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o nouă strategie de cercetare-dezvoltare a Institutului de
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov
Dr.ing. Sorin Chiru - director general, I.C.D.C.S.Z. Braşov
În luna decembrie a anului 2003, Academia de Ştiinţe Agricole şi
Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" Bucureşti a organizat un concurs
pentru ocuparea postplui de director general la ICDCSZ Braşov, În urma
căruia am fost declarat câştigător şi am fost numit În această funcţie
prin Decizia Preşedintelui ASAS nr. 332/17.12.2003.
Contextul economico-financiar actual impune o abordare strategică
nouă a obiectivelor de cercetare-dezvoltare cu stabilirea unor finalităţi
bine definite şi care să conducă la Îndeplinirea principalelor obiective
care au fundamentat decizia Înfiinţării Institutului de CercetareDezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov (ICDCSZ) şi În
perspectiva aderării ţării noastre la UE, În anul 2007.
Institutul, Înfiinţat În data de 1 iunie 2002 În baza Legii nr. 2901
29.05.2002 prin reorganizarea activităţii de cercetare-dezvoltare a ICPC
Braşov şi a SCPCSZ Braşov, este continuatorul unei tradiţii Îndelungate
În cercetareâ şi dezvoltarea a două culturi de o importanţă deosebită În
economia României: cartoful şi sfecla de zahăr.
În contextul cercetării agricole româneşti, ICDCSZ Braşov trebuie
să ocupe o poziţie bine definită, aceea de instituţie de interes naţional,
această calitate fiind generată de importanţa strategică a celor două
culturi abordate.
În perioada ultimilor ani, suprafaţa cultivată cu cartof În România
a fost de 240.000-270.000 ha, cu o producţie medie de 12-14 tlha,
ceea ce reprezintă un criteriu de performanţă mult sub media ţărilor
componente ale UE (36-40 tlha), principala cauză a acestei stări de
lucru fiind dată de calitatea fitosanitară slabă a cartofului plantat de
marea majoritate a micilor cultivatori, a căror pondere depăşeşte 90%
din suprafaţa totală cultivată.
La sfecla de zahăr, situaţia dramatică din ultimii ani, când suprafaţa
cultivată a ajuns la un minim de 27.300 ha În anul 2002 (comparativ cu
1988 când erau 240.290 ha) cu o asigurare de numai 15% a necesarului
de zahăr din România, Înregistrează o uşoară redresare În anul 2003
(31.000 ha), aceasta şi ca urmare a subvenţiilor acordate de stat
cultivatorilor şi a măsurilor de protecţie a procesatorilor.

Problematica abordată În ultimii 30 de ani de ICDCSZ Braşov şi
prin formele organizatorice precedente s-a axat pe activitatea institutului
şi a staţiunilor de cercetare-dezvoltare din reţeaua proprie, precum şi
colaborar~a cu unităţi de prestigiu din Învăţământul superior agronomic,
din cercetare şi producţie.
După reorganizarea din iunie 2002 şi aprobarea decătre ASAS a
noului plan de management (decembrie 2003), reţeaua proprie a ICDCSZ
Braşov cuprinde: SCDC Miercurea Ciuc şi SCDC Tg. Secuiesc,
problematica de cercetare-dezvoltare fiind direcţionată spre Îndeplinirea
următoarelor obiective:
Principalele obiective de cercetare-dezvoltare ale ICDCSZ Braşov:
1) Crearea de soiuri noi de cartof şi sfeclă de zahăr cu Însuşiri
agronomice superioare, adaptate condiţiilor ecologice din România,
utilizând metode clasice sau neconvenţionale;
2) Producerea de sămânţă din categorii biologice superioare la
cartof şi sfeclă de zahăr şi cereale;
3) Elaborarea de tehnologii moderne de cultivare a cartofului şi
sfeclei de zahăr, cu un volum raţional de inputuri şi protejante pentru
mediu;
4) Elaborarea metodelor de prognoză şi avertizare a principalelor
boli şi dăunători la cartof şi sfeclă de zahăr, În vederea realizării
sistemului de protecţie integrată a celor două culturi;
5) Diversificarea formelor şi metodelor de valorificare a producţiei
utilizând cunoştinţe de marketing şi management;
6) Stabilirea bazelor fiziologice ale formării producţiei;
7) Transferul şi extensia rezultatelor obţinute.
Pornind de la un studiu de management de tip SWOT În care sunt
definite, În contextul intern şi internaţinal, principalele puncte slabe şi
tari, oportunităţi şi tendinţe, se poate elabora un pachet strategic de
redresare şi dezvoltare În viitor a activităţii de cercetare-dezvoltare de
la ICDCSZ Braşov.
Activitatea institului se va desfăşura În conformitate cu strategia
propusă la concursul managerial, pe două nivele temporale:
1) strategie pe termen scurt (2004-2012);
2) strategie pe termen lung (2004-2020).
Sintetic, priorităţile activităţii lCDCSZ Braşov se vor grupa În
următoarele direcţii:

-
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promovarea prioritară a soiurilor româneşti recomandate de

cartof şi sfeclă de zahăr, pe baza unei seminţe de calitate şi utilizând
un program corespunzător de cucerire a pieţei;
- reorganizarea zonelor Închise de producere a cartofului pentru
sămânţă pe baza microzonării:
- elaborarea unor pachete tehnologice ce se vor adresa tuturor
categoriilor de producători de cartof şi sfeclă de zahăr şi care vor
cuprinde: soi, sămânţă de calitate şi tehnologie specifică;
- utilizarea mijloacelor moderne de marketing şi management
În activitatea decizională.
In numerele viitoare vom prezenta noile abordări strategice pe
principalele direcţii de activitate, accentuând caracteristicile fiecăreia
pe domeniul căruia se adresează.
Intreaga activitate se va circumscrie acţiunilor comune cu MAPDR.
ASAS, FCCR, OJCA, de redresare reală a culturii cartofului şi sfeclei de
zahăr În România, punând accent pe valorificarea profitabilă a activităţii
de cercetare-dezvoltare a institutului şi staţiunilor din reţeaua sa.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr (ICDCSZ) din Braşov,
În colaborare cu Asociaţia Europeană pentru
Cercetarea Cartofului/European Association
for Potato Research (EAPR). organizează
simpozionul internaţional "EAPR Agronomy
Section Meeting" cu tema "Dezvoltarea
producţiei de cartof În zona Central şi EstEuropeană", În perioada 23-27 iunie 2004,
la care sunt invitaţi peste 100 de specialişti
din ţară şi străinătate. Pentru Înscrierea la
această manifestare ştiinţifică, vă rugăm să
consultaţi site-ul:
www.potato.ro/eapr2004
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Obiective prioritare ale F.C.C.-România, În contextul
integrării În Uniunea Europeană
ing. Ioan Benea,pre5edinte F.C.C.-R
Ing. ee. Ion Nan, director executiv
Pentru producătorii de cartof, ca de altfel pentru Întreaga
agricultură a României, anul 2004 este deosebit de important În
continuarea implementării măsurilor organizatorice 5i tehnologice de
dezvoltare a producţiei, pentru asigurarea unei competitivităţi sporite
pe plan european şi mondial a produsului cartof. Aceasta, cu atât mai
mult cu cât 2004 este şi anul Încheierii negocierilor de aderare la Uniunea
Europeană.

Cu toate că, la nivelul României, producţiile medii obţinute la
hectarul cultivat cu cartof sunt relativ scăzute, 1/3 din randamentele ce
se obţin În cele mai dezvoltate ţări ale U.E., În ultimii ani s-a format o
categorie de fermieri specializaţi În producerea cartofului, care obţin
productivităţi comparabile cu acestea (35-45t1ha). Deci, există posibilităţi
reale de sporire a producţiei la unitatea de suprafaţă, de Îmbunătăţire
a calităţii produsului obţinut, de creştere a productivităţii muncii şi,
implicit, a eficienţei economice.
Tn acest context, pentru anul 2004 şi, În continuare, există două
priorităţi fundamentale 5i hotărâtoare În dezvoltarea viitoare a producţiei
de cartof a României.
În primul rând, se impune o revigorare rapidă a producerii
cartofului de sămânţă, În cadrul unui sistem organizat, pentru a
creşte ponderea acestuia În asigurarea de material biologic pentru
plantare, factor esenţial În creşterea randamentului la hectar. Tn acest
scop, este necesară o corelare a eforturilor fermierilor, de perfecţionare
a tehnologiilor de cultivare, cu cele ale organelor administaţiei de stat.

=> Fermier;; trebuie să continue mai hotărât acţiunea de
concentrare a suprafeţelor cultivate cu cartof şi specializare a
producţiei,

inclusiv pe destinaţii ale acesteia, concomitent cu asigurarea
unei dotări cu echipamente tehnice moderne ŞI performante.
=> Din partea statului, se impune asigurarea cadrului legislativ

favorabil reorganizăr;; Sistemului Naţional de Producere a
Cartofului de Sămânţă., În cadrul fostelor zone Închise şi/sau a unor
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microzone cu favorabilitate ecologică ridicată, cât şi de acordare a unor
facilităţi fermierilor (scutiri sau reduceri de taxe şi impozite, credite
avantajoase, subvenţii, accesul cu prioritate la fondurile comunitare,
etc), care să impulsioneze dezvoltarea fermelor specializate În
producerea cartofului de sămânţă.
Producerea cartofului de sămânţă este, pe lângâ o necesitate
stringentă, şi o oportunitate de afaceri pentru fermieri, ca urmare a
cererii tot mai mari pentru acest produs.
În al doilea rând, este necesară impulsionarea activităţii de
organizare a formelor asociative de valorificare a producţiei
(asociaţii de marketing - cooperative), dar şi de asigur~lre cu inputuri
tehnologice, de cooperare În domeniu! producerij şi/sau a prelucrării
cartofului.
În prezent, există În România un număr de 12 nuclee ale asociaţiilor
de marketing, constituite din iniţiativa şi cu sprijinul Federaţiei
Cultivatorilor de Cartof din România. Trei dintre acestea au personalitate
juridică şi o anumită activitate: "Cartof-Cov." -Covasna; "Matei Berindei"Neamţ; "Sucidava" -Suceava. Altele sunt Într-o fază avansată de
constituire: "Ţara Bârsei" - Braşov; "Solanum" - Bacău; "Ţara
Făgăraşului"; "Ţara Haţegului", cât şi În judeţele Alba, Bihor, Maramureş
şi Săla].

Constituirea Asociaţiilor de Marketing (Cooperativelor de
valorificare a producţiei) şi funcţionarea efectivă a acestora, nu este
Încurajată de actuala legislaţie. Legea cooperaţiei agricole este tot În
fază de proiect de circa patru ani.
Dacă eforturile legislative şi financiare ale administraţiei de Stat
vor Încuraja iniţiativele şi acţiunile Federaţiei Cultivatorilor de Cartof
din România, este posibil, ca, În anul 2007, producţia de cartof pentru
piaţă, a ţării noastre, să ajungă la un nivel de competitivitate sporit,
comparabil, cel puţin, cu cea a celor zece state care au Încheiat recent
negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România Îşi va intensifica
activitatea În domeniul transferului tehnologic, pentru asigurarea unui
management performant al producţiei, adecvat destinaţiei acestuia şi
zonelor de favorabilitate ecologică (anexa 1).

----------------
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Cultura cartofului În România

~i

integrarea europeană
Prof.dr.doc. Matei BERINDEI

M-am frământat mult dacă este bine să scriu despre acest subiect.
Consider, Însă, că este În interesul specialiştilor şial cultivatorilor de cartof
din România să fie bine informaţi de către unul care a trudit şi trudeşte În
tainele cercetării la cartof de peste 50 de ani. In plus, am avut şansa să
cunosc majoritatea ţărilor cultivatoare de cartof din Europa, Canada şi
Statele Unite ale Americii.
Incepând cu anul 1965, regretatul Prof.dr.doc. Nicolae Giosan, pe
atunci director general al Institutului Central de Cercetări Agricole din ţara
noastră, a orientat informarea ştiinţifică din domeniul agriculturii şi spre
cunoaşterea realizărilor din Europa de apus. Cu sprijinul dânsului, am trimis
la specializare pentru producerea cartofului de sămânţă un cercetător În
Danemarca, pentru ameliorarea cartofului, şi la doctorat În domeniul
cartofului un alt cercetător În fosta R.D .Germană care, cel puţin În domeniul
cartofului, colabora strâns cu cercetătorii din Germania de Vest. Numeroşi
cercetători, printre care şi subsemnatul, am fost În vizite de documentare
În lume În domeniul cercetărilor la cartof. Întorşi În ţară se prezentau În
faţa Consiliului 5tiinţific al Institutului de Cercetări pentru Cartof cu ce
noutăţi veneau.
Dupa aceste numeroase vizite de documentare şi a îndelungatelor
noastre discuţii în cadrul colectivului de cercetare pentru ~artof de la
Institutul de Cercetare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr de la Braşov s-au
conturat clar nişte concluzii. Atunci când a facut Dumnezeu lumea, a
creat o fâşie Iată de pământ cu soiuri foarte uşoare şi cu precipitaţii
multe În partea de nord a Franţei, a Olandei, Danemarcei, Germaniei şi
Poloniei. Condiţii c1imatice deosebit de favorabile pentru cartof. In plus,
rata de infecţie virotică a cartofului pentru sămânţă în această zonă
binecuvântată pentru cartof este mult mai mică. Vânturile dominante de
aici sunt dinspre Marea Nordului, unde nu se înmulţesc afidele
transmiţătoarede viroze.
Drept urmare, noi nu trebuie să luăm ca model nici una din aceste
ţări, din punct de vedere al cartofului. Să luăm tot ce este bun de acolo,
dar să avem propria strategie de cultură a cartofului în România, pentru
România.
Sprijiniţi de conducerea Ministerului Agriculturii de atunci şi a
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Academiei de ?tiinte Agricole >i Silvice am organizat Sistemul Naţional de
Producere ;;i Înmulţire a Cartofului pentru Sămânţă, organizând renumitele
zone închise. Am elaborat tehnologii pentru cre>terea intensivă a cartofului
în condiţii de mecanizare totală. Am militat pentru dotarea unităţilor
cultivatoare de cartof din ţară. Am introdus cultura cartofului în zona de
stepă şi silvostepă a ţării. În urma fărâmiţării terenurilor agricole s-a Îngreunat
producerea cartofi lor de sămânţă. ca urmare a greutăţii izolării solelor cu
cartof pentru sămânţă de sursele de infecţie virotică de la cartoful pentru
consum. Din aceasta cauză. şi încă una deosebit de importantă, este nevoie
să se elaboreze de urgenţă o nouă strategie de cultură a cartofului În
România. Nu după modele străine, ci pentru condiţiile specifice din România.
Care este cea de-a doua cauză. deosebit de importantă? În urma
studiilor efectuate de Institutul de Cercetări pentru Cartof de la Braşov în
perioada 1970-1980, s-a ajuns la conclUZia că nicăieri în România nu se
asigură necesarul de apă pentru cartof din precipitaţii, în timpul perioadei
de vegetaţie a cartofului. Deci, stresul hidric şi chiar termohidric, este 'In
toată ţara. Cercetările noastre au arătat însă că există sOiuri româneşti ŞI
străine rezistente la acest stres. Ca atare. nu trebuie să mai înmulţim În
ţara noastră soiuri sensibile la stresul termohidric.
Fiecare cultivator de cartof din România poate să cultive ce soi doreşte,
dar noi să-I sfătuim ca să ştie care sunt bune pentru condiţiile de la noi. De
asemenea, să folosim cât mai mult sursele de apă din zona coli nară şi din
zona submontană pentru irigarea cartofului, îndeosebi a cartofului pentru
sămânţă.

In afară de această măsură care să stea la baza strategiei cultivării
cartofului în România. trebuie să mai prevedem reabilitarea zonelor închise
pentru producerea şi înmulţirea cartofului de sămânţă în judeţele Braşov.
Covasna, Harghita, Suceava, Sibiu, Neamţ şi Bacău, organizarea de micro-zone pentru înmulţire sau producere a cartofului pentru sămânţă în
zona colinară, în zona premontană şi În zona montană. Adică să reconstruim
ce a fost bun În România şi ce este bun pentru cultura cartofului În lume.
Pentru elaborarea strategiei cultivării cartofului în România, pentru
condiţiile din România trebuie ca să organizăm o strânsă cooperare Între
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr, cu
specialiştii care se ocupă de cartof din Ministerul Agriculturii. cu Agenţia
Naţională pentru Consultanţă Agricolă şi cu Federaţia Cultivatorilor de
Cartof din România, sub coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor.
Apelor şi Mediului Împreună cu Academia de ?tiinţe Agricole şi Silvice.
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BOLI SI DĂUNĂTORI"PROBLEME" LA CULTURA CARTOFULUl

Stolburul cartofului, boală de actualitate
Drd.lng.Stefan BRAN, I.C.D.C.S.Z. Braşov

Stolburul
Simptome şi cauze
Stolburul cartofului face parte din grupul micoplasmelor fitopatogene,
care produc boli de tipul Îngălbenirilor În Europa, Încadrându-se În conceptul
larg al clorozei astrale Europene. Parastolburul şi metastolburul sunt tulpini
ale stolburului; stolburul nordic este cauzat probabil de micoplasma măturii
de vrăjitoare (potato witches' broom), stolburul pseudoclasic este puţin
studiat iar pseudostolburul este o boală fiziolologică.

Gama plantelor gazdă
Stolburul cartofului atacă În mod specific Solanaceaele (45 de specii).
Principalele plante gazdă cu importanţă economică sunt: cartoful, tomatele,
ardeiul (Capsicum spp.) şi vinetele. EI are chiar o gamă mai largă de plante
gazdă, cel puţin alte 16 specii de plante din şase alte familii s-au dovedit
a fi susceptibile, incluzând buruieni din familia Compositae, Convolvulaceae
(Convolvulus arvensis) şi Leguminosae (Trifolium spp.). Exemplarele de
volbură infectate au tulpinile scurte, Îngroşate şi ridicate În sus,
transforrnându-se din plante târâtoare În plante cu tulpină erectă. Frunzele
sunt clorotice sau antocianate, Îngroşate si mult mai mici decât la plantele
sănătoase. După frecvenţa plantelor de volbură infectate ne putem da
seama de gradul potenţial de infecţie din regiune.
Distibuţia geografică

Stolburul cartofului este reprezentantul Europei centrale şi de sud-est
În ceea ce priveşte complexul clorozei astrale pe Solanaceae. Este larg
răspândit În Bulgaria, Cechoslovacia, URSS (partea de sud) şi Yugoslavia;
local Întâlnit În Franţa, Ungaria, Italia, România, Elveţia şi Turcia. In afară
de aceste ţări, boala a fost semnalată În Austria, Belgia, Cipru, Israel şi
Polonia, dar nu este localizată În acestea. La noi În unii ani apare În proporţie
ridicată În toate culturile de cartof, ardei, vinete şi tomate din regiunile
mai călduroase ale ţării, fiind deosebit de periculoasă mai ales pentru
regiunile de stepă (Săvulescu şi Pop 1956, Săvulescu şi Ploaie 1964).
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Biologie
Stolburul cartofului MLO este uşor transmisibil prin altoi re, respectiv
dacă portaltoiul sau altoiul este infectat şi de asemenea prin cuscută
(Cuscuta campestris, C. epilinum, C. trifolii). Stolburul cartofului nu se
transmite prin sămânţa adevărată a niciuneia din plantele gazdă. De
asemenea există relatări contradictorii cu privire la transmiterea la
tuberculi. Tn general, tipul clorozei astrale se presupune că nu este transmis
prin tuberculii la cartof.
Cel mai important vector de transmitere În Europa de est este cicada
Hyalesthes obsoletus. Alţi vectori relataţi sunt: Aphrodes bicinctus, Euscelis
plebeja, H. mlokosiewiczi, Lygus pratensis, L. rugulipennis, L. gemellatus,
Macrosteles quadripunctulatus. Tn experienţe, perioada de incubatie a
micoplasmei În vector a fost de aproximativ 1-2 luni şi respectiv o lună
pentru A. bicinctus, E. plebeja; În timp ce pentru, H. obsoletus s-a relatat
o perioadă de incubaţie de numai 2-7 zile.
Erupţia bolii pare să aibă loc În cicluri, fiind favorizată de verile
calde şi uscate care stimulează migraţia vectorului. Astfel, atacurile cele
mai severe par să aibă loc când condiţiile climatice forţează vectorul să
se mute de pe populaţiile gazdă sălbatice infectate pe gazdele
solanaceae, pe care altfel acestea nu le preferă. Un rol incomparabil
mai mare ÎI joacă plantele sălbatice precum: Convolvulus arvensis
{volbură}, trifoiul şi probabil, compositele şi alte plante.
Diferitele tulpini ale stolburului cartofului MLO, au fost descrise ca
parastolbur şi metastolbur În Cehoslovacia, tulpini C, M, SM şi PÎn Franţa.
(1972).

Simptome
La cartof boala apare În prima jumătate a lunii iulie. Simptomele
primare constau În răsuci rea spre faţa superioară, În lungul nervurii
principale a foliolelor frunzelor vârfurilor lăstari lor. fn funcţie de pigmentaţia
soiului, marginea şi baza foliolelor devin de culoare gălbuie sau violacee.
Mai târziu are loc ofilirea frunzelor Începând cu cele de la baza plantelor.
Este stimulată formarea Iăstariior secundari la subsioara frunzelor. Aceştia
au o poziţie mai erectă decât la plantele sănătoase, iar mai târziu suferă
acelaşi proces de ofilire ca şi lăstarul principal. Tn condiţii de secetă şi
temperatură ridicată, Întreaga plantă se usucă În decurs de 2-3 săptămâni
de la apariţia simptomelor primare. Plantele infectate manifestă o
necrozare a ţesuturilor rădăcinii Începând cu vasele conducătoare. Mai
târziu necroza cuprinde Întreg sistemul radicular şi baza tulpinii. Ulterior,
rădăcinile pot fi invadate de diferite ciuperci saprofite sau parazite
facultative. Tn condiţii de temperatură mai scăzută şi umiditate abundentă
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plantele atacate continuă să vegeteze timp mai Îndelungat iar amidonul,
neputâr.1d migra În tuberculi se acumulează la subsuoara frunzelor formând
aşa numiţii "tuberculi aerieni". Producţia plantelor bolnave este mult
diminuată, pagubele Înregistrate fiind În funcţie de precocitatea soiului
şi momentul plantării. Uneori tuberculii plantelor infectate au o consistenţă
gumoasă, iar În perioada de Încolţire formează colţi filoşi. Suprafeţele
plantate cu tuberculi obţinuţi din culturile bolnave prezintă un număr
Însemnat de goluri şi plante slab dezvoltate. Tuberculii obţinuţi de la
plantele bolnave, cultivaţi În anul următor, În zona foarte favorabilă
cartofului, produc o recoltă slabă Însă cu germinaţie normală. Tn cazul În
care rezultă colţi normali, primele simptome apar după aproximativ 6080 de zile de la plantare, sub forma unorÎngălbeniri şi răsuciri ale frunzelor.
Aceasta este urmată de producerea de tuberculi şi stoloni aerieni În diferite
părţi ale tulpinii la subsioara frunzelor. Tuberculii aerieni ai plantelor
infectate conţin micoplasme de tipul c1orozei astrale.

Impactul economic
Deşi uneori se Înregistrează incidenţe ale bolii foarte ridicate (86%),
iar pierderile de producţie imediate În culturile de cartof În unele condiţii
ecologice pot fi extreme, boala tinde să nu persiste În stocurile de cartof
pentru sămânţă, numai un procent redus de cartof pentru sămânţă infectat
dând naştere la plante bolnave. Infecţiile târzii nu afectează producţia.
Este posibil ca boala să fie mai semnificativă pe alte plante gazdă
tomate şi vi nete.

Controlul bolii
Posibilitatea apariţiei stolburului poate fi stabilită În primăvară,
cunoscând rezerva biologică din anul precedent (prezenţa nimfelor
vectorului şi buruienilor infectate) şi prognoza condiţiilor climatice. Tn
anii cu desprimăvărare timpurie, cu primăveri relativ uscate şi temperaturi
ridicate este necesar să se folosească la maximum toate măsurile
organizatorice şi tehnice În vederea evitării efectelor economice negative
ale atacului. Tn anii răcoroşi şi cu ploi numeroase, repartizate eşalonat
din primăvară până la sfârşitul lunii iunie boala este puţin frecventă sau
complet absentă.
Principala măsură de prevenire constă În organizarea În aşa fel a
producţiei Încât să se evite suprapunerea perioadei producţiei maxime a
culturilor sensibile, cu vârful curbei migrării vectorului de pe plantele de
iernare pe solanaceele cultivate. Astfel, În toate zonele expuse atacului
stolburului se vor cultiva numai soiuri de cartof timpuriu, care plantate la
timp să poată fi recoltate până În prima jumătate a lunii iulie.
O altă măsură de combatere o reprezintă utilizarea de tratamente
chimice contra vectorului.
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Boala cauzează probleme reduse În culturile de cartof care
de un management bun. Utilizarea de material de plantat
sănătos şi controlul buruienilor (care reprezintă un potenţial rezervor de
micoplasme), constituie metode de control eficiente.
Stolburul cartofului (Potato stolbur MLO) este considerat de către
Organizaţia Europeană ae Protecţie a Plantelor (OEPP, 1978) ca o boală
de carantină A2, de asemenea pentru Comisia Sanitar Vegetală
(COSAVE), are o semnificaţie de carantină. Ţările producătoare de cartof
şi alte culturi vegetale solanaceae trebuie să Împiedice răspândirea acestui
patogen" chiar dacă importanţa economică nu este foarte mare În ţara
respectivă. Se pune Întrebarea dacă există o cale de răspândire a agentului
patogen prin intermediul plantelor comercializate. Micoplasma are şanse
mult mai mari de a infecta o cultură prin intermediul cicadelor care vin
de pe plantele sălbatice decât ca aceasta să fie prezentă În materialul
de plantat. Chiar dacă s-au introdus plante infectate Într-o ţară,
posibilitatea de răspândire va fi restrânsă deoarece În mod normal vectorul
nu se va hrăni pe acea plantă gazdă. Ca urmare, agentul patogen va
pieri odată cu planta introdusă.
OEPP recomandă ca materialul de plantat al plantelor gazdă pentru
stolbur să provină de pe parcele libere, cu vecinătăţi libere de această
boală pe o durată corespunzătoare În timpul perioadei de vegetaţie.
Aceasta se aplică nu numai asupra culturii dar de asemenea pentru orice
alte Solanaceae şi buruieni.
beneficiază

Evaluarea infecţiei cu stolbur la diferite soiuri de cartof În
anul 2003
În anul 2003, ca urmare a condiţiilor c1imatice secetoase (lipsa
temperaturi ridicate), s-a Înregistrat o frecvenţă destul de
ridicată a bolilor produse de micoplasme atât la cartoful pentru sămânţă
cât şi la cel pentru consum. Evaluarea gradului de infecţie cu aceste
micoplasme este prezentată În tabelul 1.
Din analiza datelor prezentate În tabelul de mai sus, rezultă că
procentele de infecţie cu micoplasme au fost cuprinse Între 1,1-17,0% În
funcţie de presiunea de infecţie şi soi.
precipitaţiilor şi
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Tabelul 1
plantelor atacate cu stolbur (micoplasmă)În funcţie de
soi şi provenienţa materialului de plantat În anul 2003

frecvenţa

I Nr. I
I

,

11

I

'2

i

I crt I

AGATA
AGATA
AMOROSA
ANGELA
5
ARINDA
6
ATICA
7
CAMILA
8
CHRISTIAN
9
COSMOS
10
DESIREE
11
DESIREE
12
DURA
13
ELDENA
14 ! FLAVIA
iS- , GLORIA
16
GOLDICA
IMPALA
1-!7
18
IMPALA
19
KONDOR
20
KONDOR
21
LAURA
22
MARABEL
23
NANA
24
PRINCESS
25
PROVENTO
26 I PROVENTO
27
RIVIERA
28
ROCLAS
29
ROMANO
30
ROMANO
31
ROMULA
32
ROSANA
33
SANTE
34
SANTE
35
SATINA
36
SECURA
37
SOLARA
38
SUCEVITA
39
TRESOR
40
VELOX
41
VINETA

~3
r4

1

Denumirea
soiului

Provenienţa

Total infecţii

i micoplasme

I
!

% (stolburl I
OLANDA AGRICO
ROMANIA ICDCSZ
OLANDA AGRICO lan Înmulţit la Zăbala
GERMANIA EUROPLANT
, OLANDA AGRICO 1an Înmultit la Zăbala
GERMANIA SOLANA
GERMANIA EUROPLANT
ROMANIA ICDCSZ
ROMANIA ICDCSZ
OLANDA AGRICO
ROMANIA ICDCSZ
GERMANIA SOLANA
GERMANIA EUROPLANT
GERMANIA SOLANA
GERMANIA EUROPLANT
GERMANIA EUROPLANT
OLANDA AGRICO
OLANDA AGRICO 1an Înmultit la Zăbala
OLANDA AGRICO
OLANDA AGRICO 1an înmulţit la Zăbala
GERMANIA EUROPLANT
GERMANIA EUROPLANT
ROMANIA ICDCSZ
GERMANIA SOLANA
OLANDA AGRICO 1an Înmultit la Zăbala
ROMANIA ICDCSZ
OLANDA AGRICO
ROMANIA ICDCSZ
i OLANDA AGRICO 1an Înmultit la Zăbala
ROMANIA ICDCSZ
GERMANIA EUROPLANT
GERMANIA SOLANA
OLANDA AGRICO
ROMANIA ICDCSZ
GERMANIA SOLANA
GERMANIA SOLANA
GERMANIA EUROPLANT
ROMANIA ICDCSZ
OLANDA AGRICO 1an Înmultit la Zăbala
GERMANIA SOLANA
GERMANIA EUROPLANT

I

I

I

,I

9,3 I
4,2 I
2,1
4,1 ,
4,8
3,5
9,2
6,9
1,1
7,4
5,8
1,6
14,5

!
4,3
!
9,8
!
2,7,1
-------,-----s.7'

I
f

;
I

II
I

i
I

6,3
6,3
16,7
5,51
1,6 '
1,5
4,31
3,7 !
8,31
2,9,
6,4
6,5
13,2
2,3
7,1 i
5,1

17,0
6,3
3,9
8,7
1,8
7,1
7,8
4,1
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Râia

neagră

(Synchitrium endobioticum), o boală de mare
cultura cartofului din România

importanţă economică pentru

Dr.biolog Boris Plămădeală, ICDCSZ - Braşov
Importanţa economică

a acestei boli constă În reducerea drastică a
de tuberculi şi În dificultăţile de "Însănătoşire" a solurilor odată
infestate cu această ciupercă, fapt ce i-a adus denumirea de râie. (De
râie se scapă greu. Amintiţi-vă de povestirea lui Ion Creangă). O altă
denumire populară a acestei boli este "cancerul cartofului", din cauza
creşterii haotice a celulelor atacate care generează formaţiuni buretoase,
de mărimea tuberculilor pe care s-au format sau chiar mai mari.
Aspectul cu cea mai mare importanţă practică este că odată intrată
În gospodărie, În fermă, nu mai poţi scăpa de această ciupercă, de această
râie. Sporii de rezistenţă, akinetosporangii, pot trăi În lipsa plantei gazdă
zeci de ani. Tn plus, mijloace chimice de control nu există.
Această ciupercă parazitează În primul rând părţile subterane ale
cartofului, dar şi alţi membri ai familiei Solanaceae. Este un parazit obligat,
nu poate trăi pe alte substrate decât pe plante vii.
Particularităţile enunţate, plus faptul că sporii de rezistenţă rămân
viabili şi după tranzitarea tubului digestiv al animalelor hrănite cu tuberculi
infectaţi. faptul că rezistă şi În patformele de gunoi, au impus ca această
ciupercă, S. endobioticum, să intre pe lista organismelor supuse normelor
de carantină fitosanitară.
Carantina fitosanitară este o măsură de protecţie a plantelor prin
prevenirea răspândirii unor boli periculoase pe teritoriile În care acestea
Încă nu s-au manifestat.
Tn ţara noastră, râia neagră a fost depistată pentru prima dată În
zona Făgăraşului În 1921 de către prof. T. Săvulescu.
Tn timp, cercetări privind biologia, patologia şi controlul acestei boli
au fost efectuate de eminenţi cercetători ca: Olga Săvulescu, Ana Hulea,
A. Puşcaşu, 1. Sineavschi, Gh. Piticaş şi alţii.
Prin faptul că această boală se manifestă aproape În exclusvitate
doar pe părţile subterane, pe tuberculi, pierderile de producţie se văd
doar la recolta re. Această ciupercă este un parazit obligat (creşte şi se
dezvoltă doar pe planta vie). S- a observat că un soi de cartof (Snowproducţiei
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drop) este rezistent şi că acest caracter se transmite după legile lui Mendel.
După această constatare, ameliorarea şi-a impus Între criteriile
de omologare a unui soi, rezistenţa la patotipul comun al ciupercii S.
endobioticum.
Apariţia acestei posibilităţi de a avea soiuri rezistente a făcut ca,
prin lege, să fie cultivate doar soiuri rezistente. O asemenea lege există
şi În ţara noastră, fapt ce a limitat răspândirea bolii În toate zonele
favorabile acestei culturi.
Pentru a limita răspândirea şi pierderile ce pot fi produse de această
boală, au fost impuse reguli de carantină fitosanitară şi s-au iniţiat
cercetări de control.
Tn această grea şi ingrată acţiune care presupunea delimitarea
zonelor infestate şi carantinarea lor (cu consecinţele respective, cu
schimbarea soiurilor) s-a angajat dl. dr.biol. Gh. Piticaş, făgărăşan şi
foarte apropiat acestei culturi. A ignorat neputinţa şi neştiinţa multora
şi a iniţiat un program de decarantinare folosind o metodologie proprie
a zonelor ce nu mai prezentau pericol, a pus pe picioare sistemul naţional
de testare a rezistenţei materilalului de ameliorare şi a noilor soiuri
intrate În ţară. A dat soluţii de eradicare a râiei pentru situaţii punctuale.
Cu toate că s-a respectat carantina şi s-au cultivat soiuri rezistente,
această boală a cartofului, râia neagră, este prezentă mai ales În zonele
umede, fiind chiar mai agresivă, atacând soiurile rezistente la patotipul
comun cu care eram obişnuiţi, pentru care avem surse de rezistenţă.
Dacă practica va confirma prezenţa unui nou patotip, a unei noi rase la
care nu rezistă soiurile cunoscute ca rezistente, carantina rămâne singura
măsură Împotriva acestei boli.
Până se va infirma sau confirma prezenţa unui nou patotip al
ciupercii S. endobioticum trebuie ca În România să se cultive doar soiuri
rezistente la forma comună a acestei ciuperci şi să se respecte regulile
carantinei fitosanitare.
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Nematodul tulpinilor şi tuberculilor de cartof (Ditylenchus
destructorThorne). daune şi combatere
Dr.biol. Daniela Donescu, Dr.ing. Victor Donescu - ICDCSZ

Braşov

Nematozii sunt dăunători cu o distribuţie universală. În marea
majoritate a tipurilor de sol sunt depistate frecvent 10-30 de specii de
nematozi endoparaziţi, ectotaraziţi şi saprofagi. Pe un hectar de teren
agricol se găsesc câteva bilioane de nematozi, majoritatea la adânCimi de
5-7 cm. Până În prezent au fost descrise peste 2500 de specii de nematozi,
cele mai multe fn regiunile temperate. În ceea ce priveşte efectivul
nematozilor fitofagi, acesta este apreciat la aproximativ 1500 de specii
care aparţin la peste 150 de genuri.
Este foarte greu de apreciat valoarea pierderilor pe care nematozii le
produc plantelor agricole, acestea fiind legate de zonă, caracteristicile
climatice ale anului, specia de nematod şi planta gazdă. Prezenţa
nematozilor în plante favorizează dezvoltarea unor boli bacteriene
(bacterioze. micoze). Deseori aceşti dăunători sunt vectori În transmiterea
diferitelor vi roze grave ale plantelor.
Cu toate că nematozii sunt de talie redusă, pot fi fntâlniţi fn populaţii
mari fn aproape toate mediile acvatlce şi terestre, fiind una dintre grupele
de animale din sol cel mai bine reprezentate.
În ceea ce priveşte raportul nematozilor cu plantele, se constată
existenţa unei mari diversităţi de forme şi particularităţi. Astfel, aceştia se
pot dezvolta pe un număr mare de plante aparţinând unor familii botanice
îndepărtate, pot trăi pe o singură plantă sau mai multe, Însă apropiate ca
origine. În egală măsură, nu sunt rare cazurile când unele plante sunt
parazitate simultan de mai multe specii de nematozi.
Prima descrierea a bolii produse de nematodul tulpinilor şi tuberculilor
de cartof Ditylenchus destructor, sub denumirea de putregaiul vermicular
al tuberculilor de cartof, a fost făcută fn Germania de către Kuhn (1888).
Mai târziu Thorne (1945) evidenţiază deosebirile morfologice dintre
nematodul tulpinilor şi bulbilor, Ditylenchus dipsaci şi nematodul tulpinilor
şi tuberculilor de cartof Ditylenchus destructor.
Dăunătorul este prezent fn majoritatea ţărilor din Europa, America
de Nord, Africa (Maroc), Insulele Canare, deci În aproate toate ţările În
care se cultivă cartoful. Pierderile fn câmp şi fn depozite oscilează fntre 1040 %. În majoritatea ţărilor este considerat ca unul dintre principalii
dăunători ai cartofului.
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În ţara noastră D. destructor a fost depistat începând din anul 1966
În judeţul Harghita (Lăzarea, Sânsimion), în asociaţie cu D. dipsaci. După
anul 1970, nematodul a fost depistat şi în judeţele Suceava şi Botoşani.
Descriere. Adulţii au corpul vermicular, alb-transparent de 0,8-1 A
mm. Larvele sunt asemănătoare cu adulţii, puţin mai mici şi mai subţiri. În
general femela este mai mare decât masculul. Cele două specii D. destructor şi D. dipsaci se aseamănă mult prin forma şi dimensiunile corpuluI,
precum şi prin câteva aspecte legate de biologia şi reproducerea lor.
Cavitatea bucală este prevăzută cu stileţi cu ajutorul cărora nematozii
strapung pereţii celulelor cu conţinutul carora se hrănesc.
Biologie şi ecologie. Dezvoltarea şi reproducerea nematozilor are
loc la temperaturi cuprinse Între 5 şi 34°(, cu un optim între 20-26°C. În
general au 2-3 generaţii pe an. Ciclul biologic cuprinde un stadiu de ou,
patru stadii larvare şi unul de adult. Durata dezvoltării unei generaţii depinde
de temperatură: 20-26 de zile la 20-24°C şi aproximativ 68 de zile la 610°e. Datorită capacităţii de a trece în stare de anabioză specia D.destructor
suportă în sol în timpul iernii temperaturi foarte scăzute, iar vara o uscăciune
accentuată. La restabilirea condiţiilor optime de temperatură ŞI umiditate
redevine activ.
Pe lângă temperatură şi umiditatea solului are un rol Important în
procesul de infestare al tuberculilor de cartof. Astfel, la o umiditate a
solului de 40%, procentul de infestare a fost de 11 %; la umiditate de
60% infestarea a fost de 63%; iar la umiditatea solului de peste 80%
infestarea cu nematozi a ajuns la 93%.
Nematodul iernează În toate stadiile de dezvoltare În sol şi în tuberculii
infectaţi. Femelele fecundate pătrund În tuberculj şi depun aproximativ
250 de ouă. În funcţie de condiţiile de temperatură şi umiditate, dezvoltarea
are loc În 15-45 de zile. Atât adulţii cât şi larvele se hrănesc cu ţesuturile
de cartof, preferându-Ie pe cele aflate imediat sub epidermă.
Datorită inoculării de toxine şi a sugerii conţinutuluI celulelor, ţesuturile
vegetale infestate sau atacate suferă modificări biochimice şi fiziologice.
Primăvara din tuberculii infectaţi o parte din nematozi pătrund în tulpini,
iar o altă parte migrează În sol. În timpul formării noilor tuberculi, migrarea
nernatozilor are loc în sens invers, din sol şi tulpini spre tuberculi.
Nematodul D. destructor este considerat de către unii autori un
dăunător polifag care atacă un număr mare de plante cultivate: grâu,
ovăz, sfeclă de zahăr, lucernă, trifoi, morcov, plante ornamentale ş.a. Alţi
autori susţin însă că nematodul este monofag şi atacă În exclusivitate
cartoful. Mai puţin atacate sunt roşiile, fasolea, castraveţii, porumbul,
mazărea şi inul. Cu certitudine Însă atacul lui D. destructor se asociază cu
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cel al lui D. dipsaci, cu o serie de nematozi saprofagi şi cu unele ciuperci
parazite şi saprofite.
Tuberculii atacaţi prezintă zone uşor scufundate, cu crăpături şi
zbârcituri tipice ale cojii, care se desprinde uşor de ţesuturi. Primele semne
ale atacului se observă prin îndepărtarea epidermei, în pulpa cartofului
găsindu-se pete mici de culoare alburie. Treptat acestea se înmulţesc şi
devin plumburii-cenuşii. Epiderma se usucă, crapă iar ţesutul devine spongios,
Închis la culoare. Tn această fază tuberculii sunt vulnerabili fiind uşor Invadaţi
de o serie de paraziţi secundari (nematozi saprofiţi, ciuperci, bacterii,
acarieni).
Unii autori consideră că atacul se manifestă în timpul vegetaţiei şi pe
partea aeriană a tulpinilor care se Îngroaşă, se ramifică puternic,
micşorându-se distanţa între noduri. Frunzele se îngălbenesc, se încreţesc
şi au marginea uşor dantelată. Alţi specialişti cred Însă că atacul este
vizibil numai pe tuberculi.
Principala sursă de infestare a culturilor de cartof sunt tuberculii
infestaţi plantaţi primăvara ca material de sămânţă. A doua sursă de infestare
o constituie solul, unde nematozii rămân activi, putând produce o reinfestare
a culturilor pe o perioadă de aproximativ 3-4 ani.
Daunele produse de nematozi constau Într-o reducere apreciabilă a
calităţii tuberculilor şi În mari pierderi din produqia recoltată În timpul
depozitării. Tn tuberculii infestaţi cu nematozi au loc o serie de modificări
fiziologice şi biochimice: reducerea conţinutului de apă şi amidon,
acumulare În exces a zaharurilor, descompunerea proteinelor,
intensificarea sau reducerea proceselor enzimatice. Pe o scară de la 1 la
5 privind potenţialul dăunător al nematodului D. destructor, acesta a fost
Încadrat la valoarea 5, fiind considerat un dăunător cu capacitate de
dăunare foarte mare.
Combatere. Pentru limitarea daunelor şi a atacului produse de
nematozi culturilor de cartof se recomandă aplicarea unor măsuri complexe
atât În câmp cât şi În depozite.
Ţinând cont de faptul că principala cale de infestare o reprezintă
tuberculii de cartof, aceştia trebuie să fie sănătoşi şi să provină din culturi
neinfestate.
Tn terenurile în care au fost depistaţi nematozii se reconandă o rotaţie
de minim 3-4 ani. Prin această metodă se reduc populaţiile nematozilor cu
o paietă redusă de plante gazdă şi se accelerează mortalitatea naturală.
Asolamentul cu cereale după cartof reduce cu 2-5 ori gradul de infestare.
Terenurile cultivate cu cartof vor fi menţinute curate de buruieni
deoarece acestea constituie surse de permanentizare a dăunătorului.
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După recoltare se vor face arături adânci de 20-25 cm pentru
mobilizarea din adâncime a nematozllor şi se vor distruge buruienile şi
resturile vegetale.
Tuberculii recoltaţi vor fi sortaţi cu multă atenţie, cei atacaţi sau
suspecţi de atac fiind direcţionaţi spre industrializare.
Se va evita folosirea gunoiului de grajd provenit de la animalele care
au fost hrănite cu tuberculi infestaţi deoarece nematozii supravieţuiesc
procesului de digestie.
Măsurile privind păstrarea cartofului În magazii şi depozite au În
vedere: sortarea cu atenţie a cartofului Înainte de depozitare şi evitarea
depozitării acestor.a În stare umedă; nedepăşirea Înălţimii de 1-1,5 m a
stratului de cartof; menţinerea unei umidităţi de 60-70 % şi a temperaturii
de 1-3°C. aerisirea periodică a spaţiilor de depozitare; controlul periodic al
tuberculilor şi distrugerea celor infestaţi.
Combaterea chimică a nematozilor implică o serie de riscuri. În primul
rând nematocidele sunt produse foarte toxice, care pot afecta calitatea
mediului Înconjurător şi sănătatea omului. Multe produse reduc drastic
populaţiile Iimitatorilor naturali ai nematozilor contribuind indirect la
creşterea numărului acestor dăunători. Fumiganţii de sol folosiţi În trecut
pe scară largă În Vestul Europei şi În America de Nord sunt scumpi, necesită
echipamente speciale şi nu În ultimul rând o tehnică bine pusă la punct.
Cu toate inconvenientele legate de poluare şi cost. nematocidele
rămân o alternativă pentru acei producători de cartof care Îşi pot permite
tratamentele chimice.
Pentru a evita problemele legate de sănătatea umană şi de
contaminare a mediului Înconjurător este important ca nematocidele să
fie folosite numai când este nevoie şi cu respectarea tuturor măsurilor
legate de doză, moment de aplicare, mod de Întreţinere a culturii În vederea
activării substanţei active.
Pesticidele folosite pentru combaterea nematozilor de Împart În:
nematocide fumigante şi nonfumigante. Produsele nonfumigante se
prezintă sub formă lichidă sau granulată. Acestea se aplică pe suprafaţa
solului după care este necesară Încorpora rea lor. Solul trebuie să fie suficient
de umed pentru ca produsul să fie mobilizat. Se asigură astfel contactul cu
sistemul radicular al plantelor de cartof şi cu nematozii prezenţi În sol.
• Produsele din această categorie sunt mai ieftine comparativ cu fumiganţii,
mai uşor de aplicat, nu necesită echipamente speciale şi nu implică costuri
suplimentare. De asemenea o mare parte din produsele nematocide combat şi alţi dăunători problemă pentru cultura de cartof: gândacul din Colorado, viermi sârmă, viermi albi, viermi cenuşii, afide.
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În ţara noastră au fost omologate următoarele produse care combat
populaţiile de nematozi: Vydate 10 G (20 kg/ha), Counter 5 G (40 kg/ha)
şi

recent Rugby 10 G (15-20 kg/ha la aplicarea În brazdă; 40 kg pe toată

suprafaţa) şi Rugby 200 CS (20 IIha prin stropire pe Întreaga suprafaţă, În
diluţie

cu 300-400 Iapă).
Combaterea eficientă a nematozilor comuni din genul Ditylenchus
este o acţiune dificilă, a cărei reuşită depinde de adoptarea unui program
de management integrat. În primul rând se vor aplica măsurile
agrofitotehnice, iar În cazul unor infestări puternice se va recurge şi la
tratamentele. chimice. Din cauza riscurilor mari legate de poluarea apei, a
solului, faunei şi omului, folosirea produselor nematocide a fost drastic
redusă În majoritatea ţărilor lumii. Se caută alternative mai puţin poluante
pentru combaterea nematozilor pnn reconsiderarea practicilor culturale
amintite.

S.c. 61S0lANUM BV" SRl

- Infiinţată pe baza Legii nr. 31/1990
- Sediul În incinta Institutului de Cercetare-Dezvoltare
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - Braşov, str. Fundăturii nr. 2,
telefon/fax: 0268475711,0744608260,0744651921
- Capital social: 128.050.000 lei

Alegerea erbicidelor, element de bază În combaterea
buruienilor
Ing. Georgeta FrÎncu, I.C.D.C.5.Z.-Braşov
La a X-a ediţie a Simpozion ului Naţional de Herbologie, care a avut
loc la Sinaia În 1996, dr. ing. Mihai Berca, Preşedintele Societăţii Române
pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor spunea: "am avut buruieni, acum
avem şi mai multe, o adevărată avalanşă ce constituie "poluarea verde"
care a pus stăpânire pe culturile României".
În condiţiile În care buruienile produc pagube imense culturilor agricole,
combaterea acestora a devenit o problemă de interes internaţional.
Pierderile cantitative şi calitative produse de buruieni culturii cartofului,
evaluate În parcelele neprăşite şi neplivite, sunt cuprinse Între 40-70%.
Utilizarea erbicidelor În situaţia actuală constituie o verigă tehnologică
de primă mărime, fără de care agricultura nu se poate numi nici intensivă,
nici modernă.
Erbicidele sunt substanţe chimice predominant organice, predestinate să distrugă un număr cât mai mare de buruieni din culturile agricole.
Detalii privind combaterea buruienilor din cultura cartofului, inclusiv
cu folosirea erbicidelor, se pot găsi În "Protecţia Carto fului", editura
Ceres 1987, cap. "Buruieni" şi În "Ghid Practic de Protecţia Cartofului",
editura Ceres 1996, cap. "Combaterea buruienilor din cultura cartofului".
Erbicidele, utilizate raţional, aduc sporuri de producţie foarte mari,
fără riscuri. Alegerea erbicidelor trebuie efectuată În contextul conceptului
de "combatere integrată".
O alegere potrivită aduce cultivatorului de cartof avantaje deosebite
cum ar fi:
• o eficacitate biologică ridicată, Într-un timp record şi cu persistenţa
potrivită;

• intervenţii rapide, cu posibilităţi largi de acoperire biologică;
• protecţie pe termen lung şi atunci când, din cauza condiţiilor
climatice nefavorabile, nu se poate interveni cu mijloace clasice;
• productivitate foarte mare a muncii, cu diminuarea costurilor.
Criteriile care stau la baza alegerii erbicidelor sunt următoarele:
• cunoaşterea erbicidelor: mod de acţiune, spectru de combatere;
• selectivitatea culturii faţă de erbicid;
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• condiţiile de climă şi sol specifice zonei, localităţii şi parcelei;
• cultura premergătoare; gradul de îmburuienare este diferit, ca
urmare a influenţei remanenţei erbicidelor aplicate la cultura respectivă
asupra cartofului;
• gradul de îmburuienare şi felul burUienilor;
• natura chimică a erbicidelor;
• tehnica de aplicare de care se dispune;
• preţul produselor de combatere.

S.c. uSOLANUM

BVu SRl

oferă

pentru producătorii agricoli - persoane Juridice şi fizice cu
prioritate membrilor Federaţiei Cultivatorilor de Cartof din
Romania:

•

Consultanţă tehnică

de specialitate pentru cultura cartofului
a culturilor din asolament
Pesticide, îngrăşăminte chimice. utilaje agricole, piese de
schimb. seminţe şi material săditor - în sortimente variate, cu
certificate de atestare a calităţii şi la preţuri avantajoase
Facilităţi la transportul produselor
Plata în rate a produselor preluate
Preia spre valorificare produse agricole proaspete şi
industrializate
şi

•

•
•
•
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Lucrările

În culturile de cartof după plantare
Dr.ing. Sigismund lanosi,

I.C.D.C.S.Z.-Braşov

După

ce se termină plantarea cartofului, se vor executa o serie de
de întreţinere, care au ca scop realizarea şi menţinerea unui bilon
cât mai mare, mărunţirea şi afânarea solului, combaterea buruienilor,
suplimentarea fertilizării prin îngrăşăminte chimice şi/sau foliare, aplicarea
diferitelor tratamente, suplimentarea necesarului de apă prin irigare, etc.
Aceste lucrări este foarte important să fie executate la timp, cu maşini şi
unelte adecvate şi corespunzător reglate, respectându-se dozele şi cantităţile
de materiale (substanţe) prevăzute în tehnologie.
La executarea lucrărilor mecanice este foarte important să se evite
tasa rea excesivă a solului, călcarea şi distrugerea foliajului, tăierea rădăcinii
sau a stolonilor, dizlocarea cuiburilor sau dezgolirea tuberculilor.
Prin irigare trebuie să se evite perioadele secetoase, chiar de scurtă
durată, sau excesul de apă.
La aplicarea tratamentelor cu diferite pesticide sau fertilizante se va
evita poluarea mediului şi se vor respecta cu stricteţe măsurile de protecţie
a muncii.
REBILONAREA. Este prima lucrare care se face după plantare şi are
ca scop combaterea buruieni lor pe cale mecanică şi realizarea unui bilon
cât mai mare şi afânat înainte de răsărirea cartofului.
Deoarece prin plantare se combat aproape în totalitate buruienile
apărute până în acel moment, iar până la o nouă apariţie a buruieni lor sau
răsări rea cartofului mai trec cca 3-4 săptămâni, rebilonarea se face cât
mai târziu posibil, numai cu 2-4 zile înainte de a ajunge colţii cartofului la
suprafaţa solului. Este de dorit ca acest TŢloment să corespundă şi cu o
umiditate potrivită a solului, care să permită construirea unui bilon mare
din sol reavăn şi bine mărunţit. Dacă la plantare bilonul mic s-a format cu
discuri, iar la rebilonat se folosesc rariţe, vom avea la dispoziţie suficient
sol pentru a construi un bilon mare, iar cu această ocazie se vor distruge şi
buruienile răsărite în cel de al doilea val. Aceste buruieni se distrug prin
dizlocare sau acoperire cu pământ. Din nou vom avea o cultură curată de
buruieni, cel puţin 7-10 zile, până ce cartoful începe să răsară. in acest
interval, în funcţie de umiditatea solului sau zilele ploioase, se va face
erbicidarea culturii.
COMBATEREA CHIMICĂ A BURUIENILOR. Momentul optim pentru
prima erbicidare preemergentă (înainte de răsări rea cartofului) este atunci
când următorul val de buruieni începe să răsară, ele fiind în fază de
lucrări
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cotiledonare sau de 2-4 frunzuliţe. Solul trebuie să fie reavăn, iar suprafaţa
bilonului format din sol bine mărunţit, fără bulgări. De multe ori, În
momentul erbicidării cartoful Începe să răsară. Erbicidarea se poate executa şi În aceste condiţii, la începutul răsăririi cartofului şi până ce plantele
cartof nu depăşesc 5-10 cm înălţime, dacă se foloseşte erbicidul
SENCOR 70 WP (PU) sau LEXONE 75 DF (GD), În doză fllai redusă,
corespunzătoare acestor condiţii stabilită şi În funcţie de conţinutul de
humus şi argilă din sol.
la prima erbicidare, preemergentă, se folosesc erbicide cu acţiune
totală, care combat În general buruieni dicotiledonate (cu frunză Iată) şi
unele monocotiledonate. Pentru mărirea spectrului de combatere se pot
combina şi două erbicide. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate
se pot folosi În combinaţie erbicide ca: DUAL 500 EC, TITUS 25 DF (GD),
sau LASSO 480 CE.
In ceie mai frecvente cazuri, buruienile monocotiledonate aşa-numite
"problemă" (pirul, mohorul, costreiul, etc.) apar mult mai târziu, În vegetaţia
cartofului. In asemenea situaţii se recomandă ŞI o a doua erbicidare
postemergentă cu un erbicid selectiv cartofului, cum este: TITUS 25 GD,
sau Gf\LAI\IT SUPERT sau AGIL 100 CE, etc.
Vă atragem atenţia că aceste exemple privind utilizarea erbicidelor
sunt numai orientative. La utilizarea erbicidelor, ca şi a altor substanţe de
combatere (pesticide), se vor respecta recomandările speciale, pentru
fiecare produs în parte, conform condiţiilor concrete.
Având în vedere că actiunea erbicidelor utilizate durează 4-5
săptămâni, În acest interval cultura fiind curată de buruieni, nu trebuie
executată nici o lucrare a solului.
Pentru informaţii suplimentare se poate consulta "Ghid pentru
utilizarea erbicidelor omoiogate În România În combaterea burulenilor din
cultUrile agncole şi În silvicultură", Volumul III, autor Dr. ing. lanosi 1.
ed. Phoenix, Braşov, 2001.
PRAŞILELE MECANICE ŞI REBILONĂRILE ÎN VEGETAŢIE. Dacă s-a
făcut o erbicidare corectă, iar sala nu este puternic infestată cu buruienI.,
mai ales din speciile greu de combătut, până la recolta re nu sunt necesare
lucrări ale solului.
Dacă nu s-a folosit o combinaţie de erbicide sau nu s-a făcut a doua
erbicidare, poate fi nevoie de 1-2 praşile mecanice şi rebilonări, executate
În
de Incheiere a rânduri lor de cartof. Aceste lucrări se vor face
Însă
4-5 săptămâni după primul erbicidat.
Dacă nu se utilizează deloc erbicide, vor fi necesare mai multe lucrări
rnec"nice.

-
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Într-o tehnologie modernă de cultivare a cartofului, lucrările mecanice
de Întreţinere nu constituie o soluţie favorabilă, deoarece trebuie ştiut că
prin aceste lucrări se distruge un mare număr de rădăcini, stoloni şi colţi,
chiar şi plante Întregi. ducând la scăderea semnificativă a producţiei.
PRAŞILA MANUALĂ ŞI PliVITUL Deoarece erbicidele nu combat
toate speciile de buruieni, iar în urma lucrărilor mecanice mai scapă
unele, care nu sunt reprimate nici de plantele de cartof, în cultură pot
apărea buruieni pentru combaterea cărora sunt necesare intervenţii
manuale cu sapa sau prin plivit. Aceste burUieni pot apărea În special În
vetre sau izolate; astfel, pentru combaterea lor se fac numai Intervenţii
locale.
La săpatul manual trebuie să avem grijă să nu tăiem În bilon
rădăcinile, stolonii sau tuberculi de cartof, iar la smulgerea buruieni lor
mai mari. cu sistem radicular bogat, să nu deranjăm tufa de cartof sau să
nu dezgolim tuberculii.
În cazurile limită putem rupe doar inflorescenţele buruienilor mai
mari sau cu Înrădăcinare profundă, pentru a preveni maturizarea seminţelor
şi diseminarea.
FERTllIZAREA SUPLIMENTARĂ. Dacă cantităţi le de Îngrăşăminte
chimice administrate Înainte de piantare nu sunt sufiCiente, dozele se
pot completa pnn îngrăşăminte complexe sau pe bază de azot. aplicate
Înainte de primul rebilonat sau mai târziu, până În faza de îmbobocit;
imediat după aplicare, îngrăşămintele chimice solide se vor Încorpora în
sol prin praşilă şi rebilonare. Îngrăşămintele aplicate mai târziu, după
răsărirea cartofului, În mare măsură pot rămâne nevalorificate de către
plantele de cartof, mai ales în condiţii de secetă.
În timpul vegetaţiei cartofulUi se pot face 3-4 tratamente si cu
Îngrăşăminte foliare, care conţin macro şi microelemente fertilizante şi
stimulente.
TRATAMENTElE PENTRU COMBATEREA BOLILOR ŞI A
DĂUNĂTORILOR
În general se aplică la avertizare. Pentru a fi eficiente, se va respecta
doza recomandată pentru fiecare produs, aplicarea lor se face cu maşini
adecvate, bine reglate. Atât la combaterea dăunătorilor, cât şi a bolilor, O
regulă generală este alternarea produselor din diferite grupe de substanţă
activă, pentru a evita crearea formelor de rezistenţă.
Prin tratamentele făcute, mai ales contra manei şi a gândacului din
Colorado, trebuie păstrată integritatea foliajului cartofului pentru a nu scădea
producţia. La nevoie, se pot face şi tratamente combinate. La combaterea
manei se va avea În vedere durata de acţiune a produselor utilizate.
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Ca şi În cazul erbicidelor, tratamentele se fac conform recomandărilor
respectând normele de producţie a muncii la utilizarea
pesticidelor şi fără poluarea mediului.
IRIGAREA. Cartoful este o cultură foarte pretenţioasă faţă de apă.
Plantele nu suportă nici seceta şi nici excesul de apă.
In tot timpul vegetaţiei, dar mai ales În perioada de formare şi de
creştere a tuberculilor, necesită o aprovizionare continuă cu apă. Pentru a
realiza 1 tonă de tuberculi cartoful are nevoie, În medie, de 12-17 mm
apă. Din acest motiv, consumul total de apă al unui hectar de cartof se
ridică la 6.500-7.500 mc (650-750 mm). Atâta apă nu este asigurată din
precipitaţiile căzute În perioada de vegetaţie În nici o zonă de cultură a
cartofului din ţara noastră. Astfel, deficitul de apă limitează producţia.
Irigarea este o măsură sigură şi economică de creştere a producţiei.
Pentru a realiza producţii ridicate, constante şi de bună calitate, cultura de
cartof din zonele de câmpie are nevoie de 8-10 udări, În zona coli nară de
5-6 udări, iar În zonele mai reci (de munte) de 3-4 udări. La fiecare udare
se asigură o cantitate de 350-450 mc apă/ha. in perioadele de secetă
udările se aplică la intervale de 6-10 zile, având În vedere un consum
zilnic de 30-70 mdha, În funcţie de temperatură şi starea de vegetaţie a
cartofului.

specialiştilor,
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Aplicarea

preemergentă a erbicidelor

la cultura cartofului

Ing. Georgeta Frâncu, I.C.P.D.C.S.Z.-Braşov
lntre plantat şi răsărirea cartofului trec 3-4 săptămâni, interval În
care, din cauza temperaturilor În creştere, cât şi a umidităţii din sol creată
din precipitaţiile căzute În timpul iernii, buruienile găsesc condiţii favorabile
de răsărire.
In momentul actual se poate aprecia că rezerva biologică din sol a
buruienilor (seminţe şi părţi vegetale) este foarte mare. Date fiind aceste
condiţii, combaterea buruienilor din culturile de cartof are un rol deosebit
În realizarea producţiei de tuberculi.
După plantare, pentru distrugerea buruienilor efemere şi a celor cu
germinaţie timpurie de primăvară, se fac 1-2 praşile mecanice şi rebilonarea.
Epoca optimă de aplicare a erbicidelor preemergente cu acţiune reziduală
este Înainte de răsărirea tartofului.
Din sortimentul de erbicide omologat la cultura cartofului se
recomandă următoarele produse:

- LEXONE 75 OF (75% metribuzin)
Erbicidul se prezintă În formă de granule autodispersabile. Este
recomandat pentru combaterea unui număr mare de buruieni dicotiledonate
şi monocotiledonate anuale. Menţionăm speciile de buruieni combătute:
ştir (Amaranthus sp.), loboda sălbatică (Chenopodium album), albăstriţa
(Centaurea cyanus), fumăriţa (Fumaria officinalis), lungurică (Galeopsis
tetrahit), urzica moartă (Lamium sp.), muşeţel sălbatic (Matricaria inodora),
hrişca, iarba roşie (Polygonum sp.), muştar sălbatic (Sinapis arvensis),
şopârliţa (Veronica sp.), mohor (Setaria sp.), busuioc de câmp (Galinsoga
parviflora) .
Doza omologată 0,7 -1,2 kg/ha. Se aplică cu 1-3 zile Înaintea răsăririi
cartofului.
- GESAGARO 50 fU (50% prometrin)
Erbicid cu acţiune reziduală, Gesagard-ul este format ca pulbere
umectabilă sau suspensie concentrată. Omologat la cultura cartofului, se
recomandă pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale. Se aplică
cu 2-5 zile Înaintea răsăririi cartofului, În doze de 3-5 kg/ha, indiferent de
forma de condiţionare.
Pentru lărgirea spectrului de combatere, respectiv pentru a fi
combătute şi gramineele anuale, este bine să se aplice Împreună cu unul
din următoarele erbicide graminicide:
- DUAL 500 CE (500 g/I metolaclor) În doză de 3-5 IIha.
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LASSO 480 CE (480 9/1 alaclor) în doză de 4 IIha.
FRONTIER 900 CE (900 g11 dimethenamid) în doză de 1,2-1,6 lIha.
HARNESS 900 CE (900 g/l acetoclor) în doză de 1,75-2,5 I/ha.
PROPONIT (840 g/l proprisoclor) În doză de 1,5-2,0 I/ha.

- SENCOR 70 PU (70% metribuzin).
Substanţa activă fiind aceeaşi cu a erbicidului Lexone 75 DE spectrul
de combatere este asemănător. Se aplică preemergent cu 1-3 zile.

- AFAlON PU (47% linuron)
Se prezintă sub formă de pulbere umectabilă. cu acţiune reziduală,
combătând următoarele buruieni dicotiledonate şi monocotiledonate anuale

din cultura cartofului: ştir (Amaranthus sp), scânteuţa (Anagalis arvensis),
traista ciobanului (Capsella bursa pastoris), iarba bărboasă (Echinochloa
crus'gallJ), alior (Euphorbia sp.), busuioc sălbatic (Galinsoga parviflora),
urzica moartă (Lamium sp.). Sunt mai slab combătute următoarele specii:
turiţa (Galium aparine), fumariţa (Fumaria officinalis) şi meişorul (Dig/taria
sp.). Doza recomandată este de 3-5 kg/ha. ~i acest erbicid se poate aplica
concomitent cu un erbicid menţionat mai sus.

- STOMP 330 CE (330 gll pendimethalin)
Este un erbicid cu acţiune reziduală. Se prezintă sub formă de
concentrat emulsionabil, cu un spectru larg de combatere a buruienilor
anuale şi perene: lobodă sălbatică (Chenopodium album), ştir (Amaranthus
sp.), doritoare (Veronica sp.), hrişcă (Polygonum sp.), muştar sălbatic (Sinapis
arvensis), lungurică (Galeops/s tetrahit) , bUSUIOC sălbatic (Galinsoga
parviflora), urzica moartă (Lamium sp.).
Se aplică în doză de 5 I/ha cu 2-5 zile înaintea răsăririi cartofului.

- PROMETREX 500 SC (500 9/1 prometrin)
Se aplică preemergent cu 2-5 zile înaintea răsăririi cartofului. Spectrul
de combatere a buruienilor este cel menţionat de celelalte erbicide pe
bază de prometrin. Doze avizate: 2-3 I/ha la cartoful timpuriu şi de vară şi
de 3-41/ha la cartoful pentru consumul de toamnă-iarnă.

- lINUREX 500 SC (500 glliinuron)
Este un erbicid din grupa derivaţilor ureici cu spectrul de combatere
AFALON PU. Se aplică preemergent cu 2-5 zile.
Erbicidele recomandate se aplică înaintea răsăririi cartofului,
menţinând cultura curată de buruieni 3-4 săptămâni. Pentru asigurarea
eficacităţii de combatere a buruienilor erbicidarea se face pe solul bine
pregătit, fără bulgări, de preferat după o lucrare mecanică de prăşit şi
rebilonat. Se mai numesc şi erbicide "peliculare", soluţia de stropit fiind
reţinută În primii cm de la suprafaţa solului, de aceea după erbicidare nu

asemănător erbicidului
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se mai fac alte lucrări mecanice de Întreţinere timp de 3-4 săptămâni
pentru a nu distruge continuitatea peliculei formate.
Pentru informaţii suplimentare recomanăm consultarea lucrării: "Ghid
pentru utilizarea erbicidelor omologate În România În combaterea
buruienilor din culturile agricole şi În silvicultură", Volumul III, autor Dr.ing.
lanosi 1. Sigismund (Ed. Phoenix, 2001).
Diferenţierea dozelor la erbicidele recomandate se face În funcţie de
caracteristicile solului şi sensibilitatea buruienilor la acţiunea lor. Dozele
cresc odată cu creşterea conţinutului În humus şi argilă al solului.
Nici unul din erbicidele recomandate În această lucrare nu distruge
buruienile perene, cel mult pot fi deranjate În dezvoltarea lor. Pentru
combaterea acestor buruieni se aplică erbicide cu acţiune specifică sau se
fac lucrări mecanice de Întreţinere.
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Din nou despre c.ultura c.artofului În

grădină

Prof.dr.doc. Matei BERINDEI
Am mai scris despre faptul

că

în

ţara noastră

a început

să

se

încetăţenească expresia "cu/tura cartofu/ui la câmp şi cultura cartofu/ui În
grădină". Prin cultura cartofului la câmp se înţelege cultura pe-suprafeţe
mai mari, pentru consumul gospodăresc şi pentru piaţă. Cultura cartofului
În grădină este numai pentru consumul propriu al fiecărei gospodării.
Apreciem faptul ca nu există locuitor al satelor care să nu cultive cartof în
grădină. Din păcate, de aceştia nu se ocupă nimeni. Ei nu cunosc tainele
culturii cartofului şi, drept urmare, obţin producţii mici şi foarte mici. Este
imperios necesar să-i învăţăm să cultive cartof. Cu ce să începem? Tn
primul rând, cu alegerea soiului. De fapt asoiurilor. Aceşti cultivatori, pentru
a avea cartofi pentru consumul propriu şi pentru animalele lor tot timpul
anului, trebuie să cultive un soi timpuriu, un soi semitimpuriu şi un soi
semitârziu. Soiurile trebuie să fie recomandate de către Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr de la Braşov, care
trebuie să aibă o anumită strategie a înmulţirii soiurilor de cartof în România
pentru condiţiile ecologice şi cele sociale din România. A fost o greşeală
că acest institut şi Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România nu s-au
ocupat de cultura cartofului pe suprafeţe mici, greşeală care este în curs
de remediere.
La alegerea soiurilor, de fapt, la recomandarea soiurilor, trebuie să
se ţină seama de următoarele:
- să fie rezistente la stresul termohidric, deoarece nicăieri În România
nu se asigură necesarul de apă pentru cartof din precipitaţii, în timpul
perioadei de vegetaţie a cartofului;
- să fie rezistente la mana cartofu/ui, deoarece aceşti cultivatori nu
fac tratament de combatere.
A doua grijă importantă pe care trebuie să o aibă cultivatorii de
cartof în gradină este reînnoirea cartofilor pentru sămânţă. De ce? Cartoful
degenerează, c1imatic sau virotic. Tn zona de stepă şi silvostepă, îndeosebi
c1imatic şi în celelalte zone îndeosebi virotic. Climatic sau virotic,
degenerarea reduce considerabil potenţialul de producţie al cartofului. Din
această cauză trebuie reînnoiţi. Deci nu schimbă cu material de plantare
de la vecini, ci reînnoiţi. Adică să folosim la plantare cartof de sămânţă din
categoria biologică clasa A sau casa B. Pentru aceasta, cultivatorii de la
sate trebuie să ştie de unde îşi pot procura cartofii pentru sămânţă, în
fiecare toamnă sau o dată la doi ani.
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Rezultatele cercetărilor noastre au arătat că Înmulţirea cartofului
pentru sămânţă din categoriile biologice certificată A şi certificată B se
poate face şi în afara zonelor închise pentru producerea cartofi lor de
sămânţă. Pentru aceasta trebuie ca fiecare judeţ din zona colinară, din
zona premontană şi cu zona montană să organizeze micrnzone În localităţile
cu cele mai favorabile condiţii c1imatice Pentru cartof şi cu asigurarea
izolării de sursele de infecţie virotică.
Este o acţiune foarte urgentă, care trebuie sa fie coordonată de către
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Subliniem faptul că
sunt În curs de finalizare cercetările şi pentru zona de stepă şi cea de
silvostepă, cu rezultate promiţătoare.
Pentru revigora rea culturii cartofului În grădină, un rol deosebit ÎI au
loturile demonstrative, în fiecare localitate, printr-o colaborare strânsă între
Direcţiile Generale Judeţene pentru agricultură, Oficiile judeţene de
consultanţă agricolă, Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România. De
fapt, cultura cartofului ridică atâtea probleme, care ne fac să ne gândim
că se impune o cooperare. Deci nu numai colaborare Între Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr, Federaţia
Cultivatorilor de Cartof din România, Agenţia Naţională de Consultanţă
Agricolă şi, bineinteles, cei care răspund de această specie din cadrul
Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
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Comportarea cartofului faţă de condiţiile de climă ~i sol din zona
montană a judeţului Sibiu. Concluzii şi recomandări
Toth Felicia, S( (EDER (ristian-Sibiu
1. Tn cadrul zonei monta ne a judeţului Sibiu. o influenţă deosebită o
altitudinea, a cărei consecinţă principală o constituie zonalitatea
verticală a climei şi însăşi formarea tipului special de climă, o climă montană.
Principalele particularităţi ale tipului de climă montană constau În:
temperaturi mai scăzute, amplitudini diurne şi anuale de temperatură
atenuată, umezeala relativă a aerului mai ridicată, nebulozitate mai mare
şi precipitaţii mai abundente, viteze mai mari ale vântului etc. care sunt
mai mari decât În zonele joase. Iarna temperatura medie a aerului scade
sub -2,3°( la altitudinea de 500 m; -3,2°( la alt.de 1000 m respectiv 5,7°( la 2000 m iar vara temperatura aerului înregistrează peste 17°( la
500 m; 13,9°( la 1000 m respectiv 8,0( la 2000 m altitudine.
2. La altitudinea de 500 m, media temeraturilor înregistrate lunar
asigură desfăşurarea în bune condiţii a tuturor fazelor de vegetaţie la cartof
(pentru faza de râsârire 8,]Oe; pentru creşterea vrejilor si foliajului 1419°(; pentru formarea şi maturarea tuberculilor 17,9-14°C).
Deoarece temperatura scade în mod normal cu altitudinea şi
latitudinea, fazele de vegetaţie sunt cu atât mai întârziate, cu cât creşte
latitudinea şi altitudinea începând cu 1000 m. Odata cu cresterea altitudinii
media temperaturii înregisrate lunar nu mai asigură desfăşurarea în bune
condiţii a fenofazelor de dezvoltare la cartof, astfeL temperaturile medii
din lunile iunie şi iulie de 14,1-15,8°( nu sunt suficiente penru creşterea
maximă a vrejilor şi foliajului de asemenea, temperaturile de 15,5-11 ,6°(
înregistrate în lunile august - septembrie nu sunt benefice pentru formarea
şi matura rea tuberculilor. Din acest punct de vedere temperatura mai mică
decât optimile necesare diverselorfaze, asoCIată si cu o iluminare scazută,
determină diminuări ale masei vegetale şi, deci, scăderi ale producţiei.
3. Din punct de vedere termic, începând cu luna aprilie, partea de
jos a zonei montane se încălzeşte mult, condiţiile fiind favorabile plantării
cartofului. Vara (iulie-august) cele mai mari Încălziri diurne se produc în
timpul orelor de prânz (27-22°( funcţie de altitudine) care împreună cu
condiţiile de lumină conduc la un proces intens de fotosinteză.
Toamna, din septembrie, temperatura aerului începe să scadă rapid
ajungând la 8°( la 500 m; 6,3°( ia 1000 m respectiv 1A O ( la 2000 m iar
exercită
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din luna octombrie, În perioada de recoltare, apare sigur pericolul brumelor
(de la 900 m altitudine pericolul brumelor apare de la sfârşitul lunii
septembrie de multe ori). Cu toate că lunile aprilie şi septembrie se
caracterizează, În general, prin temperaturl pozitive, favorabile culturii
cartofului, În aceste luni pot apărea foarte frecvent temperatun
negative,ceea ce determină serioase scăderi ale producţiei de cartof.
Din aceste motive se recomandă ca plantarea cartofului să nu Înceapă
mai devreme de prima decadă a lunii aprilie la 500 m altitudine respectiv
la sfârşitul lunii mai (20-25) În zonele cu altitudini mai mari de 900 m, iar
recolta rea soiurilor semitardive să se finalizeze până În a doua jumătate a
lunii septembrie la 500 m, respectiv 10 octombrie În zonele Înalte.
Se recomandă să se planteze un conveier de soiuri cu perioade de
vegetaţie diferite În care procentul soiurilar târzii să fie mai redus, mai ales
În zona Înaltă.
4. Particularităţile locale ale zonei monta ne, oferă condiţii optime de
apariţie a fenomenelor de inversiune termică (100 cazuri pe an cu o durată
medie de 12,1 ore) şi În lunile perioadei de vegetaţie a cartofului.
Fenomenul de inversiune, din perioada de vegetaţie, poate pune În
pericol foliajul plantelar la Începutul vegetaţiei, iar În cazul soiuri lor târzii şi
la sfârşitul vegetaţiei, plantele fiind expuse pagubelor produse de brume
sau grindină.
5. Zona montană a judeţului Sibiu se caracterizează printr-o cantitate
mare de radiaţie solară primită În timpul verii (15 kcaIJcm2-13 kcal.!
cm2 În funcţie de altitudine). Cum lunile cu cele mai intense radiaţii
solare sunt cele din perioada de vegetaţie a cartofului, se asigură o
acumulare intensă a producţiei, mai ales a substanţei uscate şi a
amidonului, dacă nu apar factori perturbatori ai acestor procese cum ar
fi: temperaturi prea mari, secetă, etc.
Valoarea mai ridicată a radiaţiei globale În luna septembrie (peste
10 kcal/cm2), este favorabilă acumulării producţiei În cazul soiuri lor ce au
o perioadă de vegetaţie mai lungă.
6. Nivelul natural al precipitaţii lor În zona montană a judeţului Sibiu
satisfac pe deplin cerinţele cartofului. Totalul anual de precipitaţii Înregistrate
la 500 m alt. este de 713 mm iar la peste 1000 m de 875 mm. În perioada
de vegetaţie cad În medie 513-635 mm funcţie de altitudine, ceea ce
asigură buna desfăşurare de creştere şi dezvoltare a plantelor şi a
tuberculilor de cartof.
În aceste condiţii cu cantităţi mari de precipitaţii În perioada de
vegetaţie se recomandă cultivarea cartofului numai pe terenuri cu textură
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nisipo-Iutoase În care Însu~irile fizice, chimice şi biologice ale solului se
menţin la parametrii optimi.
Precipitaţiile sub formă de grindină sunt dăunătoare pentru că bucăţile
de gheaţă rănesc părţile aeriene ale plantelor. sensibilizand planta la atac
de boli. Tn urma distrugerii foliajului producţia poate să scadă În proporţie
de 30-80% sau chiar În totalitate (ex. Paltinis 2001).
7. Brumele care cad În lunile aprilie ~I mai (iunie la peste 1000 m)
pot fi periculoase pentru cartof, distrugând parţial sau total foliajul În perioada
de după răsărit şi până la tuberizare, determinând Întârzierea creşterii şi
tuberizării, deci a acumulării producţiei. Brumele timpurii de toamnă
(septembrie) pot distruge foliajul soiurilor semitârzii Înainte de maturitate
sau pot surprinde tuberculii recoltaţi şi netransportaţi din câmp.
8. Roua are o frecvenţă foarte mare, fiind unul din cele mai
caracteristice fenomene meteorologice din zona montană. Cel mai mare
număr de zile cu rouă este În lunile iulie. august şi septembrie (19-20 zileI
lună) perioadă În care se crează condiţii favorabile infecţiei cu mană.
Tn această zonă sunt necesare în jur de 3-10 tratamente În funcţie de
condiţiile c1imatice ale anului respectiv. Atacul de mană reduce producţia,
conţinutul În amidon şi duce la creşterea costurilor de producţie. Se
recomandă cultivarea soiurilor rezistente la boli şi adaptate zonei.
9. Tngheţurile de primăvară, mai ales când apar după o perioadă
mai caldă, găsesc plantele de cartof la începutul vieţii active, deci într-o
stare de sensibilitate, fapt pentru care se recomandă ca plantarea cartofului
să se facă după 5-10 aprilie la 500 m, respectiv 15-20 mai la peste 1000
m altitudine.
10. Terenurile din zona montană se Întind pe două subunităţi de
relief: platouri Înalte premontane şi montane care fac parte din zona
pedoclimatică a solurilor brune acide, cu climă rece ~i foarte umedă,
respectiv relief de podiş ce aparţine zonei solurilor brune argiloiluviale cu
climă moderat răcoroasă, umedă.
Relieful de podiş este unitatea cea mai joasă (560-700 m) şi se
caracterizeaza prin pante reduse (sub 1%), lipsa fragmentării verticale,
cu soiuri cu textura luto-nisipoasă.
Podişul premontan (700-1200 m) este reprezentat de soiuri brune,
luvice podzolite şi argiloiluviale slab moderate şi puternic pseudogleizate
cu textura luto-argiloasă, cu pante de 5% ~i nivelul apei freatice mai mic
de 3-5m. Pe vârfurile montane, eroziunea În timp a condus la apariţia
rocilor dure la suprafaţă şi deci a terenurilor improprii producţiei vegetale.
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11. Pentru ca solul să devină practicabil pentru cultura cartofului,
se recomandă măsuri antierozionale, ca terase, culturi cu benzi înierbate
pentru a preveni fenomenul de eroziune, aplicarea amendamentelor În
cantităţi de 3t1ha şi a îngrăşămintelor în următoarele cantităţi: 30-40 ti
ha gunoi de grajd; 80-90 kg/ha (s.a.) azotate;30-40 kg/ha (s.a.); fosfatice
50-60 kg/ha (s.a.) potasice, pentru neutralizarea pH-ului terenului.
12. Se desprinde deci, ca o concluzie generală că zona montană
a Judeţului Sibiu este foarte favorabilă pentru cultura cartofului, din
punct de vedere al condiţiilor climatlce: temperatură, umiditate, radiaţia
solară, durata de insolaţie din perioada de vegetaţie, ceea ce asigură
un ritm intens de acumulare a producţiei, substanţei uscate şi a
amidon ului, şi mai puţin favorabilă, datorită solurilor acide dominante,
a pericolului de brumă şi temperaturilor negative la Începutul şi sfârşitul
vegetaţiei.

Toate.acestea impun din partea cultivatorilor o atenţie deosebită,
În ceea ce priveşte alegerea optimă a epocii de plantare, structura
soiurilor, a tehnologiei de cultivare, organizarea operativă ŞI În flux a
proceselor de producţie - recoltare - depozitare - valorificare, pentru a
evita pierderile.
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Perspective ale culturii cartofului În zona

montană

a

judeţului Neamţ

Dr.ing. Pop Silaghi Vasile - Vicepreşedinte al EC.C.R.
După o lungă perioadă de tranziţie, În agricultura României se Întrevăd
primele jaloane solide de orientare strategică În contextul integrării
Europene. Ţara noastră se află În plin proces de negociere cu Comunitatea
Europeană a condiţiilor de aderare În toate domeniile vieţii economice ?i
sociale, ÎarÎn ceea ce ne prlve?te pe noi, agricultorii, fiecare produs agricol
este tratat separat?i special În funcţie de necesitatea pieţei europene?i de
condiţiile agrotehnice ?i tehnologice ale diferitelor areale de producţie
agricolă din România.
Este deosebit de important faptul că anul 2007 - previzibil a fi anul
aderării - să ne găsească Într-un stadiu avansat de organizare a producţiei
În aşa fel Încât, pe lângă faptul că vom evita importurile care oricum vor fi
mai scumpe, să reuşim să ne producem suficient, dar ?i rentabil, Întregul
necesar de alimente de bază. La fel de important este faptul că putem
beneficia de ajutoare financiare pentru organizarea producţiei tocmai de
la Comunitatea Europeană, care, trebuie să recunoaştem, este destul de
prudentă În stimularea agnculturii noastre, cunoscându-ne marele potenţial
agricol, un concurent imbatabil al marilor producători agricoli din Europa.
Se ştie că zona montană are un puternic potenţial de producţie
zootehnică, deficitară Însă la cultura plantelor alimentare de bază din cauza
condiţiilor pedoclimatice nefavorabile pentru majoritatea acestora.
Cartoful este, poate, singura cultură alimentară care poate să "urce"
la altitudini unde omul a avut curajul să-şi organizeze comunităţi sociale.
Zona montană a judeţului Neamţ dispune de câteva areale agricole
deosebit de favorabile culturii cartofului ŞI a? avea curajul să recunosc că
aceste zone depăşesc la unii indicatori condiţiile de cultură din zona
consacrată, aşa-zisa "zonă Închisă" Neamt de producere a cartofului pentru
sămânţă. Iată care sunt aceşti indicatori:
- precipitaţiile Înregistrate aici depăşesc nivelul precipitaţii lor din
zona consacrată, cunoscând faptul că pentru perioada de vegetaţie cartoful
are nevoie de 800 Iapă / m.p.
- temperaturile medii sunt mai scăzute având În vedere faptul că
temperaturile diurne mai mari de 25°C blochează procesul de tuberizare
şi, mai grav, determină degenerarea fiziologică a cartofului În perspectiva
folosirii acestuia ca material de plantat;
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şeptelul numeros din zona montană asigură cantităţi Însemnate
de gunoi de grajd-Îngrăşământ atât de necesar cartofului, atât pentru
nutriţie cât şi pentru Îmbunătaţirea indicilor de textură şi structură a solului,
pentru humificare, În perspectiva dezvoltării unei agriculturi biologice,
durabile;
- În zona montană, la altitudini mai mari de 500 m, densitatea
afidelor transmiţătoare de vi roze, boli atât de dăunătoare culturii cartofului,
începe să scadă, degenerarea diminuează, materialul biologic - sămânţa
de cartof produsă aici - este viguros şi se poate refolosi mai multi ani decât
În zona consacrată;
- condiţiile c1imatice de aici, În special temperatura şi umiditatea
din timpul verii sunt mai puţin favorabile dezvoltării manei cartofului şi a
gândacului din Colorado, iarÎngheţurile din timpul iernii distrug eventualii
agenţi patogeni din acest biotop montan.
Trebuie să mai luăm în considerare următoarele aspecte socioeconomice ale zonei:
- pe lângă asigurarea necesarului pentru hrana oamenilor, cartoful
poate să Înlocuiască furajele suculente din hrana animalelor, atât de
deficitare În zona montană;
- distanţele mari dintre aşezările montane şi centrele urbane sau
arealele agricole de unde se pot aproviziona cu alimente, determină costuri
semnificative; cultivarea cartofului atât pentru consum uman cât şi pentru
furaj Într-un sistem închis de producere, inclusiv al seminţei necesar propriu,
ar scuti locuitorii de aici de foarte multe deplasări şi cheltuieli aferente;
- cultura cartofului este un partener excelent În asolamentul montan; este foarte bună premergătoare pentru culturi furajere perene şi
valorificăideal ogorul desţelenit.
Conoscând faptul că raportul de multiplicare la cartof este de 1:5-6,
si că o producţie rezonabilă şi eficientă este de la 20 to/ha În sus,
presupunând că o aşezare rurală din zona montană de aproximativ 250 de
gospodării are nevoie de câte 2 tone de cartof, din care 500 kg pentru
consum uman şi 1500 kg pentru furaj, rezultă un total de 500 to care se
pot produce pe 25 ha. Pentru această suprafaţă este nevoie de o cantitate
de 100 to cartof sămânţă anual.
Prin organizarea şi implementarea unui sistem propriu, ştiinţific, de
producere a cartofului de consum şi de sămânţă În zona montană, cu un
efort financiar nesemnificativ, se poate asigura integral necesarul de cartof
amintit mai sus.
Astfel, dacă se cultivă anual În 2-3 gospodării de elită, În condiţii
tehnologice superioare, 1 ha de cartof din categoria biologică Bază (elită
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sau superelită}, se poate produce pentru anul următor sămânţă suficientă
certificată (Înmulţirea l-a) pentru 5 ha, iarÎn următorul an sămânţă certificată
(inmulţirea a II-a) pentru 25 ha, producţia obţinută acum se va folosi integral la consum. Investiţia_anuală ar fi de 3-3,5 to cartof sămânţă elită,
adică aproximativ 30-35 miI. Iei, sau, dacă vreţi, 120-140 mii lei de
gospodărie, ceea ce Înseamnă o deplasare dus - Întors cu autobuzul sau
cu trenul la primul centru urban.
Trebuie să se ştie că indiferent de mărimea materialului de plantat,
valoarea biologică a seminţei este aceeaşi. Este firesc să nu se folosească
tuberculi foarte mari - peste 60 mm În diametru - deoarece creşte
semnificativ norma de plantare şi, implicit. costul; folosirea tuberculilor
mici - sub 30 mm În diametru, cu densităţi mari (80-100 mii cuiburi/ha)
asigură un nivel de producţie similar seminţei standard (30-60 mm), dar cu
un cost de plantare mult mai mic.
Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România, Împreună cu Agenţia
Zonei Montane din cadrul M.A.PAM. lansează În această perioadă un
proiect de implementare a sistemului de producere a cartofului descris
mai sus. Judeţul Neamţ este primul judeţ din ţară care concretizează acest
proiect. Va fi nevoie, deSigur, ŞI de alte cunoştinţe tehnologice care, dacă
nu se vor aplica Întocmai, tot ce s-a discutat până acum poate să cadă În
derizoriu.
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Posibilităţi

de cooperare Între fermieri şi eooperative În vederea
folosirii eficiente a echipamentelor tehnice, practicarea
tehnologiilor moderne de producţie şi creşterea eficienţei
economice a profitului
Peteu Cristian, Oficiul Judetean de Consultanţă Agricolă Braşov

In anumite situaţii, colaborarea sau activitatea În comun a fermierilor
cooperativelor Îi poate ajuta să-şi rezolve problemele sau dificultăţile, În
special În domeniul procurării de inputun; În marketing-ulproduselor agricole
şi

şi

la

lucrările

agricole.

Avantajele se vor refleCta În realizarea de culturi mai profitabile, În
obţinerea de mai multe informaţii specializate despre tehnologiile de cultură
dar şi despre evoluţia pieţei şi pot beneficia de mai multe şi mai bune
servicii oferite de companii de specialitate. De asemenea, vor putea avea
acces la un management superior al culturilor. creşterii animalelor, de
economii de cheltuieli la aprovizionare, desfacere, achiziţionare/utilizare
de echipament agricol. In final toate acestea converg spre folosirea mal
eficientă a forţei de muncă.
Fermierii pot beneficia de modernizarea cunoştinţelor tehnice datorită
promovării noilor echipamente şi tehnologii de către furnizori, prin
cooperarea cu cooperativele agricole. De asemenea, fermierii mai pot
profita de servicii mai bune la livrare, transport, depozitare.
Prin punerea la dispoziţia fermierilor a maşinilor agricole, În care
sunt deficitari sau au capacităţi insuficiente de lucru, se asigură un flux
tehnologic continuu, de Înalta performanţă, cu urmări pozitive asupra
producţiei şi eficienţei economice.

Cooperativele ofertante sau producătorii agricoli ofertanţi de maşini
şi echipamente mecanice au avantajul de a avea un grad ridicat de utilizare

a echipamentelor proprii, beneficiază de creşterea specializării forţei de
muncă dar şi de creşterea profitului propriu.
Avantajele producătorilor agricoli solicitanţi se referă la:
- economii de capital pentru procurarea de echipamente şi
disponibilizarea acestuia pentru alte investiţii;
- diversificarea şi lărgirea gamei de servicii mecanice primite;
- calitatea sporită a lucrărilor agricole, datorită atât maşinilor cât şi
contribuţiei operatorilor specializaţi;
efectuarea lucrărilor În I la timp optim;
- costuri de operare mai scăzute:
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- contribuţie la creşterea producţiei şi a profitului;
- alternativa la eventuale indisponibilităţi ale propriilor maşini
(defecţiuni, absenţa mecanicului etc.).
'
In practicarea tehnologiilor moderne, unul din factorii esenţiali ai
producţiei este solul. Toate acţiunile pe care omul le realizează asupra
solului trebuie să tindă către acelaşi rezultat final- PĂSTRAREA SAU
RIDICAREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE A SOLULUI.
Tocmai de aici reiese una din cerinţele de bază ale unei tehnologii
cadru, modernă, de cultură a plantelor - aso/amentuf, care este mereu
actuală şi din punct de vedere al folosirii eficiente a energiei şi care poate
fi aplicată numai prin lucrarea pământului într-o formă de asociere.
De asemenea, nu se pot aplica tehnologii moderne de cultură a
plantelor pe suprafeţe mici, fără asistenţă tehnică de specialitate. Din cauza
lipsei de cunoaştere a cerinţelor plantei, solului, se comit În aceste condiţii
greşeli În administrarea Îngrăşămintelor şi a tuturor pesticidelor, greşeli
provenite din normarea incorectă a dozelor, alături de aplicarea lor
neuniformă pe teren datorită nejalonării acestuia, dar şi datorită reglajului
necorespunzător al maşinilor agricole ŞI a uzurii lor. Toate aceste abateri
de la tehnologie duc la dereglarea nutriţiei plante/or, eficienţa scăzută a
tratamentelor chimice asupra bolilor, dăunători lor şi burulenilor sau chiar
stări de fitotoxicitate pentru plante, cu repercursiuni negative şi asupra
sănătăţii omului si animalelor.
Dimensiunile relativ mici ale terenurilor agricole pe care le deţin
fermierii, dar mai ales numărul mare al acestora, ridică numeroase probleme
de organizare, consolidare şi funcţionare a activităţii pe principiile economiei
de piaţă.
Cadrul general al funcţionării activităţilor acestora pe baze
concurenţiale trebuie consolidat prin măsuri tehnico-organizatorice şi
economice, pentru ca fermierii să se bucure de obţinerea de profit.
In perspectivă, creşterea competivităţii actualelor forme de cooperare
din agricultură, extinderea şi diversificarea lor, necesită un management
adecvat.
Dintre elementele primare ale organizării pe criterii tehnice şi
economice a colaborării între fermieri şi cooperative se pot enumera:
- organizarea teritoriului şi asolamentelor pentru valorificarea
resurselor financiare În noile structuri şi dimensiuni teritoriale;
- valorificarea şi gospodărirea cu eficienţă a tuturor terenurilor, În
corelare cu dotarea tehnică, pentru folosirea integrată a potenţialului
productiv al pământului;
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- asigurarea stabilităţii teritoriale a unitătilor agricole prin gruparea
terenurilor în cadrul unor perimetre economice şi în trupuri compacte (prin
comasări de terenuri, rectificări de hotare, înlăturarea parcelării);
- aplicarea structurilor de producţie definite prin lucrările de zonare
a producţiei agricole, care să asigure folos~rea intensivă a pământului şi
utilizarea raţională a celorlalte mijloace de producţie;
- am~lasarea şi dimensionarea categoriilor de folosiţă subordonate
cerillţelor economice.
încadrarea în prevederile de urbanism şi amenajare a teritoriului
stabilite la nivel naţional;
- corelarea organizării teritoriului cu schemele de amenajare a
bazinelor hidrografice şi cu programele de protejare a mediului;
- corelarea organizărri tE!ritoriului cu amenajările de îmbunătăţiri
funciare (combaterea eroziuni.i, desecări, irigaţii);
- amplasarea şi delimitarea optimă a subunităţilor (ferme, sectoare,
asolamente) pe criterii economice, tehnice si tehnologice;
- evaluarea (bonitarea)calităţii terenurilor pe sole, ca bază pentru
stabilirea nivelurilor de productie şi venitului net cadastral, ca şi pentru
fundamentarea economică a ImpozituluI agricol.
Complexitatea problemelor de organizare a cooperativelor şi
colaborarea fermierilor cu acestea, impune necesitatea corelării cu zonarea
producţiei agricole la nivelul fiecarei localităţi.
Formele de cooperare a agricultorilor proprietari de terenuri dau
rezultate În condiţii de Înzestrare tehnico - materială bună şi de practicare
a unui management ştiinţific.
Dezvoltarea modernă a agriculturii este d@pendentă de organizarecomponenta principală a managementului - care presupune conectarea
fluxurilor şi fazelor proceselor de producere şi desfacere a alimentelor până
la consumul final. In acest traseu deosebit de lung este foarte important
segmentul mecanizării şi al folosirii în general a echipamentelor tehnice,
fără de care nu se poate concepe practicarea nici unei tehnologii moderne
de cultură a plantelor sau de creştere a animalelor şi deci implicit nu se
poate obţine nici un ţel de creştere a eficienţei economice.
La fel de importante sunt şi domeniile de aprovizionare cu resurse,
depozitării produselor agricole,' preluării şi prelucrării, comercializării,
creditării şi asigurării contra riscurilor, repreZentând modalităţi de organizare
care permit integrarea agriculturii în exigenţele pieţei concurenţiale şi fac
agricultura românească competitivă pe planeuropean.
1 -
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Politica agricolă comună (PAC) şi influenţa ei asupra
agriculturii noastre În perspectiva aderării României la Uniunea
Europeană

Dr. ing. Ioan GHERMAN, ICDCSZ -

Braşov

Uniunea Europeană (UE) este o comunitate de 15 state europene
independente, reunite În jurul unor valori politice. economice, culturale şi
sociale comune. În prezent din UE fac parte următoarele ţări: Austria,
Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Irlanda,
Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Spania, Suedia şi Portugalia.
În urma finalizării negocierilor de aderare s-a hotărât admiterea În
Uniunea Europeană Începând cu data de 1 mai 2004 a primului val de 10
state: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia,
Slovenia şi Ungaria. România şi Bulgaria trebuie să Încheie discutarea
dosarelor de aderare până În octombrie 2004 şi vor putea fi admise de la
1 ianuarie 2007.
Aderarea la UE a ţării noastre ar aduce populaţiei următoarele
avantaje:
- Îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii;
- protecţie socială mai bună;
- dreptul de a călători şi de a se stabili În viitor În orice stat membru;
- condiţii optime În sistemul de Îngrijire a sănătăţii.
Politica Agricolă Comună (PAC) este prima politică integrată la nivel
european, fiind fondată În 1962, ea având următoarele obiective:
- Creşterea productivităţii În agricultură;
- Nivel de viaţă echitabil pentru populaţia agricolă;
- Stabilizarea pieţelor;
- Garantarea securităţii În aprovizionare;
- Preţuri rezonabile.
PAC a permis menţinerea agriculturii În regiunile europene
defavorizate şi să se dezvolte şi să Înregistreze creşteri mari ale productivităţii
În majoritatea ţărilor membre. Ca urmare a acestei politici, exploataţiile
agricole au devenit mai mari şi mai moderne şi au permis extinderea
industriilor alimentare. Urmare a acestei politici, UE a devenit al doilea
exportator mondial de produse agricole.
PAC a avut un efect pozitiv şi asupra consumatorilor prin creşterea
calităţii produselor, a siguranţei alimentare şi a unei mai mari stabilităţi a
preţurilor. În prezent cheltuielile alimentare la nivelul unei familii europene
reprezintă numai 15% din totalul cheltuielilor.
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In 1992 se realizează o reformă a PAC, care constă În esenţă În
trecerea de la un sistem bazat pe preţuri, la un sprijin al veniturilor
exploataţiilorbazat atât pe preţuri cât şi pe ajutoare directe pentru fermieri
urmărindu-se realizarea următoarelor obiective:
- asigurarea competitivităţii agriculturii europene pe plan mondial, prin:
- apropierea de preţurile mondiale;
- menţinerea UE În rândul producătorilor şi exportatori lor de produse
agricole, prin creşterea competitivităţii fermierilor săi pe pieţele interne
cât şi pe pieţe de export;
- temperarea creşterii producţiilor agricole şi a cheltuielilor bugetare,
prin reducerea producţiei agricole până la nivelul cererii de piaţă, prin
reducerea preţurilor garantate şi scoaterea din cultură a unor terenuri
arabile;
- Îmbunătăţirea conservării mediului;
- concentrarea şi dirijarea ajutorului comunitar pentru susţinerea
veniturilor acelor fermieri care au cea mai mare nevoie de acesta;
- Încurajarea agricultorilor să nu-şi abandoneze terenurile şi să nu
părăsească mediul rural.
Prin aplicarea acestei reforme PAC s-au realizat În mare parte
obiectivele propuse, astfel că un nou set de măsuri de reformă PAC a fost
propus prin Agenda 2000 a Comisiei Europene pentru Agricultură, care
are următoarele obiective pnncipale:
- Stabilirea unui cadru financiar pentru perioada 2000-2006 care
va asigura:
- stabilizarea cheltuielilor PAC
- ajutoare pentru preaderarea ţărilor candidate;
- dezvoltarea rurală;
- facilitarea lărgirii UE;
- pregătirea negocierilor cu OMC;
- multifuncţionalitatea agriculturii.
Prin agenda 2000 s-au adoptat măsuri care impun:
- reducerea susţinerii agricole pe o perioadă de 6 ani;
- protecţia la importurile de produse agricole numai pe bază de
taxe vamale;
- reducerea restituţii lor la export şi a exporturilor subvenţionate.
Prin aplicarea noilor măsuri, preţurile garantate la produsele agricole
se reduc cu 15% la cereale şi produse lactate şi cu 20% la carnea de
bovine.
Pentru compensarea pierderilor de venit rezultate din măsurile luate,
agricultorii primesc compensaţii sub formă de plăţi directe la ha sau pe
animal din fermă.
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Pentru acordarea plăţilor compensatorii se stabilesc suprafeţele
eligibile pentru acestea În fiecare regiune. De ex. pentru stabilirea plăţilor
compensatorii pentru un ha cultivat cu cereale, se Înmulţeşte suma de
bază/tonă cu producţia medie/ha obţinută În acea regiune. Tn ţările UE
sunt utilizate două tipuri de plăţi compensatoriî:
- plăţi În regim general, cu scoaterea din cultură a unor suprafeţe
(maximum 17,5% din suprafaţă anual);
- plăţi În regim simplificaUără scoaterea din cultură; de acestea
beneficiind fermierii a căror producţie totală nu depăşeşte 92 t cereale/
fermă.

Tn prezent În UE a apărut o idee nouă "Decupla rea subvenţiilor",
care vrea să sublinieze faptul că alocarea banilor pentru susţinerea
agriculturii va lua mai multe direcţii. Un alt cuvânt tot mai mult utilizat de
D-I Fischler - comisarul european pentru agricultură - este modulare ŞI
care este În legătură cu decuplarea subvenţiilor. Modularea presupune
supleţea cu care vor fi cheltuiţi banii comunitari, direcţionaţi agriculturii,
preferându-se (aşa cum s-a recomandat şi României) să fie alese cu atenţie
priorităţile şi banii să fie folosiţi mai ales acolo unde se rezolvă eficient
cele trei probleme mari:
- productivitatea
- protecţia mediului
- problemele sociale
Tn prezent, se constată În ţările UE o creştere a forţei de concurenţă
a fermierilor (prin concurenţă se Înţelege un indice mixt: productivitate x
calitate) care va duce la o reducere a subvenţiilor.
Ultimele ţări aderente la UE (Între care va fi şi ţara noastră) vor primi
subvenţii numai la nivelul a 25% din valoarea cheltuielilor de producţie
faţă de 40% cât primesc fermierii din actualele state membre.
Se discută În prezent şi necesitatea unor programe suplimentare
de finanţare mai ales În regiunile mai defavorizate. Reprezentanţii noştri
la tratativele de aderare au ridicat această problemă pentru zonele
monta ne.
Uniunea Europeană este o mare putere economică şi comercială
şi cea mai mare piaţă solvabilă din lume. Extinderea spre Est a UE este
o opţiune economică de mari proporţii, care va crea o nouă arhitectură
europeană şi mai multă stabilitate economică şi politică.
Ţara noastră ca şi o parte din ţările din Estul şi Centrul Europei
care candidează la aderarea la UE se confruntă cu trei categorii de
dificultăţi:
Il

pieţii
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Existenţa

interne;

unor structuri agricole neperformante

şi

reducerea

•

Lipsa capitalului necesar modernizării agricole şi rurale şi a

facilităţilor bancare care ar putea asigura accesul producătorilor agricoli la
investiţii;

•

Lipsa unor structuri de organizare adecvate avalului agriculturii

(reţea de preluare, procesare şi desfacere a produselor agricole primare).

Mediul rural la noi este puternic dependent de agricultură, al cărei
grad de Înzestrare tehnică este scăzut. Lipsesc infrastructurile moderne,
transporturile şi comunicaţiile se desfăşoară cu dificultate. iar accesul
populaţiei rurale la servicii şi la şcoală este Încă limitat. Serviciile sociale
sunt precare iar şomajul face presiuni şi determină migrarea populaţiei
active tinere către alte ţări pentru găsirea locurilor de muncă.
Agricultura noastră ca şi cea a majorităţii ţărilor aflate În curs de
aderare are nevoie de mari investiţii pentru modernizarea şi restructurarea
producţiei agricole şi a sectoarelor de procesare şi desfacere a acesteia.
Noi avem nevoie de noi politici agricole care să asigure ajustarea
structurilor de proprietate şi organizarea economică la cerinţele unei pieţe
disciplinate şi funcţionale pentru a ne apropia de structurile existente În
UE, al cărei membru aspirăm să devenim Într-un timp extrem de scurt.
Dintre priorităţile etapei 2000-2006 ale Agendei 2000, pentru
agricultura noastră mai favorabile sunt următoarele:
• Investiţii În exploataţii agricole În vederea modernizării
• Dezvoltarea sectoarelor de transformare şi comercializare a
produselor agricole
• Ameliorarea controalelor fitosanitare şi veterinare
• Promovarea şi diversificarea activităţilor economice În zonele rurale
Principalele instrumente de asistenţă ale UE. pentru ţările candidate
la aderare sunt:
- Programul PHARE. introdus În anul 1990, sl;lsţine (prin sprijin
financiar nerambursabil) procesul de restructurare economică şi consolidarea
democraţiei şi promovează integrarea În UE a ţărilor care doresc să facă
parte din această organizaţie.
- Programul ISPA (pentru finanţarea investiţiilor În transporturi şi
protecţia mediului)
- Programul SAPARD (Program pentru Asistenţă Specială acordată
Agriculturii şi Sectorului de Dezvoltare Rurală)
- Credite BERD t Banca Mondială - prin care se facilitează
cofinanţarea proiectelor care fac parte din priorităţile procesului de
preaderare.
Programul SAPARD este principalul instrument prin care UE sprijină
procesul de preaderare a României la structurile europene În do~~1
agriculturii şi dezvoltării rurale.
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Planul Naţional pentru Agricultură ?i Dezvoltare Rurală (PNADR)
Întocmit de autorităţile române, este programul aprobat de Comisia
Europeană pe 12 decembrie 2001 în baza căruia se implementează
programul SAPARD În România.
Acordul Multianual de Finanţare 2000-2006, semnat pe 2 februarie
2001 între Guvernul României ?i Comisia Europeană, este documentul
oficial prin care se decide acordarea unei contribuţii financiare
nerambursabile României în valoare totală de 1.072 milioane EURO,(cca.
150 milioane EURO/an) pentru perioada 2000-2006, pentru implementarea
programului SAPARD.
Asistenţa financiară va fi acordată în special pentru sprijinirea
investiţiilor şi a altor tipuri de activitate din următoarele domenii:
- investiţii în infrastructurile rurale (drumuri, poduri, alimentare cu
apă, canalizare);
- îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi
piscicole;
- investiţii în exploataţii agricole;
- dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din spaţiul rural, care ;5ă genereze activităţi multiple ŞI venitun alternative;
- îmbunătăţirea pregătirii profesionale
- îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlulUI de calitate.
sanitar-veterinar şi fitosanitar penţru asigurarea protecţiei consumatorului;
- înfiinţarea grupurilor de producători;
- înfiinţarea serviciilor de management al fermei;
- îmbunătăţiri funciare, reorganizarea terenurilor agricole;
- administrarea resurselor de apă pentru agricultură şi silvicultură etc.
Finanţarea proiectelor SAPARD se va face în proporţie de 75% din
fonduri comunitare şi 25% contribuţie de la bugetul naţional.
Modalităţile de finanţare, se vor aplica în funcţie de natura proiectului,
astfel:
- dacă proiectul este generator de venituri (cazul proiectelor
promovate de sectorul privat), fondurile publice pot acoperi până la 50%
din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului
- dacă proiectul nu este generator de venituri (cazul proiectelor
promovate de sectorul public pentru îmbunătăţirea alimentării cu apă, a
canalizării şi drumurilor în mediul rural), fondurile publice pot acoperi integral
cheltuielile eligibile ale proiectului.
Programul SAPARD nu reprezintă el singur soluţia pentru toate
problemele agriculturii din România, dar va aduce un sprijin semnificativ
eforturilor ţării pentru pregătirea mediului său rural şi agricol pentru aderarea
la UE. Acest program se constituie si ca un exerciţiu de cooperare între
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autorităţile româneşti şi serviciile Comisiei Europene, pentru a pregăti

România pentru gestionarea unor finanţări mult mai mari ce vor veni după
aderare, prin Fondurile Structurale ale UE.
Din momentul aderării ţării la UE, fondurile de preaderare (PHARE,
ISPA, SAPARD), Îşi Încetează activitatea la noi În ţară şi toate finanţările
ulterioare se vor derula prin fondurile structurale care sunt comune pentru
toate ţările membre ale UE.
Pentru realizarea aderării noastre la UE, se va acorda prioritate şi
armonizării legislative dintre legislaţia noastră şi cea comunitară (acquis-ul
comunitar) În următoarele domenii:
- calitatea produselor;
- standardele sanitar-veterinare;
- protecţia mediului;
- menţinerea pelsajelor naturale.
Alinierea politicilor agricole ale României la PAC este un proces dificil
şi complex, având În vedere multitudinea reglementărilor comunitare În
domeniul agricol. Acquis-ul comunitar În domeniul agricol deţine peste
50% din totalul legislaţiei UE.
Prin adoptarea PAC şi a acquis-ului comunitar România obţine
următoarele avantaje:
- accesul la instrumentele de preaderare finanţate de UE prin
programele PHARE şi SAPARD;
- obţinerea după aderare, de resurse financiare de la Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) şi alte fonduri structurale,
pentru acordarea de ajutoare producătorilor agricoli;
- accesul nerestricţionat al produselor agricole româneşti la piaţa
comunitară;

-

accesul preferenţial al produselor agroalimentare româneşti la
cu care UE are sau va avea Încheiate acorduri de tip

pieţele ţărilor terţe

preferenţial;

-

promovarea ca membru al UE, a intereselor României În negOcierile
privind sectorul agroalimentar.
Prin aderarea la UE şi adoptarea PAC putem avea şi următoarele
dezavantaje şi costuri:
- reducerea producţiei autohtone la unele produse agricole, datorate
suprimării taxelor vamale la importul de produse alimentare din UE, În
situaţia În care sectorul respectiv nu e pregătit să facă faţă concurenţei de
internaţionale

piaţă unică;

-

pierderea statutului de ţară În curs de dezvoltare la Organizaţia
a Comerţului şi la ONU;

Mondială
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- costurile de participare naţională la finanţarea PAC, prin contribuţii
la bugetul comunitar.
Negocierile de extindere În agricultură sunt dificile pentru toate statele
candidate, ele prezintă elemente cheie referitoare la plăţile compensatorii
directe solicitate UE de către ţările candidate. Majoritatea ţărilor candidate cer cote de producţie ce depăşesc nivelurile lor actuale sau producţia
potenţială. UE cere ca aceste cote de producţie solicitate să fie calculate
pe baza nivelurilor de producţie Înregistrate În ultimii 5 ani.
Tn cadrul acestor negocieri de extindere, ţările candidate pot solicita
perioade de tranziţie În cazuri excepţionale:
- aderarea să aibă loc chiar dacă acquis-ul nu este aplicat În
Întregime În anumite domenii;
- pentru evitarea producerii unor decalaje economice În anumite
sectoare;
- perioadele de tranziţie nu implică modificări ale politicilor de bază
ale Uniunii În domeniu şi nu produc perturbarea semnificativă a concurenţei.
Tn contextul extinderii Uniunii Europene se anticipează şi un impact
asupra celor 15 state membre, prin apariţia unei concurenţe a mărfurilor
cu cost mai redus din ţările Est şi Central Europene şi un proces intens de
migrare a forţei de muncă spre statele membre actuale, care va
dezechilibra piaţa muncii În aceste ţări.
Discrepanţele de preţ la produsele agricole vor fi justificate În cea
mai mare parte de diferenţele de calitate ale acestora.
La lapte şi zahăr unde sunt diferenţe mai mari de preţ Între ţările
candidate şi ţările membre, conform noilor politici PAC, producţia În ţările
candidate va fi limitată prin cote care să asigure consumul intern fără
disponibilităţi pentru export.
Pieţele de produse agricole din UE şi ţările candidate sunt deja Întrun proces de integrare. Astfel conform "Acordului dublu zero" România
poate exporta În UE 89% mărfuri cu taxe vamale zero sau reduse, iar
43% din exporturile de produse agricole ale statelor membre UE pot intra
pe piaţa românească În condiţii similare.
Ţările candidate trebuie să demonstreze că până la aderare posedă
capacitatea administrativă pentru aplicarea acquis-ului şi să realizeze
conformitatea la cerinţele UE referitoare la siguranţa alimentară şi protecţia
consumatorilor.
Principalele Întrebări la care trebuie să răspundă ţările candidate
inclusiv România sunt:
- se va prăbuşi agricultura şi zonele rurale sub presiunea pieţii unice?
- se vor Înregistra creşteri semnificative ale preţurilor pentru
consumatori În urma aderării şi aplicării politicii PAC?
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La noi În ţară culturile agricole care pot beneficia de susţinere după
aderarea la UE sunt:
- Cerealele
- Oleaginoasele
- teguminoasele
- Plantele textile
Ce ne apropie ŞI ce ne desparte de agricultura UE
Tn ţara noastră agricultura este un sector mai important decât În cele
15 state membre ale UE, În raport cu forţa de muncă implicată În agricultură
şi cu ponderea ei În PIB.
Tn România, ponderea agriculturii În PIB este de cca. 11,4% şi o
populaţie activă În agricultură de cca. 40%, În timp ce În UE ponderea
agriculturii În PIB este de cca. 2,5% iar a populaţiei active de 4,7%.
România are un potenţial productiv mare şi va contribui la lărgirea
agriculturii UE cu o suprafaţă agricolă de 14,8 milioane ha din care 9,7
milioane ha arabil, şi cu un şeptel de cca. 20 milioane capete. Din
nefericire, parametrii productivi la principalele culturi şi În zootehnie sunt
net inferiori celor din ţările UE, În schimb noi avem 5,2 milioane persoane
ocupate În agricultură comparativ cu 7 milioane persoane ocupate În
agricultură În toate cele 15 ţări membre UE. Populaţia noastră din
agricultură constituie un mare handicap din cauza gradului Înaintat de
Îmbătrânire şi a sărăciei În care se zbate. Potrivit recomandărilor UE, Întro primă etapă, cel puţin jumătate din ţărani vor trebui să-şi vândă
pământul, astfel ca În anul 2010, populaţia ocupată În agricultura
românească să se reducă la cel mult un milion de persoane.
Un alt mare handicap ÎI constituie producţiile medii/ha obţinute În ţara
noastră În ultimii 3 ani la majoritatea culturilor agricole, care sunt cu 5060% mai mici ca cele obţinute În ţările UE. De ex. Ia grâu noi am realizat În
medie 2700 kg/ha, iar Franţa 6.896 kg/ha, la porumb noi am realizat o
producţie medie de 3.000 kglha iar Franţa 8.382 kglha, la cartofi noi am
realizat 12.600kg/ha, iar Franţa 37.140 kglha etc. Probleme mari avem şi În
zootehnie, acest sector nereuşind În ultimii ani să acopere cererile de consum
ale populaţiei la carne, lapte şi ouă. Balanţa comercială cu produse
agroalimentare a României cu UE este În prezent deficitară şi acest deficit
se va accentua şi mai mult după aderare când se vor elimina complet taxele
vamale, dacă nu se produce un reviriment rapid În politicile noastre agrare.
Tn cadrul UE, dimensiunile medii a unei exploataţii agricole variază
mult În funcţie de fiecare ţară, de la minim 4,5 ha În Grecia, la 30 ha În
Germania, 36 ha În Franţa, 38 ha În Danemarca şi 68 ha În Marea Britanie.
Tn medie pe UE o exploataţie are 28 ha, iar În ţara noastră 2,7 ha. Tn
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România cele 9,5 milioane ha teren arabil sunt fărâmiţate În cca. 40
milioane de parcele, făcând aproape imposibilă aplicarea unor tehnologii
agricole moderne.
Soluţiile urgente care vor trebui adoptate pentru a face agricultura
noastră competitivă cu a celorlalte ţări europene dezvoltate trebuie să
acorde o mare atenţie Încurajării tendinţei de a crea exploataţii mai mari,
viabile. Crearea acestor exploataţii se poate realiza prin:
- crearea de cooperative de producţie agricolă (prin libera asociere
a micilor proprietari);
- arendarea de teren agricol;
- achiziţionarea de teren de către persoane private sau societăţi
comerciale;
- concesionarea terenurilor.
Pretutindeni În lume, subvenţiile agricole au ca scop fundamental
sprijinirea fermierilor pentru a spori producţia agricolă şi de a asigura acestora
condiţii de viaţă decente. Sumele acordate sub diferite forme agricultorilor
pentru subvenţionarea producţiei agricole diferă mult pe plan mondial,
ponderea subvenţiei din totalul cheltuielilor de producţie fiind de 78% În
Elveţia, 76 % În Norvegia, 60% În Japonia, 39% În UE, 36 % În Canada,
30% În SUA şi 4 % În România. Susţinerea financiară a agriculturii româneşti
la nivelul anului 2003 Însumează cca. 500 milioane EURO, adică de două
ori mai puţin decât subvenţionează Franţa Într-o singură zi. Spre deosebire
de noi care suntem obligaţi să subvenţionăm importurile de produse
alimentare şi efectul productiv al subvenţiilor este nesemnificativ, Franţa
Îşi recuperează toate subvenţiile din exporturile masive de produse
alimentare.
În anul 2003, În agricultura României s-au acordat subvenţii pentru:
- utilizarea seminţei certificate la grâu, porumb, sfeclă de zahăr,
cartofi, floarea soarelui;
- Întreţinere şi reparaţii la sistemele de irigaţii;
- achiziţionarea de utilaje agricole;
- ajutor social pentru achiziţionarea de Îngrăşăminte chimice;
- prime pentru producţia marfă vândută (Ia grâu, sfeclă de zahăr,
floarea soarelui, soia, in şi cânepă, legume de seră);
- s-a acordat un sprijin de 1 milion de lei Iha la producătorii agricoli
(proprietari a maxim 5 ha), care Înfiinţează culturi de toamnă;
- prime pentru producţia de lapte, carne şi subvenţii pentru creşterea
efectivelor la taurine, porcine, ovine;
- sunt subvenţionate unele acţiuni sanitar veterinare.
Din nefericire, aceste subvenţii În valoare de peste 26.000 miliarde
lei În anul 2003 au un efect economic foarte redus.
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România va fi obligată după aderare să-şi modifice actualul sistem
de acordare a subvenţiilor şi să-I respecte pe cel din UE. Astfel, după
aderare, producătorii de cartofi, de soia şi crescătorii de porci şi
păsări nu vor mai beneficia de nici un fel de susţinere financiară de la
buget.
Negocierile de aderare la capitolul 7 Agricultura au Început În
octombrie 2003 şi se preconizează să se termine În octombrie 2004. S-au
Înfiinţat primele instituţii cu caracter european:
- Agenţia Română pentru Securitatea Alimentară care are ca sarcină
ridicarea calităţii produselor agroalimentare româneşti la standardele UE.
- Agenţia de plăţi şi intervenţii
- Compania de pescuit
După aderare, România (conform unor estimări optimiste) poate atrage
fonduri de 4 ori mai mari decât actualele subvenţii şi ajutoare financiare
din sectorul agricol. Finanţarea din fonduri comunitare are un scop precis:
- creşterea productivităţii şi a eficienţei În agricultură; orice risipă de
fonduri poate atrage după sine suspendarea ajutorului financiar şi chiar
restituirea banilor Încasaţi.
Pentru Dosarul agricol, partea cea mai grea a negocierilor o constituie
ajustarea tehnică şi economică a sectorului productiv, decalajele faţă de
ţările membre UE constituie cea mai delicată problemă. În cei 3 ani care
ne mai despart de data aderării trebuie ca În agricultura românească să
crească mult producţiile la ha şi producţiile totale la produsele contingentate
pentru a putea negocia de pe poziţii favorabile cotele de producţie la
aceste produse. Printre produsele contingentate se află cerealele, floarea
soarelui, sfecla de zahăr, leguminoasele. plantele textile, unele sortimente
de legume şi fructe, vinul. produsele lactate. carnea de vită şi de ovine.
Negociatorii noştri vor Încerca să obţină cote cât mai mari la produsele la
care avem siguranţa că le vom obţine şi se Încearcă promovarea cât mai
multor investiţii În domeniul dezvoltării rurale prin cele 3 fonduri de
preaderare (PHARE, ISPA şi SAPARD).
Până În prezent la Dosarul agncol s-au efectuat numai consultări
tehnice; raportul comisari lor privind acest dosar va fi dezbătut În luna martie
2004 În cadrul Comisiei Europene, după care se va redacta poziţia Comisiei
faţă de documentul nostru de aderare. După difuzarea acestui document
vor urma negocierile finale În cadrul cărora se vor stabili cotele de producţie
şi volumul fondurilor comunitare ce vor fi alocate pentru sprijinirea
agriculturii româneşti.
Conform documentului de poziţie Înaintat, România va solicita o
perioadă de tranziţie de 3-5 ani, pentru ca unităţile din sectorul alimentar
să se poată alinia la standardele de calitate ale UE.
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Asociere şi cooperare În

agricultură

Dr.ing. Doroga Vasile - Preşedinte,
UnÎunea Producătorilor Agricoli pt. mun. Bucureşti şi jud. Ilfov
Ţara noastră deţine În momentul de faţă În spaţiul rural circa 48%
din populaţie şi 64% din fondul funciar. În spaţiul rural se desfăşoară
activitatea a peste 3 milioane de persoane din populaţia activă În circa
12000 de localităţi rurale amplasate pe Întreg teritoriul României. Din
totalul populaţiei ocupate În toate domeniile vieţii economico-sociale,
ponderea populaţiei din agricultură este de circa 35%. Din acest punct
de vedere, ţara noastră este una din cele mai "rurale" ţări din Uniunea
Europeană.

Populaţia ocupată

În agricultură manifestă, ca şi În alte ţări, o

tendinţă de Îmbătrânire, persoanele În vârstă de peste 65 de ani

reprezentând peste 22%.
Spre deosebire de ţările din Uniuna Europeană, ponderea femeilor
ocupate În agricultura noastră este mult mai mare, depăşind pe cea a
bărbaţilor.

După

cum reiese din ultimul recensământ, din populaţia ocupată În

agricultură, numai 44% este populaţie activă, restul de 56% fiind
populaţie inactivă. Dacă popluaţia rurală activă este În general În grupele
de vârstă de 25-50 de ani, populaţia inactivă are următoarea structură:
- Elevi - studenţi
24%
- Pensionari
36%
- Persoane casnice
18%
22 % (persoane Întreţinute)
- Alte situaţii
Veniturile producătorilor agricoli se situează sub nivelul altor grupuri
socio-profesionale şi au aproximativ următoarele surse: - 75% din activităţi
agricole, 5% salarii, 11 % activităţi neagricole şi cca. 9% prestaţii sociale.
Dimensiunea medie a gospodăriei ţărăneşti este În prezent de 2,50
ha teren agricol şi aceste gospodării deţin astăzi ponderea principală În
agricultura românească, respectiv 44,5% din suprafaţa agricolă a ţării.
Trebuie menţionat faptul că această suprafaţă medie a gospodăriei
ţărăneşti diferă destul de mult de la o zonă la alta, fiind dispersate În 56 parcele sub 1 ha, dominând parcelele de 1500-2000 mp, late de 3-5 m
şi lungi de 300-400 m, formându-se multe laturi şi drumuri ce scot din
suprafaţa cultivată Între 5 şi 10%.
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Pe multe din aceste parcele nu se pot efectua lucrări cu maşini
agricole, fiind de cele mai multe ori expuse eroziunii de adâncime şi
chiar scoase definitiv din circuitul agricol.
Dintre proprietarii rezultaţi prin aplicarea Legii 18/1991, aprox. 1/3
sunt orăşeni, urmaşi ai foştilor proprietari, iar 1/3 sunt În vârstă de peste
65 de ani, lipsiţi de mijloace de producţie ŞI capital; neavând nici credite
cu dobândă scăzută şi nici alte resurse, nu pot folosi tehnologii moderne,
iar producţiile sunt mici şi ineficiente economic. În timp ce agricultura
ţării noastre are o astfel de situaţie, În ţările din Uniunea Europeană se
Înregistrează o creştere a dimensiunilor exploataţiilor agricole ajungând
la mărimi Între 20 şi 100 ha. În acest ritm, ţărilor dezvoltate le-au trebuit
40 de ani pentru a ajunge de la o mărime a expolataţiei de 10-18 ha la
expolataţii de 50-100 ha.
Urmând acelaşi proces, În ţara noastră, pentru a se ajunge la astfel
de dimensiuni pornind de la 2,5 ha pe expolataţie, ar trebui să treacă
100 de ani.
De aceea, se pune cu tărie problema găsirii celor mai adecvate căi
de creştere la dimeniuni optime, moderne, a expolataţiilor agricole.
Cooperarea În producţie a membrilor reprezită de asemenea o
cerinţă majoră.

După revoluţie

nu s-a reuşit să se stabilească un ansamblu de legături
reciproce de producţie, de muncă, de comercializare etc. Între producătorii
din aceeaşi zonă sau din zone apropiate pentru a se realiza unele produse
sau activităţi În comun, În condiţii de profitabilitate reciproc avantajoase.
Aceste forme de cooperări există În majoritatea ţărilor europene
dezvoltate, pe când la noi este aproape inexistentă, lipsind cooperativele
de prestări servicii, de aprovizionare şi desfacere etc. În prezent, la noi,
asocierea este forma dominantă de sporire a dimensiunilor exploataţiilor
agricole ca alternativă viabilă la fărâmiţarea excesivă a proprietăţii asupra
pământului şi la incapacitatea gospodăriilor ţărăneşti de a face faţă
cheltuielilor de producţie pe cont propriu.
Se preconizează că şi În România se va realiza dezvoltarea
exploataţiei prin cumpărarea de teren cu păstrarea caracterului familial.
Prin asociere şi prin dezvoltarea exploataţiilor individuale se realizează
o nouă structură a exploataţiilor agricole, apropiindu-se de situaţia din
ţările Uniunii Europene.
Astfel, pentru Îmbunătăţirea structurii agrare sunt necesare măsuri
de reducere a exploataţiilor mici de subzistenţă şi crearea de exploataţii
viabile de 20~50 ha şi exploataţii performante de 300-1500 ha echipate
şi conduse la nivelul ţărilor Uniunii Europene. Astfel. În următorii 10 ani,
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formele fami"liale de 30 de ha În medie, asociaţiile ~i societăţile agricole
reorganizate ~i echipate la nivelul tehnicii moderne vor ocupa 59,5% din
suprafaţa agricolă ~i 74% din arabil, fiind exploataţii performante.
Gospodăriiletradiţionale de autoaprovizionare vor ocupa 20% din terenul
agricol, faţă de 48% cât este În prezent.
Pentru a se asigura o mai bună protecţie economică a producătorilor
agricoli, În ţările vestice se practică sistemul de integrare agroindustrială
ca formă superioară a cooperării şi combinării producătorilor individuali
sau asociaţii şi una sau mai multe Întreprinderi industriale sau comerciale,
implicând obligaţii reciproce de depozitare, servicii şi altele. Această
integrare verticală practicată cu succes În ţările vestice, adaptată Însă la
condiţiile ţării noastre, Începe să se concretizeze prin organizaţiile
interprofesionale ce se Înfiinţează acum În baza Ordonanţei Guvernului
României nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi a Legii
nr. 778/2001 privind Organizaţiile Interprofesionale pe produse
agroalimentare.
In baza acestor acte normative, În anul 2003 au fost Înfiinţate câteva
organizaţii interprofesionale, cu personalitate juridică de drept privat,
fără scop patrimonial care să reprezinte interesele În relaţiile cu autontăţile
publice, În vederea dezvoltării agriculturii române~tl pe baze moderne şi
competitive. Printre acestea se numără Organizaţia Interprofesională Orz
- Bere din care, pe lângă cultivatorii de orz şi producătorii de bere mai
fac parte Uniunea Burselor de Mărfuri din România, societăţi producătoare
de sămânţă de orz, Nutricomb care poate prelua şi valorifica În hrana
animalelor orzul produs care nu Îndeplineşte condiţiile cerute la fabricarea
berii (germinaţie, conţinut În proteină etc.), ICCPT Fundulea şi altele.
De asemenea, cultivatorii de grâu şi Patronatele din Industria de
Morărit şi Panificaţie (Rompan, Anamos) au Înfiinţat Organizaţia
Interprofesională a Cerealelor şi Produselor Derivate.
Prin aceste forme de cooperare, se aSigură:
- Certitudinea vânzăriiÎntregii producţii contractate la un preţ
agreat;
- Protejarea intereselor În baza contractului colectiv Încheiat;
- Asigurarea pentru producătorii agricoli a unor servicii din partea
prelucrătorilor care includ: primirea de inputuri, servicii de mecanizare,
transport etc. - parte din ele putând fi acordate de fabrică sub formă de
avansuri până la livrarea produsului.
Dacă vorbim de avantaje pentru prelucrători, avem În primul rând:
- Certitudinea asigurării materiei prime şi cunoaşterea În timp a
gradului de asigurare;
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- Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a produselor primite;
- Livrarea la timp a producţiei (graficul de livrare fiind stabilit de
comun acord);
Important este că atât cultivatorii cât şi procesatorii trebuie să fie
cuprinşi În asociaţii cu personalitate juridică care să le reprezinte interesele.
Aceste organizaţii interprofesionale trebuie să acţioneze În mod unitar În
cadrul negocierilor cu prelucrătorii. Negocierile au În vedere următoarele:
- Cantitatea de produse corelată cu suprafaţa cultivată;
- Preţul În funcţie de calitate;
- Structura soiurilor şi preţul seminţelor;
- Costurile de recoltare;
- Schema plăţii, adică:
- Termene de livrare;
- Condiţii de transport;
- Acceptarea mărfii;
- Facilităţi reciproce;
- Preţul, modalitatea de plată;
- Durata contractului;
- Alte clauze.
Participarea fermierilor şi organizaţiilor lor profesionale la dezvoltarea
politicii agricole s-a dovedit a fi benefică. Această participare trebuie extinsă
pe Întreaga arie de manifestare a proceselor economice şi sociale specifice
agriculturii În condiţiile integrării.
Viitorul agriculturii din România În condiţiile integrării noastre În
Uniunea Europeană presupune obligatoriu o transformare organizatorică
În planul competenţelor şi al mentalităţilor, având drept ţel sporirea
performanţelor.
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Cooperaţiile

agricole • ~ansa redresării. relansării agriculturii
vederea aderării la U.E.

româneşti În

Dr.ing. Doroga Vasile - Preşedinte,
Uniunea Producătorilor Agricoli pt. mun. Bucureşti şi jud. Ilfov
Una dintre cele mai mari contradicţii actuale din agricultura României
o reprezintă eficienţa scăzută a exploataţiilor agricole familiale de
subzistenţă, care sunt orientate cu preponderenţă spre autoconsum,
comparativ cu exploataţiile agricole comerciale cu pluriactivitate,
eficiente, orientate spre economia de piaţă, respectiv posibilitatea, şansa
acestora de a crea cooperaţii agricole performante, cu pluriactivitate
corespunzătoare criteriilor de performanţă din sectorul agricol impuse
pentru a putea adera la structurile U.E.
Cooperaţia agricolă poate fi definită ca fiind formată din două
sau mai multe exploataţii agricole comerciale mixte, dimensionate, conform O.U.G. 108/2001 cu completările ulterioare -, performante, cu
pluriactivitate orientate spre producţia de piaţă, având personalitate
juridică, care cuprinde atât sectorul vegetal cât şi zootehnic, precum şi
prelucrarea şi comercializarea producţiei agricole şi agro-alimentare
realizate, respectiv beneficiază de sistemul de subvenţii acordat de
actualul guvern.
La ora actuală, posibilitatea eficientizării exploataţiilor agricole
familiale de subzistenţă, În vederea realizării de cooperaţii agricole
performante cu pluriactivitate se poate realiza prin asocierea lor, sau
prin cooperare.
Pentru a putea realiza asocierea sau cooperarea Între exploataţiile
agricole familiale de subzistenţă trebuie mai Întâi să luăm În considerare
avantajele şi dezavantalele acestora. Astfel, asocierea exploataţiilor

agricole familiale de subzistenţă, pentru a putea realiza coopera ţii agricole,
implică următoarele:

Avantaje
~ creşte suprafaţa agricolă şi arabilă totală lucrată

- presupunem
arabile şi agricole compacte, se reduc timpii morţi la lucrările
agricole privind deplasarea de la o parcelă la alta, ceea ce Înseamnă
implicit şi creşterea eficienţei economica - financiare a activităţii depuse;
~ creşte valoarea resurselor financiare alocate sau disponibile
pentru a putea fi utilizate În sectorul agricol;
~ resursele financiare alocate În comun sunt utilizate mult mai
eficient;
suprafeţe
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c:> având o dimensiune mai mare - atât în sectorul vegetal cât şi cel
zootehnic - au posibilitatea de a impune un sistem de preţuri în zona în
care îşi desfăşoară activitatea, respectiv de a influenţa preferinţele
consumatorilor pentru producţia realizată;
c:> creşte posibilitatea de prelucrare şi comercializare a producţiei,
agricole realizate, ceea ce contribuie la creşterea efiCienţei economico financiare a activităţii prestate;
c:> posibilitatea aplicării rotaţiei culturilor În sectorul vegetal, În urma
creşterii suprafeţelor arabile lucrate;
c:> diminuarea riscului de a da faliment În urma luării unui credit
bancar, având posibilitatea mult mai mare de a rambursa la termen
creditul luat cu dobânda aferentă.
Dezavantaje
c:> diferenţa Între fertilitatea solului a exploataţiilor agricole familiale
de subzistenţă care doresc să se asocieze;
c:> modalitatea de repartizare a profitului şi dividendelor realizate,
din cauza diferenţelor de fertilitate a solului, respectiva diferenţelor între
producţiile realizate la speciile de animale pe rase;
c:> diferenţe conceptuale între membrii exploataţiilor agricole
familiale care doresc să se asocieze privind modul de reinvestire a profitului
realizat - ex: extinderea suprafeţelor lucrate prin achiziţionarea de terenuri
arabile, sau achiziţionare de animale pe specii, sau achiziţionarea de
utilaje, tractoare, combine etc. performante, de mare capacitate din
import;
c:> diferenţa între pregătirea profesională şi volumul, respectiv,
valoarea muncii prestate de către membrii exploataţiilor agricole familiale
care doresc să se asocieze;
c:> riscul de a gaja bunurile imobile ale membrilor cooperaţiei
agricole În cazul apelării la credite bancare, atât pentru investiţii
structurale, cât şi pentru investiţii necesare producţiei agricole;
c:> imposibilitatea specializării pe un singur produs final realizat ex: carnea de porc, producţia şi comercializarea laptelui de vacă şi a
produselor lactate e.t.c. - din cauza instabilităţii sistemului legislativ din
sectorul agricol, precum şi a sistemului vamal existent din sectorul agricol
prin care nu sunt protejaţi producătorii autohtoni;
c:> mentalitatea diferită între membrii exploataţiilor agricole familiale
de subzistenţă, privind structura şi dimensiunea parcelelor cultivate,
precum şi a modului de comercializare a producţiei realizate. Cooperarea
exploataţii/or agricole familiale de subzistenţă pentru a putea realiza
coopera ţii agricole, implică următoarele:
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Avantaje
q membrii exploatatiilor agricole familiale de subzistenţă Îşi lucrează
individual terenurile arabile, respectiv se ocupă individual de creşterea
animalelor pe specii şi rase, nefiind afectat sub nici o formă dreptul de
proprietate asupra terenului sau a animalelor pe specii;
q dotarea tehnică este comună, având posibilitatea de a achiziţiona
utilaje mai performante şi, implicit, realizează o eficienţă superioară a
activităţii economico-finanCiare depuse;
q obţinerea unor producţii medii/ha, superioare, atât cantitativ, cât
mai ales din punct de vedere calitativ pentru a putea deveni competitivi
pe piaţa U.E.;
q prelucrarea producţiei agricole realizate se face În comun, adică
dispun În comun de firme de prelucrare a laptelui, abatoare e.t.c. de
capacităţi mai mici, având Însă un specific al zonei unde-şi desfaşoară
activitatea;
q contribuie la stabilizarea sau chiar diminuarea sistemului de preţuri
pentru produsele realizate in urma procesării producţiei agricole;
q dispun de magazine proprii de comercializare a producţiei realizate,
putând impune un sistem de preţuri convenabil, ceea ce are ca efect
implicit creşterea eficienţei economico - financiare a muncii prestate;
q se diminuează considerabil riscul de a rămâne cu producţia agricolă
realizată nevândută, având magazine proprii;
q promovează piaţa agricolă şi agro-alimentară pentru produsele
locale realizate În acest sector;
q au posibilitatea mai uşoară de a accesa cursuri de pregătire
profesională de specialitate, atât În ţară, cât şi În strainătate;
q au posibilitatea să adere la asociaţii profesionale din sectorul agricol
din România pentru a putea beneficia de sprijin profesional În activitatea
depusă, respectiv pentru a avea o protecţie, un organism profesional care
să le apere şi să susţină interesele cooperaţiilor agricole formate;
q contribuie la asigurarea securităţii alimentare, respectiv la
diminuarea importurilor produselor agricole şi agro-alimentare;
q asigură creşterea dezvoltării comunităţii rurale, precum şi
dezvoltarea vieţii economico-social- culturale din mediul rural.
Dezavantaje
q presupune un volum sporit de resurse financiare - preferabil proprii
- pentru a putea dota cooperaţia agricolă În devenire;
q În situaţia În care apelează la credite bancare - Legea Creditului
Agricol pentru producţie În forma actuală fiind accesibilă numai exploataţiilor
agricole comerciale de dimensiuni mari - cresc semnificativ riscurile aferente
de a da faliment;
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~ durata destul de mare necesară recuperării resurselor financiare
alocate pentru crearea cooperaţiei agricole comparativ cu alte sectoare
de activitate, existând şi riscul de a nu putea recupera resursele financiare
alocate investiţiei realizate;
~ munca individuală prestată În cadrul cooperaţiei agricole create,
necesită un volum mai mare de timp, existând riscul de a nu putea realiza
În termeni optimi activitatea agricolă propusă a fi realizată;
~ riscul crescut de Îmbolnăvire a membrilor cooperaţiei, din cauza
muncii individuale prestate, existând riscul de a rămâne parcele de teren
nelucrate;
~ diferenţele care pot să apară Între membrii cooperaţiei, privind
modul de alocare a resurselor financiare, şi a modului de Împărţire a
dividendelor;
~ având personalitate juridică, sunt supuse sistemului fiscal extrem
de mare, din care cauză se diminuează profitul net posibil de realizat;
~ riscul aferent condiţiilor pedo - climaterice, respectiva posibilităţilor,
şi timpul nec~sar pentru a recupera pierderile pentru producţia agricolă
asigurată.

Unul dintre principalele avantaje ale cooperaţiei agricole, comparativ
cu exploataţiile agricole comerciale şi familiale ÎI reprezintă eficienţa
economica-financiară sporită a activităţii depuse, şi, implicit, diminuarea
riscului de a da faliment.
În situaţia concretă În care majoritatea exploataţiilor agricole familiale
de subzistenţă lucrează În pierdere, respectiv exploataţiile agricole
comerciale din sectorul vegetal realizează o rată a profitului Între 3,0% 15,0%, comparativ cu sectorul zootehnic 1,5% - 20,0%, cooperaţiile
agricole au posibilitatea de a realiza o rată a profitului Între 10,0% - 30,0%,
presupunând că se respectă tehnologia adecvată, respectiv dispun de
utiiajele şi dotarea tehnică necesară pentru a putea practica o agricultură
modernă, performantă, orientată spre economia de piaţ:3.
Surplusul de 10,0% la rata profitului În cazul cooperaţiilor agricole
comparativ cu exploataţiile agricole comerciale - dimensionate conform
O.U.G. 108/2001 cu completările ulterioare - provine de la procesarea şi
comercializarea În magazinele proprii a producţiei agricole realizate.
Cooperaţia agricolă comparativ cu exploataţia agricolă comercială,
trebuie să dispună, să creeze un serviciu de marketing - reclamă, pentru a
fi permanent la curent cu modificările existente pe piaţă privind cererea
solvabilă şi preferinţele consumatorilor, respectiv pentru a promova produsele
realizate.
Pentru a putea avea o viziune mai clară privind realizarea de cooperaţii
agricole, trebuie să analizăm factorii de care depinde aceasta. Astfel,
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formarea sistemului de cooperaţii agricole depinde, printre altele, de:
~ politica economico - financiară a guvernului aflat la conducere;
~ sistemul vamal existent;
~ evoluţia şi structura populaţiei pe vârste;
~ evoluţia puterii de cumpărare a populaţiei;
~ tradiţia existentă;
~ mentalitatea fermierilor, şefilor de exploataţii şi/sau a proprietarilor
de teren;
~ fertilitatea solului, respectiv condiţiile pedo - climaterice;
~ performanţa şi atractivitatea sistemului bancar;
~ posibilitatea de a accesa credite pentru producţie prin Legea
Creditului AgricolI, respectiv credite pentru investiţii la dobânda zilei;
~ sistemul, modalitatea şi ponderea subvenţiilor în total cheltuieli,
respectiv timpul necesar Între vânzarea producţiei agricole şi Încasarea
subvenţiilor aferente cuvenite;
~ preţul, calitatea, cantitatea şi posibilitatea dotării cu input-urile
necesare;
~ posibilitatea procesării producţiei agricole realizate;
~ modul de comercializare a produselor agricole procesate - magazine proprii, en-gros, detailişti e.t.c., respectiv timpul necesar recuperării'
resurselor financiare alocate În acest sens;
~ posibilitatea asocierii sau cooperării fermierilor, producătorilor şi/
sau proprietarilor de teren în vederea creării - formării de cooperaţii agricole
performante, cu pluriactivitate orientate spre piaţă.
Cooperaţia agricolă nu trebuie confundată cu fostele c.A.P. - uri de
dinainte de 1989, deoarece, la ora actuală, proprietatea asupra terenurile
arabile şi agricole este garantată, fiind retrocedate conform Legii 18/1991
cu completările şi modificările ulterioare foştilor proprietari sau moşenitorilor
de drept ai acestora, iar denumirea de cooperaţii agricole - cooperative
agricole - În agricultură este una universală.
Crearea de cooperaţii agricole performante cu pluriactivitate orientate spre producţia de piaţă este necesară deoarece, prin retrocedarea
terenurilor foştilor proprietari sau moştenitorilor de drept, terenurile agricole
au suferit un proces de fărămiţare excesivă, retrocedarea terenurilor fiind
unilaterală, nefiind retrocedată contravaloarea utilajelor, dotărilor tehnice
confiscate prin cooperativizarea socialistă, respectiv proprietarii de terenuri
nu dispun, în cele mai multe cazuri - de dotarea tehnică şi financiară
necesară pentru a putea practica o agricultură performantă şi eficientă,
orientată spre economia de piaţă.

1
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Legea Creditului Agricol pentru producţie urmează să devină funcţională

La ora actuală aproximativ 75,0% din suprafaţa agricolă se află În
cadrul gospodăriilor individuale sau al exploataţiilor agncole familiale,
realizând producţii medii / ha modeste, o eficienţă economico - financiară
slabă a activitaţii depuse, din cauza dotării precare cu utilaje performante
de mare capacitate, respectiv Întâmpină greutăţi În ceea ce priveşte
comercializarea producţiei realizate şi Încasarea contravalorii producţiei
vândute, precum În cele mai multe cazuri, datorită organizării, nu beneficiază
de sistemul de subvenţii acordat de actualul guvern.
Crearea de noi cooperaţii agricole prin asocierea sau cooperarea
exploataţiilor agricole familiale depinde, printre altele, şi de resursele
financiare alocate atât din bugetul de stat, cât şi din bugetele firmelor
private pentru cercetarea ştiinţifică din sectorul agricol, În vederea creşterii
nivelului performanţelor in-puturilor utilizate.
De asemenea, prin crearea de noi cooperaţii agricole există
posibilitatea creării de noi locuri de muncă şi, implicit, stabilizarea populaţiei
tinere, respectiv, diminuarea ratei şomajului În mediul rural.
Stabilizarea populaţiei tinere În mediul rural reprezintă o necesitate
la ora actuală, deoarece resursele de muncă ocupate În agricultură cu
timp integral sunt mult prea Îmbătrânite, iar În cazul În care situaţia nu se
va schimba În viitorul apropiat există pericolul real ca peste 5 - 7 ani de zile
să ne confruntăm cu un deficit de forţă de muncă tânără, calificată În
sectorul agricol.
De asemenea, la ora actuală aproximativ 90,0% din managerii
cooperaţiilor agricole existente au peste 55 de ani, ceea ce presupune
formarea şi pregătirea de către aceştia de noi manageri tineri, capabili să
preia administarea, managementul acestor firme agricole În viitorul
apropiat.
Intrarea României În U. E., din punct de vedere al resurselor de muncă
din agricultură, va Însemna şi un proces de Întinenre a forţei de muncă
ocupate cu timp integral, ca urmare a pensionării persoanelor care
Îndeplinesc condiţiile de pensionare.
O agricultură modernă, performantă, competitivă, care să corespundă
cerinţele pentru a putea adera În viitorul apropiat la structurile U.E. nu se
mai poate realiza cu sapa şi cu boii, aşa cum se Întâmplă Încă În multe
cazuri În Romania din cauza lipsei de resurse financiare. In acest sens, este
preferabilă, să nu zic obligatorie, crearea de cooperaţii agricole prin
asocierea sau cooperarea proprietarilor de exploataţii agricole familiale de
subzistenţă.
Dacă exploataţiile

agricole familiale de subzistenţă nu se vor asocia
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sau coopera În viitorul apropiat În vederea formării de cooperaţii agricole
performante cu pluriactivitate, ele vor dispărea, desfiinţate În momentul
aderării României la structurile U.E., nefiind capabile de a rezista concurenţei
pe piaţă.
Dispariţia exploataţiilor agricole familiale de subzistenţă În momentul
intrării României În U.E. - din cauza dimensiunii, lipsei dotări lor performante
cauzată de insuficienţa resurselor financiare, precum şi a fenomenului de
Îmbătrânire a resurselor de muncă - În situaţia În care nu vor crea cooperaţii
agricole În viitorul apropiat, se vor confrunta şi cu probleme social financiare, deoarece membrii acestora vor fi puşi in Ipostaza de a pierde
singura sursă de existenţă.
Este preferabil ca cooperaţiile agricole să realizeze o relaţie de
colaborare profesională cu asociaţiile profesionale din sectorul agricol,
respectiv cu Centrele Judeţene şi locale de Consultanţă Agricolă, pentru a
fi În permanenţă la curent cu modificările profesionale şi legislative din
sectorul agricol.
Crearea În viitorul apropiat de cooperaţii agricole performante cu
pluriactivitate, cu orientare spre producţia de piaţă, care să corespundă
criteriilor de performanţă impuse de U.E., va depinde foarte mult de
posibilităţile de accesare pe care le va crea Legea Creditului Agricol, - atât
pentru producţie cât şi pentru investiţii structurale - mai ales pentru tinerii
din mediul rural.
Deoarece cooperaţiile agricole au personalitate juridică, ele sunt
supuse sistemului fiscal extrem de excesiv, comparativ cu exploataţiile
agricole familiale de subzistenţă care plătesc - În cel mai bun caz, impozite
şi taxe minime pentru sănătate, şomaj, pensie e.t.c, reprezentând un impediment serios de a crea noi cooperaţii agricole prin asocierea sau
cooperarea exploataţiilor familiale de subzistenţă.
Tn acest sens, ar fi binevenită aplicarea unui sistem fiscal preferenţial
În sensul diminuării impozitelor şi taxelor aplicate cooperaţiilor agricole
performante, adică valoarea taxelor şi impozitelor plătite să fie invers
proporţională cu producţiile medii I ha realizate. Acest lucru înseamnă că
cu cât cooperaţiile agricole vor realiza producţii medii I ha, respectiv I
specie de animale mai mari, cu atât impozitele şi taxele I producţie realizată
pe care le vor plăti vor fi mai mici, fiind direct interesaţi În declararea reală
a producţiilor realizate.
Pentru a stimula crearea de noi cooperaţii agricole performante, orientate spre producţia de piaţă, ar fi binevenită scutirea integrală pentru
următorii 10 ani de la plata impozitului pe profit şi pe dividende.
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De asemenea, cooperaţiile agricole care În următorii 10 ani vor apela
la credite pe termen mediu şi lung pentru investiţii În tehnologie, utilaje
etc., să beneficieze de o diminuare cu 50% la plata impozitelor şi taxelor
pentru sănătate, pensie, şomaj şi pentru contribuţia la asigurările sociale.
Printre altele. crearea cooperaţiilor agricole În România ar avea ca
un prim efect pozitiv, creşterea cantitativă şi calitativă a producţiilor medii
şi totale realizate În sectorul agricol. diminuarea ponderii importurilor pentru
consumul populaţiei - ex: consumul de zahăr - respectiv ar contribui la
stabilizarea sistemului de preţuri pe piaţa agro-alimentară şi la bursa de
mărfuri.

La ora actuală, la nivelul fiecărei comune, ar trebui să se gasească
concrete de stimulare pentru crearea de cooperaţii agricole
performante cu pluriactivitaţe, orientate spre economia de piaţă, prin care
de fapt să Începem În termeni reali să ne pregătim profesional şi din punct
de vedere al eficienţei economico - financiare să satisfacem condiţiile impuse
de U.E. pentru a putea adera la aceste structuri În viitorul apropiat.
Tn situaţia În care mai multe cooperaţii agricole performante cu
pluriactivitate ar putea coopera În vederea Înfiinţării de societăţi pe acţiuni
În domeniul prelucrării şi comercializării pe o scară mult mai largă, la nivel
macroeconomic, a producţiei agricole realizate, ar contribui la creşterea
eficienţei economico - financiare a activităţii depuse.
Acest lucru ar fi benefic, daca luăm În considerare faptul că, la ora
actuală, cooperaţiile agricole care dispun de dotarea tehnică necesară
prelucrării producţiei agricole realizate şi magazine proprii de comercializare,
nu reuşesc să pătrundă pe piaţă la nivel macroeconomic, deşi realizează
produse de calitate cel puţin egală concurenţei, respectiv practică un sistem
de preţuri cu 5,0% - 15,0% mai mici faţă de concurenţă.
Crearea cooperaţiilor agricole performante cu pluriactivitate În mediul
rural prin asocierea sau cooperarea exploataţiilor agricole familiale de
subzistenţă este necesară şi datorită sistemului bancar existent aproape
inaccesibil din cauza dobânzi lor excesiv de mari percepute - Între 16,0% 24,0% În cazul creditelor acordate În lei, respectiv 4,0% - 10,0% pentru
creditele În euro sau dolari - , comparativ cu posibilităţile de creditare din
ţările membre ale U.E.
De asemenea, trebuie să amintesc faptul că În situaţia agriculturii
româneşti, la ora actuală Încă nu există o lege concretă a Cooperaţiilor
Agricole, stimulativă pentru populaţia tânară din mediul rural, luând În
considerare posibilităţile concrete şi tradiţia existentă.
Tn situaţia În care mai multe cooperaţii agricole performante cu
pluriactivitate s-ar asocia sau ar coopera din punct de vedere profesional
soluţii

63

pentru a crea asociaţii profesionale în sectorul agricol - de ex: pentru
prelucrarea laptelui, asociaţia cultivatorilor de sfeclă de zahăr, asociaţia
cultivatorilor de floarea soarelui etc. - În vederea stabilirii unui sistem de
preţuri minime care să avantajeze atât producătorii din cadrul cooperaţiilor
agricole cât şi consumatorii, respectiv pentru a găsi soluţii viabile la
problemele cu care se confruntă în sectorul agricol.
De asemenea, asociaţiile profesionale constituite prin asocierea cooperarea cooperaţiilor agricole ar putea contribui eficient la modificarea
şi îmbunătăţirea legislaţiei actuale din sectorul agricol.
Cooperaţiile agricole au avantajul, datorită dotării tehnice mult mai
performante comparativ cu exploataţile agricole familiale de subzistenţă
sau exploataţiile agricole comerciale, de a se adapta mult mai uşor cerinţelor,
necesităţilor economiei de piaţă, respectiv resimt mult mai~puţin efectele
negative ale acesteia.
Transformarea exploataţiilor agricole familiale de subzistenţă în
cooperaţii agricole performante cu pluriactivitate, prin asociere sau
cooperare reprezintă şansa, posibilitatea reală pentru viitorul apropiat al
agriculturii româneşti de a deveni competitivă, eficientă faţă de concurenţa
de pe piaţa U.E.
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PRODUSE PENTRU PROTECTIA
Insecticide
Mospilan 20 SP
00la: 80 Ilha

Fungicide

Rover500 SC

Blza: 1,5.2,0 I/ha

Vlct~non

50 WP

Doza: 0.5 q/ha

samurai

0eD: D,4-O,51fb

P1aaetnWP
DII3: 2,5 ql1ll

Damol50WG

ChlmoloD 50 WP
DD18:3 q/hl

Erbicide

cupel1iDD Super
D013: 3.5 q/ha

Doza: 351!111

DancDr11lWG
DDla: 0.J.1,2 q/ba
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