conţinut ridicat În
amidon pentru hrana animalelor etc. Pentru asemenea soiuri, cu ajutorul

Agenţiei Naţionale pentru Consultanţă Agricolă, trebuie să se facă o
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puterhităpropagahdă:16turi demonstrative, în presa despecialitate,şi

prihpresa de la judeţe, la radio şi la televiziune.
ErhinentulcercetătorÎnproblerrre detartofde la InstitUtul de

sped':l41tate din Braşov,Dr. ing.lanoşi Sigismund 'aefeduatun studiu privind
cohsumul de apă la cartof. În toată ţara. Bihaceststlldiu rezună 6 concluzie
exfrerhae']mportantă. Nicăieri în RomâniClnu se asigUră necesaruide apă

pentru c'artof, în timpul perioadei de vegetaţie acartefu1ui, din precipitaţii.

Deci în România, indiferent de zona de cultură, avem stresul hidric pentru
cartof. Preluând concluziile acestui studiu, cercetătorii de la Staţiunea de
Cercetare şi Dezvoltare pentru Cartof de la Mârşani-Dolj, au efectuat
cercetări privind rezistenţa soiuri lor de cartof la stresul termohidric. Din
feriGltePfezultatele:Clcestohcercetări,aLl'erătat.că există soiUri cu bUnă

rezistenţă la stresul terrridhiclrit.Avâh€lîn vedere' că în România stresul
termohjdric;:se Întâlneşte înzona de stepă a ţării, dar şi în zona colinară, ca
şi în aşa-zisa zonă umedă de munte, concluzia logică care se impune este
aceea că nu trebuie':sa mai înmulţim soiurile care nu sunt rezistente la
stresultermohidric.

Pentru aceasta este necesar ca Academia de ?tiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe lonesCtJ-Şişeşti" să .aprobe şi să militeze pentru aprobare la
MinisterutAgriculturii a unui plansectorialde cercetare~dezvoltareprivjnd

realizaţea·de sistemedecultură a plantelor de câmp, respectiv cultura
cartofului, adaptat condiţiilor agroecologice ale României În vederea obţinerii

derec61testabileşi de calitate superioară la cartof, prin stabilirea soiurilor
cu rezistenţă bună la stresul termohidric, pentru Staţiunea de Cercetare
Mârşarili'j Este important ca şi dirvacest punct de vedere Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă deZahăr, în strânsă colaborare
cu Ministerul nostru pentru agricultură, în egală măsură cu Direcţiile generale
agr'ieolejtlJdeţenedin toată ţara şiwAgenţia Naţională pentru Consultanţă

Agricolă să popularizeze mult aceste soiuri.
Este drept, fiecare cultivator decartof poate să cultive orice soi doreşte,

suportând bineîhţeles riscurile, darsectorul de cercetare pentru cartof din
România, împreună cu Agenţia Naţională pentru ConsultanţăAgricolă.să

reeomande tuturor soiurile de cartof cele mai bune pentru condiţiile din
România.

Cercetările efectuate de noi,mai ales cu ajutorul doctoranzr!or au
arătat că este o necesitate$f:este posibilă cultura cartofuluipentmconsum
timpuriu. inclusiv 'Şi aşa-zisa zonă:umedă de munte, Din ce cauză?'
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Cultivatorii de cartof pentru sămânţă ca şi cultivatorii de cartof pentru
consum la câmp şi cei din gradină, nu au condiţii foarte bune pentru
păstrarea acestora peste iarnă şi mai ales În primavară. Cartofii pentru
sămânţă ca şi cei pentru consum parcurg mai repede faza repaosului
germinal şi se dezvoltă procese fiziologice dăunătoare tuberculilor. Drept
urmare, se pot păstra cartofii bine până la Începutul lunii iunie În zona de
stepă a ţării, până În decada a treia a lunii iunie În zona colinară şi În
drepresiunile extramontane şi până la mijlocul lunii iulie În depresiunile

intramontane şi În zona montană. Până la Începerea recoltării cartofului
pentru consumul din toamnă-iarnă trebuie să se cultive cartof din soiuri

timpurii, cu material de plantare Încolţit; mai ales cultivatorii de cartof În
grădină.

La elaborarea strategiei de Înmulţire a cartofilor pentru sămânţă, pe
soiuri, este necesar să se ţină seama de consideraţiunile arătate mai Înainte:
pentru România, În condiţiile ecologice din România.
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REABILITAREA ZONELOR ÎNCHISE PENTRU PRODUCEREA ŞI

ÎNMULŢIREA CARTOFULUI PENTRU SĂMÂNŢĂ; MODelUL COVASNA

Prof.dr.doc. Matei Berindei
Dr.ing. Mike Luiza

În anul 1965, o delegaţie de specialişti În cultura cartofului din
România, condusă de subsemnatul, am participatîn Germania la un Congres
international privind producerea cartofului pentru sămânţă. La acel congres
s-a discutat pentru prima dată În Europa despre crearea zonelor Închise
pentru producerea cartofilor de sămânţă.

Ce sunt zonele Închise? Câteva teritorii din fiecare ţară În care se
Întrunesc cele mai bune condiţii ecologice pentru cultura cartofului şi În
care riscul Îmbolnăvirii cartofilor cu vi roze este minim. Întorşi În ţară, specialiştii

Secţiei pentru cultura cartofului din cadrul Institutului de Cercetari pentru
Cartof şi Sfecla de Zahăr din Braşov au efectuat un studiu ecologic şi al
zborului afidelor transmiţătoare de vi roze şi au delimitat asemenea zone in
judeţul Braşov - 2 zone şi câte o zonă În judeţele Harghita, Suceava şi apoi
În Neamţ şi Bacău. Conducerea Ministerului Agriculturii de atunci şi-a Însuşit

acest studiu şi a participat efectiv la organizarea acestor zone, În care se
cultivă numai cartof pentru sămânţă, cu procent foarte scăzut de viroze.
Paralel cu aceasta, aceeaşi Secţie de cercetare a organizat la mare altitudine
În judeţul Harghita - la câmpul de la Lăzarea - producerea cartofilor de
sămânţă liberi de vi roze, prin metoda selecţiei c1onale. Din zonele Închise se
producea şi se asigura Întregul necesar de cartof pentru sămânţă În România
şi Începând cu anul1975 nu s-a mai importat până În 1991 nici un tubercul
de cartof pentru sămânţă.

După apariţia Legii nr.1811991 privind retrocedarea terenurilor agricole
foştilor proprietari s-a petrecut acelaşi fenomen şi În teritoriile cu zone
Închise pentru producerea cartofilor de sămânţă. Ţăranii din aceste zone,
cultivă cartofi pentru consum, care reprezintă o sursă de infecţie virotică

pentru cartoful de sămânţă. Recent am făcut o vizită În zona Închisă Tg.
Secuiesc din judeţul Covasna şi am făcut două constatări: prima, fermierii
producători de cartof pentru sămânţă de acolo trebuie să-şi izoleze câmpurile
de sursele de infecţie virotică cu mare dificultate; situaţia este aceeaşi În
toate zonele Închise pentru producerea cartofilor de sămânţă din România.
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Drept urmare este iminentă distrugerea cartofi lor din ţara noastră, deoarece
fără cartofi de sămânţă sănătoşi se obţin producţii de cartof pentru consum
foarte mici, care nu acoperă cheltuielile de producţie şi ca atare cultura
cartofului devine nerentabilă. Tn România.

În faţa acesţei situ.<;lţii, dininiţiativadnei Dr.ing: Mike Luiza şi a
subsemnatului, ne-am Tntâlnit la Staţiunea de cercetări pentru ca·rtof cu
câteva cadre de conducere din Direcţia generală pentru agricultură de la
Covasna şi câţiva fermieri producători de cartof pentru sămânţă din zona
Tnchisă pentru producerea cartofilor de sămânţă Tg. Secuiesc. Discuţiile

purtate au arătat că este foarte urgentă asanarea zonei Tnchise de sursele
de infecţie virotică. Pentru aceasta se impun de urgenţă câteva măsuri şi

anume:
-organizarea de mÎcrozone 'in teritoriul zonei Tnchise, cu cele mai

favorabile condiţii de evitare a surselor deinfecţÎe virotică;

-toţi specialiştii În agricultură din comunele cu zone Tnchise şi cei de
la judeţ, să militeze pentru organizarea, cu precădere, de exploataţii agricole
eusuprafeţe arabile mari;

-combaterea eficientă a afidelor transmiţătoare de vi roze pe tot
teritoriul zonei Tnchise;

-subvenţionarea preţului cartofului pentru sămânţă, pentru locuitorii
satelor care cultiva cartof pentru consum, pentru a se putea cultiva de
către aceştia categoria biologică certificată B,Tn fiecare an.

Este important ca să efectuăm Tn judeţul Covasna şi anume la
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru CartofTg. Secuiesc, o Întâlnire
cu cei care coordonează această acţiune, cu specialistul pentru cartof din
cadrul MAAP şi cU$eful Laboratorului pentru cartof de sămânţă de la
Institutul de Cercetari pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr de la Braşov. La
această întâlnire să participe şi directorul general Băcilă din cadrul MAAp,
împreună cu dl Dr .ing. Hedeşan. În ffnal, invitaţii de la MAAP şi cei de la
ICDCSZ Braşov să elaboreze un ordin al ministrului agriculturii privind
revigorarea zonelor Închise pentru producerea cartofi lor de sămânţă din
România.

Ca o dorinţă personală este aceea de a vedea pe cei de la MAAP că

se implică Tn această acţiune, cum Hlm văzut implicaţipe cei din conducerea
Ministerului Agriculturii atunci când am organizat zonele închise pentru
producerea cartofului de sămânţă În ţara noastră.



UTILIZAREA SEMINŢEI BOTANICE - O ALTERNATiVĂ A ASIGURĂRII

NECESARULUI DE MATERIAL DE PLANTAT LA CARTOF

Dr. ing 1. Bozeşan, ing. Mihaela Prodan
I.C.D.C.S.Z. Braşov

Factorii importanţi care limitează producţia de cartof constau în
utilizarea resursei biologice (soi - sămânţă) necorespunzătoare şi lipsa
materialului de plantat de calitate superioară şi la preţuri accesibile.

Pentru ca resursa biologică să îşi manifeste pe deplin potenţialul

genetic, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să prezinte puritate biologică şi mecanică;

- să prezinte o calitate fitosanitară corespunzătoare;

- să se aplice măsuri tehnologice şi organizatorice corespunzătoare.

Cartoful se cultivă În mod obişnuit utilizând ca material de plantat
tuberculii. Această practică este foarte răspândită, se aplică în toată lumea
şi până în prezent este cea mai rentabilă, dar analizând-o din alt punct de
vedere, se constată că prezintă unele inconveniente ca:

- utilizarea unui volum mare de material de plantat;
- materialul de plantat sub formă de tuberculi, este insuficient ca şi

cantitate, În majoritatea anilor de cultură;

- preţul materialului de plantat este ridicat Întrucât acesta se produce
prin tehnici şi tehnologii speciale ŞI foarte costisitoare;

- timpul de obţinere a materialului biologic, În cantitate suficientă,

este lung;
- păstrarea tuberculilor de la un an la altul necesită spaţii mari şi

dotate corespunzător;

- materialul de plantat nu este întotdeauna sănătos. Înmulţirea

vegetativă În generaţii succesive duce la acumularea de agenţi

patogeni în tuberculi (în special virusuri, bacterii şi fungi), care duc
la diminuări semnificative de producţie;

- condiţiile climatice necorespunzătoare din perioada de vegetaţie

şi din perioada de depozitare, în special temperaturile ridicate,
depreciază tuberculii din punct de vedere fiziologic;
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Prin utilizarea de material de plantat produs În condiţii corespunzătoare

de climă şi sol, În zone lipsite de boli, reduc În mare parte problemele
cauzate de starea fitosanitară şi deprecierea fiziologică a tuberculilor, însă

cheltuielile de producţie cresc.
Aceste inconveniente au iniţiat cercetări pentru producerea unui

material de plantat alternativ care să asigure necesarul de sămânţă la
cartof. Printre metodele cele mai promiţătoare se numără şi utilizarea
seminţei botanice pentru producerea tuberculilor de cartQ,f .

Avantajele acestei metode constau În:
- transmiterea redusă a bolilor prin intermediul seminţei. Literatura

de specialitate menţionează că numai patru virusuri şi un viroid se
transmit prin sămânţă, În comparaţie cu aproximativ 50 de virusuri
şi majoritatea bolilor produse de fungi şi bacterii (mana, vestejirea

cartofului etc.) care se transmit prin tuberculi (Jones, 1982);
- păstrarea seminţei necesită spaţii extrem de reduse, se transportă

foarte uşor, cu costuri minime;
- există posibilitatea disponibilizării pentru consum a unor Însemnate
cantităţi de tuberculi, care În mod normal sunt destinaţi pentru

plantat;
- sămânţa botanică poate fi păstrată timp îndelungat. Păstrată în

condiţii normale, aceasta îşi menţine viabilitatea timp de 15 - 20
de ani (Bozeşan şi colab., 1996).

Desigur că înmulţirea cartofului prin sămânţă adevărată prezintă şi

unele inconveniente.
Problema principală a aplicării acestui sistem constă În variabilitatea

genetică foarte mare a cartofului Înmulţit sexuat, atât prin autofecundare cât
şi prin fecundare cu polen străin. Tnsă, În urma studiului unui număr Însemnat

de soiuri de cartof, au fost identificate unele care prezintă o uniformitate
acceptabilă şi calităţi agronomice corespunzătoare, precum DTO-33 sau
RENACIMIENTO (White şi Sadik, 1983). De asemenea au fost create unele

linii de perspectivă care prezintă aceste caractere, precum MINDY şi ZOLUSHKA,
aflate În verificare la I.C.D.C.S.Z. Braşov. Din punct de vedere auniformităţii

tuberculilor acestea nu se deosebesc de soiurile Înmulţite vegetativ.
O altă problemă este că soiurile de cartof Înmulţite sexuat sunt în

general inferioare soiurilor înmulţite vegetativ, datorită unei degenerări

genetice, care apare după mai multe generaţii de Înmulţire sexuată. Tnsă,

prin utilizarea unor soiuri care se înmulţesc sexuat prin polenizare Încrucişată,
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acest fenomen este mult diminuat. Utilizarea soiurilor de cartof pretabile
la acest tip de polenizare este obligatorie În cazul când acestea nu se
Înmulţesc prin autofecundare din diverse cauze: incompatibilitate la

fecundare cu polen propriu, diferenţă de timp Între maturizarea polenului
şi receptivitatea pistilului, lungimea mare a pistilului faţă de stamine, etc.

Modalităţi de utilizare a seminţei botanice de cartof

Nrol Denumirea Producţia Nr. Denumirea soiului Producţia

ert soi ului kglha ert. kg/ha

1 I Dacia ! 31200 17 Latona 21450
2 I Arnova I 30900 18 Amorosa 21250
3

,
Redsec 30620 19 Diamant 20800

4 ! Tâmoa I 29030 20 Superior 20720
5 i Nicoleta I 27300 21 TS-91-867-50 20510
6 Tomensa 27150 22 Aaata 20150
7 Artemis j 25840 23 Kuroda 18700
8 , Cosmos j 25710 24 Riviera 18700
9 Folva 24770 25 Luiza 18400
10 Kondor 24730 26 Oscar 17620
11, Sante 24550 27 Roda 15450
12 Provento 23970 28 Minerva 15400
13' Tresor ! 23750 29 Christian 15020
14 i Desiree ; 23250 30 Elise 13730
15 I Impala I 21930 31 Timouriu de Brasov 12420
16 ! Amella , 21810 32 Ostara 10830 1

Sămânţa botanică este destinată producerii de răsad. Un soi de cartof

fertil produce cca. 40 de bace/plantă, Însă sunt soiuri care formează peste
100 de bace/plantă. Dintr-o bacă se pot extrage câteva sute de seminţe.

Răsadul poate avea mai multe destinaţii. Acesta poate fi transplantat

direct În câmp. Plantatul se face În rânduri distanţate la 75 cm şi 30 cm
între cuiburi/rând. Se plantează câte 3 răsaduri la cuib. Cercetările efectuate

au demonstrat că prin acest sistem de cultură se pot obţine producţii de
peste 40 tlha (White şi Sadik, 1983).

Acest sistem de cultură necesită o forţă de muncă numeroasă şi lucrări

de Îngrijire speciale, mai ales În prima parte a perioadei de vegetaţie, când
răsadul este foarte sensibil. Un alt inconvenient al acestui sistem este perioada

de vegeteţie, care la cartoful obţinut din sămânţa botanică este mult mai
lungă. Din aceste cauze, acest sistem de cultură, are şanse mici de a înlocui
sistemul clasic prin utilizarea tuberculilor ca material de plantat.

O alt~rnativă promiţătoare a utilizării seminţei botanice de cartof este
producerea de minituberculi pe straturi, în pepiniere. Seminţele se seamănă
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direct În straturi, la densitate mare, de cca. 400 seminţe/metru pătrat.

După răsărire se efectuează o lucrare de rărire, Iăsându-se 100 - 150
plante/metru patrat. Se aplică lucrările de Îngrijire specifice. La recolta re
se obţin 500 - 600 de tuberculi/metru pătrat. Aceştia Înmulţiţi vegetativ

două generaţii asigt.lră materialul de plantat pentru 1 ha.
Înmulţirea cartofului prin sămânţă botanică este un sistem văzut cu

optimism de producătorii de cartof. Totuşi acesta trebuie temperat. Soiurile
utilizate trebuie să fie evaluate corespunzător din punct de vedere a
variabilităţii genetice, precum şi a asigurării şi stabilităţii producţiei. Sistemul
trebuie evaluat şi din punct de vedere agronomic şi economic, dacă se
justifică acoperirea necesarului de sămânţă, având În vedere calitatea şi

costul acesteia, prin devierea de la sistemul clasic de producere a cartofului
pentru sămânţă.
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STRATEGIA CULTURII CARTOfULUI ÎN ZONA MONTANĂ

Dr. ing. Ion Bozeşan

Dr. ing. Victor Donescu
I.C.D.C.S.z. Braşov

Cartoful reprezintăo cultură de bază pentru zona montană. In primul
rând, pentru că În această zonă, condiţiile ecologice sunt foarte favorabile
culturii cartofului. Prin asigurarea necesarului de apă din precipitaţii În
perioada de vegetaţie, precum şi temperaturile optime În perioada de
creştere a plantelor şi mai ales În perioada de creştere a tuberculilor; cartoful
are condiţii optime de vegetaţie. În al doilea rând, În zona montană, cartoful
este singura cultură, care Înlocuieşte cu succes cerealele, a căror producţie

este deficitară, în special porumbul, principala sursă de furajare a animalelor,
care datorită condiţiilor c1imatice nu ajunge la maturitate:

La o producţie modestă, de cca. 15,5 tlha, cantitatea de substanţă

uscată, proteine, precum şi valoarea energetică a cartofului pe unitatea
de suprafaţă este similară cu a principalelor cereale cultivate În condiţii

optime (talelul 1). Dar ţinând cont de producţiile care se pot obţine la
cartof În condiţiile zonei montane, valorile respective sunt net superioare
altor culturi.

Tabelul 1
Valoarea energeticăa cartofului comparativ cu principalele

cereale (după DRAICA şi colab., 1996)

Cultura
Prod.medie Substanţăuscată Proteine Energie

(tJha) (Mcallha)
% Ka/ha % Ka/ha

Grâu si secară 29 87 O 2523 101 293 11124
Orz si orzoaică 37 860 3182 84 381 14138
Porumb 3,2 86,0 2752 6,6 211 . 12547
CARTOF 155 204 3162 20 310 12896

Scopul culturii În zona montană este asigurarea consumului de cartof
pentru alimentaţie În stare proaspătă şi pentru furajarea animalelor.

Pentru reuşita culturii cartofului În zona montană trebuie respectate
cu stricteţe anumite condiţii.
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Prima condiţie constă în cultivarea unor soiuri, de cartof
corespunzătoare,potrivit scopului de utilizare a producţiei, astfel:

- pentru consum timpuriu,În conciiţiiiezonei montane primele recolte se pot
obţine pe la sfârşituUunii iulie, În(:eputullunii august, trebuie cultivat un soi
timpuriu. Dacă materialul de planţaţ este pregătit anterior prin încolţire,

recoltarea se poate efectua mai timpuriu, perioada până la maturitatea de
consum reducându-se cu perioada de încolţire (Chichea, 2000);

- pentru (:onsum deJoarnnă"în perjoadalunilorseptet'Y1brie~decembrie,

Se recomandă <:ultillareaunuisoisemitimpuriu. Dacă recolta.se
păstrează În condiţii E0respunzătoare, aceasta poate fi consumată

până la mijlocul iernii;
- pentru consum de toamnă - iarnă, precum şi pentru furajarea animalelor

se recomandă cultivarea soiuril()r semftârzii. În zonele de munte,
ponderea trebuie deţihută de soiurile din această grupă de precocitate.
Pentru acest scop de folosinţă pot fi utilizate şi soiuriletârzii, fiind
singurele zone de cultură unde.se re,comandă cultivarea lor.
Avantajele cultivării soiurilor semitârz.ii şitârzii În zona montană

constau În:
- realizarea unor producţii mai .mari' datorită perioadei mai lungi de
vegetaţie şi de acumulare;

- calitatea superioară a producţiei, datorită conţinutului mairidicatîn
substanţă uscată;

- rezistenţă mai bună la boli, Îh.speciallaman·ă, c-are În z6nele .rYlontane,
i.3re condiţii de de~yoltare f()artefavorabile;

-repaus vegetativ mai lung, care le conferă o capacitate bună de păstrare.

Soiuri.lede cartof îflscrise în Lista Oficială a soiurilor{hibrizilor) de

plante de cUltură din. RorY1ânia, din care există sămânţă disponibilă pentru
anul 2004 şi recomandate a fi cultivate în zona montană, Sl,tntprezentate

în tabelul 2.
Deşi, În vederea certificării sunt Înscrise un număr mare de soiuri de

cartof, sămânţă disponibilăexistă dintr·unnumăr desoiuridestuJ de limitat.
Celelalte soiuri, .fie căsW8tînmujţitecasămânţă prebazăJnspeciql material
c1onal, fie cărepre2;ină mici loturi din import,sămânţa fiind destinată

consumului propriu.
prentruo eşalonare în timpa producţieide cartof, se recoffi;3ndă

cultivarea de fiecare producător a cel puţin două soil.Jri, din gruPe de
precocitate diferite, Întrucâtacwm,ulareaproducţiei,precurnşisporul de

19,



Nr.
SOIUL Menţinător in România Scopul de folosinţă

crt.
IA. SOIURI TIMPURII ŞI SEMI1lMPURIi

1 OSTARA - Consum timpuriu ?i de vară (În

2 AGATA ICDCSZ BRAŞOV zona montană de la sfâr?itul
lunii iulie)

1 ROCLAS ICDCSZ BRAŞOV

2 IMPALA ICDCSZ BRAŞOV Consum de vară, de toamnă şi

3 ROMANO ICDCSZBRAŞOV iarnă (lunile septembrie -

4 KONDOR ICDCSZ BRAŞOV decembrie). Furajare

5 LATONA -
B. SOIURI SEMITARZII

.....

1 REDSEC SCDC TG. SECUIESC

2 SANTE ICDCSZ BRAŞOV ironsum de toamnă - iarnă,

3 DESIREE - până la recolta anului următor.

4 ASTERIX -
Furajare.lndustrie şi

industrializare, În funcţie de
5 COSMOS ICDCSZ BRAŞOV pretabllitate.

6 ALWARA -

Sporuril~ de producţie realizate de soiurile de cartof, în funcţie de
grupa deprecocitate şi perioada de acumulare sunt prezentate în tabelul 3.

Având În vedere structura materialuluiclonal, precum şi cantităţile

de sămânţă prebază, propuse a se certifica, În anii următori paleta de
soiuri se va diversifica şi se vor extinde In culturăşiâlte soiuri, In special
româneşti. fn acest scop fiecare menţinător şi-a elaborat ostrategieproprie
privind înmulţirea soiurilor şi producerea de sămânţă.
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Tabelul 3
SPORUL MEDIU DE PRODUCŢIE LA CARTOF ÎN FUNCŢIE DE SOI ŞI

LUNGIMEA PERIOADEI DE ACUMULA,RE
(după IANOSI, 1998)

PERIOADA DE SPOR MEDIU DE PROIlUqiE (Kglha)

ACUMULARE
NR. ZILE Soiuri semitimpuriiSoiuri timpurii

si semitârzii
Soiuri târzii

La inceput (1 - 20 iunie) 20 300 - 500 200 - 300 100 - 200
Cre?tere Intensă (20 IUnie

60 500 - 800 600 - 1000 600-100020 auoust)
Spre sfâr?it (20 august-

5 - 20 50 -100 200 - 300 400 - 600
10 septembrie
TOTAL PRODUqlE ACUMULATA 36,2 - 58,5 42,0-69,0 46,0 -76,0
tlha)

Recomandarea este de a se utiliza numai soiuri de cartof verificate În
România, pretabile a fi cultivate În condiţiile specifice zonei montane, ţinând
cont de următorii factori restrictivi:

- introducerea unor soiuri de cartof susceptibile la anumiţi agenţi

patogeni (ex. Synchitrium endobioticum Sehi/. (Pere), care produce râia
neagră a cartofului;

- prezenţa unor dăunători de carantină, ca nematodul auriu al
cartofului (Globodera rostoehiensis WolI.. ), care carantinează o parcelă

infestată timp de 20 de ani pentru producerea de sămânţă;

- cultivarea de soiuri de cartof adaptate la condiţiile pedoclimatice
foarte variate ale României, care să evite stresurile şi Îmbătrânirea fiziologică;

- existenţa unei presiuni de infecţie virotică foarte puternică, peste
limita Întâlnită În ţările cu tradiţie În cultura cartofului din Europa, la care
soiurile create În aceste ţări au o viaţă scurtă În producţie din cauza
degenerării virotice;

- cultivarea unor soiuri de cartof rezistente la boli (În special la mană)

care oferă posibilitatea reducerii numărul de tratamente, asigurând o
protecţie corespunzătoare a mediului şi se evită creşterea costurilor;

- cultivarea unor soiuri de cartof care să satisfacă unele cerinţe

specifice ale clienţilor, sub aspect tradiţional (culoare roşie, formă ovală,

ochi superficiali, etc.);
- cultivarea unor soiuri de cartof cu o capacitate corespunzătoare de

păstrare, având În vedere spaţiile de păstrare deficitare sau
necorespunzătoare;
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- evitarea taxelor de licenţă pentru soiurile străine care se Înmulţesc

În România,
O a doua condiţie care trebuie respectată este utilizarea seminţei de

cartof certificată şi produsă numai de producătorii autorizaţi. Practica utilizării

tuberculilor mici, rezultaţi În urma procesului de sortare din culturile de
cartof destinate consumului, nu este recomandată. Sămânţă de cartof
trebuie să se Încadreze În normele STAS privindinfecţia cu boli virotice.
Utilizarea unei seminţe necorespunzătoare duce În primul rând la pierderi
mari de producţie (tabelul 4).

Tabelul 4
SCĂDEREA PRODUqlEI DE CARTOF ÎN FUNCŢ.IE DE GRADUL DE

ATAC CU BOLI VIROTICE

100
8

20,

Pierderile de producţie prin utilizarea unei seminţe necorespunzătoare

se pot datora si altor cauze, precum:
- degenerarea fiziologică avansată, În cazul În care materialul de

plantat a fost produs În condiţii necorespunzătoare din punct de vedere
c1imatic (temperaturi ridicate şi lipsa precipitaţiilor);

- prezenţa unor boli de putrezire din cauza păstrării necorespunzătoare a
tuberculilor pentru sămânţă (rănirea tuberculilor În timpul condiţionării,

temperaturile ridicate şi umiditatea relativă aaerului necorespunzătoare, etc.).
Tn cazul utilizării unei astfel de material de plantat răsări rea este

neuniformă, se reduce densitatea şi dezvoltarea plantelor este deficitară.

Recomandarea este de a se cultiva un material de plantat calibrat,
uniform ca mărime şi liber de bolile care s-au dezvoltatîn timpul perioadei
de păstrare.

A treia condiţie care trebuie respectată este aplicarea unor tehnologii
de cultură corestunzătoare.

Datorită specificului zonelor montane, cu suprafeţe de teren fărâmiţate,

majoritatea situate În pante şi fără drumuri de acces, aplicarea tehnologiilor
este Îngreunată.

Amplasarea culturii se va face pe cele mai bune terenuri, cu pante
mici, cu textură nisiposă, fără a fi supuse procesului de eroziune. Faţă de
501 cartoful este foarte pretenţios. Se vor evita soiurile cu conţinut ridicat
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de argilă, pietroase ŞI cu eXCes de umiditate> La cartof excesul de umiditate
este mal dăunător decât deficitul.

În zona montană este destul de dificilă aplicarea rotaţiei. Neefectuarea
unei rotaţii duce la înmulţirea unor boli şi dăunători care pentru zona
montană pot constitui un mare pericol şi care nu mai permit Cultivarea
cartofului pe terenurile respective. Rotaţia este obligatorie, Tn special când
producţia este destinată asigurării hecesarului propriu de sămânţă. În zonele
de munte, cele mai bune rezultate, se obţin când în asolamentulcartofului
se gase'şte o plantăfurajeră (soia săritoare).

După cum am menţionat, în zonele de munte, condiţiile ecologice,

suntfoarte f2lVorabiie culturii cartofuluiÎn general şi producerii cartofului
pentrusămTnţă în speCial.

Terriperaturile mai scăzute, dar optime, cartofuI fiind totuşi o plantă

de climat răcoros, favorizează dezvoltarea plantelor şi acumularea
producţiei. Altitudinile ridicate şi existenţa unor bariere naturale limitează

transmiterea bolilor Virotice, Prin asigurarea· necesaruluideumiditate,
degenerarea fiziologică, se reduce la minim.

Deşi necesarul de precipitaţii este realizat, foarte importantă este
repartizarea acestora. De regulă, conţinutul de apă din sol, nu trebuie să

scadă sub 60 %. din capacitatea de câmp. lipsa umidităţii duce la apariţia

stresului la cartof, care şi în zona montană poate avea apariţii de scurtă durată.

Gradul de fertilitate al solului trebuie să fie cât mai ridicat. Având Tn

vedere că Îngrăţămintele minerale se aplică cu dificultate şi se levigă uşor,

datorită cantităţilor mari de precipitaţii, serecomandă fertilitarea organică

cu gunoi de grajd. Se vor evita îngrăşămintele organice care ridică aciditatea
solului (rumeguşul}. Gunoiul de grajd se va încorpora imediatdupă aplicare.
Lăsat pe câmp îşi pierde o mare cantitate din elementele componente, În
special azotul şi unele microelemente. Aplicat În cantităţi mari prelungeşte
perioada de vegetaţie a plantelor, În care caz, alegerea unui soi cu o

perioadă rnaiscurtăde vegetaţie, dar cu o bună capacitate de acumulare
este esenţială.

Lucrările solului trebuie efectuate la timp optim. Este necesară

efectuarea unei arături adânci, sub care se va încorpora obligatoriu
îngrăşărninteleorganice. Primăvara, lucrările de pregătire a terenului În

vederea plantăriise votfacehumai când terenurile s-aU zVântat. Se va
evita pe cât posibil tasarea.



Plantarea se va face după trecerea pericolului de Îngheţ, În biloane,
numai pe direcţia curbelor de nivel. Pentru stăvil.irea procesului de eroziune
se. recomandă amplasarea unorbenzi intercalate cuoplantă pentru furaj.

Combaterea buruienilorse va face chimic sau manual. În cazul când
se face .chimic se vor utiliza. numai produse recomandate şi În doze

corespunzătoare, Întrucât aceste produse pot filevigate şi afecta alte culturi.
Un alt factortehnologic esenţial este combaterea bolilor, În special a

manei cartofului (Phytophthora infestans Mont. (de Bary). Condiţiile

ecologice menţionate, asociate cu persistenţa umidităţii lanivelu.1 solului şi

pe plante, favorizează apariţia,. dezvoltarea şi extinderea acestei boli.
Măsurile preventive, cum ar fi utilizarea unui soi rezistent, folosirea de
sămânţă sănătoasă, izolarea faţă de alte culturi, sunt necesare dar
insuficiente În astfel de condiţii. Mana cartofuluj trebuie combătută prin
metode curative aplicând tratamente foliare, la intervale foarte precise,
conform normelor de utilizare o produselor recomandate, Numărul de
tratamente este var.iabil şi depinde de mai mulţi factori, dar În majoritatea
cazurilor este destul de mare.

În atenţia producătorilor de cartoftrebuie să fie şi combaterea
gândacului din Colorado(Leptinotarsa decemlineata Say), Ci3re şi Înzoni3
montana are .cel puţin o generaţie pe an. De asemenea se vor utiliza

numai produse recomandate.
Atât În cazul combaterii manei, cât şi agândacului dihColorado,

produsele recomandate; nu se vor aplici3 În doze exagerate, care duc la
apariţia unor forme de rezistenţă.

O atenţie deosebită se va acorda recoltatului. Acesta se va face pe
timp frumos, când solul este zvântat şi la temperaturi mai ridicate de SoC
pentru a se evita rănirea tuberculilor.

Nu În ultimul rând, o atenţie deosebită trebuie acordată păstrării

recoltei. Pentru acei3sta se vor amenaja. spaţii corespunzătoare,care să

asigure temperaturioptime(1-5°C pentru cartoful de sămânţă şi 6-8°C

pentru cartoful destinat consumului). La aceste temperaturi trebuie să se
ajungă treptat. Spaţiile respective trebuie să fie bine ventilate, prezenţa

aerului să fie În Întreaga masă de cartofi. Stratul de cartofi vafide maxim
1,2 m Înălţime. Se va Îndepărta excesul de. umiditate. Materialul destinat
păstrării se sortează, Îndepărtându-se tuberculiirăniţi, care alături de
tubeculii mici constitue un bun furaj pentru anim.aif;.

Aceste condiţi trebuie respectate cu stricteţe.
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Alegând un soi corespunzător scopului de folosinţă, utilizând o
sămânţă de calitate şi aplicând o tehnologie specifică zonei montane, se
pot obţîneprbducţiicare sa asigurecCinSUfY'H:J1 de cartofal populaţiei, precum

şi un disponibil care poate fi valorificatfo21rteeficient În hrana animalelor
(În special bovine şi porcine), cu un aport energetic corespunzător.
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CULTURA CARTOfULUI ŞI PERSPECTIVELE EI ÎN ZONA MONTANĂ A
JUDEŢULUI SIBIU

Dr. ing. Fetida Toth
CEDER Sibiu

Tn prezent fondul funciar din zona montană ajudeţului Sibiu reprezintă

aproximativ 37% din suprafaţă, cartoful ocupând 2284 ha ceea ce reprezintă

37,62 % din suprafaţa totală cultivată cu cartof Înjudeţ. Fondul funciar din
zona montană aparţine În totalitate sectorului privat. Nivelul redus al
proprietăţii funciare de 0;30 ha /Iocuitor respectiv 0,86 ha arabil/exploataţie,

costul ridicat al pesticidelor şi Îngrăşămintelor, nerespectarea şi neaplicarea
corectă a unor verigi tehnologice (rotaţia, soiul, rebilonarea, controlul bolilor
şi a dăunători lor, Încolţirea, etc) determină obţinerea unor producţii inferioare
resurselor existente (11-12,4 tlha).

Problema obţinerii producţiilor mari de cartof prin Cllegerea soiului şi

procurarefcartofilor d.e sămânţă din categoriile biologice superioare
constitM.iepentru.lo~~î$orii din z()namontană o preocupare serioasă.

Alegere9 soiutqicpnstituie un element important În tehnologia cultivării
cartofului. Pentru rezolvarea acestei probleme am orgCl.~jz~;două experienţe

cu soiuri de cartof În perioada 1999:-2901, În centrele experimentale Cristian
şi Păltiniş, având ca obiectiv stabifÎfea sortimentului de soiuri pe scopuri de
folosinţă şi a diferitel9taspe~e agrofitotehnice ale culturii cartofului funcţie
de condiţiil.e pedoclimatice,'Cercetările aupermisşi unsondqj În teren
pentru a evalua situaţia actLlal~~c~lturiicartofului Îlllocalităţile montane

ale judeţului Sibiu..
i

..,.
Rezultatele obţinutepetmiturmătoarele conduzii şi recomandări:
- sub aspectul producţiei totale, În zonClsristian,S~le mai productive

soiuri timpurii-sernitimPurii au fost Esc~rt,Agata,Santeşi ~unic~ (49-39,6
tlha) iar din grupaţardive-serriitardiye, Provento, Nicoleta, Rustic (44,8
39,6 tlha). Pentru Z91la Înaltă producţii superioare~u realizClţ.ş()iu~ile~scort,
Roclas,~~nisa,Agat9' Sante (42,6-35, ltlha) respecti\rProvento, Nicoleta,

Muresan~i<Te(J (3~'2cy.ŞŞ,ljjha);i ••.• <

~ sUb,·.~·p~ctUhţ)roducţiejsomerSiClJ~J8;~()hdiţjile zoneipr?Olontane s
au remarcatsbiurile timpurii şisemitimpurli:Escort, KODgor, Roclas, Sante,
Christian (21,3..13,1 tlha; 42-34o/J·~itîin producţia totală) re~pectiv cele tardive-
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semitardive, Provento, Nana, Amelia, Desire (15-10,2 Vha; 33,5-33,1 % );
- În zona montană, s-au remarcat soiurile Escort, Cristela, Runica,

Sante, Rodas (12-7,7 Vha; 28-22,5%) respectiv Provento, Mure~an, Teo
(10,6-5,5 Vha; 27- 16,8%);

- prin prisma producţiei de sămânţă, cele mai productive soiuri În
zona premontană au fost Agata, Runica, Escort, Roclas 30,5-24,8 Vha (68
59% din producţia totală) respectiv Nicoleta, Sante, Provento 29,3 -27,9
Vha (74,3-62,2%);

- În zona montană s-au remarcat soiurile semitimpurii Escort, Roclas,
Runica, Agata 26-20,3 Vha (68,3-67%) respectiv semitardive Sante,
Provento, Mure~an, Super 28-27 Vha (68,1-70,4%);

- cartoful pentru consum timpuriu a dat rezultate bune În zona de
joasă altitudine (450 m) dar cu un oarecare risc cauzat de brumele târzii
de primăvară;

- cartoful pentru consum de vară asigură producţii mari În această

zonă cu menţiunea ca perioada optimă de recolta re să fie după 65 zile de
la răsărire. Pentru reuşita culturii se recomandă pentru producătorii din
zona montană care cultivă cartof pe suprafeţe mici de 0,15-0,29 ha,
Încolţirea cartofului pentru sămânţă înainte de plantare atât pentru grăbirea

tuberizării, reducerea perioadei de vegetaţie, posibilitatea recoltării mai
de timpriu cât şi pentru sporurile de producţie de până la 6-7 to/ha;

- sondajul efectuat În zona montană a judeţului Sibiu a reliefat că

70% din gospodari reÎnnoiesc materialul biologic după 3-4 ani, 10% după

mai mult de 4 ani şi numai 13% după 2 ani. Pentru această zonă se
recomandă reînnoirea materialului biologic după 2-3 ani, datele obţinute

În cadrul experienţei cu soiuri de cartof din cele două centre experimentale,
relevă că prin această măsură se măreşte producţia de 3-5 ori şi implicit
veniturile;

- se impune ca În zona mai înaltă de 800 m să nu se execute tăierea

cartofilor pentru sămânţă, datorită umidităţii mari din sol, care determină

putrezirea bucăţilor de tuberculi Înainte de răsărire;

.' din datele sondajului rezultă că dacă 67% din totalul gospodari lor
din zonele Înalte (peste 900 m) cultivă cartof timp de 3 sau mai mulţi ani
pe acelaşi loc din cauza terenului arabil foarte redus ca suprafaţă, la cei
24-33 % din locuitorii zonelor joase (400-700m ) nu mai este vorba de
acelaşi impediment deoarece ace~tia dispun de suprafeţe arabile mult mai
mari. Cultura cartofului pe acelaşi teren duce la scăderea producţiei,
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Începând chiar din al doilea an. Din această cauză, deşi suprafaţa arabilă

din zona Înaltă a judeţului este mică, gospodarii trebuie să asigure o rotaţie

a culturilor, astfel Încât să nu cultive cartof după cartof mai mult de trei
ani;

- pentru zonele joase, se recomandă Încadrarea cartofului Într-un
asolament de trei ani, cele mai bune premergătoare fiind cerealele păioase,

leguminuoasele anuale iar pentru zona Înaltă sfecla, gulia furajeră, triticalele
şi secara. Cartoful din zona montană este o bună premergătoare pentru
secară, ovăz, triticale, grâu de primăvară, gulie furajeră, asigurând sporuri
mari de recoltă, comparativ cu cultivarea acestor plante În condiţii de
monocultură;

- lucrarea de rebilonare se execută de 60% din cei chestionaţi când
plantele ating 20 cm Înălţime şi doar 8% execută lucrarea până la răsărirea

plantelor. Se recomandă ca rebilonarea să se execute până la răsări rea
plantelor pentru a combate buruienile, pentru a creea spaţiu pentru
dezvoltarea rădăcinilor, stolonilor şi a tuberculilor, pentru a creea un 501

reavăn pentru erbicidare. În cazul efectuării lucrării când plantele ating 20
cm Înălţime, riscul de-a distruge o parte din rădăcini, stoloni şi tuberculi
este mai mare, având ca şi consecinţă scăderea producţiei;

- problema prevenirii şi combaterii manei cartofului şi a gândacului
din Colorado trebuie să prezinte interes În preocupările cultivatorilor de
cartof din zona de munte, situaţia orografică a terenului este foarte diferită,

cartoful eultivându-se pe pante de diferite mărimi şi expoziţii, fapt ce
determină că prognoza efectuării tratamentelor să fie greu de realizat. Se
recomandă ca fiecare cultivator să consulte specialistul agronom de la
centrul agricol comunal sau fitofarmaciile zonale, asupra tipului de produs,
modul de administrare, momentul optim de aplicare pentru ca eficienţa

tratamentului să fie maximă. O altă cerinţă importantă o constituie
efectuarea tratamentelor fitosanitare funcţie de avertizările primite de la
primării. Faptul că 50% din cultivatorii de cartof din zona 501-700 m
altitudine nu respectă aceste informaţii, duce la periclitarea culturilor din
vecinătate.
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FERTllIZAREA CU GUNOI DE GRAJD ÎN CULTURILE DE CARTO.f

ing. Maria lanosi
ICDCSZBraşov

Cartofu I valorifică bine îngrăşămintele organic~, maialesd,acă se
asigură un sistem de fertil.izare complexorgano~ mineral, care permite
plantelor o aprovizionare uniformă cu elemente nutritive asimilabile în tot
cursul perioadei de vegetaţie.

In tehnologiile actuale, de cuIti.vare a cartofului.element~le nutritive
din gunoiul de grajd nu suntsuficiente pentru realizarea producţiilor scontate,
drept pentru care se recomandată, pe lângă aplicarea acestuia, şi folosirea
îngrăşămimintelor chimice.

Cu toate că, gunoiul de grajd implică COsturi ridicate. aplicarea este

oportună, dator.ităefectelorfavorabilea~uprasolului. Pe lângă aportul de
elemente nutritive; se ameliorează însuşirile fizice şi hidrofizice ale solului,
se îmbunătăţeşte activitatea microorganismelor, etc. Pe soiurile grele, cu
tendinţă de compactare, îngrăşămintele organice mărescgradul de aerare

al solului. Gunoiul de grajd măreşte capacitatea de adsorbţie a solului,
îmbunătăţeşte pH-ul şi capacitatea de tamponare. În urma aplicării gunoiului
de grajd, pe.solurile nisipoase a crescut cucca. 20 %~ capacitatea de reţinere

a apei, iar pe soiurile argiloase a crescut cu 30 ~ 40% permeabilitatea
pentru apă şi aer. Pe lângă aceste efecte favorabile, se pot reduce cantităţile

de îngrăşăminte chimice care; pe lângă costul lor ridicat. pot produce şi

fenomene de poluare.
Efectul favorabil al gunoiului de grajd creşte mai ales pe terenurile

irigate, unde, pe lângă creşterea gradului de valorificare a îngrăşămintelor

contribuie multla îmbunătăţireaşi menţinereaînsuşirilorhidrofiziceale solului.
Efectul gunoiului asupra producţiei depinde mult de cantitatea,

cairitatea, gradul defermentare, momentul de aplicare şi modul de
încorporare în sol, de condiţiile climaticeşi· inclusiv de cantitatea de

ingrăşămintechimice care se aplică suplimentar.
La cultura cartofului se preferă gunoiul de grajd descompus (fermentat)

celui proaspăt, incomplet descompus, care va deveni activ prea târziu în
perioada de vegetaţie şi poate avea o serie de efecte nedorite asupra
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tuberculilor de cartof: reducerea conţinutului de substanţă uscată, eventual
imprimarea unui miros şi gust neplăcut Întârzierea posibilă a maturizării

tuberculilor cauzează scăderea rezistenţei acestora la vătămare şi o serie
de probleme de păstrare. In unele cazuri gunoiul proaspăt poate cauza

uscarea bilonului după plantare.
Folosirea gunoiului de grajd la cartof este indicată după fermentarea

corespunzătoare pe platformă. Gunoiul bine fermentat este omogen, nu

se disting componentele, nu are miros Înţepător, nu emană amoniac cu
efect de ardere, iar elementele nutritive sunt accesibile plantelor.

Tabelul 1
Conţinutul În elemente nutritive ~i materie organicăa gunoiului

de grajd, În funcţie de calitatea acestuia
(după DEBRECENI, B. 1979)

Elemente Conţinutul În kg s.a. Ia 10 tone
gunoi de gra"d

Calitate Calitate Calitate
bună medie slabă

N 50 - 80 40 - 50 30 - 40
P205 25 - 50 20 - 25 15 - 20

K20 60 - 80 50 - 60 30 - 50

Materie 180-200 150 - 180 100 - 150
orqanică

Raport CI N 15 - 20/ 1 20 - 25/ 1 25 - 30/ 1

Conţinutul gunoiului de grajd În elemente nutritive este În funcţie de
provenienţa, modul şi calitatea furajării animalelor, gradul de fermentaţie

şi de o serie de alţi factori. Din acest motiv, datele prezentate de diferiţi

autori sunt foarte variate.

Conţinutul În elemente nutritive al gunoiului variază foarte mult şi În
funcţie de specia de animale de la care provine.

Efectele gunoiului de grajd asupra structurii solului şi efectele fertilizante

ale acestuia se manifestă dea-lungul mai multor ani. Descompunerea
gunoiului În sol depinde de provenienţa gunoiului, de textura solului şi de

condiţiile climatice
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Tabelul 2
Valorificarea În timp a gunoiului de grajd

(dupăSZALAY. A. 1998)

Textura Gradul de valorificare În anul (%)solului
I II III IV

Grea 40 30 20 10
Mijlocie 50 30 15 5
Uşoară 60 30 10 -

În general efectul gunoiului de grajd este considerat pe o durată de 4
- 5 ani pe soiurile mijlocii şi de 3 ani pe cele uşoare"

În aplicare gunoiul de grajd, dozele de Îngrăşăminte chimice pot fi
reduse, corespunzător cu aportul de elemente nutritive din gunoi. Corecturi le
se fac conform recomandări lor de mai jos.

Tabelul 3
Corectarea dozelor de NPK În funcţie de fertilizarea cu gunoi de

grajd (după recomandăriOSPA)

Anul aplicării gunoiului de grajd I
(*)

Elementul 1. II. m.
nutritiv kg s.a./ha care se scad pentru

fiecare tonă de gunoi de grajd
administrat

N 1,6 1,2 0,8
P20S 1,0 0,7 0,4

K20 3,3 1,8 1,2

În practică este frecventă aplicarea gunoiului de grajd, fără a lua În
considerare conţinutul În elemente nutritive ale acestuia. În general, pe soiurile
mai grele se folosesc cantităţi de 25 - 35 Vha, iar pe soiurile uşoare 20 - 30 V
ha. Literatura olandeză indică pentru cartof cantităţi de 15 - 20 Vha.

Stabilirea dozelor de gunoi de grajd pe criteriul asigurării necesarului
de elemente nutritive, de obicei, consideră azotul ca principalul element
nutritiv. Bazat pe acest principiu, eantităţile de gunoi de grajd se stabilesc
pe baza indicelui de azot, a conţinutului de argilă, luând În considerare
planta de cultură şi efectul remanent al gunoiului"
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Tabelul 4
Norme de aplicare a gunoiului de grajd semifermentat (tI ha)

la cultura eartofului (după BORlAN, Z. şi col. 1982)

Conţinut Gunoi de grajd (t/ha),
argilă (%) În functie de indice de azot (IN) În %

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
10 36 25 19 17 15 14 13 12 12
15 53 37 29 25 22 21 19 18 18
20 62 43 33 28 26 24 22 21 21
25 67 46 36 31 28 26 24 23 22
30 70 49 38 32 29 27 26 24 23
35 73 50 39 34 30 28 27 25 24
40 75 52 40 34 31 29 27 26 25

Gunoiul de grajd în forma În care se aplică, indiferent de gradul de
fermentaţie, devine un îngrăşământ eficient, după ce parcurge un lung
proces de mmeralizare şi de transformare În condiţii favorabile de

temperatură, umiditate şi aeraţie În sol, În prezenţa microorganismelor.
Din acest motiv fertilizarea cu îngrăşăminte organice trebuie făcută toamna,

cât mai devreme, cu mult Înaintea venirii îngheţurilor, astfel Încât procesele
de mineralizare să se desfăşoare În condiţii corespunzătoare. Altfel,

elementele nutritive conţinute de îngrăşământ nu se valorifică În anul de
cultură, dar mai ales, de la începutul perioadei de vegetaţie, aşa cum cere
cartoful. Sunt şi situaţii, de exemplu În zonele cu precipitaţii abundente,

unde, gunoiul slab fermentat, aplicat şi Încorporat vara după recolta rea
cerealelor, are efecte favorabile.

Dacă gunoiul de grajd se administrează toamna prea În timpul
iernii sau primăvara şi nu are timp să se mineralizeze până la plantat,
aceste procese se vor desfăşura În perioada de vegetaţie, cu consumarea

unor cantităţi de nitraţi din sol, producând carenţă de azot la începutul
vegetaţiei, ce poate întârzia dezvoltarea cartofulul. Nu se recomandă

aplicarea gunoiului de grajd primăvara, când, faţă de administrarea din
toamnă sub arătura adâncă, pierderile de producţie pot fi de 18 - 20%.
Aplicarea gunoiului iarna, pe zăpadă, sau pe teren îngheţat (după arat),

fără încorpora re, tasează arătura şi cauzează pierderi de elemente nutritive
prin evaporare şi/sau levigare. Este de asemenea contraindicată depozitarea

În grămezi mici pe parcelă a gunoiului În timpul iernii.
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Împrăştierea gunoiului de grajd pe teren se face cu 1 - 2 zile înainte
de arătura de toamnă. Astfel, momentul fertilizării cu gunoi se asociază

cu executarea arăturilor. Este foarte important ca după împrăştiere, gunoiul
să nu rămână mai mult timp la suprafaţa solului neîncorporat în ploaie
sau la soare, deoarece în acest caz se pierd cantităţi importante de elemente
nutritive.

În cadrul asoiamentului se recomandă ca gunoiul de grajd să se
administreze la cartof, numai, dacă se poate administra la timp şi este
termentat corespunzator ~'I-L ani). În cazul în care cultura premergătoare

cartofului este o plantă furajeră, a cărei producţie rămâne În gospodărie,

gunoiul se poate da la această cultură. Astfel, creşte producţia de furaj În
avantajul sectorului zootehnic, iar cartoful va beneficia "In anul următor de
masa mai mare de rădăcini (materia organică) În sol şi de efectul remanent
ai gunoiului.

În zonele mai umede şi mai reci gunoiul de grajd se va Încorpora la
adâncimi mai mici (20 - 25 cm), iar În cele uscate şi calde, mai ales pe
soiurile irigate, la adâncimi mai mari (25 30 cm sau. mai mult). Este
indicat ca pe soiurile nisipoase, luto-nisipoase, nisipo-Iutoase şi chiar lutoase,
Încorporarea să se facă mai adânc, decât pe soiurile argiloase.

Gunoiul de grajd se administrează mecanizat cu maşina MIG-5 sau
MIG-6. Maşina împrăştie gunoiul de grajd cu o productivitate între 10 şi 60
tlha, cu posibilităţi de reglare din 5 in 5 tone, având lăţimea de lucru (de
Împrăştiere) de 3,25 m. Maşinile MIG-5 (6) pot fi folosite pentru transportul
şi "lmprăştierea gunoiului de grajd proaspăt sau fermentat pe terenuri cu o
pantă de până la 6" (13%).

Gunoiul de grajd se poate administra şi manual, cu furca. Această

lucrare poate fi făcută din mers (din căruţă sau din platforma remorcii) sau
din grămezi uniform repartizate pe parcelă. Împrăştierea manuală are

productivitate redusă şi necesită multă forţă de muncă. Se recomandă În
cazul suprafeţelor reduse.

Încărcarea gunoiului din platformă în remorcă sau MIG-5 se poate
face manual cu furca sau cu mijloace mecanice de tip IFRON sau GRAIFER.
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CONTROLUL PĂSTRĂRII CARTOFllOR iN SPAŢII AMENAJATE

Dr. Ing. Victor Donescu
ICDCSZ Braşov

Prin spaţii amenajate pentru păstrarea cartofilor se pot înţelegeacele
spaţii care în mod normal au o altă utilizare (beciuri, pivniţe, magazii) şi au
fost modificate corespunzător pentru a permite depozitarea cartofi lor. Tot
în categoria spaţiilor amenajate pot fi incluse silozurile, de tip îngropat sau
semiîngropat. Aceasta pentru a le deosebi de spaţiile specializate (depozitele
şi macrosilozurile), mai puţin accesibile micilor cultivatori de cartof care
dispun de posibilităţi materiale relativ reduse.

Dacă spaţiul de păstrare a fost amenajat corespunzător, conform
tehnologiilor recomandate, adică s-au respectat condiţiile de izolare, de
ventilaţie şi materialul depozitat a fost sortat eliminând-se tuberculii bolnavi
şi vătămaţi, păstrarea ar trebui să se desfăşoare normal pe întreaga perioadă

de iarnă. Totuşi, 'pentru a se limita pierderile spaţiul de păstrare trebuie
supravegheat în permanenţă, urmărindu-se periodic starea materialului
de izolare şi acoperire, temperatura din masa de cartofi, ventilaţia şi nu în
ultimul rând aspectul cartofilor.

Materialul de izolare şi acoperire. Indiferent de natura spaţiului

de păstrare utilizat, materialele de izolare (baloţi de paie, paie presate,
eventual mase plastice - polistiren expandat) trebuie să asigure menţinerea

în masa de cartofi a unei temperaturi cât mai constante, în jur de 2 - 4°C,
fără afi influenţată de temperatura exterioară. Tn permanenţă paiele trebuie
să se menţină uscate şi să nu fie excesiv de presate. Materialul de acoperire
(un strat de pământ de 12 - 20 cm) în cazul silozurilor, trebuie să fie
compact şi uniform pentru a împiedeca pătrunderea apei din precipitaţii la
stratul de paie şi la masa de cartof.

Tn cazul păstrării cartofi lor în pivniţe sau beciuri, situate sub clădiri şi

cu adâncime suficientă, În general nu este necesară folosirea materialelor
izolante, pericolul de îngheţ fiind mai redus. Pivniţele amplasate sub
şoproane deschise sau beciurile cQnstruite special pentru depozitarea
cartofilor, fără construcţii calde deasupra lor vor fi însă în mod obligatoriu
izolate corespunzător, pentru a se preveni îngheţul. De asemenea se va
acorda atenţie închiderii etanşe a uşilor şi ferestrelor şi eventual căptuşirea
lor cu paie, fân sau alte materiale.
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Temperatura. Măsurarea temperarturii În masa de cartof se va face
mai des (Ia 2 - 3 zile) În prima perioadă de păstrare, iar după realizarea
temperaturii optime de păstrare de 2 - 4°C şi pe toată durata iernii cel

puţin o dată pe săptămână. Pentru această operaţie se vor folosi
termometrele speciale de siloz, cu tija lungă, care permit măsurarea corectă
a temperaturii din interiorul vracului de cartof. Termometrele se pot introduce
În tuburi speciale din material plastic (PVC) sau din lemn, amplasate Încă

din momentul depozităriiastfel Încât să permită măsurarea temperaturii În

diferite locuri şi la diferite adâncimi. Este recomandabilă Înregistrarea datelor
Într-un caiet de evidenţă, pentru urmărirea evoluţiei lor În timp şi semnalarea
mai uşoară a pericolelor.

Creşterea temperaturii peste 6°C este periculoasă pentru procesul de
păstrare şi poate fi determinată de mai multe cauze: acumularea căldurii

biologice a tuberculilor datorită unui deficit de ventilaţie, o izolare
necorespunzătoare care face astfel silozul dependent de creşterea

temperaturii exterioare sau apariţia unor procese de alterare a tuberculilor
cauzate de boli. Ridicarea temperaturii În masa de cartof trebuie să constituie
un semnal de alarmă şi impune intervenţia imediată pentru eliminarea
cauzelor şi/sau resortarea materialului. Scăderea temperaturii sub limita de

2°C În Întreaga masă de cartofi şi menţinerea ei scăzută pentru mai mult
timp determină Îndulcirea tuberculilor de consum iar În cazul cartofi lor de
sămânţă poate determina scăderea potenţialului productiv În anul următor.
Punctul de Îngheţ ai tubercuiilor se situează În jurul valorii de -1 ,a°e.

Dirijarea temperaturii În spaţiile de depozitare se va face diferenţiat

În funcţie de natura spaţiului. Astfel, la silozuri, În funcţie de temperatura

exterioară, se vor deschide sau se vor astupa coşurile şi canalele de aerisire,
până la realizarea temperaturii dorite În masa de cartof. Tn zilele geroase
aerisirea se va face la orele amiezii, când este mai cald, pentru a se preveni

introducerea În masa de cartof a aerului foarte rece, ştiut fiind că aerul de
ventilaţie cu o diferenţă de temperatură mai mare de 2,5°C faţă de

temperatura cartofi lor favorizează apariţia condensului la suprafaţa acestora
şi implicit dezvoltarea bolilor de putrezire.

În pivniţe, dirijarea temperaturii se face prin dechiderea şi respectiv
Închiderea uşilor şi a ferestrelor, cu aceleaşi precauţii În cazul temperaturilor
exterioare foarte scăzute.

Umiditatea. Tuberculii de cartof conţin apă În proporţie de peste 75
%, apă necesară desfăşurăriinormale a proceselor metabolice, care continuă
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şi după recoltare, pe Întreaga perioadă a păstrării, şi care se consumă prin
arderea substanţelor de rezervă şi prin transpiraţie. În condiţii normale de
temperatură (2 - 4°C) şi umiditate (UR: 85 - 95%) nivelul pierderilor În
greutate, adică a pierderilor de apă şi a celor din substanţa uscată a
tuberculilor nu trebuie să depăşească 10 - 11 %, pe Întreaga durată a
iernii. La acest lucru contribuie o dirijare corectă a temperaturii şi menţinerea

unei umidităţi relative a aerului În spaţiul de păstrare de 85 - 95%.
Menţinereaumidităţiise realizează printr-o ventilaţie corespunzătoareastfel
încât aerul să nu fie prea uscat, ceea ce ar duce la o evaporare intensă şi la
deshidratarea cartofilor, dar nici excesiv de umed (peste 95%) deoarece
favorizează dezvoltarea germeni lor bolilor de putrezire.

Schimbul de gaze. De-a lungul 'intregii perioade de păstrare

tuberculul de cartof rămâne un organism viu ce continuă să respire,
eliminând în spaţiul Înconjurător dioxid de carbon, apă şi căldură. Pentru
desfăşurarea normală a proceselor metabolice din tuberculi este necesară

prezenţa În spaţiul de păstrare a unei cantităţi suficiente de oxigen.
Acumularea peste o anumită limită a dioxidului de carbon determină

respiraţia anaerobă a tuberculilor, Însoţită de o serie de alterări fiziologice,
biochimice şi calitative. O ventilaţie corectă trebuie să asigure menţinerea

la nivelul tuberculilor şi a unei compoziţii normale a aerului, pe lângă

temperatură şi umiditate.
La intrarea într-un spaţiu În care se păstrează cartofi aerui trebuie să

fie curat, să nu se simtă mirosuri de putregai, aer stătut şi umed. În cazul
silozurilor, aerul care iese pe coşurjle de aerisire trebuie de asemenea să

aibă un miros plăcut, să nu conţină vapori de apă În exces iar stratul de
zăpadă care acoperă silozul să fie intact şi uniform.

La anumite intervale se controlează şi starea cartofilor, prin desfacerea
din loc În loc a silozurilor (copci). Tuberculii trebuie să fie uscaţi, sănătoşi,

neîncolţiţi. În caz de nevoie, când se constată apariţia unor focare de
infecţie sau încingere se impune desfacerea silozului ŞI resortarea
materialului. Pentru aceasta se alege o zi mai caldă, fără pericol de îngheţ,

se decopertează silozul numai pe porţiunile afectate şi se elimină prin
sortare toţi tuberculii putreziţi şi eventual se rup colţii la tuberculii rămaşi.
Acoperirea se face cu paie proaspete, uscate şi un strat subţire de pământ

care apoi se completează la grosimea necesară după 2 - 3 zile. Lucrarea

trebuie să se încheie În aceeaşi zi, nu se Iasă silozurile desfăcute peste
noapte din cauza pericolului de Îngheţ.
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ASPECTE PRIVIND GESTIUNEA INTEGRALĂ A CALITĂŢII PE FILIERA
PRODUSULUI CARTOF DE CONSUM, ÎN BELGIA

Dr. ing. Ioan MARTA
F.C.C. - România

Securitatea alimentară a populaţiei şi protecţia mediului se constituie
ca principali piloni ai politicii agricole comunitare.Aceste obiective au devenit
prioritare În politica agricolă a ţărilor din U.E., ca urmare a cererii de către

consumatorii acestor ţări la respectarea avantajelor securităţii alimentare,
În respectul pentru om şi mediu. Având În vedere aceste aspecte, sectorul
belgian al cartofului a introdus, la nivelul ţării un sistem de control al calităţii,

pe filiera produsului cartof (cultivare,conservare,transportetc.), pentru o
bună practică agricolă.

Întregul sistem de control a fost elaborat În conformitate cu normele de
gestiune integrală a calităţii pe fiiieră (GIQF - Gestion Integral de la Qualites
des Filiers), emise de către grupurile de lucru ale Comisiei Economice ale U.E.

În Belgia, sistemul de control elaborat cuprinde un set de reglementări

specifice şi este structurat În cinci capitole esenţiale:

1. Certificarea
2. Fişa parcelei/Fişa culturii
3. Transportul produsului
4. Controlul la nivelul exploataţiei
5. Controlul reziduurilor

1. Certificarea se constituie Într-un proces de respectare cu stricteţe

a unor regului şi condiţii de către cultivatorii de cartof şi controlul exploataţiei
de către un organism independent.

La baza elaborării certificatului de exploataţie se află două condiţii:

a) Controlul exploataţiei
b) Controlul reziduurilor
a) La controlul exploataţiei agricole,de către organismul independent

de certificare, se urmăreşte parcurgerea următoarelor etape:
- Completarea la zi a registrului parcelelor de cultură;

- Completarea la zi a tuturor documentelor de transport generale;
- Respectarea regulilor care vizează stocarea pesticidelor (depozite

specifice);
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- Câmpul de producţie (parcela). stocarea îngrăşămintelor, întreţinen?a

maşinilor şi a materialelor, depozitele şi mijloacele de transport ale cartofi lor;
b) Respectarea normelor pentru reziduurile de pesticide şi metale grele.
Controlul exploataţiei, cât şi controlul reziduurilor sunt,pe lângă

condiţiile de bază în elaborarea certificatului de exploataţie, şi principalele
etape în sistemul de control pe filiera produsului cartof de consum.

2. Fişa parcelei/fişa exploataţiei se constituie ca principale condiţii

de înregistrarea a datelor de către fermierii care au intrat în sistemul de control
al calităţii, pe filiera produsului cartof. Sunt documente tipizate, elaborate de
grupuri de lucru pentru o bună practică agricolă şi securitate alimentară.

Înscrierea datelor se face de către personalul specializat al organizaţiilor agricole
din care face parte fermierul.

Ele sunt păstrate de către fermieri, cultivatorii de cartof, ce participă

la acest sistem, o perioadă de trei ani şi este necesar a fi prezentate la
controalele efectuate de către organismele abilitate.

3.Transportul produsului se efectuează, întotdeauna, însoţit de
un document specific, care conţine informaţii multiple despre cartoful
transportat şi se completează în patru exemplare, la fiecare transport.

Dacă produsul este descărcat din mijlocul de transport căruia i s-a
întocmit documentul de transport şi apoi este Încărcat în alt mijloc de
transport, este necesară eliberarea unui nou document însoţitor.

Acest sistem de control al calităţii din Belgia mai recunoaşte şi alte
tipuri de documente de transport.

4. Controlul exploataţiei. Toţi cultivatorii de cartofi de consum din
Belgia, care au aderat la sistemul prezentat, trebuie să se supună unui
control al exploataţiei, de către un organism independent, care se asigură

că sunt respectate toate normele unei bune practici agricole.
Controlul poate fi efectuat în oricare moment al anului, cu anunţarea

în prealabil sau nu a fermierului care trebuie să faciliteze organului de
control, efectuarea acestuia, prin punerea la dispoziţie a tuturor
documentelor cerute, a spaţiilor .prin liber acces şi să răspundă, de
asemenea, la toate întrebările adresate.

Inspectorii de control al exploataţiei consemnează, în raportul de
control, date privind structura exploataţiei, posibilităţile de depozitare, cine
efectuează tratamentele fitosanitare, etc.

Este deosebit de important, ca la efectuarea şi coordonarea serviciului
de tratamente în exploataţie, să fie un specialist recunoscut oficial, care
asigură siguranţa şi certitudinea unor tratamente în spiritul normelor şi

reglementăriloremise în acest sens.
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Datele culese cu prilejul unui control la o exploataţie agricolă sunt
înregistrate şi consemnate într-un raport de control.

Eventualele neregului găsite sunt punctate şi încadrate în trei clase
de conformitate.

Dacă punctajul obţinut se Încadrează în clasa 1 - se acordă certificatul
de exploataţie. În cazul unui punctaj inferior, încadrat În clasa a doua şi a
treia, este necesară repetarea controlului la intervale de 3 şi 6 luni. Pe
lângă certificatul de exploataţie, acest sistem de control mai recunoaşte şi

alte tipuri de certificate care se acordă fermierilor belgieni, în care sunt
consemnate câteva aspecte din problematica înscrisă in certificatul de
exploataţie al sistemului de control pe filieră. Organismul de control poate
să ia în considerare şi aceste certificate în vederea certificării exploataţiei.

5. Controlul reziduurilor este unul dintre cele mai importante
capitole, sau cea mai importantă verigă pe traiectul produsului de la
cultivator la consumator. Analiza reziduurilor de îngrăşăminte şi pesticide
în produsul cartof de consum se efectuează În laboratoare speciale,
recunoscute oficial.

Din fiecare exploataţie, care participă la acest sistem de garantare a
calităţii, sunt ridicate probe pe loturi de 10.000 kg produs. La analiza
reziduuri lor de îngrăşămite, o atenţie deosebită se acordă compuşi iar rezultaţi

În urma aplicării îngrăşămintelor pe bază de azot, întrucât aceştia pot
deveni o ameninţare, atât pentru sănătatea oamenilor, cât şi a mediului
înconjurător. Se stabilesc, în prealabil, dozele de îngrăşăminte care pot fi
aplicate culturii de cartof, pentru ca produsul obţinut şi oferit spre consum
să nu depăşească anumite limite, în ceea ce priveşte compuşii toxici rezultaţi

în procesul de metabolism al plantei.
În cazul depăşirii normelor admise, se vor lua măsuri de sancţionare

a celor responsabili pentru aceste nereguli.
Aceasta este o prezentare sintetică a sistemului de garantare a calităţii

cartofului de consum pe întreaga filieră, În Belgia, în deplin acord cu normele
şi reglementările politicii agricole a U.E.

Sistemul este în măsură să garanteze pe toţi consumatorii de cartof,
că produsul este sigur şi de cea mai bună calitate.

De asemenea, pentru oricare neregulă sesizată, se poate evidenţia

responsabilitatea precisă, în oricare punct al filierei (cultivatoare, depozitare,
prelucrare, transport, comercializare).
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ASPECTE ECONOMICE LA CULTURA CARTOFULUI, CU
RECOMANDĂRI TEHNOLOGICE PENTRU ZONA MONTANĂ

Ing. ee. 1. Nan
F.c.c. - România

Cartoful este o cultură intensivă care reclamă consumuri materiale,
energetice şi financiare mari.

Cultivarea unui hectar de cartof necesită (tabelul 1) cantităţi mari de
"sămânţă" (2,4-4,5 to/ha), de îngrăşăminte organice (40-60 to/ha) şi

chimice, de produse fitofarmaceutice pentru controlul bolilor şi dăunătorilor,

cât şi un volum însemnat de forţă de muncă. În cazul producătorilor agricoli
din zona montană a ţării, cu suprafeţe mici, favorabile cartofului şi parcele
de dimensiuni reduse, tehnologia de cultivare este oarecum similară cu
cea a cartofului timpuriu, cu un grad redus de mecanizare şi un volum
mare de forţă de muncă, pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, mai
puţin încolţirea tuberculilor de sămânţă.

Tabelul 1
CONSUMURILE MATERIALE ŞI ENERGETICE LA CARTOF

MATERIALE

· CARTOF SĂMÂNŢĂ ta/ha (planta re) 2,4 - 4,5

· iNGRĂŞĂMINTE ta/ha (admi nistrare) 40,0- 60,0
ORGANICE

· iNGRĂŞĂMINTE kg s.b.lha (administrare) 1 - 2 600,0 - 1.000,0
CHIMICE

· PESTICIOE kg,llha (tratamente) 8 - 17 13,4 - 33,0

- ERBIOOE kg,llha (erbicidare) 1- 3 1,0- 2,0
• INSECTICIDE kg,llha (trat. calarada) 3- 4 0,4 - 1,0
• FUNGICIDE kg,llha (trat. Ma nă) 4-10 8,0 - 25,0
• DESICANTI kg,llha (întrerupere vegetaţie) 1- 2 4,0 - 5,0

ENERGIE

· LUCRĂRI MANUALE Z.O/ha x 5,0 - 15,0

· LUCRĂRI MECANICE Z.Alha (număr tatal treceri) 23 - 29 3,5 - 4,8

· MOTORINĂ Ilha x 150,0 - 200,0

*1 În funcţie de calibrul tuberculilor de sămânţă, fertilitatea solului, specificul

anului de cultivare (condiţiile ciimatice), gradul de mecanizare aculturii, tehologia
practicată, etc.
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Sigur, creşterea gradului de mecanizare a culturii cartofului, acolo
unde este posibil (tabelul 2), influenţează favorabil asupra productivităţii

muncii şi a costului de producţie.

Tabelul 2
INfLUENŢA CREŞTERII GRADULUI DE MECANIZARE ASUPRA UNOR

INDICATORI ENERGO-ECONOMICILA CARTOf

MUNCA

CONSUM DE
MOTORINA

COSTUL PRODUCTIEI

%

ilto

%
%

Sursa: Fişa costului de producţie la cartof la producătorii particulari - membrii
ai FCCR

Din analiza evoluţiei cheltuielilor directe medii de producţie, din
perioada 1996-2002 (anexa 1), pentru un eşantion de fermieri, membrii ai
F.C.C.-România, se constată că acestea au crescut de la 8 miI. Iei/ha În
anul 1996, la 63 miI. Iei În anul 2003. Pentru anul 2004 cheltuielile medii
directe de producţie sunt estimate la 92-186 miI. Iei/ha, În funcţie de
destinaţia producţiei (anexa 2). Estimarea costului, pentru anul 2004, s-a
făcut luând În considerare material biologic nesubvenţionat, la preţul de
12.500-20.750 lei/kg. Această creştere a cheltuielilor de producţie, În
perioada menţionată mai sus, s-a datorat, În primul rând, devalorizării

monedei naţionale, dar şi preţurilor mari de cumpărare a inputurilor de
provenienţă industrială. Tn cazul folosirii materialului de plantare din import.
costurile de producţie sunt şi mai mari. Pentru zona montană a ţării, Însă,

nu este cazul să fie folosit material din import; cu sămânţă certificată,

produsă În România, se pot obţine producţii foarte bune.
Ţinând seama de condiţiile c1imatice mai puţin favorabile ale anului

2003, producţia medie (comercială), la producătorii din zonele tradiţionale

de cultivare a cartofului (Braşov, Covasna, Harghita, Suceava. Neamţ,

Bacău, Sibiu, etc.), care au utilizat pentru plantare material biologic certificat.
a fost estimată la cca 16 to/ha, rezultând astfel un cost al producţiei de
5.000 lei/kg, la cartoful de con~um.
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Există Însă numeroşi producători agricoli, chiar şi În zona montană a
ţării, care au obţinut recolte mai bune, prin utilizarea de material biologic
certificat şi aplicarea unei tehnologii de producţie adecvate, Inclusiv irigarea

'In zona montană, cu climă răcoroasă

condiţii relativ bune pentru cultura cartofului SI o anumită constanţă a
acestora, comparativ cu celelalte zone ale

r\llai mult decât atât, În zona montană, unde sectorul zootehnic este
dezvoltat, Îngrăşămintele organice pot asigura integral necesarul de
elemente nutritive, Înlocuind În totalitate fertilizarea minerală.

Fertilizarea numai cu Îngrăsăminte organice, pregătite si administrate
corespunzător, corelată cu o protecţie fitosanitară adecvată; anurl1ite

fJ' u'uu'>e' titofarmaceutice şi cu o remanenţă mai redusă, In doze echilibrate
permit obţinerea unui cartof de o calitate bună consumul alimentar
şi posibil de soliCitat şi ia export.

Prezentăm, În continuare, principalele posibilităţi a
pr()dIL.l(l:iei de (artof ~i de îmbunătăţirea acesteia.

de cultivat are o influenţă mare asupra randamentelor
obţinute la unitatea de suprafaţă şi este deosebit de important atunci când
se urmăreşte o anumită destinaţie a producţiei; consum extratlmpuriu şi

obţinerea de produse alimentare industrializate, amidon, etc.
În generaL toate SOiurile de cartof au un potenţial biologic mare şi

foarte mare, chiar 00 tone/ha, potenţial care nu se poate realiza
decât În condiţii ideale de cultivare, care nu se Întâlnesc În productie ŞI nici
măcar În unităţile de cercetare.

'In anexele 3a şi 3b sunt prezentate producţiile medii obţinute la diferite
soiuri de cartof, În câteva unităţi de cercetare (Ia neirigat şi irigat). Producţiile

realizate reprezintă potenţialul tehnologic al unităţilor, din anul respectiv.
Analizând influenţa principalilor factori asupra producţiei de

cartof (tabelul 3) se evidenţiază faptul că, valorificarea, Într-o măsură cât
mai mare a potenţialului biologic al soiurilor (evitarea pierderilor de recoltă)

este posibilă numai prin aplicarea integrală şi corectă a inputurilor
tehnologice şi, respectiv. a tuturor secvenţelorde cultivare.

Din tabelul de mai jos, rezultă că, există resurse tehnologice care nu
costă nimic, dar cu influenţă foarte mare asupra rezultatelor obţinute.

Bunăoară, amplasarea corespunzătoare a culturii pe terenuri
favorabile evită pierderi de recoltă de 45-77% (Berindei, 1977). Această
resursă de creştere a producţiei este gratuită; presupune Însă cunoştinţe

temeinice din partea fermierului.
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Pentru zona montană a ţării, Însă, cu suprafeţe favorabile culturii

cartofului mai reduse, factorii esenţiali obţinerii unor recolte mari sunt:

calitatea cartofului de sămânţă (valoarea materialului biologic utilizat),

fertilizarea şi controlul dăunătoriiorşi bolilor, În condiţiile practicării

unui sistem corespunzător de lucrare a solului, de pregătire a cartofului de

sămânţă, de plantare, rebilonare şi a altor lucrări de întreţinere

Tabelul 3

INFLUENŢA PRINCIPALILOR FACTORI Şi INPUTURI TEHNOLOGICE

ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI PONDEREA ACESTORA ÎN STRUCTURA

CHELTUIELILOR DIRECTE(LA CARTOFUl DE TOAMNĂ)

pregătirea culturii si a mijloacelor
RECOLTARE - CONDITIONARE mecanice; or Izarea În fluxa reco~ării

AM PLASAR EA CULTURII
FERTILlZARE

SISTEMUL DE LUCRARE AL
SOLULUI

PLANTARE CARTOF

CONTROLUL BURUIENI LOR

COMBATEREA
DĂUNĂTORILOR

CONTROLUL MANEI SI
A ALTOR BOLI '
IRIGARE

orrplex de m3suri preventive Si curative

a timp ŞI cU norme optime de udare

45-77 3) o
4-674; 19,8

12-17" 3,4

11-4<;6' 1,9

42-72 ~ 8,5
24-43 (neef. le t)
100 (netratat) 8) 8,1

25 (neef la tl •
39 (netra1at) 9,9

43-9010 5,0

18-28 '" 15,3

1) Cojocaru N., 1977 (date nepublicate); Reestman, 1970; Van der Zaag, 1987;
2) Mureşan 5, Donescu V. ,1992; 3) Berindei. 1977; 4) Bretan şi Tănăsescu, 1969; 5)
Berindei 1977; 6) Berindei, 1969; 7) ?arpe şi colaboratorii, 1976 (12.6-21.6 tolha); 8)
Dirlbek. 1972; 9) Cupşa 1.,1982;10) Berindei. 1969; 11) Olariu V.• 1982.

Calitaţea materialului biologic utilizat este mai importantă decât

soiul, atunci când nu se urmăreşte o producţie specială (consum extratimpuriu
şi timpuriu, prelucrare industrială, amidon, etc.).

În acest scop, se impune schimbarea cartofului de sămânţă la
anumite intervale de timp, ţinând seama de presiunea de infecţie vi rotică
(prezenţa afidelor şi a surselor de infecţie).
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Pe măsură ce altitudinea creşte, afidele - vectori ai infecţiilor virotice
- sunt din ce În ce mai reduse, iar distanţele dintre laturile de cartof (posibile
surse de infecţie) tot mai mari.

Reutilizarea materialului de plantat, obţinut in gospodăria

proprie, conduce la diminuarea capacităţii de producţie a acestuia (tabelul
4). Rezultatele, prezentate În acest tabel, au fost obţinute În zone cu presiune
mare de infecţie virotică. În zona montană, cu o presiune de infecţie virotică

mai redusă, reînnoirea cartofului de sămânţă se poate face la 2 - 3 ani.
Tabelul 4

EFECTUL REUTllIZĂRII MATERIALULUI DE PLANTAT
DIN PRODUCŢIE PROPRIE

(După dr.doc.şt. Matei Berindei)

PROCENT DE
IIIFECJ1E %

o
39
72
88
95

CAPAaTAlEADE
PRODUCJlE

RELAllVÂ(%)

100

71
38
24
17

Fertilizarea are influenţă mare asupra producţiei de cartof (anexa
4). Sporurile de recoltă pot fi mai mari sau mai mici, În funcţie de soiul
cultivat, dar şi de corelarea acesteia cu ceilalţi factori de producţie, Îndeosebi
cu irigarea, respectiv cu condiţiile c1imatice ale anului de cultivare. Sigur,
sporul marginal de producţie descreşte pe măsura creşterii dozei de fertilizare.
Reamintim, de asemenea, că plantele de cartof reacţionează puternic la
fertilizarea organică, asigurând sporuri mari de recoltă. Gunoiul de grajd
Îmbunătăţeşte şi Însuşirile fizice ale solului: structura, permeabilitatea (pentru
apă şi aer), capacitatea de reţinere, etc.

Controlul corespunzătoral manei cartofului (prin tratamente
fitosanitare) evită pierderi mari de recoltă (25-40%), diferenţiat În funcţie

de sensibilitatea soiului şi condiţiile c1imatice ale anului de cultivare. Condiţiile

c1imatice favorabile pentru cartof sunt prielnice şi pentru dezvoltarea
ciupercii (Phytophtora infestans). De asemenea, efectuarea cu Întârziere a
tratamentelor fitosanitare are consecinţe aproape la fel de grave ca
neaplicarea acestora (tabelul 5).

Pentru controlul manei şi a altor boli. important este şi alegerea celor
mai potrivite fungicide, alternarea folosirii acestora, respectarea dozelor
recomandate, cât şi reglarea maşinilor sau aparatelor de stropit folosite.
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Protecţia cartofului Împotriva manei trebuie făcută sub Îndrumarea directă

a specialiştilor.

Tabelul 5
PIERDERI DE PRODUCŢIE CA URMARE A NEAPlICĂRIILA TIMP A

TRATAMENTELOR PENTRU COMBATEREA MANEI

Sensibile

Puţin sensibile

Relativ
rezistente

a avertÎzare
cu lnti rziere de 7 zile
cu lntâr~ere de 14 zile
la avertizare
cu lntâ rziere de 7 zile
cu lntârZlere de 14 zile
la avertizare
cu lntârzlere de 7 zile
cu lntârzlere de 14 zile

Mt
10
30

*) După 1. Cupşa, 1982; **) Preţ mediu de vânzare - 5.000 lei/kg

Pe lângă factorii esenţiali prezentaţi mai sus, o influenţă mare În
obţinerea unor producţii bune de cartof o are şi pregătirea corespunzătoare

a terenului, dar mai ales plantarea la momentul optim.
Întârzierea plantării conduce la o diminuare a producţiei; mai mare

În zonele de silvostepă şi de stepă şi mai mică În zonele favorabile şi foarte
favorabile cartofului (tabelul 6). Zona montană permite o perioadă mai
lungă de plantare (2-3 săptămâni, chiar mai mult) fără a se Înregistra
pierderi mari de recoltă.

Tabelul 6
INFLUENŢA EPOCII DE PLANTARE ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF')

n prima zi În care
s-a utut lanta

la 11 zile
la 21 zile
la 31 zile
la 41 zile

368,2
3612
3425
306 O

98,8
969
91 9
821

203,1
1901
1755
1324

85,8
803
74,1
559

*) După leronim Socol, I.e.P.e. Braşov, 1977
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În ce priveşte lucrările de întreţinere a culturii cartofuiui (prăşit ŞI

rebilonat), de combatere a burulenilor, a găndacului din Coiorado şi a
manei, cât şi cele de fertilizare suplimentară, acestea pot fi executate la
momentele optime, având În vedere suprafeţele relativ mici ale loturilor
cu cartof din zona montană a ţării.

Pindpalele lucrări de Întreţinerea culturii eartofului În perioada
de vegetaţiesunt:

Lucrări aplicate solului:
- prăşit, pentru distrugerea burienilor şi a crustei (după ploi, udări);

- rebilonat, pentru asigurarea spaţiulUI de formare şi dezvoltare a
tuberculiior.

Prin plantarea la adânCIlTlI mai micI se aSigură formarea tuberculilor
deasupra bazei bilonului, iar dacă În timpul perioadei de vegetaţie cad
multe precipitaţii, tuberculii nu vor sta timp Îndelungat În apă, evitându-se
bolile de putrezire. De asemenea, la recolta re dislocarea este mai uşoară.

Dacă stratul de la suprafaţa solului este uscat, tuberculii trebuie plantaţi

mai adânc, În limitele de până la 6-8 cm.
Lucrări de protecţie fitosanitară:

- erbicidarea, pentru controlul chimic al buruienilor;
- tratamente pentru combaterea gândacului din Colorado;

tratamente pentru controlul manei ŞI a altor boli.
lucrări de optimizare a unor factori de vegetaţie:

- fertilizare suplimentară, inciusiv foliară;

- irigarea, dacă este cazul.
În ultimii ani, datorită modificărilor climatice, seceta a afectat şi zonele

premontane şi chiar montane ale ţării care, În mod normal, asigurau
producţii bune de cartof fără irigare. În prezent, se impune irigarea aproape
În toate zonele de cultivare a cartofului. lrigarea asigură sporuri foarte
mari de producţie (tabelul 7 a şi b).

Pentru zona montană a ţării, irigarea cartofului este mai greu de
realizat, iar eficienţa acestei secvenţe tehnologice este mai mică,

comparativ cu zonele de silvostepă şi de stepă. De altfel, În aceste zone
seceta este mai puţin frecventă.

Producătorii de cartof din zona montană trebuie să fie preocupaţi, În
mod deosebit, de schimbarea cartofului de sămânţă cel puţin a dată la 3
ani, să acorde atenţie sporită pregătirii gunoiului de grajd şi, pe cât posibil,
numai cu fertilizare organică şi un control eficient al manei şi al gândacului
din Colorado.
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Tabelul 7a
PRODUCŢIA DE CARTOF REALIZATĂ ÎN CONDIŢII DE IRIGARE,

LA S.c.c.1. VALU LUI TRAIAN*l

*1 După 1. Neguţi, S.CCI. Valu lui Traian, 2000

Tabelul7b
INFLUENŢASOlULUI ŞI A REGIMULUI DE IRIGARE ASUPRA
PRODUCŢIEI DE CARTOF, LA S.c.c.1. VALUL LUI TRAIAN*l

Neiri at
Irigat aspersiune
(70% din LUA)

Irigat aspersiune 5160 300
(50% din LUA)

DESIREE Neiri at
Irigat aspersiune ; 1/40 440
(70%din LUA)

Irigat aspersiune 7/60 420
(50% din LUA)

38,7 28.2

8,8 Mt.
54,7 45,9

51,4 42,6

*1 După 1. Neguţi, S. C CI. Valu lui Traian, 2000
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Anexa 1
Evoluţia cheltuielilor directe de producţie la cartof

(Media 1996-2003 şi preliminat 2004)
(Sursa: Fişa Costului la Cartof - Membrii FCCR)
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ţ1,nexa 2

lei/ha

*) PB: 2.0.750 iei/kg (500 E/to) x 4 tone/ha; B: 14.500 lel/kg

(350 x 4 ta/ha; C: 12.500 lei/kg (300 E/to) x 3,2 ta/ha; T: 14.500

x 3,2 to/ha: i: 12.500 lei/kg x 3,6 to/ha;

sărnârlţă)+ 1 tratament cu Mc,spila!1;
Cu produse sistemiee şi de contact: la loturi semillcere: 6 - 7 tratamente

pentru mană; la cartof consum: 1 - 6 tratamente pentru mană.
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~ Anexa 3 a
PRODUqll MEDII OBŢINUTELA DIFERITE SOIURI DE CARTOF, ÎN UNITĂŢI DE CERCETARE (LA NEIRIGAT)

MED/APE 36,84 26,75 29,06 29,59 23,43 25,61 x



Anexa 3b
PRODUCTII MEDII OBTINUTE LA DIFERITE SOIURI DE CARTOF,

, ÎN UNITĂŢI DE CERCETARE
(lA IRIGAT)

~o 4028 42,40 14,20 -
CX:LAS 49,75 46,70 33,06 47,70 42,49

RUNICA 52.63 46,75 37,10 - 41,93
RUSTIC 56.82 50,48 35,57 - 43,03

CRISTELA ~~58'18 50,30 40,00 - 45,15
CHRISTIAN 65 80 38,05 53.60 48,90 46,.85
NANA 63,48 45,45 41,75 - 43,60
TAMPA ! 61,47 45,80 45,95 48,30 46,68
SUCEVITA 4365 - - - -
AGO 39,87 - - - ·
NICOLETA 60,43 44,90 40,90 35,00 40,27

fAMELIA 6895 46,25 50,70 33,90 43,62IT·linie timp. 61,83 - 40,30 42,00 41,15
ROZANA 6925 . · ·
ETERNA 6505 . · · -
ROBUSTA 52,40 · · ·
SUPERIOR 6780 · - ·
PROVENTO 89,50 · · ·
GASORE 55,10 44,50 - 44,50
AGATA 73,50 · - · .-
SIGNAL 28,70 · · -
IMPALA 6007 - ·
ROMANO 48.95 - · -
ESCORT 72,40 · -
KONDOR 7690 - - ·
COSMOS 68.10 · · -
DESIREE 43,82 45,73 33,83 38,90 39,49
SANTE 5628 48,65 38,08 43,62 43,45

\~
6990 - - - · I

5TA71UNE 58.33 44,86 38,01 41,48 x

*) Capacitatea de producţie În condiţii de amplasare şi tehnologie
aproximativ optimă, inclusiv irigare;

**) Valori medii exceptând staţiunea Brăila.
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ASPECTE PSIHOSOCIAlE PRIVIND ADAPTAREA MEMBRILOR
COMUNITĂŢIIRURALE ROMÂNEŞTI LA ECONOMIA DE PIAŢĂ

Cristina Comănelea

ICDCSZ Braşov

"Nimic nou sub soare" Eclesiastul

În societate, ca şi În natură totul se transformă, schimbarea neîncetată

relevă Însăşi natura substanţei.

Procese de trecere de la un model de organizare socială la un altul,
de schimbare socială structurală, s-au Întâlnit destul de des În istorie.

Transformările la nivel economic au efecte la nivel social (economicul
fiind o subcomponentă a socialului), implicit şi În lumea rurală, unde
rezistenţa la nou este mult mai intensă decât În urban (lumea rurală fiind

mai conservatoare).
Studierea comunităţii rurale În toată complexitatea aspectelor se

impune În această perioadă de aliniere la modelul european pe care o
parcurge ţara noastră.

Dacă satul reprezintă leagănul tradiţiei şi culturii româneşti, atunci
reiese de la sine rolul deosebit de important al analizării sale atât din
punct de vedere economic, dar şi psihosocial (sub aspectul valorilor, opiniilor,

atitudinilor, percepţiilor şi aspiraţiilorcelor din mediul- rural).

1. Schimbarea socială - considerente teoretice
Schimbarea socială poate fi definită ca fiind transformarea observabilă

În timp, care afectează, Într-o manieră ce nu poate fi provizoriesau efemeră,

structura şi funcţionalitatea oganizării sociale a unei colectivităţi date şi

care modifică Întregul curs al istoriei sale.
Totul se schimbă În viaţa socială: schemele de comportament şi

rolurile, statutele şi valorile, procesele şi instituţiile.

Schimbarea socială prezintă patru caracteristici principale:
a) se manifestă ca un fenomen colectiv, implicând, deci, o

colectivitate sau un sector important al acesteia, afectând condiţiile şi modul

de viaţă, universul mental al indivizilor;
b) este structurală; modifică organizarea socială în totalitatea sa

sau principalele sale componente;
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Zona III : Etape de decizie
Zona IV : Caracteristicile individului
Operează, după acest model, un raţionament de tip interacţionist

după care luarea unei decizii individuale traversează nişte "filtre": sisteme
de interacţiune, structuri, situaţii.

Interacţiunea dintre structura organizaţională, cultură şi personalitate
poate fi exprimată prin următoarea paradigmă: structura se poate schimba
numai prin transformarea nivelului cultural şi dezvoltarea personalităţilor;

ridicarea nivelului cultural este dependentă de cadrul social formal, dar şi

de efortul de autorealizare al indivizilor; shimbarea personalităţii presupune
un cadru instituţional favorabil şi existenţa unui model cultural perfecţionist.

Schimbările de concepţie, care se referă la metode de lucru şi

organizare, cunosc un ritm de evoluţie mai lent. Noile mecanisme se învaţă

şi se aplică destul de greu, chiar de către oamenii care doresc să se schimbe.
Implementarea schimbării nu este un proces coerent, compact,

antrenând concomitent latura economică, strucurile organizaţionale,

contextul psihosocial. Receptivitatea la imperativele schimbării cunoaşte o
desfăsurare asincronă. provocând uneori rupturi, reacţii de respingere.

"Şocul schimbării" poate bloca iniţiativele, paraliza acţiunea, deforma
percepţia corectă a evenimentelor în care individul este plasat. Pentru că

noţiunile, aspiraţiile, dorinţele, temerile, scopurile, modelele acţionale nu
intră în joc într-un mod articulat, coerent. Numai după o acumulare masivă

de infomaţii se schimbă atitudinile şi se declanşează apoi modele
comportamentale adecvate.

Rezistenţa la schimbare derivă din conduitele de criză. Orice schimbare
implică transformarea mai mult sau mai puţin bruscă şi profundă a unui
anumit sistem în echilibru, deci presupune şi o ruptură, până la instalarea
sistemului Într-un nou echilibru. Aceasta Înseamnă şi o stare de tensiune
psihologică la nivelul fiecărui membru al colectivităţii. un sentiment oarecum
confuz, dublat de anxietate şi o oarecare nostalgie faţă de trecut.

Tendinţa de "menţinere", rezistenţa la schimbare, derivă din
comportamentul de "închidere" manifestat de orice sistem confruntat cu
"atacuri" din afară şi se manifestă prin dorinţa, nevoia de coerenţă şi

claritate; ea poate rezulta şi din teama unor experienţenoi şi a inconfortului
psihic ce rezultă de aici. Voinţa de permanenţă, tendinţa de conservare
care asigură identitatea şi sensul vin, deci, În contradicţie cu schimbarea.

Respingerea noilor stiluri comportamentale pe care le aduce aderarea
la UE poate fi motivată de unii factori de natură psihosocială, cum sunt:
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- respectul faţă de tradiţii, obiceiuri, conservarea unui mod de
viaţă patriarhal, teama de necunoscut, dorinţa de menţinere;

- dependenţa de concepţiile Însuşite prin formaţia iniţială

(comportamentul conformist, dependenţa de opiniile majorităţii);

- lipsa de Încredere În cei din jur şi uneori şi În sine (este foarte
important modul În care este percepută sursa mesajului - aceasta trebuie
să fie credibilă, verosimilă, aureolată de autoritatea publică, Îndeosebi
morală);

- refuzul din ignoranţă- individul, de multe ori, nu ştie că nu ştie;

- presiunea imaginarului (nevoia unei alte lumi crează vise care
apoi sunt spulberate de realitate).

II. Criza economică şi de identitate a mediului rural românesc
de-a lungul timpului

Ca ţară europeană, În perioada modernă şi contemporană România
a fost cunoscută ca ţară preponderent agricolă, cu o economie rudimentară,

mult rămasă În urma celorlalte state europene. România - "grânarul
Europei" este doar un mit nostalgic.

Agricultura avea un caracter extensiv şi sezonier/cerealier, astfel Încât
genera un standard de viaţă redus. Populaţia rurală era subnutrită - veniturile
populaţiei rezultate pentru peste 85% din agricultură erau la limita existenţei

biologice, aproximativ 100 Iei/lună faţă de cea. 1100 Iei/lună În Bucureşti.

Polarizarea materială şi culturală erau accentuate. Acumularea
bunăstării la ora;; şi pauperizarea extremă a ruralului, săcăcia, incultura au
făcut să existe discrepanţe majore Între sat şi oraş. Ruralul reprezenta 4/5,
iar urbanul 1/5.

Analfabetismul era În România de 43 % din populaţia cu vârstă şcolară.

Natalitatea era cea mai ridicată din Europa, de 33,4%, dar şi la mortalitate
ne aflam pe primul loc cu 20,5%.

În 1938, cunoscut ca anul interbelic cel mai fast pentru economia
românească,ţara noastră se afla pe ultimullocÎn Europa În ceea ce priveşte

PNB pe locuitor. Economia românească oferea condiţii decente de viaţă

doar pentru 1/1 Odin populaţia ţării. Aceasta În condiţiile În care dispunea
de importante resurse materiale, naturale şi umane.

În perioada comunistă ruralul românesc s-a caracterizat prin deplasarea

masivă a populaţiei agricole excedentare spre industrie, exodul tinerilor
spre oraşe ducând la Îmbătrânirea populaţiei agricole.

55



Prin constrângere morală şi fizică, în această perioadă, s-au constituit
exploataţiiagricole cooperatiste cu suprafeţe mari de 2.000-5.000 hectare,
agricultura a fost mecanizată, iar pământul exploatat intensiv.

Deşi activităţile în agicultură erau planificate şi s-au investit fonduri uriaşe
pentru dezvoltare (cercetarea agricolă s-a dezvoltat foarte mult), totuşi,

eficienţa, productivitatea erau slabe datorită reducerii interesului material al

ţăranului, risipa de timp, resurse şi produse, dar mai ales datorită

hipercentralizării şi autorităţii impuse.
Yn general, agricultura a constituit o sursă de acumulare pentru

industrializare.
Perioada de tranziţie, ca proces multidimensionaL dinamic, s-a

reflectat În toate domeniile vieţii sociale: politic, economic, cultural, moral,

comportamental, al proprietăţii şi structurii sociale, diviziunii muncii etc.
Alături de celelalte ramuri economia agricolă a cunoscut o lungă perioadă

de regres.
Producţia agricolă s-a redus masiv prin lichidarea brutală a marilor

exploataţii, degradarea bazei materiale şi tehnice, a mecanizării agriculturii;

distrugerea sistemului de irigaţii.

Fărâmiţarea proprietăţii agricole a dus la o productivitate a muncii
redusă. Suprafaţa medie a unei gospodării ţărăneşti este de mai puţin de
2 ha (8 milioane hectare s-au Împărţit În 30 milioane parcele); gospodăriile
ţărăneşti sunt unităţi de subzistenţă.

Pentru ieşirea din această situaţie se impune redefinirea culturală a
noţiunii de agricultor. Sunt necesare organizarea unor forme asociative de
producţie (ferme, asociaţii) de dimensiuni medii şi mari, precum şi dotarea
cu mijloace tehnice moderne.

De asemenea, trecerea de la agricultura de subzistenţă la cea de
performanţă bazată pe risc şi profit şi transformarea gospodăriilorţărăneşti

în ferme, gestionate pe principiile eficienţei şi logica de tip capitalist;
Dezvoltarea comportamentului antreprenorial În agricultură (luarea

În arendă, folosirea tehnologiilor avansate) presupune: resurse, orientări

valorice, motivaţii, profitabilitate, investiţii. Yn acest sens rolul elitelor rurale
(profesori, medici, ingineri, c1erici, funcţionari publici) crescând considerabil.

III. Situaţia actuală a comunităţii rurale româneşti

Yn România, majoritatea oamenilor sunt de acord asupra necesităţii

schimbării. Nu numai a structurilor politice şi economice, ci şi a modului de
viaţă, a mentalităţilor, a stilurilor comportamentale, a atitudinii faţă de valori.
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Fiecare categorie socială şi profesională, fiecare individ vede, însă,

acest proces de transformare în felul său; funcţia oficială, statutul său

social, capitalul cultural dobândit sunt doar unii dintre determinanţii

diversităţii de opinii.
Cea mai defavorizată categorie a fost, credem, ţărănimea. In satul

românesc, exista o instituţie a cooperării, o tradiţie a unirii, a solidarităţii.

Dar ea a fost ignorată, legile funcţionării CAP-uri lor neacordând membrilor
săi nici o posibilitate de iniţiativă personală.

Ţăranul a fost 'inşelat, persecutat, umilit. Singura şansă de a scăpa

era să-şi părăsească propria condiţie, să devină muncitor. Satele s-au golit,
n-au rămas decât bătrânii, bolnavii, cei incapabili să dobândească o calificare
care să le permită să părăsească satul. Experienţa i-a învăţat arta disimulării,

strategia amânării, le-a inculcat o teamă bolnavă faţă de orice" iniţiativă",

faţă de orice nouă reglementare care nu poate aduce decât o nouă

nenorocire.
Reticenţa lor faţă de nou este explicabilă. Nu mai au încredere nici în

ei Înşişi. S-au dezobişnuit să muncească pământul cu dragoste, nu au
inventar agricol, nu 'ii interesează decât să supravieţuiască.

Studii efectuate de Institutul Naţional de Economie Agrară În câteva
comune reprezentative pentru comunitatea rurală românească au arătat

că strategiile majorităţii gospodăriilor rurale româneşti sunt de supravieţuire

şi de subzistenţă.

La nivelul Întregii ţări au avut loc distorsiuni ale echilibrului demografic
al satelor. In prezent, 44% dintre pensionari trăiesc În mediul rural. Peste
20% din ţărani au peste 65 de ani, 30% au Între 50-64 ani. Tmbătrânirea
acentuată, feminizarea, depopularea au avut consecinţe nefaste asupra
asigurării cu forţă de muncă performantă. competitivă.

Datorită vârstei şi a unui mediu economic ostil, lipsesc proiectele de
dezvoltare la nivel de gospodărie. De asemenea, lipsa cronică a resurselor
financiare reduce la minimum practica investiţiilor În gospodăria rurală.

Oamenii sunt reticenţi În faţa metodelor moderne şi eficiente de
organizare a activităţilor agricole. Refuzul de a ţine evidenţa contabilă

(venituri-cheltuieli) şi eZitarea de a face împrumuturi sunt cei doi poli ai
protecţionismului care împiedică munca agricolă să evalueze.

A nu împrumuta, a nu avea 'incredere În viitor ca timp în care acţiunea

economică poate să aibă dimensiuni rentabile este o atitudine arhaică ce
contrastează cu cea a unei societăţi dezvoltate În care timpul este
Întotdeauna vectorul bunăstării.
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Fără a renunţa la tradiţii, agricultorul trebuie totuşi să renunţe la
viaţa patriarhală, să Înceteze să facă agricultură de dragul agriculturii, ci
să devină un agent economic fără prejudecăţi, instruit şi moral, ale căruI

acţiuni să vizeze remunerarea la un nivel mereu În creştere a eforturilor
proprii şi mai ales realizarea surplusului economic, ca bază a dezvoltărilor

ulterioare.
În România este necesară crearea unor structuri care să facă legătura

Între nivelul puterii centrale şi cea de la nivelul local, care să permită

implementarea valorilor modeme În lumea rurală românească. Nu se poate
vorbi de eficienţă, agricultură competitivă, economie de piaţă, spirit de iniţiativă,

atâta timp cât acestea nu se regăsesc În sistemul valoric al oamenilor.
Valorile se pot constitui În resurse psihologice, pot constitui platformele

de remodelare a perceperilor holistice a nevoilor, necesităţilor comunitare
şi individuale şi pot flexibiliza comportamentele comunitare indicându-Ie o
variabilă fundamentală pentru rural: modernizarea.

S-au produs schimbări structurale fără a fi Însoţite de schimbări

comportamentale, valorice. În condiţiile În care oamenii din comunităţile

rurale au un nivel de instrucţie redus, o slabă orientare valorică spre
economia de piaţă, mentalitatea vechiului regim totalitar fiind Încă destul
de puternică, Înzestrarea materială a gospodăriilor este precară, reiese
rolul vital al unor strategii, programe de dezvoltare care să inducă şi schimbări

valorice.
După cum spunea Dimitrie Gusti, "Această problemă a culturii este

şi o chestiune de rentabilitate. Lipsa valorilor spirituale şi morale În viaţa

unui popor ne duce la constatări triste: micşorarea capacităţii producţiei

economice, Întunecarea Înţelegerii politice, otrăvirea vieţii sociale, frânarea
creaţiei de valori originale şi alterarea sufletului ţăranului român".

IV. Tendinţe În evoluţia comunităţii rurale române~ti

Lumea rurală, direct şi indirect, poate deveni un remarcabil zăcământ
de ocupaţii, dacă ştim să-I valorizăm şi să-I utilizăm În perspectiva amenajării

globale a teritoriului.
În acest sens, activităţile turistice sunt slab dezvoltate În raport cu

potenţialul natural şi istorico-etnografic al spaţiului rural din România.
Activităţile de turism rural se integrează În strategiile de dezvoltare a
comunităţilor rurale şi În acelaşi timp amplifică raporturile rural/urban,
agricultură/industrie/servicii.

58



Ele constituie surse importante de venituri individuale, dar şi

comunitare; reprezintă o modalitate de menţinere a populaţiei rurale, În
special În zonele defavorizate; creează oportunităţi pentru investitori, pentru
noi ocupaţii şi locuri de muncă; contribuie la diversificarea ofertei de produse
turistice pentru consumatorii interni şi străini; stimulează economia rurală

printr-o cerere suplimentară de produse agricole şi aport de capital financiar;
asigură conservarea şi protecţia mediului rural; influenţează structurile de
producţie industriale, de construcţie şi servicii prin cererea de produse
necesare acestui tip de activitate.

Transformările globale nu afectează În aceeaşi manieră toate teritorile
rurale. Comunităţile rurale evgluează sub dublul semn al specializării şi

diversificării. În absenţa unor proiecte strategice care să ţină seama de
specificitatea locală, de reacţia pozitivă la schimbare a populaţiei rurale,
procesul modernizării şi dezvoltări! rurale va fi lent şi anevoios.

O eventuală abordare strategică trebu!e să vizeze: stabilizarea
populatiei tinere rurale (stimularea instalării tinerilor În exploataţii agricole);
transferul managementului exploataţiilor/gospodăriloragricole de la
persoanele bătrâne (peste 65 de ani) şi crearea unui sistem de protecţie al
acestora; dezvoltarea infrastructurii de transport şi comunicare.

Până acum am asistat la două tendinţe opuse: pe de o parte,
renaşterea simţului de proprietate şi reţinerea faţă de orice formă de
'proprietate În comun, iar pe de altă parte lipsa de capital financiar şi

mijloace de producţie. Din această tensiune vor rezulta exploataţ!! agricole
familiale independente şi exploataţi! organizate asociativ.

Ultimii ani au produs modificări ireversibile În societatea rurală.

Reforma valorilor, comportamentelor şi a mentalităţilor populaţiei rurale
este un proces de durată. Numai timpul este acela care va orienta
comportamentele individuale şi colective de la vechile ierarhii şi valori spre
cele specifice societăţilor democratice.

V. loc de epilog
Drumul pe care îl urmează societatea românească poate fi simbolizat

de Coloana Infinitului a lui Brâncuşi. Integrarea În Uniunea Europeană nu va
fi staţia finală, drumul va continua exprimând, precum Coloana Infinitului,
continua căutare a perfecţiunii ce săIăş;uieşte În fiecare om/societate.

Jaloanele acestui drum sunt exprimate pe de o parte de nivelul
economiei (valoarea PIB), iar pe de alta parte constituie însăşi aplicarea
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principiilor dezvoltării umane durabile: creşterea economică În folosul
oamenilor; oportunităţi egale; utilizarea raţională a resurselor naturale;
participarea oamenilor În procesul decizional.

Ca să ne rezolvăm problemele trebuie să le conştientizăm şi să ne
asumăm responsabilitatea pentru situaţia În care suntem. Este nevoie de
angajare personală, să facem ce depinde de noi. Ce se face fără efort nu
durează. Bucuria este cuprinsă În durere, aşadar să refuzăm ispita Imediatului
şi a succesului uşor.

Să dăm ce credem că avem mai bun, nu să descoperim ce e mai rău
la ceilalţi şi să rămânem la atât Nimeni nu îşi este suficient lui însuşi,

nimeni nu se realizează singur. Ne realizăm prin altul, cu altul, prin alţi., cu
alţii. Ne ajutăm, ne verificăm, ne îndrumăm. Nu suntem singuri.

Libertatea noastră trebuie armonizată cu libertatea celorlalţi, conştiinţa

noastră trebuie conjugată cu a celorlalţi şi cu interesele comunităţii în care
trăim. Dar, mai ales, este important să găsim voinţa de a păstra o atitudine
pozitivă în faţa oricăror schimbări care vin În viaţa noastră, pentru că nu
este important ce ni se întâmplă, ci cum reacţionăm la ceea ce ni se
întâmplă.
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SIMPOZIONUL NAŢIONAL "ZIUA VERDE A CARTOfUUJI"
3-4 IULIE 2003, JUDEŢULALBA

Prof.dr.doc. Matei Berindei

Simpozionul "Ziua verde a cartofului" a devenit o tradiţie pentru
introducerea progresului tehnic, pentru dezvoltarea producţiei de cartof În
România, sursă de inspiraţie pentru activitatea de cercetare În domeniul

cartofului. Tn zilele de 3 si 4 iulie a avut loc această manifestare naţională

tehnico - ştiinţifică În judeţul Alba: În ziua de 3 iulie pentru zona colinară a

judeţului şi În ziua de 4 iulie În zona montană şi anume În Munţii Apuseni.
La deschiderea oficială a simpozionului ne-am bucurat de prezenţa

şi cuvântul de salut al prefectului judeţului Alba, al preşedintelui Consiliului
judeţean Alba şi al directorului general al Direcţiei Generale pentru
Agricultură a judeţului Alba. Tn general, la vizita În câmp au participat

circa 300 persoane, fermieri şi specialişti În agricultură din majoritatea
judeţelor ţării, de la Centrele judeţene pentru consultanţă agricolă, de la

toate unităţile de cercetare şi Învăţământ agricol universitar care au ca
tematică de cercetare cartoful, de la Ministerul Agriculturii. de la Agenţia

Naţională pentru Consultanţă Agricolă; numeroase firme pentru vânzare

de insecto-fungieide, cartof pentru sămânţă ş.a. BineÎnteles, o largă

participare din partea Federaţiei cultivatorilor de cartof din România.

Tema simpozionului a fost reînnoirea cartofului pentru sămânţă şi

marketingulla cartof. Pentru reînnoirea cartofuiui de sămânţă s-au vizitat
laturile pregătite special În acest scop la SA Vinţana din localitatea Vinţul

de Jos. Aici s-au vizitat şi s:au discutat probleme de soi - sămânţă de
cartof, creat În ţara noastră sau aduse din import. Din discuţii a rezultat

faptul deja destul de bine cunoscut, că datorită înmulţirii sale vegetative,
prin tuberculi şi prin pământul aderent pe tuberculi, se transmit un număr

mare de boli şi dăunători. Drept urmare, dacă nu se plantează cartof

pentru sămânţă din categoria biologică certificată A sau certificată B se
obţin producţii mici şi nerentabile.

S-a vizitat, de asemenea, culturi de cartof ale câtorva ţărani din
localitatea Vinţu de Jos. Din discuţiile purtate s-au desprins câteva aspecte
deosebit de interesante şi de importante În acelaşi timp.
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Practic, în România, nu se face reînnoirea cartofului pentru sămânţă

decât În proporţie extrem de redusă. Din statisticile Ministerului Agriculturii
În anul 2002 s-a produs sub 5% din necesarul de reînnoire a cartofului

pentru sămânţă, pe ţară. Din două cauze: în primul rând cultivatorii de
cartof pentru consum nu cunosc importanţa reÎnnoirii cartofului pentru

sămânţă; În al doilea rând unele impedimente În acordarea subvenţiei

pentru cartoful de sămânţă din partea Ministerului Agriculturii. Drept urmare
s-a hotărât ca În anul 2004 să ne organizeze simpozionul "Ziua verde a

cartofului" cu aceeaşi temă: Reînnoirea cartofului pentru sămânţă, dar
mai bine pregătit. fn primul rând Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru

Cultura Cartofului şi a Sfeclei de Zahăr din Braşov să elaboreze de urgenţă

un material cu tema "Necesitatea şi posibilitatea reînnoirii cartofului pentru
sămânţă În România". Acest material să fie predat la Agenţia Naţională

pentru Consultanţă Agricolă, multiplicat de Agenţie şi trimis la Centrele
judeţene pentru consultanţă agricolă care să-I publice Într-un ziar local, de

mare circulaţie. In absolut toate judeţele din ţara noastră. De pregătit încă

din toamna acestui an a cel puţin câte unui lot demonstrativ în fiecare
judeţ, cu tematica reÎnnoirii cartofului pentru sămânţă. Pentru aceasta

este absolut necesar ca Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi

Sfecla de Zahăr să elaboreze instrucţiuni privind modul de efectuare a

lotului demonstrativ: alegerea localităţii, pregătirea terenului, asigurarea
cartofi lor pentru sămânţă pentru martor şi varianta cu reînnoire a cartofului

pentru sămânţă, tehnologia de cultivare a cartofului În lotul demonstrativ.
Cu sprijinul Ministerului Agriculturii aceste instrucţiuni să ajungă la fiecare
Direcţie Generală Agricolă Judeţeană, care în colaborare cu Centrele

judeţene pentru consultanţă agricolă, inclusiv ANCA, să le organizeze.
Este absolut necesar ca la aceste loturi demonstrative să se organizeze În

anul 2004 două vizite cu toţi specialiştii din agricultură din judeţ o primă

vizită când plantele de cartof vorbesc cu cei care le Înţeleg, adică în timpul
înfloritului cartofului şi a doua vizită la recoltarea cartofilor din acest lot

demonstrativ, cu cântarul În faţa parcelelor cu cartof şi cu calcule economice.
Cartoful pentru consum se cultivă la câmp pentru piaţă şi În grădină pentru

consumul propriu al locuitorilor de la sate. De aceşti cultivatori, deocamdată,
nu se ocupă nimeni. Este mare păcat, deoarece tot cultivatori de cartof
sunt şi aceştia. De aceştia nu se poate ocupa Federaţia cultivatorilor de

cartof din România, dar trebuie să se ocupe Institutul de cercetari pentru
cartof, În strânsă colaborare cu Agenţia Naţională pentru Consultanţă
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Agricolă. In primul rând de stabilit strategia soiurilor pe care să le cultive
aceşti locuitori ai satelor în grădinile proprii pentru consumul propriu.

Lipsa de colaborare între Institutul de cercetări pentru cartof şi Agenţia

Natională pentru Consultanţă Agricolă a dus la degradarea culturii cartofului
cultivat în grădină. Este o greşeală cruntă, care trebuie urgent remediată.

Oaltă problemă discutată este situaţia actuală a zonelor Închise pentru
producere a cartofului de sămânţă. Este absolut o catastrofă ce se întâmplă
acum cu zonele Închise. Nu se poate produce cartof pentru sămânţă liber

de boli virotice din cauza culturilor pentru cartoful de consum din teritoriul
zonelor închise, care constituie surse de infecţie virotică. S-a propus ca la

începutul lunii august să se organizeze la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare
pentru Cartof de la Tg. Secuiesc o discuţie pe tema reabilitării zonelor
închise pentru producerea cartofi lor de sămânţă din România, pentru

condiţiiledin România. Este vorba de zonele din judeţele Braşov, Covasna,
Harghita, Suceava, Neamţ, Bacău şi Sibiu. Şi aici este imperios necesar o

strânsă colaborare Între sectorul de cercetare, Ministerul Agriculturii şi

ANCA. Din partea acestora să participe factori de decizie. Bineînţeles toate
unităţile de cercetare din domeniul cartofului. S-a ales judeţul Covasna,

deoarece acolo noi am demarat treaba în acest an.
In Munţii Apuseni am vizitat câmpurile cu soiuri de cartof de la Vadu

Moţilor, de la Gârda-Scărişoara şi de la Arieşeni. Soiuri create în România
şi soiuri de la unele firme importatoare. Aici, am găsit culturi de cartof
foarte frumoase şi s-a constatat grija deosebită a locuitorilor din zona
montană pentru cartof. Fără cartof, aici, nu ar putea trăi locuitorii, ca
aliment de bază, dar şi pentru creşterea animalelor. Dacă pentru România

cartoful este a doua pâine, pentru zona montană din România cartoful
este prima pâine.

Ca urmare a discuţiilor purtate în faţa lanuri lor de cartof s-a hotărât

ca În luna octombrie din acest an să ne Întâlnim la Institutul de cercetari
pentru montanologie de la Cristian-Sibiu, cu toţi responsabilii judeţeni pentru

zona montană, bineînţeles de la judeţele cu zona montană şi să discutăm

pe larg problema culturii cartofului în zona montană. La acest institut am

făcut doi "doctori în agronomie", pe temă de cartof.
Din discuţiile purtate în faţa culturilor de cartof au mai rezultat două

solicitări ale cultivatorilor. In primul rând Institutul de cercetări pentru cartof

trebuie să se implice mai mult În a recomanda soiurile de cartof. Fiecare
este liber să cultive ce soi doreşte, pe răspundere proprie, dar Institutul să
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recomande pe cele mai bune. Pe zone şi scopuri ale culturii. A doua
problemă este existenţa În România a stresului termohidric. Din această

cauză este bine ca să fie larg popularizate şi să se producă material de

plantare numai din soiurile rezistente la stresul termohidric. S-a mai propus
de asemenea ca să se analizeze În Consiliul ştiinţific al institutului, împreună

cu conducerea Federaţiei cultivatorilor de cartof din România, modul de
desfăşurare a simpozionului. pentru a se trage învăţămintele şi pentru
Îmbunătăţirea activităţii în continuare şi din acest punct de vedere. La

propunerea reprezentanţilorjudeţului Suceava, În anul 2004, simpozionul
"Ziua verde a cartofului" va avea loc În Judeţul Suceava, cu aceiaşi temă

"Reînnoirea cartofilor pentru sămânţă şi modul cum se asigură cartofii de
sămânţă necesari".
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Insecticide

Mospilan 20 SP
Doza: 80 g/ha

Victenon 50 WP
Doza: 0,5lg/ha

Samurai
Doza: OA·0,5 ilha

OanloD50WG
Doza: 35 glka

Erbicide
DancorJOWG
Doza: D.J-U kg/ha
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Fungicide

Rover500 SC
Doza: 1,5·2,0 I/ha

P1anetnWP
Doza: 2,5 kg/ha

Champion 50 WP
Doza: 3kg/ba

CuperlJae SUDer
Doza: 3,5 kg/ba
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