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PRIORITĂŢI LA CULTURA CARTOFULUliN ROMÂNIA

Prof.dr.doc. Matei BERINDEI

Am spus şi am scris, de mai multe ori, următorul lucru: "Atunci când a
făcut Dumnezeu lumea a creat o fâşie Iată de teren În nordul Franţei,

Olandeii Danemarcei, Germaniei,· Belgiei, Angliei şi Poloniei, cu soIuri
uşoare, cu temperaturi moderate şicll regim de precipitaţii abundente.
Condiţii foarte favorabile pentru cultura cartofului. ·ln acelaşi timp, În acestă

parte a Europei, '1ântul este dinspre Marea Nordului, unde nu cresc afidele
transmiţătoare de· viroze. DeCI;. condiţii foarte favorabile pentru producerea
şi. Înmulţirea. eartofului de sămânţă".

TnRomânia, sunt alte condiţii şi, drept urmare, trebuie să avem o
strategie proprie culturii cartofuluişi. îndeosebi a cartofului pentru sămânţă.·

Să luăm tot ce este mait:)Un din Uniunea Europeană şi săadaptăm strategia
la condiţiile ecologice din ţara noastră. Rezultatele cercetărilor noastre
permit acest lucru.

0n studiu efectuat la Institutul· de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof
şi Sfeclă. de Zi3hăr de la Braşov în perioada 1970-1980 cu privire la consumul
de apă la cartof a arătat un fi3pt de()sebit.deimportant: nicăieri în România
nu se asigură din precipitaţii necesarul.de. (lpă în tot timpul perioadei de
vegetaţie a cartofului. Nici shiar în depresiunile intra şi cele extramontane.
Deci, la noijr) ţară există.stresul.hidricşi în marea m(lj()ritate a loc~lităţilor

se asociază cu stresul termicAşadar, stresul termohidric De aici, o primă

prioritate: să nu mai înmulţim în .România decât soiuri rezistente la stresul
termohidric Institutul de cercetăride specialitate, prin Staţiunea de
C~rcetare- Dezvoltare pentru Cartof de la Mârşani- Dolj au. pus la punct
metodadedeterminare arezistenţei soiurilor de cartof la str~sul termohiâric
Este necesar însă ca institutul de specialitate, în colaborare cu cei care se
ocupă de rnonitorizarea culturiicartofului în România din cadrul. Ministerului
Agriculturii să propună măsurile necesare pentru implementarea acestei
priorităţi. Oricare cultivator de cartof dihRomânia poate să importe ce soi
doreşte, dar pe proprie răspundere. Aceastaînsearnnă·că este irnperio$
necesar ca pe lângă publicarea soiuri lor înregistrate să apâră şi o listăQ.i

soiurile recomandate de către institutul de profil.
O altă prioritate, la fel de importantă, este reabilitarea zonelor închise

din România, zone create de institutul de cercetări de profil înainte de,
1980 în judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Suceava, Neamţ, Bacău şi

Sibiu. Fără rezolvarea acestei priorităţi nu se mai poate vorbi de producerea
cartofului pentru sămânţă în Româhia.

La fel de importantă este şi înmulţirea cartofului. pentru sămânţă şi în
unele judeţe care nw au zone închise. Cu ajutorul unei teze de doctorat,
cu acestă temă, am demonstrat .că este posibil ca În anumite judeţe să se
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organizeze microzone pentru înmulţirea cartofului de săm:3nţă. Adică,

înmUlţirea· categoriilor biologicecertificată A şi certificată B.Este imperios
necesar ca împreună cu cel care a elaborat teza de doctorat şi care acum
lucrează la Ministerul Agriculturii să stabilim care sunt judeţele şi împreună

cu organele locale să ne apucăm de treabă. ln str:3nsă colaborare între
Ministerul Agriculturii şi institutul de cercetări de specilitate. O mare problemă

privind cultura cartofuluiîn Rom:3nia este aceea că nu se face reînnoirea
cartofilor pentrusăm:3nţă. Situaţia anului 2003 este elocventă din acest
punct de vedere. ln acest an s-a produs circa 1% din necesarul pentru
reînnoirea corectă a· cartofului de săm:3nţă. Din păcate, nici acestă infimă

cantitate nu s-a valorificat în totalitate. Se ştie însă faptul că, cartoful
degenerează. ln toate zonele din ţară, dar cu precădere în zona colinară şi

în zona de stepă. Este important ca pentru remedierea acestei grave
situaţii, prioritate esenţială este popularizarea importanţei şi necesităţii

reînnoirii cartofilor pentru săm:3nţă,cu ajutorul loturilor demonstrative. Şi

până acum s-aufăcutnumeroase loturi demonstrative, dar nu special pentru
acestă temă, ci mai mult pentru popularizarea soiurilor de cartof. De
as'emenea, o mai bună valorificare a loturilor demonstrative. Este necesar
ca Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr să

elaboreze instrucţiuni cu privire la organizarea de loturi demonstrative pe
tema reînnoirii cartofului. desăm:3nţă.

Să se accentueze valorificarea loturilor demonstrative. Sunt necesare
organizarea a cel .. puţin .două vizite: prima, în. timpul înfloritului .plantelor
decartof şi a doua la recoltareade la maturitate.La acestă a doua vizită

să se c:3ntărească producţia, pe variante şi .calitatea fizică a tuberculilorşi

cu calcule economice privind eficienţa economică a reînnoirii cartofului
pentru săm:3nţă. Acest lucru este. posibil doar printr-o str:3nsă colaborare
întreDirecţia ProducţiE!i Vegetale din cadrul Ministerului Agriculturii, institutul
de cercetări de resort, Agenţia Naţională. de Consultanţă Agricolă şi

Federaţia Na.ţională Cartoful din România. Trebuie să spunem cinstit că,

din punctul meu dE! vedere,acestă colaborare este acum, cam slabă. O
altă preocupare de asemenea doesebitde importantă este sprijinirea şia

cultivatorilor de cartof în grădină. Se ştie: cartoful se cultivă lac:3mp pentru
piaţă şi în grădină pentru consumul propriu. Deocamdată aceştia din urmă

reprezintă ponderea culturii cartofului în România. De aceea trebuie să ne
ocupăm, prin eforturi tehnice .deei şi economic. ln privinţa sfaturilor tehnice,
în afară de colaborarea str:3nsă cu ANCA trebuie să sprijinim cu toţii creşterea

numărului de abonaţi la revista "Cultura Cartofului în România", elaborată

de Federaţia Naţională Cartoful din România.
Prioritatea priorităţilor privind cultura cartofului în România, în condiţiile

şi pentru condiţiile ecologice din România, este stabilirea unei strânse
cooperări între Institutul de Cercetări pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr,

2



Federaţia Naţională Cartoful din România, Agenţia Naţională pentru
Consultanţă Agricolă şi Direcţia producţiei vegetale din Ministerul
Agriculturii. Deci, nu numai colaborare ci cooperare. Mai subliniem faptul
că prin institutul de cercetări de profil Înţelegem şi staţiunile de cercetare
care se preocupă de cartof. Pentru punerea la punct a cooperării este
necesară o Întâlnire cu a~eştia şi să stabilim Împreună un program de
activitate unitar, cu ce Îi revine fiecărei unităţi din cele arătate şi cu Tntălnirile

periodice.
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CULTURA CARTOFULUI ESTE O MESERIE CARE TREBUIE
BINE STĂPÂNITĂ

Prof. dr. doc. Matei BERINDEI

Strămoşii noştri spuneau că meseria se fură, nu se învaţă. In ce priveşte

cultura cartofului este bine să folosim tot ce se ştie până acum, cunoştiinţe

care sunt puse la dispoziţia cultivatorilor de cartof de către specialişti, în
primul rând ca rezultatele ale cercetărilor. Deci nu este nevoie să furăm ci,
să aplicăm ce se cunoaşte până acum. Dar cu discernământ.

De ce cultura cartofului este o meserie? Cultura cartofului nu suportă

greşeli. Este o regulă lăsată ca testament de către celebrul botanist francez
Parmentier "Producţia de cartof este proporţională cu grija care i se acordă" .
Parmentier a introdus cultura cartofului în Europa. Strămoşii noştri au tradus
testamentul lui Parmentier astfel "Cultura cartofului nu suportă greşeli".

Mai târziu această expresie a evoluat. Acum se spune "Cartoful nu suportă

prostia" .
Cartoful se cultivă pentru mai multe scopuri. Pentru consumul uman

În primul rând, pentru hrana animalelor şi pentru industrializare. La cultura
cartofului pentru consumul uman sunt şi aici mai multe scopuri. Pentru
consum timpuriu, pentru consum de vară., pentru consum de toamnă

iarnă. Pentru fiecare scop a culturii trebuie folosit soiul şi tehnologia culturii
specifică. Deci, cultivatorii de cartof, pentru fiecare scop al culturii carfofului
trebuie să fie foarte bine informaţi. Bineînţeles şi specialiştii agronomi de
la comune, de la judeţ şi cei de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi

Dezvoltării Rurale. Un rol deosebit din acest punct de vedere, are Agenţia

Naţională de Consultanţă Agricolă.

Condiţiile de climă şi sol din România sunt deosebite de la o zonă la
alta, de la. o localitate la alta şi chiar în cadrul unei 10ciităţi. Din această

cauză, la alegerea soiului şi la stabilirea tehnologiei de cultivare a cartofului
trebuie să se ţină seama şi de acest lucru. Este posibil de realizat acest lucru
dacă cultivatorii de cartof ţin o permanentă legătură cu specialiştii agronomi
de la comune şi dacă aceştia ţin legătura cu unităţiile de la cercetare care se
ocupă de cartof sau şi de cartof.

Cel mai important lucru, după stabilirea soiului şi a tehnologiei de
cultivare este conştientizarea tuturorcultivatorilor de cartof din România
despre necesitatea reînnoirii cartofului pentru sămânţă. De ce acest lucru?
Cartoful degenerează. In primul rând din cauza bolilor vi roti ce, care se
transmit şi prin cartofii de sămânţă, dar degenerează şi din cauza condiţiilor

c1imatice mai puţin favorabile în mai multe localităţi. Din această cauză,

În România este organizat un sistem naţional pentru producerea cartofilor
de sămânţă sănătos, liberi de viroze. Fiecare cultivator de cartof trebuie să

folosească pentru plantare numai cartof de sămânţă sănătos cu certificat

4



de recunoaştere eliberat de inspectorii aprobatori ai Ministerului Agricultirii.
Reînnoirea cartofi lor pentru sămânţă se face În fiecare an În zona de stepă

şi cea de silvostepă, la doi ani În zona colinară şi la trei ani În zona
premontană şi cea montană.

Astfel producţiile care se realizează la cartof sunt foarte mici.
Neeconomic de mici.

Calitatea cartofiilor pentru consum, dar Îndeosebi cei pentru sămânţă,

se deterioreză şi din cauza condiţiilor necorespunzătoare de păstrare. Din
acastă cauză grija cultivatorilor de cartof nu se Încheie odată cu recoltarea.
Continuă, din toamnă şi În timpul iernii şi În prima parte a primăverii. Păstrarea

se face În beciuri, În pivniţe sau În silozuri special amenajate. Pe lângă

pregătirea spaţiilor pentru păstrare, În tot timpul se face controlul cu privire
la modul cum decurge păstrarea. Din această cauză nu au niciodată răgaz.

În România se cultivă cartofulla câmp pentru piaţă şi În grădină pentru
consumul propriu al locuitorilor de la sate. Personal consider că nu există

locuitor al satelor din ţara noastră care să nu cultive cartof În grădină.

Pentru România cartoful este a doua pâine, dar este o excepţie. Pentru cei
din zona montană este prima pâine. Cu precădere pentru cultivatorilor de
cartof În grădină, care sunt predominanţi.

De cultivatorii de cartof În grădină, la ora actuală nu se ocupă nimeni.
Din acestă cauză se obţin cele mai mici producţii de cartof. Cultivatorii de
cartof În grădină trebuie conştientizaţi ca să nu mai cultive cartof după

cartof. Că este foarte important arătura adâncă. În ce priveşte soiul cultivat,
trebuie să se cultive mai multe soiuri. Câteve zeci de cuiburi cu soiuri
timpurii pentru consumul timpuriu. Pentru aceştia se face obligatoriu
încolţirea cartofilor pentru sămânţă Înainte de plantare. Câteva zeci de
cuiburi semitimpuirii, pentru consumul din lunile iulie şi august. Mai multe
cuiburi cu soiuri semitârzii pentru consumul de toamnă- iarnă. Avem datoria
faţă de sătenii din România de a-i conştientiza bine În ceea ce priveşte

reînnoirea cartofilor pentru sămânţă. De asemenea În ce priveşte

combaterea bolilor şi a dăunători lor.
Consider că suntem atât de rămaşi În urmă În ce priveşte meseria de

cultivator de cartof Încât sunt necesare unele măsuri urgente. În primul
rând se impune o strânsă cooperare Între institutul de cercetări de profil,
Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România, Agenţia Naţională de
Consultanţă Agricolă, sub coordonarea directă a Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Pentru a putea face această coordonare se
impune ca un specialist din Minister să se ocupe numai de cartof. Sunt
prea multe şi prea grele problemele ridicate de cultura cartofului În România,
Încât implicarea Ministerului nostru În revigorarea culturii cartofului este
chiar obligatorie.

Pentru ca, cultura cartofului să devină o meserie, este absolut necesar
ca folosirea loturilor demonstrative să se facă altfel. Cu o tematică stabilită
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de comun acord de cei arătaţi mai Înainte că trebuie să coopereze şi după

o metodologie unitară stabilită de institutul de cercetări de profil.
De câţiva ani, ascult ca şi Înainte, cu multă plăcere, emisiunile de la

radio şi de la televiziune cu privire la agricultură. La Radio Actualităţi În
fiecare dimineaţă la emisiunea

"Zori din zori", duminică dimineaţa la acelaşi radio "Iarba verde de
acasă". la televizor, duminică dimineaţa "Viaţa Satului". Cu o mulţime

de sfaturi pentru agricultori.
Din acest punct de vedere admir cu multă plăcere o tânără inginer

horticultor de la serele Codlea care În fiecare dimineaţă vorbeşte despre
flori; de pe terasă şi din jurul casei. Cu mare durere trebuie să spun că nu
aud nimic despre cartof. Se doarme. Este timpul să ne trezim. Toţi cei care
se ocupă de cartof sau şi de cartof.

După ce ne Însuşim, În primul rând cei cu munci de răspundere, În ce
priveşte cartoful, tainele culturii cartofului şi se fac eforturi susţinute pentru
conştientizarea tuturor cultivatorilor de cartof că trebuie să-şi Însuşească

această meserie, trebuie scris un alt articol Cultura cartofului nu este numai
o meserie, ci o adevărată artă.

6



STRATEGIA DE AMELIORARE <CREAŢIE VARIETALĂ) LA
CARTOF ÎN CONTEXTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA

EUROPEANĂ

Dr.ing. Sorin CHIRU-director general
I.C.D.C.S.z. Braşov

in unul din numerele noastre anterioare am anunţat că vom prezenta
detaliat, pe principalele direcţii de activitate, noua strategie de cercetare
dezvoltare aflată în plin proces de implementare la I.C.D.C.S.Z. Braşov.

Unul din obiectivele prioritare ale I.C.D.C.S.Z. Braşov şi al staţiunilor

de profil este obţinerea de noi soiuri de cartof caracterizate în principal
printr-o producţie ridicată, de calitate, constantă în timp şi în spaţiu şi bine
adaptată la condiţiile de climă şi sol din România, a căror potenţial genetic
se manifestă corespunzator pe suportul reprezentat de un material de
plantat de o bună calitatate fitosanitară.

in Catalogul Oficial al Soiuri lor de Plante de Cultura din România, pentru
anul 2004 (pag. 33-35) sunt înscrise 80 de soiuri de cartof din care 52 sunt
românesti. Din acest punct de vedere situaţia este corespunzătoare dar devine
extreme de critică dacă se analizează ponderea soiurilor româneşti de cartof
din total suprafaţă medie cultivată în perioada 2001-2004.

Din suprafaţa medie cultivată, de cca. 270.000 ha, soiurile româneşti

de cartof au fost cultivate pe numai 2.700-5.400 ha ceea ce reprezintă un
procent foarte redus (1-2%).

in această perioadă (2001-2004), principalele soiuri ca suprafaţă

cultivată au fost Sante (36%), Desiree (31 %) şi Ostara (11 %), soiuri aflate
în cultura cu bune rezultate de peste 20 ani deşi în ultimii ani au început
să se extinda şi alte soiuri din Olanda, Germania cum ar fi: Agata, Impala,
Romano, Laura, etc. Trebuie amintit că în perioada anilor 1978-1985, soiurile
româneşti: Semenic, Colina, Sucevita şi Super erau cultivate pe 40% din
suprafaţa aflată în cultură în România.

Pentru a realiza o valorificare eficace a investiţiei de muncă, inteligenţă

şi resurse financiare făcută pe perioada de 12-14 ani necesară omologării

unui nou soi ţi pentru a depăţi faza actual de prezenţa nesemnificativă a
soiurilor româneşti în cultură sunt propuse două tipuri de strategii.

1. STRATEGIE PE TERMEN SCURT (2005-2012)

Stabilirea unei strategii corecte a soiului prin alegerea a 5-7 soiuri
româneşti (AMELlA, CHRISTIAN, ROCLAS, NICOLETA, REDSEC, MAGIC,
AMICII) care vor fi promovate printr-o, prioritar, politică de piaţă coerentă

bazată pe sămânţă de calitate, tehnologie specfică şi marketing
corespunzător.

Elaborarea unei Liste recomandate de soiuri bazată pe rezultatele
obţinute în cercetarea românească. Aceasta presupune asigurarea fondurilor
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pentru testarea provenienţelor străine (finanţare de la firme sau de la
programe de cercetare).

Conştientizarea cultivatorilor asupra riscurilor majore la care se expun
importând soiuri sensibile la bolile de carantină.

Realizarea prin finanţare de la Banca Mondială şi de la MAP.D.R. a
unui sistem modern insect-proof pentru producerea materialului c10nal de
Înaltă calitate fitosanitară.

Realizarea din nou În cadrul programului de ameliorare a unui prag
minim de 1.000.000 seminceri generative.

Aplicarea realistă a metodelor de ameliorare conventionale şi

neconvenţionale la nivelul de dotare a institutului şi staţiunilor de profil.
Organizarea de loturi demonstrative cu soiuri de cartof din Lista

recomandată În colaborare cu F.N.C.R şi ANCA. Pentru acestea institutul
şi staţiunile vor asigura material de plantat corespunzător din punct de
vedere fitosanitar.

2. STRATEGIE PE TERMEN LUNG (2005-2020)

Continuarea programelor de ameliorare la cartof prin reconsiderarea
dinamică a obiectivelor de ameliorare, completându-se cele tradiţionale

(capacitatea de producţie de 40-60tlha, rezistenţa la boli şi dăunători), cu
cele speciale de tipul ameliorarii pe scopuri de folosinţă la cartof (pentru
industrializare, cu structura amidonului schimbată, conţinut de proteină

mai ridicat etc.)
Atragerea companiilor producătoare de cartof pentru sămânţă În

finanţarea programelor de ameliorare.
Promovarea unor contracte cu fermieri particulari de tip hobby-breeders.
Promovarea unor programe de ameliorare reciproc avantajoase cu

staţiuni şi firme din ţări cu tradiţie În această activitate: Belgia, Olanda,
Scotia, R.Cehă.

Testarea În câmpurile institutului şi a staţiunilor a celor mai valoroase
creaţii mondiale de ameliorare pentru identificarea de noi surse de
germoplasmă.

Realizarea unor soiuri de cartof pretabile la agricultura durabilă,

ecologică, cu rezistenţă la stresul termo-hidric.
Abordarea tehnologiei de producere a cartofului pentru sămânţă prin

TPS (True Potato Seed) prin care se poate revoluţiona cultura cartofului cu
eforturi investiţionale reduse.

Realizarea unor acorduri de colaborare şi brevetare a unor soiuri
Îmbunătăţite genetic cu Universitatea "Banatul" din Timişoara.

Activităţile cuprinse În aceste strategii se vor finaliza cu obţinerea şi

promovarea unor soiuri care să corespundă pe deplin solicitărilor din ce În
ce mai diversificate ale cultivatorilor din România şi din cadrul U.E., precum
şi unor potenţiali utilizatori din alte regiuni de cultură.
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REABiLITAREA ZONELOR ÎNCHISE PENTRU PRODUCEREA Si
ÎNMULŢIREA CARTOFllOR DE SĂMÂNŢĂ '

Praf. dr. dac. Matei BERINDEI

Am auzit din câteva surse, cu munci de răspundere în agricultura ţării

noastre că, calitatea cartofilor pentru sămânţă din import este superioară

celor produşi În România. O eroare cruntă. În primul rând din necunoaşterea

fenomenului. Avem În ţară numeroşi fermieri, producători de cartof
competitivi cu oricare cartof de sămânţă adus din import. Din păcate,

aceşti fermieri au mari greutăţi, mai ales În ce priveşte izolarea de sursele
de infecţie. Din această cauză, acţiunea prioritară pentru revigorarea
producţiei de cartof În România este reabilitarea zonelor Închise. Ce sunt
zonele Închise?

În anul 1965, o delegaţie de specialişti în cultura cartofului din România,
condusă de subsemnatul, am participat În Germania la un congres
internaţional privind producerea cartofului pentru sămânţă. În acest congres
s-a discutat pentru prima dată În Europa despre crearea zonelor Închise
pentru producerea cartofilor de sămânţă. Zonele închise reprezintă câteva
teritorii din fiecare ţară, În care se Întâlnesc cele mai favorabile condiţii

ecologice pentru cultura cartofului şi În care riscul Îmbolnăvirii cartofi lor cu
vi roze este minim. Întorşi În ţară, specialiştii Secţiei pentru cultura cartofului
din cadrul Institutului de Cercetări pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr de la
Braşov au efectuat un studiu ecologic şi de zborul afidelor transmiţătoare

de viroze şi au delimitat asemenea zone în judeţele Braşov, Covasna,
Harghita, Suceava şi apoi În Neamţ şi Bacău. Trebuie reţinut un fapt deosebit
de important pentru revigorarea culturii cartofului În România. Zonele Închise
delimitate În ţara noastră reprezintă rezultatul unor cercetări ecologice şi

reprezintă teritoriul cu cele mai bune condiţii ecologice pentru cultura
cartofului din România.

Conducerea Ministerului Agriculturii de atunci şi anume regretatul
Prof.dr.doc. Nicolae Giosan şi adjunctul ministrului, Nicolae Ionescu, şi-au

Însuşit acest studiu şi au făcut un adevărat apostolat, prin deplasări la
aceste judeţe, pentru implementarea acestui studiu. În aceste zone Închise
se cultiva numai cartof pentru sămânţă cu procent foarte scăzut de vi roze,
sursele de infecţie fiind inexistente. Rezultatele obţinute până În anul 1990
În zonele închise din România, au demonstrat necesitatea acestora şi

justeţea organizării lor.
Paralel cu aceasta, aceeiaşi Secţie de cercetare de la institutul de

cercetări amintit a organizat la mare altitudine, în judeţul Harghita, câmpul
de la Lăzarea, pentru producerea cartofilor de sămânţă liberi de vi roze,
prin metoda selecţiei c1onale. De aici se duceau cartofi pentru sămânţă în
zonele Închise. Din zonele Închise se produceau şi se asigura Întregul necesar
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de cartof pentru sămânţă În România şi Începând cu anul 1975, până În
anul 1991, nu s-a mai importat nici un tubercul de cartof pentru sămânţă.

Pentru a se Îmbolnăvi cartoful cu viroze, trebuie să existe două condiţii

de bază. Existenţa sursei de infecţie virotică, respectiv existenţa de plante
de cartof infectate cu virusuri În lanul sau În aproprierea lanului de cartof
pentru sămânţă.

În al doilea rând, trebuie să existe agentul de infecţie, adică afidele
care transmit virozele. Pentru a se hrăni, afidele sug suc infectat cu virusuri
de la plante bolnave şi apoi trecând pe o plantă sănătoasă, prin repetarea
acestei acţiuni proprii procesului de viaţă al afidelor, pe acestea le
infectează cu virusul pe care l-au transportat. Deci tot secretul producerii
cartofilor pentru sămânţă de mare valoare biologică este În zonele Închise
să nu avem surse de infecţie virotică şi să combatem eficient afidele
transmiţătoare de viroze.

După apariţia Legii nr. 18/1991 privind retrocedarea terenurilor agricole
foştiilor proprietari s-a făcut acelaşi lucru şi În teritoriile zonelor Închise
pentru producerea cartofilor de sămânţă. Ţăranii din aceste zone, cultivă

şi cartof pentru consum, care reprezintă o sursă de infecţie virotică pentru
cartoful de sămânţă. Deci se impune să judecăm realist. Renunţăm la
producerea cartofilor de sămânţă În România sau luăm măsurile necesare
pentru reabilitarea zonelor Închise din România. Ce Înseamnă reabilitarea
zonelor Închise. În primul rând să nu se renunţe la acestea. Ele constituie
singura soluţie de revigorare a producţiei la cartof În România. Ca să

existe zonele Închise din România trebuie să asigurăm două cerinţe

principale În aceste zone Închise. În primul rând, eliminarea surselor de
infecţie virotică din zonele Închise şi În al doilea rând combaterea eficientă

a afidelor transmiţătoare de vi roze pe teritoriul zonelor Închise.
Pentru reabilitarea zonelor Închise de producerea cartofilor pentru

sămânţă din judeţele arătate se impun nişte măsuri concrete. În primul
rând să vorbim toţi aceeiaşi limbă. Nu putem fi competitivi cu ţările din
Uniunea Europeană, din punct de vedere al culturii cartofului, dacă nu
vorbim aceeaşi limbă. Adică, toţi cei care concură la conştientizarea

cultivatorilor de cartof din punct de vedere al strategiei şi al tehnologiei
de cultivare a cartofului În România să coopereze. Nu numai colaborare,
ci cooperare. Cine sunt aceştia? În primul rând Institutul de Cercetare
Dezvoltare pentru Cartof ?i Sfeclă de Zahăr Braşov, Federaţia Naţională

Cartoful din România, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, sub
coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Este
necesar să se elaboreze de urgenţă un program unitar privind cultura
cartofului În România, pentru condiţiile ecologice din România. ?i să ne
facem fiecare datoria În implementarea lui.

Pentru reabilitarea zonelor Închise de producerea cartofilor de sămânţă
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se impune ca toţi specialiştii care lucrează pentru agricultură în comunele
din zonele închise, sub directa îndrumare a celor de la conducerea acestor
judeţe şi cu implicarea acestora, să militeze pentru organizarea, cu
precădere, de exploataţii agricole cu suprafeţe arabile mari. Tn acest fel
se diminuează considerabil focarele de infecţie virotică din gospodăriile

particulare. Pentru a se reduce şi mai mult sursele de infecţie virotică,

este imperios necesar ca să fie ajutaţi cu subvenţie de la stat cultivatorii
de cartof pentru consum pe suprafeţe mici ca să folosească pentru plantare
cartof de sămânţă din categoriile biologice certificată A şi mai ales
certificată B. Despre acest ajutor să fie bine informaţi toţi locuitorii de la
satel~.~ittlate pe teritoriul zonelor închise. Bineînţeles că trebuie să se
asigure şi materialul de plantare certificat din soiurile recomandate pentru
fiecare. judeţ. Pentru diminuarea până la eliminarea surselor de infecţie

virotica din aceste zone închise este la fel de important ca şi la nivel de
judeţ să existe un program unitar.

Este important ca pentru fiecare zonă închisă să se analizeze şi

posibilitatea organizării de microzone cu cele mai favorabile condiţii de
evitare a surselor de infecţie virotică. ?i în unele zone chiar de lărgire a
perimetrului zonei închise. Acest lucru l-am demonstrat pentru judeţul

Covasna, în depresiunea Sfântu Gheorghe, cu ajutorul unor cercetări

efectuate de un doctorand.
La fel de important ca reducerea surselor de infecţie virotică de pe

teritoriile cu zone închise este aşa cum am arătat şi combaterea eficientă

a afidelor transmiţătoare de viroze din teritoriile ocupate cu zonele închise.
Tn acest scop se impune ca Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr de la Braşov, împreună cu factorii de răspundere

din cadrul Ministerului să stabilească de urgenţă cum se poate rezolva
această măsură, din punct de vedere tehnic, organizatoric şi economic.

Rezultatele cercetărilor efectuate de dr.ing. Barta Ion în depresiunea
SfântuGheorghe din judeţul Covasna, ca şi experienţa a numeroşi

producători de cartof pentru sămânţă situaţi pe cuprinsul unor mari zone
închise au arătat că irigarea cartofului este necesară şi economică şi

pentru condiţiile c1imatice din aceste zone. Tn primul rând pentru cartoful
de sămânţă. Drept urmare se impune ca toate sursele de apă de pe
cuprinsul zonelor închise să fie folosite pentru irigarea cartofilor de
sămânţă. Tn acelaşi timp, Ministerul Agriculturii, Păduriilor şi Dezvoltării

Rurale să sprijine cultivatorii de cartof pentru sămânţă organizaţi în
asociaţii, ca şi pe fermierii producători de cartof de sămânţă în găsirea şi

utilizarea şi a altor resurse de apă în vederea irigării cartofului pentru
sămânţă.

in încheiere, cred că ar trebui să se analizeze dacă nu este necesară

elaborarea unui ordin al Ministrului Agriculturii cu privire la reabilitarea
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zonelor Închise pentru producerea cartofilor de sămilnţă În România.
Subliniem faptul că fără această acţiune nu mai putem vorbi despre cultura
cartofului În România.

O dorinţă personală este aceea de a vedea pe cei de la MAP.D.R. că

se implică În această acţiune, cum i-am văzut pe cei din conducerea
Ministerului Agriculturii atunci când am organizat zonele Închise pentru
producerea şi Înmulţirea cartofului de sămânţă În ţara noastră.
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SOIURILE DE CARTOF RECOMANDATE PENTRU ÎNMULTIRE
ÎN ROMÂNIA •

Dr. ing. Ion BOZEŞAN

Drd. ing. Mihaela - Adriana PRODAN
I.C.D.C.S.Z. Braşov

Pe b?za' unei strategii elaborate În anul 2004 de Institutul de Cercetare
- Dezvoltare pentru Cartof ţi Sfeclă de Zahăr (I.C.D.C.S.Z.) -Braşov şi

staţiunile colaboratoare. sunt recomandate pentru Înmulţire În România
un număr de 27 soiuri de cartof, majoritatea autohtone, toate Înscrise În
Catalogul Oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România
(Anexa 1). Criteriile care au stat la baza alegerii acestor soiuri au fost
următoarele:

Adaptabilitate ridicată la condiţiile pedoclimatice specifice
României;

Rezistenţă la bolile şi dăunătorii de carantină fitosanitară;

Rezistenţă la degenerarea virotică, datorată existenţei unei presiuni
mari de infecţie, peste limita Întâlnită În ţările cu tradiţie În cultura cartofului
din Europa;

Rezistenţă la degenerarea c1imatică, datorată stresului termohidric,
prezent În toate zonele de cultură ale cartofului;

Capacitate mare de producţie;

Capacitate bună de păstrare, având În vedere spaţiile deficitare
sau necorespunzătoare existente În România;

Pretabilitatea unor soiuri pentru industria şi industrializarea
cartofului;

Satisfacerea cerinţelor cultivatorilor şi consumatorilor de carof sub
aspect tradiţional (coaja de culoare roşie, pulpa galbenă, forma ovală,

ochii superficiali, etc.);
Evitarea taxelor de licenţă pentru cultivarea soiurilor străine.

Soiurile recomandate sunt din toate grupele de precocitate şi au scopuri
de folosinţă foarte diferite. Toate sunt rezistente la râia neagră a cartofului
(Synchytrium endobioticum Schil. (Pere) şi au o bună capacitate de păstrare.

Soiurile recomandate se comportă diferit În faţa atacului de mană

(Phythophthora infestans Mont. (de Bary.). S-a constatat o sensibilitate mai
mare la soiurile timpurii şi semitimpurii, În special la atacul pe frunze.
Manifestarea acestui caracter este specifică soiuri lor din aceste grupe de
precocitate. Soiurile semitârzii au o rezistenţă mai buni'j. Toate soiurile au o
bună rezistenţă la atacul pe tuberculi, ceea ce nu permite transmiterea
infecţiei de la un an la altul şi asigură o calitate corespunzătoare a tuberculilor.

Datorită unei mari presiuni de infecţie cu boli virotice, datorată climatului
continental al României, precum şi a existenţei unui număr mare de insecte
vectoare şi plante gazdă a acestora, a apărut necesitatea recomandrii unor
soiuri rezistente, care să poată fi Înmulţite În astfel de condiţii.
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Soiurile recomandate au o rezistentă ridicată si foarte ridicată la viroze
grave, indiferent de grupa de precocitate (tabelul' 1). Manifestarea acestor
caractere permite Înmulţirea lor În condiţii cu o presiune de infecţie virotică

mai ridicată.

Manifestarea principalelor caractere a acestora este prezentată În
tabelul 1.

Cultivarea unui soi corespunzător şi utilizarea unui material de plantat
de calitate sunt factori esenţiali în realizarea producţiei la cartof. Numărul

mare de soiuri recomandate şi cultivate, se datorează mai multor factori,
dintre care pot fi amintiţi:

cultivarea cartofului În zone cu condiţii pedoclimatice foarte variate;
existenţa unui număr foarte mare de boli şi dăunători ai cartofului,

localizaţi În diferite zone geografice şi cu o mare variabilitate genetică sub
aspectul raselor, patotipurilor şi biotipurilor;

scopuri de folosinţă a cartofului, foarte diversificate.
Tn funcţie de destinaţia producţiei, soiul de cartof trebuie analizat şi

ales cu mult discernăm~nt.

Astfel, pentru consumul timpuriu, trebuie cultivat un soi timpuriu. Dacă
materialul de plantat este pregătit anterior prin Încolţire, poate fi cultivat
cu succes şi un soi semitimpuriu, perioada până la maturitatea de consum
reducându-se cu perioada de încolţire. Aceste soiuri au o perioadă scurtă

de vegetaţie (cca. 70-80 de zile) şi o dinamică de acumulare a producţiei

foarte rapidă. Pentru cartoful destinat consumului timpuriu, dinamica de
acumulare este un caracter hotărâtor, Întrucât producţia este valorificată

la maturitatea de consum.
Pentru consum de vară, în perioada lunilor august-septembrie, se

recomandă cultivarea unui soi semitimpuriu. Dacă recolta se păstrează În
condiţii corespunzătoare, aceasta poate fi consumată până la mijlocul iernii.

Pentru consum de toamnă-iarnă, se recomandă cultivarea soiuri lor
semitârzii.

Avantajele cultivării soiurilor semitârzii constau În:
realizarea unor producţii mai mari datorită perioadei mai lungi de

vegetaţie şi de acumulare;
calitatea superioară a producţiei, datorită conţinutului mai ridicat

În substanţă uscată;

rezistenţă mai bună la boli, În special la mană (Phytophthora
infestans Mont. De Bary.);

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

Tn zonele umede de munte pot fi cultivate cu succes şi soiurile târzii. Tn
alte zone nu se recomandă cultivarea acestora.

Pentru o eşalonare În timp a producţiei de cartof se recomandă

cultivarea de fiecare producător a cel puţin două soiuri, din grupe de
precocitate diferite, întrucât acumularea producţiei, precum şi sporul de
producţie sunt influenţate foarte mult de soi, În special de perioada de
acumulare şi lungimea perioadei de vegetaţie. Soiurile timpurii şi

semitimpurii au o dinamică de acumulare a producţiei mai rapidă şi ajung
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la maturitatea de consum Înaintea soiurilor semitârzii şi târzii, care au o
dinamică de acumulare mai Înceată, dar realizează producţii superioare
cantitativ, dar şi calitativ.

Un soi de cartof Îşi manifestă principalele caractere şi În special
capacitatea de producţie dacă se utilizează o "sămânţă" de calitate.
Utilizarea unui material de plantat necorespunzător duce În primul rând la
pierderi mari de producţie (tabelul 2).

Tabelul 2
SCĂDEREA PRODUCŢIE DE CARTOF ÎN FUNCŢIE DE GRADUL DE

INFECŢIE CU BOLI VIROTICE

pradul de infecţie (%) 0-5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

!Producţia (tIha) 40 38 36 34 32 29 26 23 19 14 8

!Producţia (%) 100 96 91 86 80 73 66 57 47 35 20

Pierderile de producţie prin utilizarea unui material de plantat
necorespunzătorse pot datora şi altor cauze, precum:

degenerarea fiziologică avansată, În cazul În care materialul de
plantat a fost produs În condiţii necorespunzătoare din punct de vedere
c1imatic (temperaturi ridicate şi lipsa precipitaţiilor);

prezenţa unor boli datorate păstrării necorespunzătoare a tuberculilor
pentru sămânţă (rănirea tuberculilor În timpul condiţionării, temperaturile
ridicate şi umiditatea relativă a aerului necorespunzătoare, etc.).

Se recomandă utilizarea cartofului de sămânţă certificat de
Inspectoratele Teritoriale pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi a
Materialului Săditor şi produsă numai de producătorii autorizaţi. Practica
utilizării tuberculilor mici, rezultaţi În urma procesului de sortare din culturile
de cartof d~stinate consumului, nu este recomandată. Sămânţă de cartof
trebuie să se încadreze în normele STAS privind infecţia cu boli virotice.
Materialul de plantat trebuie să fie calibrat, uniform ca mărime şi liber de
bolile care s-au dezvoltat în timpul perioadei de păstrare.

Promovarea şi cultivarea unor soiuri necunoscute şi neverificate În
condiţiile specifice României, are implicaţii nefavorabile din toate punctele
de vedere, prin:

introducerea unor boli şi dăunători prin intermediul unor soiuri
neadaptate, care pot crea un dezechilibru ecologic, care se îndepărtează

cu foarte mari eforturi (ex. râia neagră (Synchytrium endobioticum Schil.
(Pere.) sau nematodul auriu al cartofului (Globodera rostochiensis WolI.),
care carantinează o parcelă infestată timp de 20 de ani, pentru producerea
cartofului de sămânţă; distrugerea sistemului de cercetare şi a producerii
de sămânţă la cartof care este bine organizat, şi care cu unele îmbunătăţiri

poate funcţiona mult mai bine, cu un randament maxim;
importul şi cultivarea soiurilor străine necesită un mare efort valutar.

Pentru înmulţirea unui soi se percep taxe substanţiale, avându-se În vedere
că În România suprafaţa cultivată cu cartof ajunge la cca 250.000 ha;

Extinderii În cultură a soiurilor recomandate se va cuprinde următoarele

implicaţii:
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Efectuarea unei selecţii severe a soiurilor, pentru a răspunde

cerinţelor producătorilor şi consumatorilor de cartof din Rom~nia;

Reorganizarea activităţii selecţiei de menţinere şi a sistemului de
înmulţire rapidă prin culturi de ţesuturi, a soiuri lor recumandate, pentru ca
acestea să ajungă c~t mai rapid şi în cantitatea solicitată la producătorii de
cartof pentru săm~nţă şi consum;

Implicarea producătorilor de sămânţă din zonele închise în
extinderea soiurilor recomandate.

Tabel 1
PRINCIPAlelE CARACTERE ALESOIURILOR DE CARTOF
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LEGENDĂ

Culoarea r - roşie. Forma
g - galbenă;

r - rotund;
ro - rotund-oval;

o - oval;
10 -lung-oval

Rezistente
FR - foarte rezistent;
MS - mijlociu sensibil;
5 - sensibil;

R- rezistent;
MR - mijlociu rezistent;
Ro - Globodera rostochiensis (patotipul 1A);

Alegând un soi corespunzător scopului de folosinţă, utilizând o sămânţă

de calitate şi aplicând o tehnologie specifică zonei de cultură şi scopului
de utilizare, se pot obţine producţii care să asigure consumul de cartof al
populaţiei, precum şi un disponibil pentru comercializare.

[Conform Catalogului Oficial al soiuri lor (hibrizilor) de plante de cultură

din România, 2004]
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SE PUN BAZELE REVIGORĂRII PRODUCTIEI DE CARTOF
ÎN ROMÂNIA •

Prof.dr.doc. Matei BERINDEI

În ţara noastră se obţin producţii mici de cartof. În medie 13-15 tone/
ha. Neeconomice şi necompetitive cu cele realizate în alte ţări din Uniunea
Europeană.

Integrarea României în Uniunea Europenă trebuie să ne găsească

pregătiţi şi din punct de vedere al culturii cartofului. Aceasta înseamnă

producţii mari şi de calitate superioară. Astfel nu putem face faţă

concurenţei internaţionale.

Din iniţiativa Academiei de ?tiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu
?işeşti", cu sprijinul Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă

de Zahăr Braşov cu aprobarea Domnului Ministru al Agriculturii, Pădurilor

şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, au început câteva acţiuni privind
revigorarea producţiei de cartof în ţara noastră.

Trebuie subliniat de la început că soiurile de cartof care se cultivă în
România au potenţial de producţie mare şi foarte mare.

În luna iunie 2004 a avut loc o întâlnire la Statiunea de Cercetare
Dezvoltare pentru Cartof de la Mârşani-Dolj, cu tema " Îmbunătăţirea
strategiei de cultivare a cartofului în România". Deci, din temele pentru
întâlni riie preconizate de noi: despre Întâlnirea de la Mârşani am scris la
timpul respectiv. Principala concluzie a fost ca să nu se mai înmulţească în
România soiurile de cartof care nu sunt rezistente la stresul termohiodric.

În luna iulie 2004 a avut loc o întâlnire de o importanţă covârşitoare
"Reabilitarea zonelor închise pentru producerea şi înmulţirea cartofilor de
sămânţă din Români.a". Despre aceasta scriu acum. Ce sunt zonele închise
şi cum au fost organizate acestea?

În anul 1965 a avut loc în Germania un simpozion internaţional cu
tema producerii şi înmulţirii cartofului pentru sămânţă. În acest simpozion
am condus o delegaţie din ţara noastră, redusă din. punct de vedere nu
meric,dar foarte valoroasă. Aici, pentru prima dată în istoria culturii
cartofului s-a discutat şi despre organizarea acestor zone închise. Acesta
trebuie să reprezinte teritorii mai mari, cu cele mai bune condiţii ecologice
pentru ca!tof în fiecare ţară şi unde să se cultive numai cartof pentru
sămânţă. Intorşi în ţară, am efectuat un studiu cu privire al acest aspect şi

am propus înfiinţarea de zone închise în judeţele: Braşov, Harghita, Covasna,
Suceava, Neamţ. Acest studiu l-am depus răposatului Prof.dr.doc. Nicolae
Giosan, atunci Ministru al Agriculturii. Acesta, împreună cu adjunctul
dânsului, regretatul Nicolae Ionescu, s-au implicat cu mult interes în
implementarea acestui studiu. În decurs de o jumătate de an au fost
organizate astfel de zone închise în judeţele arătate şi după câţiva ani, cu
sprij~nul Direcţiilor Agricole Judeţene şi în judeţele Bacău şi Sibiu.

Intâlnirea de la Braşov cu privire la reabilitarea zonelor închise pentru
producerea cartofului de sămânţă are o importanţă covârşitoare pentru
revigorarea producţiei de cartof în România. Au participat directorii generali
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sau cei cu producţia vegetală, directorii O.J.C.A, inspectorii aprobatori şi

preşedinţi ai filialelor judeţene ale Federaţiei Naţionale Cartoful din
România, din judeţele cu zone închise arătate mai înainte.

De ce o importanţă covârşitoare? Este cunoscut faptul că în toată

lumea cartoful degenerază. Bineînţeles că şi în ţara noastră. Din această

cauză în tehnologia de cultivare a cartofului este considerată de o
importanţă deosebită reînnoirea cartofi lor pentru sămânţă. Adică folosirea
ca material de plantare, numai certificaţi, cu document de recunoaştere.

Din cercetările efectuate de către Institutul de cercetări de profil, cu mulţi

ani în urmă, s-a ajuns la concluzia că în România există trei zone de
reînnoi re. Zone de stepă şi silvostepă cu necesitatea reînnoirii în fiecare
an, zona colinară cu reînnoire la doi ani şi aşa-zisa zonă umedă de munte,
cu reînnoirea la trei ani. Cine nu face reînnoirea nu poate obţine producţii

mari, economice de cartof.
Prin organizarea zonelor închise, în România s-a rezolvat problema

cartofilor pentru sămânţă şi începând cu anul 1975, nu s-a mai importat
cartof de sămânţă. Producţia medie de .cartof depăşise 20.000 kg/ha. După
apariţia legii 18/1991 privind retrocedarea terenurilor agricole foştilor

proprietari, suprafeţe de teren arabil din zonelor închise au fost împărţite şi

a început să se cultive în zonele închise şi cartof pentru consum. Deci, pot
obţine producţii mari.

Integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană trebuie să ne găsească

pregătiţi pentru a putea realiza producţii competitive şi din punct de vedere
al cartofului. fn acest scop este esenţial calitatea cartofilor pentru sămânţă.

Produşi în zone şi microzone cu cele mai bune condiţii ecologice şi cu
şanse pentru infecţii virotice foarte reduse. Deci, reabilitatea zonelor închise
pentru producerea şi înmulţirea cartofilor de sămânţă în România, înseamnă
şi revigorarea culturii cartofului în ţara noastră.

Pentru reabilitarea zonelor închise sunt esenţiale două lucruri:
a) reducerea la maximum a surselor de infecţie virotică;

b) combaterea cu eficienţă maximă a dăunătorilor transmiţători de
viroze.

Ca atare, la întâlnirea noastră s-au prezentat două materiale: unul
privind necesitatea şi modul de reabilitare a zonelor închise, cu aplicări la
judeţul Covasna. prezentat de dr.ing. Mike Luiza de la Staţiunea de
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc şi al doilea material
de dr.biol. Donescu Daniela de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, cu privire la combaterea eficientă a
dăunătorilor care transmit virozele cartofului.Pe baza materialelor
prezentate s-au desprins următoarele concluzii:

- Reducerea până la lichidare a surselor de infecţie virotică pentru
cartoful de sămânţă este posibilă dacă, în primul rând pe teritoriile zonelor
închise, se trece la organizarea de exploataţii agricole mari, în care să se
cultive numai cartof de sâmânţă. Pentru acestea se impune ca în judeţele

cu zonelor închise - arătate mai înainte - toată lumea să militeze pentru
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conştientizarea locuitorilor din aceste zone despre importanţa şi necesitatea
înscrierii lor în exploatţii agricole. Este o problemă de interes naţional.

Perimetrele fostelor zonelor închise pot fi lărgite şi de organizat În
interiorul lor microzone închise pentru producerea cartofilor de sămânţă.

Este o problemă de gândire şi de implementare, în primul rând pentru
organele agricole judeţene.

Tot pentru reducerea surselor de infecţie virotică, este imperios
necesar ca pentru zonele închise Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi

Dezvoltării Rurale (MAP.D.R.), să asigure fondurile necesare ca producătorii

de cartof să primească cartofi pentru sămânţă din categoria certificată A
la preţu'l cartofilor pentru consum.

~tim că în Uniunea Europenă cartoful nu este subvenţionat, dar din
informaţiile pe care le avem, Ungaria, care este deja membră a Uniunii
Europene, subvenţionează cultura cartofului prin Ministerul Agriculturii.
Este o adaptare la condiţiile ecologice pentru cultura cartofului din Ungaria,
condiţii ecologice care nici în România nu sunt excepţionale. Dacă

MAP.D.R. din ţara noastră nu poate subvenţiona cultura cartofului pentru
sămânţă în totalitate, este important ca să se găsească resursele necesare
pentru subvenţionarea zonelor închise din România.

Respectarea cu stricteţe a tehnologiilor de producere şi înmulţire

a cartofi lor pentru sămânţă. Pentru fiecare categorie biologică, Cunosc
foarte mulţi fermieri, producători de cartof pentru sămânţă, foarte serioşi

şi buni meseriaşi, Câţiva mi-au fost doctoranzi şi mă mândresc cu ei. Trebuie
ca şi ceilalţi să fie la fel.

Pentru combaterea eficientă a dăunătorilor transmiţători de vi roze,
Direcţiile pentru protecţia plantelor de la Direcţiile Agricole Judeţene cu
zone închise trebuie să-şi ia rolul În serios. Se impune în acelaşi timp la
I.C.D.C.S.Z. Braşov să se elaboreze instrucţiuni concrete privind această

problemă deosebit de importantă şi MAP.D.R. să le transmită judeţelor

cu zone închise. Deosebit de urgent şi concret.
Au apărut unele cazuri nedorite, care produc efecte negative

asupra calităţii cartofilor pentru sămânţă. In primul rând, unii producători

de cartof pentru sămânţă nu-şi declară suprafeţele pentru recunoaştere şi

certificare, justificând aceastil prin costurile mari pe care trebuie să le
plătească inspectorilor aprobatori. Totuşi vând cartofi pentru sămânţă.

Personal am văzut în pieţe, pe marginea drumurilor din judeţul

Covasna, că se vând cartofi pentru sămânţă fără documente de
recunoaştere. Este absolut necesar ca specialiştii care aparţin de Direcţiile

Agricole, cei de la O.J.C.A din fiecare judeţ şi Federaţia Naţională Cartoful
din România să facă eforturi pentru a conştientiza toţi locuitorii satelor,
indiferent de suprafaţa pe care o cultivă cu cartof, să nu-şi mai procure
cartofi pentru sămânţă fără să vadă documentele de recunoaştere şi

certificarea culturii de cartof pentru sămânţă, din anul respectiv.
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În acelaşi timp inspectorii aprobatori de la judeţe, este adevărat că

sunt puţini, să se ocupe şi de acest aspect. Printr-o reglementare a
MAP.D.R., inspectorii aprobatori de la judeţe să fie ajutaţi în această

acţiune şi de corpul de inspectori de la Direcţiile Agricole Judeţene. De la
toate judeţele din ţara noastră deoarece impostorii cartofului pentru sămânţă

circulă în toată ţara, ca să-şi vândă marfa.

N.B. La organizarea zonelor închise pentru producerea şi înmulţirea

cartofilor de sămânţă în România am avut o contribuţie majoră. De aceea,
după buna implementare a studiului efectuat de noi, am avut şi o satisfacţie

deosebită. Aş dori să am şi acum aceeaşi satisfacţie asistând la reabilitarea
zonelor închise pentru producerea şi înmulţirea cartofilor pentru sămânţă

din ţara noastră. Satisfacţia ar fi şi mai mare dacă conducerea Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Academia de
>tiinţe Agricole şi Silvice s-ar implica în elaborarea unei hotărâri de Guvern
privind toată problematica producerii şi înmulţirii cartofi lor pentru sămânţă

în România, bineînţeles şi militarea pentru aprobarea acestei hotărâri şi

apoi pentru implementare. Din toate aceste motive consider că prin
întâlnirea din luna iulie de la I.C.D.C.S.Z Braşov, pe care mă bucur că am
iniţiat-o, a început să se pună bazele revigorării producţiei de cartof în
România.
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SĂMÂNŢA DE CARTOF CERTIFICATĂ TREBUIE
PLANTATĂ iN 2005 PÂNĂ LA ULTIMUL TUBERCUl

Dr.ing. Sorin CHIRU- director generall.C.D.C.S.Z.

În ultimii 10 ani suprafaţa totală de cartof cultivată În România a fost
de 250.000 -260.000 ha cu o producţie medie de 12-14 tlha, În anul 2004
realizându-se 16,2 tlha.

De?i avem producători care realizează producţii medii de 30-45 tlha,
totuşi nivelul producţiei realizat la noi este departe de media din U.E (cca.
36 tlha).

Producţiile medii mici obţinute în ţara noastră sunt determinate de
mai mulţi factori:

dimensiunile reduse ale exploataţiilor agricole;
lipsa surselor financiare pentru cultivatori;
nivelul redus de pregătire profesională a majorităţii cultivatorilor

de cartof;
calitatea fitosanitară necorespunzătoare a materialului plantat

cultivat în ultimii ani.
Condiţiile c1imatice din ţara noastră impun pentru combaterea efectelor

negative ale degenerării c1imatice ?i virotice a cartofului reînnoirea cartofului
pentru sămânţă diferenţiat în funcţie de zone la 3, 2 ?i 1 an.

Pornind de la suprafaţa totală cultivată de cca. 250.000 ha cu o reînnoire
a cartofului pentru sămânţă pe 1/3 din suprafaţă, ar fi necesară o cantitate
de cartof de sămânţă certificată de cca. 290.000 tone/an.

Din datele existente la ora actuală, în România s-a produs o cantitate
de 42.000 t sămânţă certificată din categoriile biologice: Prebază, Bază

(SE ?i E) ?i certificată (A ?i B). Aceasta a fost produsă în unităţi autorizate
de M.A.P.D.R în judeţele: Bra?ov, Harghita, Suceava, Covasna, Neamţ,

Bacău, Alba, Hunedoara, la?i dintr-o gamă mare de soiuri (48) din toate
categoriile de timpurietate, cum ar fi: Sante, Rocias, Agata, Romano,
Redsec, Impala, Desiree, Kondor, Ostara ?i altele.

În ultimii ani cantitatea de cartof de sămânţă importată din diferite
ţări ale UE nu a depă?it cantitatea de 3.500-5.500 tlan.

În condiţiile de piaţă din anul 2004, preţul de vânzare a cartofului de
• consum la producător a variat între 3.000-4.500 lei/kg + TVA. Producţia

totală de cca. 4.000.000 tone de cartof obţinută în anul 2004 s-a valorificat
greu, mulţi producători având încă pe stoc mari cantităţi de cartof pentru
consum ?i sămânţă.

În condiţiile în care preţul de cost al cartofului pentru sămânţă variază

În funcţie de categoria biologică între 10.000-12.000 lei + TVA există

riscul major ca cele 42.000 tone sămânţă certificată să nu fie valorificate
prin cumpărarea ei de către producătorii de cartof pentru consum. Utilizarea

22



acestei cantităţi la furajarea animalelor sau În prelucrarea industrială ar
provoca o mare pierdere economică.

1n plus, cultivatorii de cartof trebuie să fie conştienţi că utilizarea de
material din producţia proprie sau cumpărat "de pe marginea drumului"
este o greşeală tehnologică cu repercusiuni grave asupra cantităţii şi calităţii

producţiei.

Suntem Într-o economie de piaţă şi producătorii pot alege şi sămânţa

importată, dar trebuie amintit faptul că preţul acesteia este de cel puţin 2
ori mai mare decât la sămânţa produsă În România.

Pentru revigorarea producţiei de cartof În România pe lângă celelalte
elemente tehnologice specifice este absolut necesară reînnoirea materialului
de plantat numai cu sămânţă certificată produsă de agenţi economicI
autorizaţi. Aceasta presupune şi o reorganizare urgentă pe principii
economice ale microzonelor de producere a cartofului pentru sămânţă.

1n contextul economiei actuale considerăm că un sprijin financiar din
partea MAP.D.R. pentru subvenţionarea cu 30-40% a preţului la cartoful
pentru sămânţă certificată va avea o influenţă favorabilă asupra producţiei

de cartof în România În anul 2005.
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METODE MODERNE DE IRIGARE LA CARTOFUl TIMPURIU

Dr. ing. PaulVÂRCAN

Regimul de irigare
In cadrul unui regim de irigaţie corespunzător, prin udări, plantelor

legumicole trebuie să li se asigure cantităţi le necesare pentru desfă?urarea

normală a proceselor fiziologice În scopul obţinerii unei producţii maxime.
Regimul de irigaţie trebuie să fie În deplină concordanţă cu necesarul

de apă al plantelor, proprietăţile fizico-chimice ale solului ?i condiţiile

climatice locale.
Regimul de irigaţie al unei culturi reprezintă un complex de noţiuni

tehnice, proprii irigaţiei, În care intră:

~ momentul udării;

~ norma de udare;
~ norma de irigare;
~ numărul de udări;

~ intervalul dintre udări.

Momentul aplicării udării trebuie să se stabilească cu multă atenţie

astfel Încât gradul de umiditate din sol să fie menţinut În mod permanent
la nivelul considerat optim pe etape de vegetaţie pentru fiecare cultură, În
funcţie de cerinţele plantelor ?i de factorii de mediu.

Cerinţele plantelor faţă de umiditatea solului sunt diferite În cursul
perioadei de vegetaţie, fapt de care trebuie ţinut seama la stabilirea
momentului aplicării udărilor.

Intervalul umidităţii active (lUA) pentru plante În sol este cuprins Între
capacitatea de câmp pentru apă a solului (considerată ca rezervă maximă)

?i coeficientul de ofilire (socotit ca rezervă minimă).

Nivelul optim de umiditate pentru fiecare cultură pe faze de vegetaţie

se află Între aceste extreme de rezervă maximă ?i minimă de apă.

Acest nivel optim este mai aproape de maximă (Cc) pentru culturile ?i
fazele de vegetaţie În cazul cărora pretenţiile faţă de apă sunt mai mari ?i
se deplasează spre minimă atunci când aceste pretenţii sunt mai mici .

Chiar În cazul culturilor sau fazelor când se manifestă pretenţii mai
mici umiditatea din sol nu trebuie să scadă sub un anumit plafon, denumit
În practicairigaţiei plafonul minim al umidităţii active (Pmin).

Acest plafon variază mai puţin În funcţie de caracteristicile solului ?i
mai ales de textura sa.

Plafonul minim al umidităţii active trebuie să fie superior coeficientului
de ofilire cu Y2; 2/3; % din lUA În funccie de textura solului.

Aceasta corespunde IaSa % din Cc pe soiurile u?oare, 60 - 70 % din
Cc pe soiurile mijlocii ?i 80 % din Cc pe soiurile nisipoase grele (M.
Mihalache ?i colab., 1985).

Pentru condiţiile naturale din sudul ţării s-a constatat că rezerva de
apă din sol nu trebuie să scadă sub 80 % din capacitatea de câmp pentru
apă a solului În fazele de consum maxim al specii lor legumicole ?i sub 70
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% din Cc În fazele când au pretenţii moderate faţă de apă.

Pentru stabilirea momentului În care.trebuie să se aplice udarea se
determină provizia momentană de apă a solului şi când aceasta ajunge
aproape de plafonul minim al umidităţii active se aplică o udare.

Prognoza şi avertizarea udărilor

Aplicarea udărilor la momentul optim este o componentă de cea mai
mare importanţă a regimului de irigare, iar pentru o conducere corectă a
cestuia se impune cunoaşterea aprofundată a relaţiei apă-sol-plantă

atmosferă (~tefan v., 1981) pentru fiecare situaţie dată.

Dintre metodele cunoscute pentru prognoza şi avertizarea aplicării

udărilor, s-a ajuns la concluzia că cea a bilanţului bazată pe relaţia dintre
consumul de apă al plantelor şi cel rezultat prin evaporaţie, din
evaporimetre, apare ca fiind cea mai indicată, răspunzând cerinţelor

exploatării atât prin precizie cât şi prin operativitate. Totodată, aparatura
utilizată este simplă, uşor de procurat, uşor de manipulat şi de Întreţinut.

Această metodă dă posibilitatea cunoaşterii efectului integrat al
radiaţiei, vântului, temperaturii şi umidităţii relative a aerului asupra
evapotranspiraţiei, factorii climatici sub a căror influenţă se produce În
principal şi consumul de apă al culturilor irigate.

Prognoza şi avertizarea cu ajutorul evaporimetrelor constau În princi
pal În urmărirea consumului de apă al plantelor, În paralel cu Înregistrarea
consumului de apă prin evaporaţie, din evaporimetru.

Concomitent se fac observaţii fenologice, măsurători biometrice, analize
fizice şi chimice ale solului, Înregistrări ale datelor ciimatice, calcului
producţiilor etc.

Prognoza şi avertizarea udărilor au un caracter foarte complex, scopul
principal fiind de a satisface În optim cerinţele de apă ale plantelor, În
vederea obţinerii unei eficienţe maxime la culturile irigate (Pelaghia
Chilom, 1991).

Norma de udare reprezintă cantitatea de apă În m3/ha ce se aplică la
o singură udare. Norma de udare trebuie aplicată prin calcul, ca să nu
depăşească capacitatea de câmp pentru apă a solului.

m = 110 H Gv (C-Pmin.) (m3/ha)
Gv =greutatea volumetrică a stratului activ de sol (tlm 3

);

C ::= capacitatea de câmp pentru apă, exprimată În procente din
greutatea raportată la sol uscat, În stratul activ considerat;

Prnin ::= provizia momentană de apă a solului exprimată În procente
din greutatea raportată la sol uscat, În acelaşi strat activ, care este de dorit
să coincidă cu plafonul minim al umidităţii active stabilit pentru condiţiile

date.
H =adâncimea de umectare =0,2 - 0,6 m la cartof timpuriu.
Norma de udare oscilează Între 250 - 500 m3/ha.
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La culturile timpurii la Început se dau norme de udare mai mici pentru
a nu se răci solul. Pe măsură ~ plantele cresc şi au nevoie de apă mai
multă se măreşte şi norma de udare.

Norma de irigare reprezintă cantitatea de apă care se administrează

unei culturi pe Întreaga perioadă de vegetaţie (m3/ha).
Norma de irigare depinde de valoarea evapotranspiraţiei şi de

precipitaţiile utile din cursul perioadei de vegetaţie.

Norma de irigare se exprimă În mod real prin Însumarea tuturor
normelor de udare administrate În mod efectiv unei anumite culturi.

Numărul de udări ce se aplică unei culturi rezultă din raportul dintre
norma de irigare şi norma de udare. Numărul de udări poate să fie mai
mare sau mai mic pentru acelaşi sol şi aceeaşi cultură În raport de
precipitaţiile care cad În timpul vegetaţiei.

Intervalul dintre udări este determinat de timpul În care se consumă

norma de udare.
Ca principiu, pentru a evita risipa de apă, udarea care urmează nu

trebuie făcută dec:lt după ce s-a folosit apa din udarea precedentă.

Intervalul dintre udări pentru o anumită cultură depinde de numărul şi

mărimea ploilor, de umezeala şi temperatura aerului, de frecvenţa şi

intensitatea v:lntului, de natura solului, de ad:lncimea p:lnzei de apă

freatică.

Metode de udare utilizate
La alegerea metodelor de udare trebuie ţinută seama de cerinţele

plantelor cultivate faţă de apă, de natura şi panta terenului, de frecvenţa

şi intensitatea v:lnturilor. Indiferent de metodă, udarea trebuie să asigure:
~ udarea uniformă a solului p:lnă la ad:lncimi la care pătrund

rădăcinile plantelor;
~ păstrarea În straturile superioare ale solului a unei structuri

glomerulare;
~ evitarea pierderilor de apă ca urmare a infiltraţiei În straturile

ad:lnci, prin pereţii canalelor şi prin revărsare;

~ evitarea spălării intense asolului de substanţe nutritive şi sărăturarea

acestuia;
~ mecanizarea lucrărilor de Îngrijire a plantelor Într-o măsură c:lt

mai mare, cu toată existenţa reţelei de canale pentru conducerea apei de
irigat;

Principalele metode de irigare sunt: irigarea prin rigole sau brazde,
irigarea prin aspersiune, irigarea subterană şi irigarea prin picurare.

Irigarea prin rigole sau brazde lungi
Udarea prin brazde prezintă următoarele avantaje:
~ eficienţă tehnică ridicată

~ atac de boli mai redus
~ posibilitatea de a circula pe strat pentru efectuarea diferitelor lucrări

de Îngrijire deoarece răm:lne uscat
~ stratul de sol nu se răceşte, nu se formează crustă

~ se poate practica la toate culturile
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~ asigură posibilităţi largi pentru mecanizarea lucrărilor

~ consumuri energetice mai reduse
Se caracterizează prin aceea că apa circulă la suprafaţa solului, ajunge

la rădăcinile plantelor de pe straturile Înălţate prin infiltraţie, mai ales lat
eral prin capilaritate, fără a lua contact direct cu partea aeriană a plantei.

Udarea plantelor legumicole pe brazde necesită modelarea solului
sub formă de straturi Înălţate.

Lăţimea la coronament a straturi lor Înălţate pe care se cultivă plantele
variază În funcţie de natura solului şi se stabileşte astfel ca să se realizeze
o repartizare uniformă a apei în sol, În special În zona unde se află rădăcinile

plantelor.
Pe soiurile uşoare tendinţa apei este de a se infiltra mai mult pe

verticală, iar pe soiurile grele apa se infiltrează mai mult pe orizontală.

Pentru a putea aplica metoda de udare pe brazde terenul trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii:

• să fie mai puţin frământat (să se fi făcut nivelarea de bază);

• permeabilitatea solului să fie bună (sunt corespunzătoare soiurile
de textură luto-nisipoasă şi nisipo-lutoasă);

• pânza de apă freatică să fie situată la adâncimi mai mari de 3 m;
• solul să aibă o capacitate mare de Înmagazinare a apei.
La udarea pe brazde sunt cunoscute două scheme:
~ Schema transversală, când canalul provizoriu este paralel cu

curbele de nivel şi din el apa este trecută direct În brazdele de udare.
~ Schema longitudinală, când canalul provizoriu este perpendicular

pe curbele de nivel. Din aceasta apa este trecută În rigolele de udare
(paralele cu curbele de nivel) şi din acesta În brazdele de udare.

Panta optimă a terenului În lungul rigolei este între 2-3 %, iar lungimea
rigolei (brazdelor) de 200 - 400 m.

Lungimea brazdelor se stabileşte prin calcul sau cu ajutorul
nomogramelor În raport cu panta terenului, textura solului şi norma de
udare.

Distribuirea apei pe brazde se face în mai multe moduri:
~ Cu echipamentul de udare pe brazde EUBA - 150, folosind

conducte mobile din aluminiu sau cauciuc- butal;
~ Cu sifoane mobile din tablă sau material plastic (cu diametrul de

25-50 mm) care după ce se umplu cu apă se scufundă cu un capăt În
canal şi cu celălalt În rigolă;

~ Tuburi fixe din cauciuc sau material plastic, care străbat coama
rigolei la 2-5 cm de partea superioară, ieşind cu un capăt În rigolă şi cu
celălalt În canal;

~ Deschideri numite chişic sau "portiţă" efectuate prin tăierea cu
sapa a peretelui rigolelor intermediare sau a canalului. Această modalitate
se practică numai În grădinile mici deoarece cere mult timp şi forţă de
muncă manuală pentru a lăsa apa să umple pe rând rigolele de udare şi

apoi pentru a le astupa.
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Organizarea udărilor pe brazde
Udarea se face după un plan întocmit în prealabil. Se organizează

echipe de udători formate din câte doi muncitori care au misiunea să

asigure dirijarea apei pe reţeaua provizorie ?i trecerea ei cu ajutorul
sifoanelor În rigole. Udarea se va începe de la partea terminală a reţelei

provizorii ?i va merge către priza de apă.

După fiecare udare trebuie făcută o apreciere a calităţii acesteia prin
diferite metode:

}> Determinarea adâncimii de umezire a solului cu ajutorul unei
vergele metalice (1,5 m lungime, 5-6 mm grosime) care înfiptă în pământ

permite să se aprecieze adâncimea de pătrundere a apei, în funcţie de
rezistenţa solului;

}> Determinarea proviziei momentane a solului în apă, imediat după
udare, luând probe de-a lungul brazdelor, din 50 în 50 m.

Irigarea prin aspersiune
Prin aspersiune apa de irigaţie pompată direct din sursă, canal deschis

sau dintr-o reţea de presiune este pulverizată în aer, de unde picăturile

cad pe plante ?i sol sub formă de ploaie.
Irigarea prin aspersiune prezintă următoarele avantaje:
• Posibilitatea irigării terenurilor cu permeabilitate mare, îndeosebi

nisipoase, unde nu poate fi aplicată irigarea mare, îndeosebi nisipoase,
unde nu poate fi aplicată irigarea prin brazde;

• Nu necesită nivelarea si modelarea terenului;
• Are efect favorabil asupra microclimatului în culturi, combătându-

se seceta atmosferică;

• Se execută operativ;
• Se poate folosi ca metodă de combatere a îngheţurilor;

• Tngră?ările faziale pot fi făcute cu îngră?ăminte minerale
concomitent cu udatul.

Irigarea prin aspersiune prezintă ?i unele dezavantaje:
}> Favorizează apariţia ?i dezvoltarea bolilor criptogamice;
}> Provoacă tasarea solului în cazul aspersoarelor de presiune medie

?i înaltă;

}> Necesită investiţii mari pentru instalaţiile folosite;
}> Consumul de energie pentru pomparea apei este mare (15-30 II

ha motorină sau 0,10- 0,42 kWh/m2);

}> Consum ridicat de timp pentru mutarea conductelor;
}> Devine impracticabilă când bate vântul, udarea fiind neomogenă.

Intensitatea ploii trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu viteza
de infiltraţie a apei În sol, pentru evitarea băltirii apei.

Irigarea prin aspersiune se recomandă În special plantelor legumicole
cu pretenţii ridicate la umiditatea atmosferică.

Alegerea duzelor aspersoarelor se face în funcţie de specie ?i fenofază.
Ele trebuie să asigure un grad de fineţe mult mai mare al ploii decât în
cazul culturilor de câmp.
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Când plantele sunt tinere şi aparatul vegetativ fragil, picăturile trebuie
să fie de dimensiuni mici pentru a nu stânjeni creşterea plantelor şi pentru
a nu provoca bătătorirea solului.

Distribuirea apei la irigarea prin aspersiune se poate face cu diferite
instalaţii (1.1.A.M.-H-Dn-25 şi I.I.A.M.-A.-Dn-25), ţinând seama de specificul
culturilor legumicole. Irigarea cu instalaţie fixă se foloseşte de obicei În
spaţiile Închise (sere, solarii), iar În câmp se utilizează instalaţii mobile sau
autopropulsate (APT-4M), o reţea de conducte subterane, prevăzută cu
hidranţi şi conducte la care se cuplează aripile de ploaie cu o lungime de
până la 200 m, alcătuite din tronsoane de 6 m. Aspersoarele cele
recomandate sunt cele cu dispersie fină a picăturilor ASJ-1 N c duze de 5,
6, 7, 8 mm sau cu ASM-1 c duze de 8, 5, 10, 11,5 mm pentru a evita
formarea crustei şi efectele mecanice asupra frunzelor şi florilor.

Organizarea muncii la udarea prin aspersiune este condiţionată de o
serie de particularităţi.

Irigarea subterană constă În conducerea apei direct la rădăcinile

plantelor printr-o reţea de conducte (tuburi poroase de azbociment sau
argilă arsă) subterane sau prin aşa - zisele "drenuri cârtiţă".

Drenurile sau tuburile poroase se amplasează În sol la adâncimea de
50-60 cm, şi distanţele Între ele la 60-70 cm sau la 1,2-1,5 m, În funcţie de
natura solului.

Irigarea subterană prezintă câteva avantaje: dă posibilitatea de a
funcţiona În regim reversibil irigare-drenaj; aplicarea pe teren modelat,
fără a stânjeni mecanizarea lucrărilor de Întreţinere; umezirea stratului de
sol se face prin capilaritate, realizându-se un echilibru optim între apă şi

aer la nivelul rădăcinilor.

Irigarea subterană s-a dovedit deosebit de favorabilă culturilor
legumicole, mai ales În sere.

Datorită costului ridicat şi Întreţinerii greoaie este puţin extinsă În
practică.

Irigarea prin pieurare constă În distribuirea pe suprafaţa de cultură a
unor cantităţi reduse de apă, Într-o perioadă Îndelungată de timp.

Irigarea localizată este cunoscută ca o metodă prin care cantităţi limitate
de apă sunt distribuite dintr-o sursă punctiformă direct la rădăcinile plantei.
Datorită faptului că prin udare se umectează numai o parte din şi respectiv
a sistemului radicular, metoda se numeşte localizată. În cadrul metodei
procedeul de irigare prin picurare este cel mai utilizat.

La irigarea prin picurare apa este distribuită În sol la presiuni de regim
mici (0,2 - 2 bari) şi debite cuprinse Între 1-10 Iloră, prin dispozitive de
udare numite picurătoare.

Picurătoarele sunt proiectate ca disipatori de presiune şi pot fi de diferite
tipuri. Ele sunt amplasate de obicei, pe suprafaţa solului sau pot fi Îngropate
În sol la mică adâncime. Apa este distribuită de picurătoarelor prin
intermediul unei reţele de conducte principale şi secundare, confecţionate

de obicei din materiale plastice.
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Originea irigării prin picurare este diferită. Unii specialişti În irigaţii

pretind că predecesorul irigării prin picurare este irigarea subterană

practicată cu ajutorul drenurilor În Germania, cu peste un secol În urmă.

Mulţi horticultori au arătat de asemenea, că plantele situate în apropierea
unor surse ce picurau Întâmplător apă s-au dezvoltat bine. Ideea metodei
aparţine lui Blass din Israel care În anul 1930 a observat că un pom a fost
stimulat În creştere de apa ce picura întâmplător dintr-o conductă metalică

aflată În apropiere.
Tn S.U.A., primele referiri la irigarea prin picurare au fost făcute de

REUTHER În 1944 care a evidenţiat efectul benefic al irigării continue prin
picurare Într-o plantaţie de curmali din Valea Coachella.

Dezvoltarea tehnologică la scară industrială a metodei a Început odată
cu "revoluţia materialelor plastice" după cel de al doilea război mondial.
SEARLE (1954) şi WATERFIELD (1973) au arătat că una din primele ţări

care au dezvoltat această metodă a fost Anglia, metoda fiind utilizată În
sere În perioada 1945-1948. Apa a fost distribuită la fiecare plantă prin
duze de tip "spirală" având debite de 1-2 Iloră sau prin tuburi "spaghetti"
având diametrul de 1 mm. .

ZaHAR (1971) a fost primul specialist În irigaţii care a experimentat cu
succes irigarea prin picurare, În care picurătoarele au fost amplasate pe
suprafaţa solului, rezolvând astfel problema Înfundării acestora şi iniţiind

dezvoltarea metodei.
Tn S.U.A. primele preocupări privind aplicarea şi perfecţionarea metodei

localizate sunt atribuite lui DAVIS În anul 1959. HELLER şi BRESLER (1973)
au arătat că, printre alţii, CHAPIN, DAVIS şi GUSTAFSON au contribuit la
promovarea şi dezvoltarea irigaţiei prin picurare În S.U.A.

Tn Australia, primele cercetări au fost descrise de către BLACK În anul
1976.

Progresele înregistrate în producţia de mase plasdtice au făcut ca
suprafeţele irigate prin picurare să se extindă rapid, În perioada anilor
1970, În multe ţări ca : S.U.A., Israel, Africa de Sud, Australia, Franţa,

Mexic, Italia etc.
La nivelul anului 1990, KHAMIS a estimat că suprafaţa irigată prin

picurare pe plan mondial a fost de aproximativ 800 mii ha, din care peste
200 mii ha În S.U.A., circa 40 mii ha În Israel, peste 10 mii ha În Africa de
Sud, peste 8 mii ha în Franţa şi circa 7 mii ha În Mexic etc. Tn ceea ce
priveşte cultura irigată prin picurare, în general predomină pomii fructiferi
şi viţa de vie, după care urmează plantele legumicole, bumbacul şi alte
culturi de câmp.

Tn ţara noastră cercetări sistematice privind irigarea prin picurare au
Început În anul 1972. La început, cercetările Întreprinse În cadrul unităţilor

de cercetare cu profil agricol şi în institutele de învăţământ superior au
fost efectuate cu materiale şi echipamente (picurătoare, conducte de udare
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etc.) din import şi au vizat În principal , pretabilitatea udării localizate
(picurare, rampe perforate) la diferite culturi şi condiţii de teren.

Fundamentarea teoretică şi practică a metodei de udare localizată a
fost iniţiată, Încă din anul 1972, de un colectiv de cadre didactice al Catedrei
de hidroamelioraţii din Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" laşi, condus
de profesor Ecaterina Blidaru.

În acest sens s-au obţinut unele rezultate În anul 1972 pe nisipurile
din sudul Olteniei, la S.C.C.C.P.N. Dăbuleni, după unele tatonări sporadice
În anii 1970-1971 de către GRUMEZA N. Culturile irigate În această etapă

au fost viţa de vie şi piersicul. Experimentările s-au extins În serele irigate
prin picurare la lşalniţa (Dolj), În Dobrogea şi Moldova, În sudul Gimpiei
Române.

După depăşirea etapei de studiu s-a trecut la proiectarea şi execuţia

unor sisteme de irigaţie localizată din ţara noastră, utilizându-se echipament
de udare de producţie internă. Astfel s-au proiectat şi realizat sisteme de
irigaţie prin picurare pentru plantaţiile pomicole de la Sârca (Iaşi), Velniţa

(Iaşi), Ostrov (Constanţa), Dăbuleni (Dolj) şi pentru plantaţiile viticole la
Dealul Redi (Tulcea), Dealul Somova (Iaşi), Băneasa-Giurgiu (Giurgiu),
Dăbuleni (Dolj), precum şi pentru culturi legumicole la lşalniţa (Dolj) etc.

În prezent În ţara noastră există peste 1000 ha amenajate pentru irigaţii

prin picurare şi proiecte pentru Încă circa 2000 ha. Suprafaţa irigată prin
picurare reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală irigată a
ţării. Motivul principal pentru care metoda nu a fost extinsă pe suprafeţe

mari ÎI constituie preţul ridicat al echipamentului.
Se numeşte irigare prin picurare deoarece apa iese din conducte sub

formă de picături.

Prezintă o serie de avantaje:
• Economie de apă până la 50% faţă de udarea pe brazde;
• Creează condiţii favorabile de umiditate şi gaze În sol;
• Permite administrarea Îngrăşămintelor minerale sub formă de

soluţii;

• Regimul de umiditate din sol poate fi dozat uşor În raport cu nevoile
plantelor;

• Se reduc simţitor pierderile de apă prin evaporaţie şi infiltraţie;

• Plantele Încep să fructifice mai timpuriu;
• Se obţin sporuri Însemnate de producţie, comparativ cu alte metode

de udare;
• Nu influenţează umiditatea relativă a aerului diminuând pericolul

dezvoltării unor boli şi dăunători;

• Determină economie de forţă de muncă; aceasta poate fi eliminată
practic total datorită posibilităţilor de automatizare a proceselor de
funcţionare a instalaţiilor;

• Necesită un consum de energie redus comparativ cu irigarea prin
aspersiune;

• Se poate aplica pe terenuri improprii pentru celelalte metode de
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udare (terenuri cu pante mari, cu textură uşoară sau grea).
Prezintă şi unele dezavantaje:
• Investiţii mari la hectar;
• Pericol permanent de înfundare a dispozitivelor de picurare,

neajuns remediat în bună măsură prin perfecţionarea picurătoarelor;

• Consum mare de ţeavă din materiale plastice pe unitatea de
suprafaţă.

Instalaţi a de irigare prin picurare este alcătuită din blocul de control
pentru filtrarea apei, reglarea presiunii şi a debitului, conductele de trans
port din polietilenă sau PVC, conductele de udare de 12-20 mm diametru,
prevăzute cu dispozitive de udare numite picurătoare. Distanţa dintre
acestea este reglabilă şi depinde de schema de plantare, pentru culturile
de legume fiind. recomandate seturile cu distanţe de 104-1,5 m între
conductele de udare şi 0,3-0,5-0,7 m între picurătoare. In sere s-au
experimentat cu bune rezultate conductele gonflabile perforate, cu orificii
de circa 1mm diametru, lungi de cel mult 30 m (Ruxandra Ciofu, 1994).
Se preferă conductele din polietilenă neagră sau gri, pentru evitarea
dezvoltării algelor (acestea se numesc şi rampe perforate).

Irigarea prin picurare are o largă răspândire în Israel, Franţa, S.U.A,
Japonia, ţări care şi-au creat şi o industrie proprie de fabricaţie a
echipamentelor pentru acest gen de irigare. Firma Netafim din Israel a
introdus acest sistem încă din 1965 şi exportă echipamente în numeroase
ţări din Europa, S.U.A, Canada etc.

Deşi prezintă unele dezavantaje (investiţia mare la hectar, posibilitatea
înfundării picurătoarelor etc.), metoda aceasta de irigare va căpăta o
extindere tot mai mare, mai ales pentru culturile efectuate în sere şi solarii.
Sporul de producţie de 2,6 tlha la tomate în culturi protejate a fost distinct
semnificativ faţă de martor, iar consumul de apă pe kg de fructe cu 5-10 I
mai redus.

Irigarea prin picurare, combinată cu fertilizarea, a deschis noi posibilităţi

pentru controlul apei şi îngrăşămintelor la culturile agricole (Goldeberg,
1976; Dasberg şi Bresler, 1985). Multiple avantaje ale acestui sistem sunt
precizate de Bar-Yosef, Israel, 1991.

Irigarea prin picurare are o largă răspândire în Israel, Franţa, S.U.A,
Japonia, ţări care şi-au creat şi o industrie proprie de fabricaţie a
echipamentelor pentru acest gen de irigare. Tn Israel a fost introdus acest
sistem încă din 1965 şi exportă echipamente în numeroase ţări din Europa,
S.U.A., Canada etc.

rn ţara noastră metoda se foloseşte relativ puţin, mai ales în unităţi de
cercetare şi întreprinderi de sere (Sere Craiova-Craser, Sere Berceni, Sere
Popeşti etc.), S.c. Legurom Jegălia (culturi de câmp).
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Cultura cartofului extratimpuriu prin protejare temporară cu
folie de polietilenă perforată

Preţul de valorificare şi În consecinţă reabilitatea culturii cartofului
extratimpuriu este determinat de perioada de valorificarea acestuia.
Recoltând şi valorificând de la mijlocul lunii mai se pot obţine preţuri foarte
avantajoase. În scopul relizării unei asemenea timpurietăţi se poate folosi
În mod eficient protejarea temporară a culturii cu folie de polietilenă

perforată fără adăposturi fixe.
În anul 2004 am cultivat o suprafaţă de 0,37 ha cartofi extratimpurii

protejate prin acoperie temporară cu folie perforată, aplicând următoarea

tehnologie.
Materialul de plantare ~i soiul. Am cultivat soiurile Ostara, Riviera

şi Impala, folosind material de plantare certificată de categoria biologică

clasa A. Soiurile Ostara şi Riviera posedă o tuberizare timpurie, formează

un număr mai mic de tuberculi, care astfel ajung mai repede la mărimea

de consum. Soiul Impala realizează o producţie mai mare la maturitate,
dar În cultura timpurie ajunge la producţia soiului Ostara doar după 8-10
zile de la prima recoltare, Însă după, aceasta Întrece soiul Ostara.

Încolţirea materialului de plantare este o condiţie de bază a realizării

producţiei timpurii. Încolţirea s-a început la data de 19 februarie şi a durat
23 zile.

Pregătirea terenului. În toamnă s-a executat arătura adâncă la 28
30 cm. În primăvară în scopul plantării cât mai timpurii, deschiderea rigolelor
s-a efectuat cu rariţa trasă de cai, când tractorul încă ar fi tasat solul.

Îngră~area solului s-a efectuat primăvara direct în rigolele deschise,
aplicându-se îngrăşăminte complexe NPK în doza de N 127 kg/ha, P205
127 kg/ha, K20 127 kg/ha substanţă activă. Această metodă s-a dovedit
foarte eficace. Elementele fertilizante fiind amplasate chiar lângă tuberculii
plantaţi, au fost asimilate în cantităţi satisfăcătoare imediat după pornirea
rădăcinilor. Îngrăşământ natural nu s-a aplicat.

Plantarea s-a efectuat manual la data de 15 martie, imediat ce solul
s-a zvântat în aşa măsură, încât nu s-a tasat. Distanţa între rânduri 65 cm,
Între tuberculi pe rând 30 cm, asigurând o densitate de 51.300 tuberculi
pe ha. Acoperirea tuberculilor s-a făcut cu un strat de sol bine mărunţit de
2-3 cm, cu scopul de a răsări cât mai devreme.

Acoperirea cu folie perforată a terenului plantat s-a făcut imediat
după plantare, aşezând folia direct pe sol. S-a folosit folie cu grosime de
0,04 mm, care a fost perforată din 10 În 10 cm, însă nu circular, ci numai
% părţi. Astfel folia rămasă în orificiu a Închis solul acoperit, dar când
aceasta s-a încălzit mai tare, atunci ridicându-se ca o c!apetă, a făcut

posibil schimbul de aer cu atmosfera exterioară, prevenind astfel
supraîncălzirea aerului de sub folie. Totodată a permis pătrunderea apei
provenită din precipitaţii. Folia fabricată cu lăţimea de 2 m a fost lipită cu
fier de călcat în 3 benzi, obţinându-se o folie de 6 m lăţime. Astfel s-a
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redus munca cu acoperirea marginilor precum şi a suprefeţei rămasă

neacoperită între benzi. Acoperirea marginilor s-a făcut manual cu pământ.

Aici trebuie menţionat faptul că folia trebuie foarte bine fixată cu cantităţi

suficiente de pământ pentru a nu o deteriora vânturile puternice frecvente
din acestă perioadă, care pot provoca necazuri mari.

Momentul ridicării foliei trebuie stabilit cu multă grijă, în funcţie de
condiţiile meteorologice şi dezvoltarea plantelor de cartof.

Este de preferat ca perioada de acoperire cu folie să fie cât mai lungă.

insă trebuie urmărită cu atenţie temperatura de sub folie, deoarece în
cazul Încâlzirii temperaturii exterioare asociată cu temperatura de insolaţie

de durată, temperatura de sub folie depăşeşte chiar şi temperatura maximă

admisă pentru cartofi, ceea ce este vizibil dăunător pentru plante. in cazul
soiurilor bine întreţinute, fără rezerve mari de seminţe de buruieni, până la
30 de zile nu este necesar ridicarea foliei pentru prăşit. După acestă perioadă

sau în cazul solurilor mai îmburuienate folia trebuie ridicată şi mai devreme
şi se execută o prăşilă, după care se acoperă din nou. Folia se ridică definitiv
la o dezvoltare de 10-15 cm a tulpini lor de cartofi, sau când temperatura
de sub folie depăşeşte 30 grade C.

in cultura noastră În acest an folia a fost ridicată la data de 16 aprilie,
la 31 de zile după instalare.

Întreţinerea culturii. După ridicarea foliei s-a executat o prăşilă

concomitent cu bilonarea. Tratament contra manei nu a fost necesar.
Combaterea Gândacului din Colorado a fost necesară doar pe

suprafeţele recoltate după 1 iunie. S-a aplicat o fertilizare fazială prin
stropirea cu îngrăşământul Azofil 1%.

Irigarea este o măsură obligatorie În realizarea producţiei extratimpurii.
in scopul tuberizării timpurii şi creşterii intensive a tuberculilor, umiditatea
solului trebuie menţinută în permanenţă la nivelul optim. Pentru irigarea
culturii de cartof extratimpuriu cea mai adecvată metodă de irigare este prin
picurare. Tubul de picurare se aşează pe fiecare rând de cartofi. Astfel este
udat numai bilonul în care se găseşte sistemul radicular. Udările se aplică la
intervale de 2-3 zile în funcţie de consumul de apă a plantelor, asigurând în
continuu nivelul optim de umiditate a solului, fără fluctuaţii. Se aplică norme
de udare care umedează solul numai la adâncimea rădăcinilor.

in acest an am aplicat 7 udări prin picurare, care împreună cu
precipitaţii le naturale au asigurat În continuu umiditatea optimă a solului
pentru cartofi.

Recoltarea am început-o la data de 19 mai, la 65 de zile după plantare
şi la 33 de zile după ridicarea foliei. Producţia medie la prima zi de recoltare a
fost de 27.430 kg/ha. Recoltarea s-a terminat la 8 iunie, când s-a realizat o
producţie medie de 46.320 kg/ha. Astfel rata medie de acumulare a producţiei

a fost de 945 kg/zi. Din producţia totală de 84.9% a fost de calitatea l-a,
10.8% de calitatea a II-a (ambele apte pentru consum uman), şi numai 4.3%
de calitatea a III-a necorespunzătoare pentru consum uman şi nevalorificat.
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Recoltarea şi sortarea s-a efectuat manual, cu foarte multă grijă Tn
scopul prevenirii decojării tuberculilor a căror coajă este foarte slabă. Zilnic
s-a recoltat numai cantitatea care a doua zi s-a putut valorifica. Aceşti

cartofi fiind foarte perisabili, nu pot păstraţi mai mult de 2 zile fără

deteriorarea aspectului comercial.
Rezultatele economice obţinute sunt prezentate Tn tabelul 1.
Cheltuielile de producţie Tnsumează 198.598.600 lei/ha. Producţia

medie pe sezon de 37.408 kglha valorificată la un preţ mediu de 10.360,50
lei/kg sigură un venit de 387.565.600 lei/ha şi un beneficiu de 188.967.000
lei/ha cu o rentabilitate de 95.15%.

Din aceste date reiese că prin cultura cartofului extratimpuriu protejată

temporar cu folie de polietilenă perforată se pot realiza beneficii Însemnate
la unitate de suprafaţă şi o rentabilitate ridicată.

Dar trebuie accentuat că acesta necesită cheltuieli mari la unitatea de
suprafaţă, ceea ce Înseamnă şi un risc mare. ~i mai important este
posedarea tuturor cunoştiinţelordin domeniu şi respectarea strictă a tuturor
verigilor din lanţul tehnologic, fără de care nu numai că nu se pot obţine

rezultate economice bune, dar acestă activitate se poate Tncheia cu pierderi.
Această publicaţie intenţionează să contribuie la dobândirea

cunoştinţelorpractice necesare unei culturi de cartofi extratimpurii reuşită,

rezultate din experienţa de producţie ale subsemnatului.

Rezultatele economice obţinute În cultura cartofului
extratimpuriu protejat temporar cu folie de polietilenă perlorată

Sneclficare U.M. Realizat

A.CHELTUIELI DE PRODUCŢIE Lei/ha 198.598.600
1. cheltuieli materiale din care: Lei/ha 94.855.600
- material de plantat Leilha 70.151.500
- folie perforată Lei/ha 16.472.800
• cărbuni pt. încălzit la încolţire Lei/ha 324.600
- îngrăşămănt chimic Lei/ha 7.384.400
- insecticid Leilha 119.000
II. Lucrări mecanizate din care: Lei/ha 33.492.000

-transport la piaţă Lei/ha 32.053.000
III. Lucrări cu atelaje Leilha 3.532.000

IV. Lucrări manuale
Lei/ha 56.732.200V. Irigare
Lei/ha 9.986.200

B. PRODUCTIE REALIZATA Kg/ha 37.408
C. PRET DE COST Leilkl! 5.309
D. PRET DE VALORIFICARE Leilkl! 10.360,50
E. VENIT REALIZAT Leilha 387.565.600
F. BENEFICIU Leilha 188.967.000
G. RENTABILITATE % 95.15
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PROIECT: "INSTRUIREA FERMIERILOR SI MEMBRILOR
COOPERATIVELOR DIN ROMÂNIA PROIECT PILOT"- ROEI

034/02

Ing. Elena-Angela CHICOSU
Coordonator proiect România

Boerenbond - Fundaţia pentru Europa de Est a făcut un parteneriat
cu patru organizaţii ale fermierilor din România: Uniunea Naţională a
Producătorilor Agricoli din România: Preşedinte DI. Predila Gheorghe,
Fundaţia pentru Asociaţii Rurale Preşedinte DI. Iordache Adrian,
federaţia Cultivatorilor de Cartof din România: Preşedinte DI. Benea
Ioan şi Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană şi Rurală

Preşedinte DI. Mitrache Valentin.
Scopul acestui parteneriat este instruirea profesională a fermierilor,

implementarea acquis-ului comunitar şi sprijin pentru Întocmirea
documentaţiei proiectelor Sapard.

In cadrul acestui parteneriat, Guvernul Flamand a finanţat proiectul
"Instruirea fermierilor ţi membrilor cooperativelor din România, proiect pilot".
Acest proiect se derulează În perioada 1 Decembrie 2002- 30 Mai 2005 cu
finanţare flamandă iar pentru următorii ani se prevede solicitarea continuării

proiectului cu finanţare din cadrul Programului Sapard măsura 4.1.
Organizaţiile din România implicate În proiect nu contribuie financiar

la derularea acestuia.
Strategia proiectului este următoarea: În prima fază a fost instruit un

grup de 20 fermieri membrii ai organizaţiilor implicate În proiect. Fermierii
selectaţi pentru a fi instruiţi şi a deveni instructori locali sunt absolvenţi ai
facultăţiilor sau liceelor cu profil agricol.

Pentru prima serie de 20 de cursanţi s-au desfăşurat următoarele mod-
ule de instruire:

1. Acquis communitaire
a. Perioada: 17-21. Martie 2003
b. Lectori:
-DI. Andre Herlitska - Fost Secretar General COPA COGECA
-DI. Urbain Avermaete - Manager proiect "Instruirea .fermierilor şi

membrilor cooperativelor agricole din România, proiect pilot"
-Dna. Iulia Dumitrescu: Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii

Internaţionale din Ministerul Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor.

-D-ra. Dr. Ee. Daniela Giurca, cercetător : Institutul de Economie Agrară

-DI. Prof. Dr. Berca Mihai - Universitatea de ştiinţe Agronomice şi

Medicină Veterinară Bucureşti

-DI. Simon Davis, Expert program " Reorganizarea politicilor şi alinierea
la UE"
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-Dna. Birgit Schaefer -"Politici regionale şi alinierea la UE"
c. Program
Subiecte:
» Introducerea proiectului: DI. Urbain Avermaete
» Ce este Acquis Communautaire; DI. Berca Mihai
» Rolul şi influenţa organizaţiilor fermierilor În Politicile agricole; DI.

A Herlitska
» Condiţiile În care organizaţiile fermierilor pot participa În procesul

de luarea deciziilor CAP; DI. A Herlitska
» Informaţii despre evoluţia luării deciziilor (În diferite comisii U.E);

DI. A. Herlitska
» Politicile agricole din România În comparaţie cu cele europene;

D-na Daniela Giurca
» Alinierea la UE, agricultura şi dezvoltarea rurală În România; Brigit

Schaefer şi Simon Davies
» Discuţii cu privire la situaţia actuală a Acquis Communitaire în

România şi politicile agricole viitoare; Dna. Iulia Dumitrescu

2. Managementul fermei

a) Perioada: 16-18 Aprilie 2003
b) Lectori
-DI. Ing. Vasile Dobocan - responsabil RICA - Ministerul Agriculturii

Alimentaţiei şi Pădurilor

-DI Yves Plees, Expert belgian RICA - U.E
-Dna. Dr.Ec. Camelia Toma-Expert contabilitatea managerială a

fermei: Institutul de Economie Agrară

-DI. August Maesmans - Expert Belgian pentru contabilitatea fermelor
În Belgia

-DI. Baceanu Constantin - Economist - Expert În contabilitatea fermelor
- model Franţa

Subiecte:
» Ce este RICA (Reţeaua Internaţională de Contabilitate Agricolă);

» Situaţia actuală În România;
» Managementul fermei - Contabilitatea agricolă în Franţa;

» fillanul de afaceri, studiul tehnico-economic, abordarea afacerilor;
» Cum se Întocmeşte un business plan;
» Cerinţele UE pentru reţeaua de contabilitate agriciolă în România

3. Programul Sapard - România

a) Perioada: 14-16 Mai 2003
b) Lectori
-DI. Mircea Leonte - Director al Direcţiei de Selectare şi Contractare,

Agenţia SAPARD - Sediul Central,
-Dna. Anişoara Bercu - Expert Departamentul de Evaluare Selectare-
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Agenţia SAPARD
-Dna. Vasilica Manole - Expert Departamentul de Evaluare Selectare-

Agenţia SAPARD
-DI. Mitrache Stefan - Fost Director General al Agenţiei SAPARD
Subiecte:
» Planul Naţional pentru Agricultură ~i Dezvoltare Rurală;

» Obiectivele planului În concordanţă cu măsurile proiectului
SAPARD;

» Fondurile alocate fiecărei măsuri;

» Structura Agenţiei Sapard;
» Sistemul administrativ, proceduri;
» Strategia şi priorităţile pentru agricultură şi dezvoltare rurală;

» Ghidul aplicantului, măsuri 1.1 I 2.1 I 3.1 I 3.4 I 4.1
» Proceduri;
» Diferite planuri: ex. Business Plan, Studiul Economic, etc.
» Completarea formularelor pentru Întocmirea unui proiect SAPARD

4. Noi tehnologii În Horticultură

a} Perioada: 28-30 Mai 2003
b} Lectori
-DI. Paul Torfs -Expert Belgia: horticultură (sere, solariarii)
-Dl.lng. Antoche Adrian - Director Adriprodcom -Biobest România.
-DI. Ing. Alexandru Ion - Preşedinte Prod Legume Vidra
-DI. Ing. Mihai Posteinicu -DAC ROM PRIMEX specialist inputuri pt

agricultură

-Dna. Viorica Gavrila - Institutul de Economie Agrară

Subiecte:
» Noi tehnologii În Europa de Vest;
» Horticultură În diferite ţări ale lumii ;
» Avantajele folosirii serelor sau solariilor;
» Utilizarea optimă a apei ~i fertilizatorilor;
» Crearea de noi soiuri În horticultură;

» Protecţia biologică a culturilor
» Aspecte referitoare la cultivarea În seră: ex. tomate, ard~i, vinete,

castraveţi ~i pepeni;
» Horticultura În câmp deschis În România
» Insecticide şi pesticide.
» Exerciţiu de contabilitate pentru a forma o ferma horticolă

» Marketingul producţiei horticole;

5. Marketing

a} Perioada: 23-25 Iunie 2003
b} Lectori
-DI. Prof Dr. Manole Victor -Academia de ?tiinte Economice Bucureşti;
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Mr Prof. Dr. Marian Constantin - Expert marketing- Universitatea de
?tiinte Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti:

Subiecte;
~ Introducere În marketing (Concept, preţ de producţie, Promovare,

Distribuţie);

~ Planuri de Marketing, analize, segmentare;
~ Agro marketingul În România;
~ Rolul marketingului În trecerea spre o economie de piaţă;

~ Informaţii privind Marketingul (cercetare, surse de informare,
colectarea datelor)

6. Politici agricole

a) Perioada: 7-9 Iulie 2003
b) Lectori
-DI. Prof. Urbain Avermaete -Directorul General al proiectului:

Organizaţia Boerenbond Belgia.
-DI. Francois Huyghe - Chief Economist- Expert Belgia
-Dna. Dr. Ee. Camelia ?erbănescu - Institutul de Economie Agrară

Subiecte:
~ Politicile agricole actuale UE;
~ Evaluarea la jumătatea perioadei de preaderare {Mid Term Re-

view};
~ Deciziile luate În urma evaluarii;
~ Sectorul cereale, legume, cartofi, lapte, carne;
~ Structuri de producţie;

~ Subvenţii pentru agricultură;

~ Locul agriculturii În economia României;
~ Sistemul European de control al calităţii;

~ Studii de caz - Multifuncţionalitatea politicilor agricole;
~ Politicile agricole actuale În România;

7. Inputuri pentru agricultură

a) Perioada: 25-26 August 2003 - Braşov: Institutul de Cercetare a
Cartofului şi Sfeclei de Zahăr

b) Lectori
-DI. Draica Constantin - Cercetător CSI - Institutul de Cercetarea-

Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr

-DI. Guy Vandepoel - Farm Advisor Boerenbond Belgia
-DI. Nan Ion - Director: Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România
-DI. Olteanu Gheorghe - Director ?tiinţific: Institutul de Cercetarea-

Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr

Subiecte:
~ Inputuri pentru agricultură;

~ Situaţia actuală În România;

39



» Informaţii practice referitoare la agricultura În Belgia;
» Aplicaţii practice: inputuri pentru agricultură (loturi demonstrative)
» Insecticide,
» Fertilizatori;

8. Module technice: producţie animală ~i vegetală - ma~ini ~i

echipamente pentru agricultură

a) Perioada: 27-28 August 2003 - Braşov: Institutul de Cercetarea
Cartofului şi Sfeclei de Zahăr

b) Lectori :
-01. Peteu Cristian - Director -ANCA Braşov

-01. Jos Vertessen - Expert proiecte Belgia
-OI. Ing.Marta Ion - Director AGROMEC Hărman

Subiecte
» Producţia animală - prevederi pentru viitor;
» Producţia vegetală - noi tehnologii În România;
» Ferme de vaci de lapte;
» Ferme de pui;
» Ferme de cartofi;
» Maşini agricole;
Modulele de instruire 1-6 au avut loc la Universitatea de Ştiinţe Agricole

şi Medicină Veterinară Bucureşti, iar modulele 7-8 la Braşov: Institutul de
Cercetarea Cartofului şi Sfeclei de Zahăr şi Federaţia Cultivatorilor de cartof
din România.

La finalul programului de instruire, În urma testului de verificare, s-au
acordat Certificate de Instructori Agricoli eliberate de către Guvernul
Flamand, Ministerul Agriculturii pentru Comunitatea Flamandă şi Centrul
Naţional pentru Instruire Profesională În Agricultură din Belgia NCBL. Se
doreţte ca acest certificat să fie autentificat ţi de ctre forurile similare din
România. La finalul instruirii, grupul de 20 de instructori a participat la un
seminar În Belgia unde au fost prezentate rezultatele proiectului şi au fost
vizitate ferme şi organizaţii ale fermierilor.

În prezent absolvenţii cursurilor de instruire Îşi desfaşoară activitatea
pe plan local. Astfel În lunile noiembrie-decembrie 2003 şi ianuarie - martie
2004, au avut loc module de instruire pentru fermierii din judeţele: Ilfov,
Teleorman, Prahova, Braşov şi Sibiu. Tematica instruirilor este cea prezentată

În modulele de instruire pentru formarea instructorilor. La o şedinţă de
instruire participă În jur de 30-50 fermieri.

La Începutul acestui an a fost selectat cel de-al doilea grup de 20 de
instructori-fermieri pentru a fi instruiţi În acelaşi mod. Programul instruirii a
fost acelaşi, cu diferenţa că s-a introdus un nou modul de instruire privind
irigaţiile. Programul de instruire a fost următorul: Acquis communautaire
3-5 Noiembrie 2003; Programul Sapard 3-5 Decembrie 2003; Marketing
26-28 Ianuarie 2004; Politiei Agricole 23-25 Februarie 2004;
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Managementul fermei! irigaţii 15-17 Martie 2004, Noi tehnologii În
horticultură 10-12 Mai. Aceste sesiuni de instruire s-au desfăşurat la
Bucureşti la Universitatea de ~tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.

Ultimele două module de instruire Inputuri pentru agricultură ~i Modul
tehnic: utilaje ~i echipamente pentru agricultură-Modultehnic:
creşterea animalelor din perioada 26-30 Iunie 2004 s-au desfaşurat la
Braşov cu sprijinul Federaţiei Cultivatorilor de Cartof din România. Testul
final pentru cea de-a doua serie de instructori a conţinut Întrebări din toate
modulele de instruire prezentate anterior.

~i cea de-a doua serie a efectuat o vizită de studiu În Belgia În perioada
27 August - 1 septembrie 2004. Cu această ocazie au fost înmânate În
cadru festiv, certificatele de absolvire a cursurilor de instruire. Participanţii

au efectuat vizite la: Ministerul Agriculturii Flamand, Organizaţia Fermierilor
Belgieni - Boerenbond şi la diferite ferme şi institute de cercetare. A avut
loc o conferinţă de presă la Primăria oraşului Leuven În care s-a prezentat
Întreaga activitate derulată În cadrul proiectului.

Tncepând cu luna octombrie a.c. cea de-a doua serie de instructori a
Început instruirea fermierilor din judeţele Ilfov, Teleorman, Braşov, Sibiu,
Argeş, Dâmboviţa.

Tn perioada 17-19 martie 2005 v-a avea loc În România un seminar de
prezentare a rezultatelor proiectului. La acest seminar vor participa
reprezentanţi ai: Guvernului Flamand, Organizaţiei Boerenbond, Guvernului
României, Ministerului Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor, reprezentanţii

organizaţiilor implicate În derularea proiectului, lectorii şi specialiştii implicaţi

În derularea proiectului precum şi cele două serii de instructori formaţi În
cadrul proiectului.

Se urmăreşte ca la finalul proiectului cei 40 de instructori să acorde
consultanţă agricolă În cât mai multe judeţe ale ţării.

Pentru buna desfaşurare a proiectului s-a primit sprijin din partea
Ministerului Agriculturii Alimentaţiei şi Pădurilor, Agenţia Sapard,
Universitatea de ~tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Agenţia Naţională

de Consultanţă Agricolă, Institutul de Economie Agrară şi Academia de
~tiinţe Economice.
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ÎNFIITAREA LOTURILOR DEMONSTRATIVE LA CARTOF
, PRIN REÎNNOIREA MATERIALULUI DE PLANTAT

Dr. ing. Ion BOZEŞAN

Drd. ing. Mihaela-Adriana PRODAN
I.C.D.C.S.Z. - Braşov

Principala cauză care duce la diminuarea producţiei de cartof este
utilizarea unui material de plantat necorespunzător. Datorită Înmulţirii veg
etative a cartofului, acesta este supus continuu şi progresiv infecţiei cu boli
virotice. Astfel, În urma unor studii bine aprofundate, s-au stabilit la nivel
naţional, trei zone de reÎnnoire a cartofului pentru sămânţă: zona de
reÎnnoire În cicluri trienale, cu doi ani lot semincer, care cuprinde depresiunile
intra şi extramontane, cu temperaturi medii În timpul perioadei de vegetaţie

de 18-200
( şi precipitaţii medii anuale de cca. 650 mm, cu un minimum

de 80-100 mm În fiecare din lunile iulie ţi august; zona de reÎnnoire În
cicluri bienale, cu un an lot semincer, situată În vecinatatea lanţului muntos,
cu temperaturi ceva mai ridicate şi precipitaţii mai reduse, minimum În
lunile iulie şi august fiind de 50-60 mm; zona de reÎnnoire anuală, fără lot
semincer, care include relieful de câmpie şi coline joase, cu temperaturi
care depăşesc frecvent 25°( şi perioade frecvente de secetă, În special În
lunile iulie - septembrie. Aceste zone sunt recomandate producerii cartofului
pentru consum timpuriu, iar pentru evitarea stresului fiziologic se va aplica
obligatoriu irigarea.

MATERIALUL BIOLOGIC ŞI METODA DE LUCRU
Indiferent de zonă ţi ciclurile mencionate, reînnoirea trebuie efectuată

numai cu sămânţă certificată, produsă de producătorii autorizaţi. Utilizarea
tuberculilor mici, proveniţi adesea din culturile de consum este ineficientă

şi nu este recomandată.

In scopul evidenţierii calităţi materialului de plantat este necesară

amplasarea unor loturi demonstrative, plantate cu o sămânţă cerificată,

comparativ cu aşa numita "sămânţă", necertificată şi produsă pe plan local.
Materialul biologic va consta În sămânţă certificată din soiurile de

cartof recomandate pentru fiecare zonă, astfel:
• pentru prima zonă, ponderea trebuie deţinută de soiurile semitârzii.

Acestea au o bună capacitate de acumulare şi realizează producţii mari.
Tn zonele premontane şi montane poate fi Încercat şi un soi târziu, care În
aceste zone se comportă foarte bine;

• În zona a doua, se recomandă Încercarea soiurilor semitimpurii,
care datorită precocităţii sunt afectate mai puţin de perioadele de stres,
dar şi semitârzii, În scopul unei eşalonări a recoltelor;

• În zonele de câmpie se recomandă numai soiurile timpurii, cu o
dinamică rapidă de acumulare. Dacă Înainte de plantare, materialul bio
logic este pregătit prin Încolţire şi eventual Înrădăcinare, pot fi utilizate cu
succes şi soiurile semitimpurii, având În vedere că recolta rea se efectuează
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la maturitatea de consum.
Metoda de lucru va consta În amplasarea unor loturile demonstra

tive, direct la cultivatorii de cartof, sub atenta Îndrumare a specialiştilor

din cadrul Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă

de Zahăr - Braşov, a Federaţiei Naţionale Cartoful din România şi a
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, prin centrele judeţene ale
acesteia. Se va utiliza sămânţă certificată, produsă de producătorii

autorizaţi, plantată În condiţii similare cu "sămânţa" produsă pe plan
local. Fiecare lot va cuprinde 2-3 soiuri recomandate pentru zona
respectivă. Suprafaţa ocupată de fiecare soi va fi de 115 m2, utilizând
cca. 40 - 50 kg de sămânţă.

Se vor respecta verigile tehnologice specifice culturii cartofului,
punându-se accent pe:

• respectarea asolamentului;
• amplasarea corespunzătoare a culturilor, pe terenuri plane, fer

tile, cu soiuri profunde, cu textură luto-nisipoasă, reacţie slab acidă (pH: 6
6,5), cu un conţinut În humus de 3-3,5 % şi până la 20 % argilă;

• efectuarea lucrărilor la momentul optim, printr-o mobilizarea
adâncă a solului;

• fertilizare corespunzătoare nivelului de producţie stabilit;
• controlul eficient al buruienilor, bolilor, În special al manei şi al

dăunătorilor, În special al gândacului din Colorado;
• asigurarea necesarului de apă, În zonele deficitare;
• recoltare În condiţii optime.

REZULTATE SCONTATE

• evidenţierea calităţii materialului de plantat certificat, comparativ
cu materialul de plantat produs pe plan local;

• stabilirea tipului de soi, care răspunde cel mai bine condiţiilor

ecologice specifice zonei respective;
• realizarea unor producţii ridicate, apropiate de capacitatea

biologică, datorită cultivării soiului corespunzător şi a utilizării materialului
de plantat de calitate;

• reducerea costurilor pe unitatea de produs, datorită producţiilor

mari şi a calităţii acesteia;
• conştientizarea producătorilor de cartof cu privire la importanţa

alegerii soiului şi a utilizării unui material de plantat certificat.

AMPLASAREA DE LOTURI DEMONSTRATIVE CU SOIURI DE CARTOF SI
SĂMÂNŢĂ CERTIFICATĂ •

Scopul experienţei: Stabilirea celor mai bune soiuri de cartof pentru
zona respectivă. Verificarea capacităţii de producţie a soiuri lor respective,
în funcţie de grupa de precocitate şi categoria biologică a materialului de
plantat.

Locul unde se execută: _
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Soiurile care se experimentează: conform anexei 1.
Amplasarea experienţei:

- suprafaţa parcelei (ocupată de un soi): 11 5 m2
;

- lungimea parcelei: 30 m;
- lăţimea parcelei: 3,75 m;
- nr. de rânduri: 5;
- nr. de tuberculi/rând: 100;
- distanţa între rânduri: 0,75 m;
- distanţa între cuiburi/rând: 0,30 m.
Observaţii:

- caracterizarea agropedologică;

- planta premergătoare;

- îngrăşăminte aplicate;
- lucrări de pregătire a terenului, întreţinerea culturii, combaterea bolilor

şi dăunători lor;
- observaţii c1imatice.
Determinări:

- data plantării şi data răsăririi;

- aspect general în următoarele fenofaze: răsărire, înflorire şi maturitate,
cu referire la dezvoltarea plantelor, portul tufei, înflorire, culoarea florilor,
infecţie virotică, aspectul tuberculilor, mărimea şi culoarea lor etc;

- numărul de tulpini principale/cuib. Determinarea se va face pentru
fiecare soi, la minimum 20 de cuiburi din fiecare rând al parcelei;

- data apariţiei manei şi intensitatea atacului;
- data maturării la îngălbenirea vrejilor;
- producţia totală şi separat pe următoarele categorii:

mai mici de 30 mm;
Între 30-45 mm;
între 45-55 mm;
mai mari de 55 mm.

Determinarea producţiei se va face separat, la fiecare soi, pe o suprafaţă

de 10 m2 care reprezintă 13,35 m pe lungimea rândului. Se va face pe
rândurile interioare (2,3 şi 4), exceptând rândurile marginale (1 şi 5), con
form anexei 2.

LISTA SOIURILOR DE CARTOF CARE VOR FI VERIFICATE ÎN
LOTURI DEMONSTRATIVE

Anexa 1

Nr.
er!. SOIUL GRUPA DE CATEGORIA

PROVENIENŢĂ
MATURITATE BIOLOGICĂ

1

2

3

4 Sămânlă proprie
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DETERMINAREAPRODUCfIEIDE TUBERCUU
Anexa 2

SOIUL RÂNDUL MĂRIMEA CANTITATE (kg)

sub30mm

RÂNDUL2
30-45 mm
45-55mm

peste 55 mm
TOTAL

sub30mm
30-45 mm

RÂNDUL3 45-55 mm
peste 55 mm

TOTAL
sub30mm
30-45 mm

RÂNDUL4 45-55 mm
peste 55 mm

TOTAL

NOTĂ: Fişa se va Întocmi pentru fiecare soi În parte.
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CREŞTEREA TIMPURIETĂŢII DE RECOlTARE LA CARTOFUl
PENTRU CONSUM TIMPURIU

Drd.ing. Liviu ROTARU

Pentru realizarea de producţii de cartof destinate consumului timpuriu
trebuie să se respecte câteva verigi tehnologice după cum urmează

1. Alegerea soiului
2. Tncolţirea materialului de plantat
3. Tnrădăcinarea materialului de plantat
4. Epoca de plantare
5. Adâncimea de plantare
6. Protejarea culturii
7. Fertilizarea culturii
8. Irigarea culturii
Cât priveşte alegerea soiului, se cunoaşte că acestea au perioade de

vegetaţie şi acumulare diferită şi de aceea este bine să se cunoască aceste
caracteristici încă de la procurarea materialului de plantat. Utilizarea unui
soi corespunzător reprezintă o măsură tehnologică care nu costă nimic,
dar care aduce venituri suplimentare şi în plus, face ca toate celelalte
investiţii tehnologice să fie valorificate la nivel superior. Folosirea unor soiuri
tardive pentru obţinerea de recolte timpurii duce la pierderea scopului
pentru care a fost înfiinţată cultura.

Pe de altă parte, practica unor cultivatori de cartofi de a-şi procura
cartof pentru sămânţă de pe piaţă, fără a avea garanţia soiului şi a stării

de sănătate a materialului de plantat, se dovedeşte de asemenea deosebit
de păgubitoare. Faptul că sămânţa de la

unităţile specializate este ceva mai scumpă îi determină pe unii
cultivatori să nu ia în considerare pierderile ulterioare. Cercetările efectuate
în culturi comparative de Pomacu P. (1986), cu soiuri de cartof încolţit

recoltat la 40 zile de la răsărire au arătat că producţia este mai mică la
soiurile tardive cu până la 75% comparativ cu soiul Ostara care este soi
timpuriu. Tn plus calitatea comercială este cu circa 50% mai slabă. De
aceea soiurile cultivate pentru recoltare timpurie trebuie să îndeplinească

anumite condiţii între care amintim:
să prezinte o perioadă scurtă de vegetaţie;

tuberizare rapidă;

capacitate mare de acumulare în timp scurt;
rezistenţă la temperaturi s.căzute şi oscilaţii de temperatură de la

o zi la alta şi de la noapte la zi.
rezistenţă la boli şi dăunători şi datorită zonelor unde se cultivă în

ţara noastră la secetă şi temperaturi ridicate.
Prin lucrarea de încolţire, corelată cu celelalte măsuri tehnologice

46



timpurie şi a unui spor de producţie de până la 100%, până la prima
recolta re, faţă de neîncolţit.

Cercetările au arătat că lucrarea de încolţire este o măsură

indispensabilă în oricare din zonele de cultură pentru cartof în care se
urmăreşte recolta rea mai devreme. Trebuie menţionat că lucrarea de
încolţire este justificată numai dacă se are în vedere recolta rea pentru
cartof timpuriu. lntârzierea recoltării până în luna iulie din diferite motive
şi În special În zonele sudice duce la egalizarea producţiei I~ cele două

situaţii sau chiar la diminuarea producţiei la încolţit faţă de neîncolţit, în
acest caz lucrarea de încolţire devine inutilă mărind în schimb cheltuielile.

Momentul Începerii lucrării de încolţit este diferit în funcţie de zonă,

destinaţia culturii şi modul de cultură. Pentru a stabili această dată, se vor
lua în considerare perioada calendaristică În care condiţiile locale permit
ieşirea în câmp, precum şi durata medie a timpului de încolţire care este
de 30 - 40 zile. Ţinând cont de aceste elemente pentru zona de sud a ţării

unde condiţiile locale de mediu permit plantarea În câmp În prima decadă

a lunii martie, punerea la încolţit se va face în prima decadă a lunii ianuarie.
Spaţiile în care are loc încolţirea trebuie să corespundă anumitor condiţii

cum ar fi: reglarea temperaturii, a ventilaţiei şi umidităţii relative,
concomitent cu existenţa unor surse de lumină naturală sau artificială. Pe
lângă încolţire, înrădăcinarea constituie cel de-al doilea mijloc important
de obţinere a timpurietăţii la cultura cartofului. Prin această lucrare se mai
pot câştiga 6-7 zile în timpurietate În situaţia efectuării unei înrădăcinări

de calitate şi a respectării tehnologiei de plantare a cartofului înrădăcinat.

Nerespectarea tehnologiei de plantare poate duce la anularea efectului
favorabil al înrădăcinării în următoarele situaţii:

când are loc întârzierea plantării, iar rădăcinile au ajuns la mărimea

normală de plantare;
amestecul de sol În care s-a făcut înrădăcinarea nu este suficient

de bine umezit şi nu aderă la rădăcină în momentul plantării.

plantarea se face într-un sol uscat;
întârzierea acoperirii tuberculilor înrădăcinaţi după plantare cu

pământ duce la uscarea solului din şanţul de plantare şi a rădăcinilor.

Cât priveşte epoca de plantare, aceasta este foarte importantă în
creşterea timpurietăţii de recoltare la cartof, care dacă este ratată anulează

celelalte eforturi depuse.
Cercetările efectuate atât în ţara noastră, dar şi în străinătate au arătat

corelaţia strâns pozitivă ce există între dezvoltarea plantei şi favorabilitatea
condiţiilor de mediu din timpul vegetaţiei, atunci când acestea coincid,
când plantele au aparat foliar bine dezvoltat, iar condiţiile de climă sunt
favorabile, acumularea de substanţă în tuberculi prin procesul de fotosinteză

este maximă.

Cu cât întârzierea plantării este mai mare, cu atât plantele în momentul
favorabil de climă vor avea o dezvoltare mai slabă, o capacitate mai mică
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de asimilare, iar intervalul favorabil de timp pentru acumulare se va scurta.
Astfel, prin Întârzierea plantării cu 15 zile faţă de epoca optimă, considerată

aici a fi imediat ce se poate ieşi În câmp primăvara, suprafaţa foliară

indiferent dacă cultura a primit sau nu Îngrăşăminte s-a redus cu 50%.
Epoca de plantare depinde de condiţiile specifice de climă din fiecare

an de cultură.

O altă măsură tehnologică prin care se poate grăbi timpurietatea ÎI
constituie adâncimea de plantare. În acest caz timpurietatea se realizează

prin faptul că În condiţii optime de răsărire prin plantarea mai la suprafaţă

se asigură o răsărire mai rapidă deoarece stratul de sol pe care ÎI are
planta de străbătut pentru a răsări este mai mic. Intervalul de 3-4 zile
câştigat la răsărire contează destul de mult În economia realizării producţiei.

Adâncimea de plantare În cazul cartofului Încolţit este diferită În funCţie

de mărimea colţilor realizată În momentul plantării. În general adâncimea
de plantare poate fi egală cu lungimea colţilor plus 2-3 cm sol.

Din cercetările cu privire la adâncimea de plantare au arătat că procentul
de plante răsărite la aceeaşi dată de determinare a fost mai mare la
adâncime mică. Răsărirea mai rapidă În cazul plantării la adâncime mai
mică face ca Îngrăşămintele minerale aplicate să fie mai bine utilizate, În
special pe terenurile sărace, nisipoase. În scopul realizării unei producţii de
cartof timpuriu care să poată fi consumată la sfârşitul lunii aprilie, prima
jumătate a lunii mai este necesar ca această cultură să fie Înfiinţată în
sistem protejat, astfel creându-se o anumită independenţă faţă de condiţiile

nefavorabile de mediu din primăvară.

Avantajele pe care le prezintă această cultură pentru cultivator, pe
lângă preţul de valorificare mai bun şi folosirea intensivă a spaţiilor

amenajate. Pentru aceasta însă trebuie respectate câteva norme obligatorii
de tehnologie pe care le impune această cultură:

• folosirea numai de soiuri timpurii la cartof;
• încolţirea şi Înrădăcinarea materialului de plantat;
• asigurarea sursei de apă pentru udare;
• alegerea epocii de plantare;
• asigurarea unor densităţi mari (80-100 mii cuiburi/ha);
• adâncime mică de plantare.

Pentru protejarea culturii, în funcţie de tradiţie şi posibilităţile existente
se pot folosi diferite metode de protejare. Toate se bazează pe folosirea
surselor naturale de căldură aşa cum este căldura solară sau cea degajată

prin fermentarea gunoiului de grajd.
În funcţie de sursa de căldură folosită, metodele de cultură se clasifică

astfel:
a. Metode care folosesc căldura degajată prin fermentarea gunoiului
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de grajd;
• cultura şi răsadniţe;

• cultura şi paturi calde de gunoi de grajd;

b. Metode care folosesc căldura solară prin folosirea foliei de
.polietilenă;

• cultura in adăposturi fixe tip tunel;
• cultura protejată prin aplicarea foliei de polietilenă direct pe sol;
Un alt factor care contribuie la creşterea timpurietăţii il constituie

fertilizarea. Pentru cartoful timpuriu oricât de mare ar fi fertilitatea naturală

a solului, aplicarea de ingrăşăminte chimice uşor solubile pe care planta
să le aibă la dispoziţie chiar din momentul răsăririi constituie o măsură

importantă de creştere a producţiei. Aportul ingrăşămintelor in economia
plantei incepe incă din momentul răsăririi la formarea unor plante
viguroase, cu aspect foliar bogat. care să poată asimila rapid şi În condiţii

corespunzătoare realizării unor producţii mari.
Pe nisipurile irigate din sudul Olteniei s-a constatat că prin fertilizarea

cu N2S0 P,oo K,oo la sfârşitul lunii mai, producţia economică era deja realizată

8272 kg/ha la primul agrofond şi 9997 kglha la cel de-al doilea agrofond,
comparativ cu agrofondul fără ingrăşăminte. unde producţia de tuberculi
ajunsese abia la 3667 kg/ha.

Tn ceea ce priveşte irigarea culturii de cartof se poate spune că nu se
concepe o cultură de cartof timpuriu fără a avea asigurată sursa de apă.

Cartoful este una din plantele cele mai pretenţioase faţă de umiditate şi

aceasta nu prin cantitatea mare de apă pe care o consumă, ci mai ales
prin aceea că apa trebuie să se afle la dispoziţia plantei in tot timpul
perioadei de vegetaţie, fără intrerupere dar şi fără exces. Consumul de
apă la cartof creşte pe măsura inaintării În vegetaţie, fiind deosebit de
mare in perioada de la inceputul tuberizării şi până la ajungerea la
maturitate. Insuficienţa apei in anumite perioade ale creşterii plantei are
efecte dintre cele mai negative. Dacă la inceputul tuberizării apa nu este
asigurată,stolonii nu se mai transformă in tuberculi sau aceştia dacă s-au
format se resorb. La nivelul tuberculilor formaţi in sol, efectele sunt de
asemenea negative, aceştia se suberifică forţat şi nu mai cresc, indiferent
de mărimea la care au ajuns În momentul producerii ofilirii.

Tot ca o măsură tehnologică de creştere a timpurietăţii poate fi şi

inmulţirea un an a materialului de plantat in zona de stepă. Tn urma
cercetărilor efectuate la S.C.D.C. Mârşani cu privire la inmulţirea un an in
zona de stepă a materialului de plantat s-au observat diferenţe de producţie,

atât Între zOJ'lele de provenienţă a materialului de sămânţă, dar mai ales
Între epocile de recoltare, cea mai mare producţie obţinându-se la soiul
timpuriu Ostara plantat cu material din zona de stepă. Din analiza influenţei

zonei de provenienţă a materialului de plantat se constată că producţiile
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realizate sunt superioare în ceea ce prive?te timpurietatea.
Principalele neajunsuri cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile

în zona de stepă, sunt brumele şi îngheţurile târzii de primăvară, aceste
fenomene ducând frecvent la mărirea perioadei de vegetaţie cu până la
12-15 zile. Pentru a combate aceste capricii ale vremii, s-a luat măsura de
a evita pe cât posibil răsări rea plantelor în această perioadă. Astfel, s-a
mers până la crearea de răsad de cartof ?i ieşirea în câmp după trecerea
pericolului brumelor târzii.

Astfel, s-a plantat cartof În ghivece care au fost protejate în solar ?i
scoase În câmp când efectele negative meteorologice nu au mai prezentat
nici un pericol. În urma rezultatelor obţinute privind pregătirea materialului
de plantat se constată că producţia la varianta plantată cu răsad obţinut în
ghivece este cea mai mare comparativ cu varianta încolţit, respectiv
neîncolţit.

De aceea, la înfiinţarea culturilor de cartof timpuriu este necesar să se
folosească un material de plantat cu un stadiu de incubaţie mai avansat,
deci fiziologic mai bătrân, cu o tuberizare mai timpurie ?i o perioadă mai
scurtă de vegetaţie, iar producătorul de cartof să cunoască însemnătatea

pregătirii materialului de plantat, În evitarea neajunsurilor cauzate de
brumele târzii de primăvară.
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STRESUL TERMOHIDRIC LA CARTOF

Dr.ing. Aurelia DIACONU

Tn lucrare se prezintă unele reacţii fiziologice ale cartofului cultivat În
zona de câmpie din sudul ţării, considerată zonă secetoasă. Aici se cultivă

cu succes cartoful destinat consumului timpuriu.
Temperaturile foarte ridicate care se Înregistrează În această zonă În

lunile iunie şi iulie influenţează negativ nivelul producţiei realizate.
Tn cadrul Staţiunii de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof Mârşani,

judeţul Dolj, s-au testat un număr de 12 soiuri În lizimetre În vederea
determinării principalelor procese fiziologice ale cartofului În funcţie de
nivelul de aprovizionare cu apă al solului. S-au asigurat două plafoane de
umiditate şi anume: 40 % din capacitatea de câmp pentru apă a solului şi

70 % din capacitatea de câmp pentru apă a solului. S-au făcut determinări

la Îmbobocure şi după Înflorit.
Lipsa apei În sol pentru perioade relativ scurte de timp (2-12 zile), În

funcţie de specie nu are urmări drastice asupra plantelor, datorită

redistribuirii apei din ţesuturile acestora şi anume, apa din pereţii celulari şi

din rădăcini este transportată spre frunze.
Scăderea conţinutului În apă a plantelor determină În general inhibarea

proceselor fiziologo-biochimice din plante, deshidratarea celulelor fiind
Însoţită şi de modificări În structura, compoziţia şi funcţiile membranelor
plasmatice. Menţinerea integrităţii membranelor plasmatice reprezintă o
adaptare specifică a soiuri lor rezistente la stresul hidric.

Seceta are un prim efect asupra rădăcinior care Îşi continuă creşterea
În lungime, fără a se produce sporirea densităţii lor iar În numeroase cazuri,
se constată moartea perişorilor absorbanţi. Se reduce de asemenea şi ritmul
de diviziune al celulelor şi intensitatea procesului de fotosinteză. Efectul
asupra extensiei celulare este Însă mut mai evident şi conduce la formarea
unor frunze mici şi la creşterea valorii raportului rădăcinii frunze.

Tn cazul unui deficit hidric mai mare, creşterea Încetează, frunzele se
răsucesc, schimburile gazoase se reduc, iar intensitatea procesului de
respiraţie depăşeşte pe cea a procesului de fotosinteză. In general
intensitatea respiraţiei plantelor provenite de pe

soiurile cu deficit hidric este mai mică decât cea aplantelor cutivate
pe soiuri cu umiditatea normală.

Creşterea deficitului hidric determină ofilirea plantelor, Îngălbenirea

frunzelor şi apariţia de necroze pe marginea acestora. Seceta stimulează

procesul de senescenţă al frunzelor de la baza plantelor, căderea acestora,
reducerea suprafeţei foliare şi a transpiraţiei totale.

Adaptarea plantelor la stresul hidric se realizează pe mai multe căi. O
primă reacţie constă În scăderea potenţialului hidric celular ca urmare a
pierderii unei părţi din apa din celule, cât şi a acumulării În vacuole a
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glucozei, fructozei, zaharozei, fructanilor, acizi lor organici, aminoacizilor
şi a ionilor. Acumularea acestor substanţe asigură plantelor capacitatea de
a absorbi cantităţile mici de apă din soiurile secetoase. Tn condiţii de secetă

are loc creşterea densităţii cerurilor epiciticulare, care reduc intensitatea
transpiraţiei cuticulare.

Pilozitatea de pe suprafaţa frunzelor reflectă radiaţiile cu lungimea de
undă cuprinsă Între 400 şi 700 nm, determinând scăderea temperaturii
acestora, iar perii morţi reţin vaporii de apă, reducând intensitatea
transpiraţiei.

Frunzele uşor deshidratate Îşi modifică poziţia, se apleacă, ceea ce
reduce cantitatea de radiaţii solare interceptate şi Încălzirea acestora, corelat
cu diminuarea pierderii apei prin transpiraţie. La unele specii ierboase se
produce răsuci rea frunzelor ca urmare a modificării turgescenţei celulelor
buliforme din epiderma superioară, creşterea grosimii cuticulei, scăderea

numărului de stomate, acumularea În pereţii celulari a hemicelulozei sub
formă de gel care reţine apa, iar Într-o fază avansată, suprafaţa foliară se
reduce prin abscisia fr-unzelor.

Efectul secetei se manifestă a nivelul rădăcinilor şi prin biosinteza acidului
abscisic, care induce Închiderea stomatelor.

Material ş;i metoda de cercetare:
Culturile experimentale au fost organizate În cadrul Staţiunii de

Cercetare-Dezvotare pentru Cartof Mârşani, În condiţii de stres termo
hidric, În două condiţii de irigare:

- irigat 40 % din capacitatea de câmp pentru apă a solului
- irigat 70 % din capacitatea de câmp pentru apă a solului.
Au fost luate În cercetare următoarele soiuri: Sante, Romano,Tâmpa,

Christian, Ostara, Kondor, Tentant, Rozana, Superior, Desiree, Concorde,
Redsec.

Tn câmp au fost efectuate următoarele determinări:

» intensitatea procesului de fotosinteză, de transpiraţie şi respiraţie,

temperatura frunzelor şi intensitatea radiaţiilor fotosinteticactive, cu
analizorul automat LCA-4.

Tn condiţii de laborator s-au efectuat următoarele determinări:

» Masa medie- gravimetric.
» Greutatea specifică.

» Substanţa uscată solubilă- refractometric.
» Conţinutul În apă şi substanţă uscată totală- gravimetric, după

uscarea În etuvă la 105°C timp de 24 ore.
» Conţinutul În sdubstanţe minerale- gravimetric, după calcinarea a

600°(,
Intensitatea procesului de respiraţie, prin măsurarea cantităţii de CO2

produsă de o masă de tuberculi cunoscută, În unitatea de timp, cu ajutorul
analizorului Ricken.
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Conţinutul de amidon, glucoză şi zaharoză, s-a determinat la un
spectometru În infraroşu cu transformantă Fourire, după extracţia prin
fierbere.

Conţinutul În acid ascorbic al tuberculilor, după extracţia În acid oxalic
1% şi dozare la spectometrul În infraroşu cu transformantă Fourire.

Observaţii la steriomicroscop asupra pilozităţii de pe frunze.

Rezultatele obţinute

În urma determinării intensităţii proceselor fiziologice În câmp a rezultat
că intensitatea procesului de fotosinteză a variat Între 0,64 şi 8,64 molii
m2/sec.

Tabelul 1
Intensitatea proceselor fiziologice la frunzele de cartof la

imbobodre
Intensitate Intensit. Intensi.a Intensi.

Soiul Tempe- a luminii fotosintez respiraţie transpir
Ratura umolilm', umoll umoli mmoli

"c sec CO"m2
, CO"m"sec CO"m',

sec sec.
40%
I.SANTE 24,0 2006 3,33 0,88 1,52
2.ROMANO 23,9 2021 2,75 1,07 1,12
3.TAMPA 25,4 1817 3,77 0,92 1,45
4.CHRISTIAN 25,6 2009 1,14 0,67 0,80
5.0STARA 24,8 2095 2,07 0,80 1,23
6.KONDOR 25,7 2042 1,25 1,61 0,73
7.TENTANT 23,9 2200 6,91 1,10 2,45
8.ROZANA 23,2 2003 5,52 1,34 1,86
9.SUPERIOR 24,2 540 0,64 0,77 0,57
1O.DESIREE 23,4 2122 6,91 1,23 2,02
II.CONCORD 20,8 2040 3,22 1,07 0,58
12.REDSEC 25,9 1490 8,64 1,42 2,99
Media 3,68 1,07 1,44
70%
I.SANTE 20,5 432 6,26 0,75 1,08
2.ROMANO 24,4 503 4,10 0,70 1,09
3.TAMPA 22,2 610 2,96 1,12 1,70
4.CHRISTIAN 22,9 610 4,12 0,80 0,99
5.0STARA 22,5 732 5,26 0,78 0,95
6.KONDOR 23,0 601 4,06 1,05 1,08
7.TENTANT 21,1 767 6,70 0,73 1,34
8.ROZANA 21,2 370 8,49 0,74 2,11
9.SUPERIOR 21,9 275 4,93 0,99 1,61
1O.DESIREE 22,6 586 7,05 0,89 2,22
11.CONCORD 22,9 598 4,55 0,95 1,00
12.REDSEC 22,8 563 4,64 0,55 0,83
Media 5,26 0,84 1,33

La îmbobocire, cele mai mari valori ale intensităţii acestui proces au
fost determinate la soiul Redsec şi cele mai mici la soiul Superior, În cazul
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aprovizionării cu 40% din capacitatea de câmp pentru apă a solului şi la
soiul. Rozana şi Tâmpa , În cazul aprovizionării cu 70% din capacitatea de
câmp pentru apă a solului.

În perioada de Înflorire, intensitatea acestui proces a avut valorile
maxime la soiul Tentant şi valorile minime la soiul Desiree, În cazul
aprovizionării la nivelul de 40% din capacitatea de câmp pentru apă a
solului. Tn condiţii de aprovizionare cu apă la nivelul de 70% din capacitatea
de câmp pentru apă a solului, intensitatea maximă a procesului de
fotosinteză a fost determinată la soiul Romano, iar intensitatea minimă la
soiul Redsec.

Tabelul 2
Intensitatea proceselor fiziologice la frunzele de cartof la

inflorire
Intensi!: Intensit Intenslt Intensit.

Soiul Tempe- lwninil . fotosin.1 respiraţie transpir.i
ratura umolilm2f umoli umoli mmoli

°c sec COJm2f COJm2fsec COJm2fsec.
sec

40%
l.SANTE 31,8 1270 1,12 1,12 0,81.
2.ROMANO 34,7 1200 2,78 1,96 2,53
3.TAMPA 35,3 1031 4,22 1,37 2,56
4.CHRISTIAN 35,3 1460 5,45 2,0 5,25
5.0STARA 35,9 1400 3,01 1,45 4,08
6.KONDOR 36,2 630 1,93 1,88 1,76
7.TENTANT 35,7 1514 6,70 2,08 5,56
8.ROZANA 35,8 1010 2,04 1,70 1,53
9.SUPERIOR 35,6 1490 2,96 1,87 5,34
IO.DESIREE 36,2 1497 1,02 1,17 1,64
II.CONCORD 36,6 1630 4,43 0,71 3,67
12.REDSEC 36,6 1520 2,98 0,72 2,98
Media 333 1.50 314
70%
I.SANTE 36,8 1700 5,74 1,08 5,64
2.ROMANO 37,0 1517 7,28 2,17 6,30
3.TAMPA 37,2 1600 2,15 1,63 2,59
4.CHRISTIAN 37,2 1280 3,33 1,31 2,69
5.0STARA 37,4 711 4,10 1,51 3,78
6.KONDOR 37,2 820 2,36 0,87 2,01
7.TENTANT 37,0 696 5,04 1,21 4,02
8.ROZANA 35,8 680 5,81 1,60 4,39
9.SUPERIOR 35,4 586 4,36 1,93 3,23
IO.DESIREE 35,1 604 2,50 1,17 2,20
II.CONCORD 35,5 890 2,76 1,26 2,10
12.REDSEC 35,6 375 0,90 1,02 0,50
Media 386 1,40 3,29

Rezultă deci că Într-o fază de vegetaţie mai timpurie, la Îmbobocire,
intensitatea fotosintetică maximă s-a determinat soiul Redsec În condiţii
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de 40% umiditate din capacitatea de câmp pentru apă a solului şi la soiul
Rozana la 70% umiditate din capacitatea de câmp pentru apă a solului.
fntr-o fază de vegetaţie mai avansată (Ia înflorire), intensitatea maximă a
acestui proces a fost determinată la soiul Tentant cultivat în condiţii de
40% umiditate din capacitatea de câmp pentru apă a solului şi la soiul
Romana, cultivat în condiţii de 70% umiditate din capacitatea de câmp
pentru apă a solului.

Intensitatea procesului de transpiratie a variat între 0,50 şi 6,30 moli
H20/m2/sec.

În condiţii de aprovizionare cu apă la nivelul de 40% din capacitatea
de câmp pentru apă a solului, intensitatea maximă a procesului de
transpiraţie s-a determinat la soiu Redsec, la imbobocire şi la soiurile
Tentant şi Christian, după înflorire. fn cazul variantelor aprovizionate la
nivelul de 7,0% din capacitatea de câmp pentru apă a solului, valoarea
maximă a fost determinată la soiurile Desiree şi Rozana la îmbobocire şi

la soiul Redsec la înflorire.
Valorile minime ale intensităţii acestui proces s-au determinat înainte

de înflorire (îmbobocire) la soiul Superior aprovizionat cu 40% umiditate
din capacitatea de câmp pentru apă a solului şi la soiul Redsec aprovizionat
cu 70% umiditate din capacitatea de câmp pentru apă a solului.

La înflorire, intensitatea minimă a transpiraţiei s-a determinat la
variantele cultivate cu soiul Sante aprovizionat la nivelul de 40% umiditate
din capacitatea de câmp pentru apă a solului şi la variantele cultivate cu
soiul Redsec aprovizionat cu 70% umiditate din capacitatea de câmp pentru
apă a solului.

Intensitatea procesului de respiratie a variat între 0,71 şi 6,30 umoli COl
m2/s.

fn condiţii de aprovizionare cu 40% din capacitatea de câmp pentru
apă a solului, intensitatea maximă a procesului de respiraţie a fost
determinată la îmbobocire la variantele cultivate cu soiurile Kondor şi Redsec
iar la înflorire la variantele cultivate cu soiurile Tentant şi Christian.

Intensitatea minimă a acestui proces s-a determinat la îmbobocire la
variantele cultivate cu soiurie Christian şi Superior iar înflorire la variantele
cultivate cu soiurile Tentant şi Christian.

fn condiţii de aprovizionare cu 70% din capacitatea de câmp pentru
apă a solului, intensitatea maximă a respiraţiei a fost determinată la
variantele cultivate cu soiurile Tâmpa şi Kondor, la îmbobocire şi la variantele
cultivate cu soiul Romana, la înflorire. Intensitatea respiratorie minimă s-a
determinat la variantele cultivate cu soiurile Redsec şi Romana, respectiv
Kondor şi Redsec.

Analizând valorile medii ale acestor procese fiziologice s-a constatat
că la îmbobocire, când plantele au fost mai tinere, intensitatea procesului
de fotosinteză a fost mai mare, iar cea a procesului de respiraţie a fost mai
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mică comparativ cu valorile medii determinate după Înflorire. Comparând
valorile medii realizate a cele 12 soiuri de cartof, cultivate în două regimuri
hidrice s-a constatat că la ambele perioade analizate, plantele cu regimul
hidric de 70% din capacitatea de câmp pentru apă a solului au avut
intensitatea fotosintezei mai mare şi cea a respiraţiei mai mică, comparativ
cu plantele cutivate la 40% umiditate din capacitatea de câmp pentru
apă a solului.

Permeabilitatea membranelor plasmatice a variat în funcţie de regimul
hidric, cât şi în funcţie de soi şi de gradul de maturare al frunzelor (tabelul
3 şi tabelul 4).

Astfel, permeabilitatea membranelor plasmatice a avut valori medii mai
mari În cazul variantelor la care s-a menţinut umiditatea de 70% din capacitatea
de câmp pentru apă a solului, precum şi la probele recoltate după Înflorire (26
iunie), când gradul de maturare al frunzelor a fost mai avansat.

Continutul În ioni liberi din frunze a avut la îmbobocire o valoare
medie mai mare la variantele cu 40% umiditate din capacitatea de câmp
pentru apă a solului, iar după înflorire

(26 iunie) la cele aprovizionate la nivelul de 70% din capacitatea de
câmp pentru apă a solului.

Tabelul 3
Permeabilitatea membranelor plasmatice ~i conţinutul în ioni

liberi din frunze la îmbobocire - Amărăştii de Jos

40% umiditate 70% umiditate
Nr Soiul Perme loni Indice Perme Ioni Indice
crt a· liberi de a· liberi de

bilitat uS/g permeab bilitate uS/g perme
e uS/g Uitate uS/g abili·

tate

1 SANTE 1288 24400 0,053 1436 24800 0,058

2 ROMANO 1478 29000 0,051 1619 27300 0,059

3 TAMPA 1605 33500 0,048 1421 26460 0.054

4 CHRISTIAN 1303 28200 0,046 2218 28140 0,079

5 OSTARA 1647 28600 0,058 4191 26100· 0,161

6 KONDOR 1542 29300 0,053 1632 21900 0,075

7 TENTANT 3439 30000 0,115 941 25500 0,037

8 ROZANA 1887 25960 0,073 1283 26300 0,049

9 SUPERIOR 1735 32000 0,054 1529 27000 0,057

10 DESIREE 1307 26000 0,050 1979 26060 0,076

11 CONCORDE 1835 42000 0,044 2221 26200 0,085

12 REDSEC 2768 27500 0,101 2213 22900 0,097

Media 1819 29705 0,062 1890 25722 0074

Indicele de permeabilitate a variat în funcţie de regimul hidric în modul
următor: la îmbobocire valoarea medie maximă s-a determinat a variantele
aprovizionate a nivelul de 70% din capacitatea de câmp pentru apă a
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solului, iar după Înflorire (26 iunie), la cele aprovizionate la nivelul de 70
% din capacitatea de câmp pentru apă a solului.

Tabelul 4
Permeabilitatea membranelor plasmatice ~i conţinutul În ioni

liberi din frunze după Înflorire - Amărăştii de Jos

40% umiditate 70% umiditate
Permea- loni Indice Permea- loni Indice

Nr Soiul bilitate liberi de bilitate liberi de
ert

uS/g uS/g uS/g uS/gpermea- permea
bilitate bili-

tate
1 SANTE 2128 28800 0,074 2760 31000 0,089
2 ROMANO 1130 24300 0,046 2052 32000 0,064
3 TAMPA 1703 28000 0,061 1929 26000 0,074
4 CHRISTIAN 2445 29900 0,082 2888 36000 0,080
5 OSTARA 2113 30040 0,070 5095 32800 0,155
6 KONDOR 3248 27800 0,117 2158 33000 0,065
7 TENTANT 2055 26060 0,079 1110 30000 0,037
8 ROZANA 1607 29000 0,055 1600 32000 0,050
9 SUPERIOR 3507 28200 0,124 2227 33000 0,067
10 DESIREE 3170 29500 0,107 1715 36500 0,047
11 CONCORDE 1701 23960 0,071 1744 28000 0,062
12 REDSEC 1376 23000 0,060 1513 31200 0,048

Media 2182 27380 0,079 2233 31792 0070

Continutul frunzelor În apă a variat În funcţie de regimul hidric, de soi şi

momentul de analiză (tabelul 5). Astfel, frunzele din variantele cu stres
hidric (40%umiditate) au avut valoarea medie a conţinutului În apă, la cele
12 soiuri, 85,15%. Frunzele variantelor aprovizionate normal cu apă (70%
umiditate) au avut un conţinut mediu de apă mai mare şi anume 86,12%.
Conţinutul de apă a variat În primul caz Între 80,07% (Rozana) şi 89,15%
(Sante) iar În a doilea caz Între 81,62% (Tâmpa) şi 89,82% (Christian).

Substanta uscată totală din frunze a avut valori mai mari În cazul
variantelor cu stres hidric (14,85%), comparativ cu cele aprovizionate nor
mal cu apă (13,88%). Cel mai mare conţinut de substanţă uscată a fost
determinat În primul caz la soiul Rozana (19,93%), iar În al doilea caz la
soiul Tâmpa (18,38%).

Continutul În substante minerale din frunze a avut o valoare medie
mai mare la variantele cu stres hidric (2,11 %), comparativ cu cele
aprovizionate normal cu apă (1,99%). Limitele de variaţie au fost
următoarele:

- la variantele cu stres hidric : 1,53% la soiul Redsec şi 2,60% la soiul
Kondor,

- la variantele aprovizionate normal cu apă: 1,50% la soiul Christian şi

2,47% la soiul Concorde.
Continutul În pigmenti din frunzele de cartof a prezentat următoarele

variaţii: Conţinutul În clorofilă totală din frunzele de cartof a fost mai mare
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la îmbobocire (în medie 266,68 mgl100g), comparativ fenofaza de înflorire
(220,04 mg/100 g), fapt ce poate fi pus pe seama avansării gradului de
maturitate al acestora.

Tabelul 5
Conţinutul frunzelor de cartof În apă, substanţă uscată totală ~i

substanţe minerale după Înflorire . Amără~tii de Jos
40% umiditate 70% umiditate

Nr Soiul Apă Subsl. uscată Subsl. Apă Subst.usc Subst.
ert % totală % minerale % ată totală minerale

% % %
1 SANTE 89,15 10,85 2,02 85,01 14,99 1,67
2 ROMANO 84,08 15,92 2,24 84,77 15,23 2,10
3 TAMPA 85,54 14,45 1,76 81,62 18,38 2,39
4 CHRISTIAN 82,34 17,66 2,24 89,82 10,18 1,50
5 OSTARA 84,44 15,56 2,60 85,60 14,40 2,12
6 KONDOR 87,08 12,92 2,11 87,99 12,01 1,84
7 TENTANT 84,64 15,36 2,30 87,33 12,67 2,12
8 ROZANA 80,07 19,93 2,50 86,00 14,00 2,19
9 SUPERIOR 85,53 14,47 2,34 85,70 14,30 1,98
10 DESIREE 84,06 15,94 2,06 87,65 12,35 1,79
11 CONCORD 88,83 11,17 1,61 83,80 16,20 2,46
12 REDSEC 86,06 13,94 1,53 88,12 11,88 1,67

Media 8515 1485 211 8612 1388 199

La îmbobocire, frunzele plantelor de cartof provenite de la variantele cu
stres hidric au avut un conţinut mediu de clorofilă totală mai mare (274,56
mg/100 g), comparativ cu variantele menţinute la 70 % din capacitatea de
câmp pentru apă a solului (258,81 mgl1 OOg). După înflorire, (26 iunie),
situaţia s-a inversat, variantele cu stres hidric au avut un conţinut mediu de
clorofilă mai mic (234,32 mg/100 g), comparativ cu variantele aprovizionate
normal cu apă (235,78 mg/100 g).

Conţinutul în clorofilă al frunzelor a variat în funcţie de soi :;i de data
analizei. Astfel, la îmbobocire, cel mai mare conţinut de clorofilă totală a
fost determinat în frunzele soiuri lor Desiree, Ostara :;i Rozana cultivate în
condiţii de stres hidric :;i în cele ale soiurilor Ostara, Redsec :;i Rozana,
cutivate în condiţii normale de umiditate.

Plantele de cartof cultivate în condiţii de aprovizionare cu apă la nivelul
de 40% din capacitatea de câmp pentru apă a solului au avut o pilozitate
pe suprafaţa inferioară a frunzelor, mai mare faţă de plantele cultivate în
regim de aprovizionare cu apă la nivelul 70 % din capacitatea de câmp
pentru apă a solului.

Comparând soiurile între ele s-a constatat că cea mai mare pilozitate
s-a înregistrat la variantele cultivate cu soiurile Rozana, Romano, Kondor,
Ostara, Superior :;i Desiree.

Frunzele plantelor de cartof provenite de la variantele cu stres hidric
prezintă necroze marginale, simptomul caracteristic pentru lipsa de apă.

Analizele efectuate la tuberculii de cartof au scos în evidenţă

următoarele:
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Greutatea medie a tuberculilor de cartof a variat între 45,1 9 (Redsec)
şi 94.4 9 (Ostara) la variantele cu stres hidric şi între 59,6 (Christian) şi 87,8
(Ostara) la variantele cu 70% umiditate. Valoarea medie a greutăţii

tuberculilor la cele 12 soiuri a fost mai mică la variantele cu stres hidric
(65,7g), comparativ cu cele cultivate la 70% umiditate (72,05g). Nu s-a
constatat existenţa unei corelaţii între intensitatea procesului de fotosinteză

şi masa medie a tuberculilor, rezultând că aprovizionarea cu apă a plantelor
are un efect mai mare asupra acestui indicator calitativ.

Intensitatea procesului de respiraţie a tuberculilor de cartof între 3,10
mg COjkg/oră (Redsec) şi 9,32 mg COjkg/oră (Superior), în cazul soiurilor
cultivate în condiţii de stres hidric şi între 4,48 mg CO/kg/oră (Desiree) şi

10,29 mg CO/kg/oră (Christian).
Valoarea medie a intensităţii procesului de respiraţie a celor 12 soiuri

cultivate în regim de 70% din capacitatea de câmp a solului a fost de 7,26
mg CO/kg/oră. Variantele cultivate în condiţii de stres termohidric (40%
umiditate a solului) au avut o valoare medie a intensităţii acestui proces
mai mică (6,07 mg CO/kg/oră) de unde rezultă că stresul termohidric a
determinat maturarea mai rapidă a tuberculilor.

Conţinutul în apă al tuberculilor de cartof a variat între 81,76 %(Sante)
şi 85,56% (Romano) în condiţii de stres hidric şi între 81,75 % (Sante) şi

89,98% (Superior) în condiţii de aprovizionare la nivelul de 70% din
capacitatea de câmp a solului.

Valoarea medie calculată pentru cele 12 soiuri a scos În evidenţă faptul
că între cele două variante de aprovizionare cu apă a plantelor de cartof,
nu există diferenţe semnificative. Astfel, valoarea medie a conţinutului În
apă a tuberculilor de cartof a fost de 83,36% în condiţii de stres hidric şi

83,45% în condiţii de aprovizionare normală cu apă. Substanţa uscată

totală din tuberculii de cartof este invers proporţională cu conţinutul în
apă al acestora. Diferenţele dintre conţinutul mediu de apă al tuberculilor
din cele 12 soiuri, provenite din cele două variante de aprovizionare cu
apă sunt nesemnificative: 16,64% În condiţii de stres hidric şi 16,55 % În
condiţii de aprovizionare normală cu apă.Conţinutul în substanţe minerale
al tuberculilor de cartof proveniţi din cele două variante de aprovizionare
cu apă are valori foarte apropiate: 0,79% în condiţii de 40% umiditate şi

0,75% la 70% umiditate.
Diferenţele sunt puţin mai mari între soiuri. Astfel, în condiţii de stres

hidric, conţinutul în substanţe minerale a variat între 0,71 % (Concorde) şi

0,85% (Superior), iar În condiţii de 70% umiditate a variat Între 0,70%
. (Tâmpa, Tentant şi Concorde) şi 0,85% (Sante). Stresul hidric a avut un
efect mult mai evident asupra conţinutului în amidon. Astfel, în condiţii de
40% umiditate, valoarea medie a conţinutului În amidon la cele 12 soiuri
a fost de 9,65%, În timp ce În condiţii de 70% umiditate a fost de 15,78%.

Limitele de variaţie a conţinutului în amidon au fost mult mai mari În
condiţii de stres hidric; cel mai mic conţinut 5,77 % a fost determinat la
variantele cultivate cu soiul Kondor, iar cel mai mare conţinut: 17,75 %,
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la variantele cultivate cu soiul Ostara. In condiţii de 70% umiditate, conţinutul
cel mai mic de amidon a fost determinat tot la variantele cultivate cu soiul
Kondor, iar cel mai mare la variantele cultivate cu soiul Superior (19,30%).

Substanţa uscată solubilă a avut valori mai mari în condiţii de stres
hidric unde valoarea medie la cele 12 soiuri a fost de 5,4 %, iar limitele de
variaţie au fost următoarele: 4,2-6,5%. In condiţii de aprovizionare normală

cu apă, substanţa uscată solubilă a avut o valoare medie mai mică (4,1%),
iar limitele de variaţie au fost: 3,5-4,6%. Conţinutul în glucoză şi zaharoză

al tuberculilor a avut o variaţie similară cu a substanţei uscate solubile.
Valoarea medie a acestor două componente a fost de 4,22 % respectiv
0,65% în condiţii de stres hidric şi 3,11 % respectiv 0,44% în condiţii de
aprovizionare normală cu apă. O diferenţă puţin mai mare s-a constatat în
cazul acidului ascorbic. Valoarea medie determinată la cele 12 soiuri a
fost de 12,28 mg/100g în condiţii de aprovizionare cu 40% apă şi 11,71
mg/100g la variantele aprovizionate cu 70% apă. Din ceea ce s-a prezentat
cu privire la reacţiile fiziologice ale cartofului cultivat în sudul ţării se
poate constata că acestea prezintă variaţii foarte importante de la un soi
la altul.

In fig. 1 sunt prezentate rezultatele privind producţia de tubercului la
soiurile analizate în condiţii de secetă, unde se poate observa că variantele
cultivate cu soiul Tîmpa, creat la I.C.D.C. Braşov a realizat o producţie

care a depăşit variantele cultivate cu soiul Sante. Rezultate foarte bune s
au realizat şi la variantele cultivate cu soiul Tentant şi Rozana, soiuri create
la S.C.D.C. Miercurea Ciuc, la care s-a înregistrat şi cea mai mare
intensitate a fotosintezei. De asemenea rezultate bune în condiţii de secetă

au înregistrat şi variantele cultivate cu soiul Redsec, soi creat la S.C.D.C.
TIrgu Secuiesc.

Din rezultatele cercetărilor întreprinse la S.C.D.C. Mîrşani a rezultat
că avem soiuri de cartof româneşti care se comportă foarte bine în condiţiile

de cultură mai vitrege pentru cartof din zona de cîmpie din sudul ţării.

Ca o concluzie a celor prezentate, recomandăm pentru cultivatorii
de cartof din zonele secetoase să cultive numai cartof sămînţă certificată

din soiuri romîneşti adaptate la condiţiile de secetă din zona de cîmpie din
sudul ţării.
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PLASAMENTUUDISTRIBUTIA CARTOFUlUI - o
COMPONENTĂ A MIXUlUI DE MARKETING

Drd.ing. Elena Laura DIMA, Dr.ing.Constantin DRAICA, Ing. Eugen-Ion PIRVAN

1. Conceptul de distribuţie

Distribuţia reprezintă o componentă a mixului de marketing şi anume
acea componentă care face legătura Între producţia şi consumul de cartof.
Prin politica de distribuţie se asigură punerea la dispoziţia consumatorilor
sau utilizatorilor a bunurilor şi serviciilor realizate de agenţii economici
producători sau prestatori de servicii. In economia modernă nu se poate
concepe producţia şi consumul cartofului fără distribuţie. Legătura dintre
distribuţie şi consum se realizează atât pe plan spaţial cât şi temporal.

Pe plan spaţial, distribuţia pune În contact centrele de producţie cu
cele de consum aflate uneori la distanţe apreciabile. Este vorba de
conectarea la circuitul economic naţional şi internaţional a diferitelor zone
cu specificul lor În ceea ce priveşte producţia şi consumul de cartof.

Pe plan temporar, distribuţia apare ca un regulator Între producţie şi

consum sprijinându-Ie În desfăşurarea lor specifică.

In principiu, toţi agenţii economici sunt conectaţi la sistemul distribuţiei.

Unii agenţi economicii au ca profil numai distribuţia, În această situaţie se
află societăţile comerciale. Altele, cum sunt cele producătoare şi cele
prestatoare de servicii, nu pot fi nici ele indiferente, chiar dacă nu se
implică În exclusivitate În marketing, aceasta depinzând de modul În care
produsele sau serviciile ajung la consumatorul final.

In terminologia economică, activităţile şi operaţiunile care acoperă
spaţiul dintre producţie si consum se folosesc În mod curent noţiunile de
mişcare a produselor (circulaţia şi comercializarea producţiei de cartof).
Noţiunea de distribuţie le cuprinde pe toate acestea; obiectul distribuţiei ÎI
constituie deci trecerea produselor din stadiul producţiei În cel al cumpărării
şi consumului cartofului.

Intr-un sens larg, termenul de distribuţie desemnează ansamblul
mijloacelor şi operaţiunilor care contribuie şi pune la dispoziţia utilizatorilor
sau consumatorilbr, a bunurilor şi serviciilor pe care le realizează agenţii

economici.
Prin intermediul distribuţiei se finalizează activitatea economică a

agenţilor economici, se încheie ciclul economic al produselor. Prin distribuţie

producătorii (agenţii economici) redobândesc în formă bănească resursele
investite În realizarea produselor sau a serviciilor şi bineînţeles cu un profit
iar consumatorul intră în posesia produsului de care au nevoie.

Prin politica de distribuţie se urmăreşte crearea tuturor condiţiilor care
să faciliteze utilizatorilor găsirea produselor necesare în locuri accesibile,
la timpul oportun, în cantităţi suficiente şi de calitate corespunzătoare.

Procesul de distribuţie trebuie să răspundă necesităţilor de realizare a
produselor corespunzătoare condiţiilor în care acţionează societăţile pe
piaţă, avându-se În vedere natura produselor, structura consumului,
obiceiurile existente în zonele de consum, prezenţa pe piaţă a unităţilor
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concurente, strucura mijloacelor de desfacere, conjunctura specifică a
evoluţiei producţiei şi desfaceri producţiei de cartof în anumite perioade.

Dirijarea producţiei de cartof, mişcarea fizică a cartofului este însoţită

sau urmată de alte fluxuri care leagă între ele pe participanţii la procesul
de ansamblu al distribuţiei.

Este vorba de fluxul negocierilor şi al tranzacţiilor pe piaţă, fluxul
transferului succesiv, al dreptului de proprietate de la producător la
cumpărator prin intermediul actelor de vânzare-cumpărare;

- fluxul promoţional cuprinde mesajele şi informaţiile adresate pieţei

cumpărătorului potenţial, care însoţesc produsul (fluxul mesajelor şi a
informatiilor );

- fluxul finanţării, al decontărilor, al comenzilor şi plăţilor, al riscului
comercial;

- fluxul informaţional referitor la circulaţia în ambele sensuri a
informaţiilor evidente, statisticii cu privire la dimensiunile, structura,
modalitătile de desfăsurare a activitătii de distributie, rezultatele economice-
financiare a acestora. . ,

Activităţile de distribuţie/plasament ale cartofului gravitează în jurul
următoarelor funcţii principale:

• culegerea informaţiilor necesare programării, planificării şi realizării

schimbului;
• elaborarea şi transmiterea mesajelor şi tehnicilor promoţionale;

• negocierea, respectiv încheierea de acorduri privind condiţiile de
schimb;

• preluarea comenzilor adresate de către producător Clienţilor

corespunzator cerinţelor acestora;
• finanţarea stocuri lor necesare schimburilor;
• asumarea, respectiv suportarea riscului legat de operaţiunile de

distribuţie;

• facturarea şi decontarea operaţiunilor de distribuţie;

• transferul de proprietate de la producător la beneficiar, respectiv
consumator;

• transportul, depozitarea şi conservarea produselor pe întreg cir-
cuit al distribuţiei.

II. Canalele de distribuţie

Etapele pe care le presupune distribuţia se grupează în două categorii
de domenii: distribuţia economică prin care se realizează circuitul economic
al produselor respective; distribuţia fizică.

Canalul de distribuţie reprezintă o combinaţie de unităţi şi funcţiuni

prin care se asigură realizarea actelor de vânzare-cumpărare.

Canalul este alcătuit dintr-un lanţ de verigi prin care produsele trec
succesiv schimbându-şi locul, proprietarul şi uneori infăţişarea lor materială.

Fiecare canal de distribuţie constituie o componentă a unui sistem de canale
care pot funcţiona într-un mediu naţional sau internaţional.

Canalul de distribuţie cuprinde pe de o parte producătorul (punctul de
intrare) iar pe de alta parte consumatorul (punctul de ieşire).
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Canalul de distribuţie are trei dimensiuni, respectiv:
lungimea canalului;
lăţimea;

ad~ncimea.

Fiecare dintre acestea reprezintă o particularitate a conţinutului

"canalului" .
1. Lungimea canalului reprezintă numărul de verigi prin care circulă

produsele agricole (cartof) de la producător la consumator (numărul de
verigi, de etape şi nu de distanţa dintre producător şi beneficiar pe care o
parcurge produsul).

Ex. Un produs (cartoful) poate merge direct la consumator, caz În
carea avem de-a face cu un canal scurt. Alt produs livrat in aceeaşi localitate
cu societatea producătoare dar care circulă prin doi-trei intermediari =>
parcurge un canal lung. În raport cu această dimensiune avem de-a face
cu canale directe şi canale cu intermediari. De regulă, prin canalele directe
circulă serviciile care nu cunosc intermediari. Canalele cu intermediari pot
fi scurte sau lungi În funcţie de numărul intermediarilor. De regulă, prin
canalele scurte circulă mijloacele de producţie. Prin canalele lungi circula
bunurile de consum, aceste canale fiind uneori foarte lungi.

2. Lăcimea canalului se referă la numărul agenţilor economici prin
care se asigură distribuţia unui produs. Lăţimea este mai mică pentru
mijloacele de producţie şi mai mare pentru bunurile de consum (mărfurile).

C. Adâncimea canalului arată c~t de aproape este distribuitorul de
consumator. Se Înt~lnesc două situaţii: unele produse sunt duse la domiciliul
consumatorului (prin comandă), alte produse sunt bunuri pentru producţie

care se află la distanţe apreciabile faţă de locul de consum.
În concluzie fiecare categorie de produse Îşi are canalul său specific

de distribuţie, dar canalele de distribuţie diferă nu numai de producţiile

prin care se asigură circuitul respectiv ci şi din sfera În care ele funcţionează.

Astfel, există canale care funcţionează pe piaţa internă şi pe piaţa externă.

Pe piaţa internă funcţionează:

1. Canale care leagă pe producător de consumator;
2. Canale care leagă pe producător de consumator cu ajutorul unui

intermediar;
3. Canale care leagă pe producător de consumator cu doi sau mai

multi intermediari.
'oe regulă, prin mai mulţi intermediari circulă producătorii care reclamă

organizarea sortimentelor, preambalarea.
1. Producător consumator-acest tip de canal este specific cazului În

care se realizează direct contractul de vânzare-cumpărare Între producător

si consumatorul final.
. Distribuţia fră intermediar intervine Într-o bună măsură şi În cazul
bunurilor cu un scop productiv (materii prime, utilaje, instalaţii complexe
şi, bineÎnteles, chiar şi produse de larg consum cum sunt autoturismele,
pâinea).

2. Producător-in termediar-consumator, acest tip de canal este un ca
nal scurt cu un singur intermediar, este specific produselor agricole, dar şi
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unor mijloace de producţie.

3. Producător-intermediar-in termediar-consumator, acest tip este cu un
producător şi mai mulţi intermediari. Acest canal e alcătuit din doua verigi
intermediare succesive. Este un canal lung specific pieţei bunurilor de
conSum şi îndeosebi mărfurilor de sortiment complex, celor cu cerere
sezonieră, mărfuri ce reclamă o serie de operaţiuni prealabile punerilor În
vânzare, asamblare, preambalare, etichetare etc.

Intermediarul poate cumula funcţia de en-grossist cu cea de detailist.
Intermediarul se prezintă sub forma unei firme particulare din domeniul
producţiei agricole. Aceşti intermediari pot avea depozite chiar şi maga
zine de desfacere a produselor.

Pe' piata externă canalele care formează obiectul comerţului ex
terior potfi delimitate astfel:

1. Canalele fără.intermediar realizează operaţiuni de comerţ exterior
care se întâlnesc sub denumirea de export direct sau import. Tn această
categorie întâlnim exporturile de instalaţii complexe, de utilaje, de materi
prime şi produsele agricole.

2. Canalele scurte se referă la prezenţa unui singur intermediar (o
societate, o firmă speciC)lizată) în exportul sau importul unor produse.

3. Canalele lungi sunt.specifice circuitului cu mai mulţi intermediari. Ei
pot fi exportatori, importatori, en-grossisti, detailişti. Activităţiile respective
se referă În general la bunurile de larg consum. Desigur că un număr mare
de intermediari conducela realizarea unor cheltuieli mari, la plata unor
comisioane şi deci la scumpirea produselor respective.

Fizionomia şi eficienţa unui canal de distribuţie se află în legatură

djrectă cu numărul, felul şi chiar indentitatea intermediarilor. Mecanismul
liber al pieţei a creat teren prielnic înmulţirii intermediarilor, dar şi pentru
adâncirea specializărilor şi diversificărilor.

Analiza tipologiei intermediarilor a condus la gruparea acestora după

anumite criterii: natura şi obiectul fluxurilor, locul ocupat, gradul de
independenţă.

Integrarea procesului de distribuţie cunoaşte două forme:
1. Integrarea orizontală se referă la cuprinderea de către o firmă a

unui număr mare de unităţi ajungându-se în unele cazuri la monopolizarea
verigii respective Într-o zonă sau Într-o ţară.

2. Integrarea verlicqlă se referă la cuprinderea În sfera de activitate a
soCietăţilor,aunor;etapesuccesive ale distribuţiei. Este vorba de contopirea
organizatorică a unor funcţii succesive În circuitul. produselor spre
consum.ator. Integrareci verticală poate fi totală şi parţială.

Se recomandă reducerea canalului de distribuţie, atât la cartoful
pentru wnsumul în stare proaspătă cât şi la produsele industrializate.

Dezvoltarea industrializării (chip?.. pommes frites, etc) şi identificarea
unor .pieţe externe tr~buie să cOr)stituie obiectivele de marketing În
domeniul cartofului. .
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