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Important pentru cultivatorii de cartof.

VICTENON ( sin. Bancal )
INSECTICID DE MARE EFICACITATE ÎN COMBATEREA GÎNDACULUI DIN COLORADO
VICTENONUL ::re un mod unic de aC,tiune de aceea
VICTENONUL poate fi folosit cu. succes în zonele unde gîndac'IlI

manifestd

rezisten~d

la celelalte insecticide.

VICTENONUL are un efect puternic chiar ?i asupra adultilor hibernan.ti.
VICTENONUL are un efect de lungd duratd. DOUd tratamente sînt

suficiente pentru a ne proteja culturile,
VICTENONUL este foarte pU,tin poluant ?i protejeaza întreaga faund

în afara de insectele

ţinta.

VICTENONUL pe IÎngd aceste caracteristici care"l sitileazd în topul

insecticidelor, are un

preţ

ce suporta orice

concurenţa.

În'România este omologat la doza de 0.5 kg/ha
Producator:

TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES,LTD.
AGRICULTURAL CHEMICALS DIVISION
Informaţi

i la:

SUMITOMO CORPORATION
Compex Hotel Bucure~ti Str. Prelungirea Cosmonauţilor nr. i
Bucure~t i, Tel efon 120551; 120552; 120553. Telex 11839; fax 120550

fir.
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ORGANIZARE.

Stimati prieteni ai cartofului,
Avînd in vedere situa~ia deosebit de criticd in care se afld cultura cartofului
ca efect al condiţiilor climatice nefavorabile şi lipsei bazei materiale din ultimii
ani, specialiştii şi producatorii de cartof din princIpalele judeţe (Braşov, Suceava,
Covasna, Harghita, Neamţ, Botoşani. Bacau etc.'), au hotarît, la întîlnirea din 16 iulie
1991, infiinţarea Federaţiei cuJtivatorilor de cartof din România !FCCRI ca organizaţie
profesionala care sa sprijine redresarea şi dezvoltarea culturii cartofului în România,
si sa apere interesele producatorilor şi consumatorilor de cartof.
Pot deveni membri ai FCCR organizatii ce apartin domeniului public, regii
autonome şi societaţi comerciale, asociaţii particulare, societaţi miy.te, producatori
si comercianţi individuali, alte persoane fizice \cercetatori, profesori, elevi,
studenţii
care cunosc şi respecta statutul federaţiei şi completeaza şi semneaza
adeziunea.
Obiectivele principale ale FCCR sint urmdtoarele:
- promovarea progresului tehnic in producerea, recoltarea, conditionarea,
p1strarea, industrializarea ~i comercializarea cartofului;
- intermedierea pentru colabor1ri nationale
cartoflllui;
- instruirea ~i specializarea, în
lucreaz1 in domeniul cartofului;

~ard ~i

~i

internationale In domeniul

str1in1tate, a personaluilli care

-. sprijinirea dezvolt1rii programelor de cercetare privind crearea de soiuri
noi, producerea cartofului pentru sdmin1d ~i imbun1t1tirea tehnologiilor de
producere, p1strare ~i valorificare a cartofului;
- initierea, prezentarea ~i sustinerea unor proiecte de acte normative pentru
sprijinirea ~i protejarea intereselor produc1torilor, comerciantilor ~i
consumatorilor de cartof din România.

s-au constituit filiale ale FeCR în iude~ele Brapov, Harghita,
depus âocumentaţia necesarQ constituirii filialelor şi in alte
s'a constatat c~ în actualul sistem de pia~d liberd, existd numero~i
ernaresc nejustificat costurile de producţie şi diminueaza: profitul
~Wcartof, Consiliul de administraţie al FeCR a propus şi este in curs
~OCIETATEA COMERCIALA "CARTOFUL" SRL care va desfaşura urm~toarele
tan~a tehnic~

pi economiCd în domeniul culturii cartofului;

cializarea cartofului Iconsum, sdmîn~d, industrie ~i a derivatelor
e prin industrializare), pesticidelor lerbicide, insecticide,
e, desican~i, biostimulatori pi inhibitori\ pi echipament tehnic pentru
a, recoltarea,' conditionarea, p'dstrarea, indu.strializarea ~i
lizarea cartofului pi derivatelor acestuia; inclusiv prin magazine
?i import în domeniul cartofului.
onvinpi ca prin eforturi comune, luînd exemplul ~drilor cu tradi~ie în
lui ICanada, Franţa, Germania, Olanda, Marea Britanie etc.) putem
dresarea culturii cartofului. De aceea, consideram ca: prin creşterea
IIbri ca persoane juridice sau fizice acest obiectiv poate fi real izat
e scurt. Anexamalaturat modelele de adeziuni la FCCR. Ruga:m pe cei
dreseze cu încredere federaţiei pentru solicitarea statutului şi alte
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199 ~

Domnule

Pres~dinte,

Unitatea
din
_
_____________________cu sediul în localitatea
_
cod
str.
nr.
telefon
_
,
prin
_
. telex
preşed inte al Cons ili ul ui de adm i nistr aţi e \direct ori şi
_
contabil şef, adera în calitate de membru al Federaţiei Cultivatorilor Cartof din
România, începind cu data de
.'
jude~ul

poştal

reprezentat~

Prezenta adeziune se face în baza hetdrîrii adundrii generale a societd$ii
care în şedinţa din
a luat cunoştinţă de
Statutul FCCR.
Îasoeiaţiei)

Unitatea se înscrie in federa$ie cu suprafata de
ha. Consim~im Sd
depunem în contul FCCR nr. 45.96.93 deschis la Banca Agricola SA Braşov taxa de
înscriere de 10.000 Iei, cotizaţia anuală de 1.000 lei/ha (conform hotarîrii Adunării
generale a federaţiei) şi a unei donaţii în valoare de
.
Cotizatia anualct include 3 abonamente la revista "Cartoful în România" pentru
înscrise in FCCR cu pîna la 50 ha şi 5 abonamente pentru unitaţile inscrise
cu mai mult de 50 de ha.

unitătile

Adunarea generald împuterniceste 1-3 persoane angajate
cu drept deplin de a semna Actul de Constituire al FCCR
adun~rile generale ale acesteia.
lasociaţieil

şi

ale societatii
a participa la

"l .
3.
Preşedintele

de

Consiliului
(Directori,

Administraţie

Contabil

şef,

N.B. Dupa completare şi semnare
se expediază pe adresa federaţiei.
FEDER.A~IA CULTIVATORILOR DE CARTOF DIN ROMÂNIA
str. Fundâturli nr. 2200 Bra~ov - România
Telefon 921/12620 Telex 61333 icpe r
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Carloful in RGJdnia
SITUATIA CULTURII CARTOFULUI îN ROMÂNIA
Datorit~ valorii nutritive, cartoful reprezint~ un aliment de baz~, fiind
considerat, pe buna dreptate "a doua pîine". Pina in anul 1969 cartoful s-a cultivat in
România pe o suprafata cuprinsa intre 285-350 mii hectare.
Conditiile climatice nefavorabile, lipsa bazei materiale a condus la diminuarea
suprafetei de la 351.400 ha in 1969 la 216.200 ha in 1991, dar mai ales la reducerea
drastica a productiei medii de la 26,4 tlha in 1966 la 12,6 ti ha în 1990 şi 7,3 tlha
in 1991.
EVOLU~lA SUPRAFE~E1 $1 PRODUC~lE1 DE CARTOF ÎN PERIOADA 1989-1992

~

I

SPECIFICARE

I I.Suprafaţa

1969

1990 1

1991 1 Propuneri
1992

I

351, 4

262,9

216,2\

195,0

27,0

20,6

17,2

14,7

- CAP lasoc. partic.l

169,0

94,8

-

17,9

. Prod. individuali

155,4

167,5

201,0

162,4

35,0
10,9
24,1

23,2
5.4
17,8

5,3
5,3

totala lmii hal

d.c. - lAS Isoc. com.l

Cartof saminţa
d.c. - lAS lsoc. com:l
- CAP (asoc. partic.l
- Prod. individuali
II.Producţia

totala Imii tonel

II1.Produţia

medie Ikg/ha)

-

-

16,1
6,8
7,6
1,5

4420,3

3261,2

1605,2

3022,5

12586,0

11608,0

7356,0

15000,0

-

i

I

I

Acepti factori au condus la deprecierea calitatii fitosanitare a materialuluI
de plantat, iar desfiinţarea agriculturii cooperatiste a paralizat sistemul naţional de
producere a cartofului pentru saminţa, suprafaţa reducindu-se de la 35.000 ha in 1989
la 23.000 ha in 1990 şi numai 5.300 ha in anul 1991. MenţionaM ca din 1974 pina in anul
1989 România a reuşit sa produca necesarul de cartof pentru saminta, exceptînd unele
cantitaţi din soiurile noi, eliminind importul in valoare de peste 400 milioane $
anual.

situaţia critic~ în care se afl~ cartoful în România cercet~torii de
împreund cu marii producatori de cartof pentru sdmînţd au propus
ui Agriculturii ~i Alimentaţiei în martie 1990 o serie de mdsuri
~~Hrp~;~rp" acestei culturi.
n~n~rprp nu s-a beneficiat de nici un sprijin pe baza discutiilor ce au avut
"Ziua verde a cartofului" din iulie 1991, ICPC Bra~ov a prezentat
adresa 3906 din 9 septembrie 1991 următoarele mdsuri pentru
cartofului pentru sămînţă:
gurarea fondurilor valutare, de circa 125.000 $ pentru importul
chimice necesare înmulţirii rapide prin culturi de ţesuturi, substantelor
pentru utilizarea tehnicii ELISA în activitatea de identificare a
altor boli vascuJare;
de la buget a costurilor aferente produselor utilizate pentru
'eom'bâ±l!fec UUTIll"111110r, bolilor ~i dăunătorilor, inclusiv desicanţi pentru cca. 25.000

zarea pi dotarea tehnic~, la nivel european, a fermelor specializate în
pentru Sămînţă;
fondurilor valutare pentru importul unor cantitdti de cartof
categorii biologice superioare prioritar pentru unităţile amplasate
vrydllll;dl't:d Federatiei Cultivatorilor de Cartof din România;
Organizarea Centrului National pentru instruirea cultlvatorilor de cartof.
, trebuie s~ spunem c~, pînd în prezent s~au realizat numai ultimele
·totu~i, sa' beneficiem de sprijinul conduceriiMAA ~i al
pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea realizării

cultura cartofului este una dintre puţinele culturi rentabile
ci în România există conditii pedoclimatice ~i speciali~ti
cartofului în România, dar prioritar trebuie îmbunlterţitl
necesarului de cartof pentru sămîntl.
feQlret:abil Cd România a fost adusd în situatia de a importa cartof, la
a 600 $/tonă, determinînd creşterea preţului cu amănuntul de 2 lei/kg
70 lei/kg în 1991/1992.
Prin preturi speculative, utilizate de numeropi intermediari, îndeosebi pentru
~inn?"rp,
icidelor, existI riscul ca pretul cartofului sI depd~eascl 100 lei/kg
anului 1992.
de Cercetare

şi Producţie

a Cartofului -

Braşov
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PREGKTIREA TERENULUI PENTRU PLANTAREA CARTOFULUI
Caracterul de tuberculifer~ al cartofului ~i deosebita sensibilitate a plantei
de cartof faţă de implicaţiile mecanizării Itasarea solului, formarea bulgărilor,
vzt~marea tuberculilor ~i a plantelorl constituie tot atîtea dificult~ţi în realizarea
lucrzrilor de pregdtire a terenului în vederea plantdrii.
Pre~tirea terenului în primavar~ constituie o reglare a conditiilor necesare
cre~terii ~i dezvolt~rii plantelor de cartof. Tehnologia de pregdtire a terenului se
aplicz în funcţie de starea solului la ie~irea din iarnz, de calitatea lucrarilor
efectuate în toamna anului precedent, astfel:
- În conditiile cînd au fost realizate ar~turi corecte, bine nivelate, de
calitate, profunde (28-30 cm), executate la termenele optime, completate de acţiunea
foarte eficace a gerului de peste iarnă, pe soiurile bogate în humus, structurate, nu
sînt necesare lucrări de preg~tire a terenului, aşa că se poate trece direct la
plantarea cartofului cu ma~inile specifice, care ele însele executd o acţiune puternicd
de afînare ~i mărunţire.
- In conditiile realizarii unor ar~turi de calitate, dup~ care terenul în
primavarz se prezintd puţin tasat, cu crusta superficial~, sînt necesare un numdr redus
de lucrări cu unelte ca: grapa cu colţi reglabili IGCRI, grapa cu colţi oscilanţi
\GCO-3), cultivatoare diferite şi diferite combinaţii ale acestor unelte care au o
acţiune mai puţin energicz asupra solului. Important este de a se executa întreaga
preg~tire a solului numai printr-o singur~ trecere cu agregatele pe teren şi cu o
lăţime cît mai mare de lucru.
- În conditiile ,cînd au fost realizate ar~turi de calitate slab~ pi cînd solul
se prezintz compactat, pe soIuri slab structurate, este necesar~ lucrarea mai energic~
a solului pîn~ la 16-18 cm adîncime, pentru a fi mobilizat suficient p~mînt în vederea
lucrărilor de bilonare şi pentru executarea recoltării cu combina în condiţii' optime.
Prin pre~tirea terenului la o adîncime de numai 10-12 cm br~zdarele combinelor
si a maşinilor de recoltat ajung la sol neprelucrat, recoltarea mecanizată fiind grea
dacă nu chiar imposibila.
Agricultura noastr~ dispune de urm~toarele tipuri de mapini pentru pre~tirea
patului germinativ la cartof:
1. Cultivatorul CPGC-4 echipat cu cuţite daltă; adîncime de lucru 16-18 cm.
2. Grapa cu colţi oscilanţi GCO-3; adîncime 10 cm.
3. Grapa cu discuri GD-3,2 sau GD-4; adîncime 10-12 cm.
Dintre toate aceste utilaje, CPGC-4 este singura unealt~ care pre~tepte un pat
germinativ corespunzător; indici calitativi de lucru, inclusiv adîncimea se apropie de
cerinţele realiz~rii patului germinativ pentru cartof. Acest cultivator poate lucra şi
în condiţiile solurilor mai grele cu 30-45 %argil~.

II r,
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Grapa CU colţi oscilanţi GCO-3 poate lucra bine în condiţiile unor soIuri cu
la 26 %argilă.
Pe soIurile compacte se recomand'd combinaţii între aceste unelte pi anume:
- la prima trecere grapa cu discuri, la a doua trecere CPGC-4;
- ia prima trecere CPGC-4, la a doua trecere GCO-3.
În ultimul timp au fost realizate de c'dtre industria noastr'd mapini agricole de
preg~tit patul germinativ care se înscriu pe linia constructorilor de maşini din
Europa, maşini care realizează un pat germinativ ideal,
Avantajele unei lucrdri efectuate cu aceste mapini faţd de prelucrdrile cu
utilaje clasice sînt:
- protecţia structurii solului datoritd mdrunţirii prin pOC pi tasare minimd
(pat germinativ realizat printr-o singură trecere).
- p'dstrarea apei lîn soli ca urmare a menţinerii verticalit'a,tii initiale a
straturi lor din sol.
- nivelare foarte bund pe l'aţimea de lucru, chiar în terenuri cu deniveldri.
Aceste maşini sînt grapele GRC construite în cinci tipodimensiuni, cu lăţimi de lucru
de 1,5; 2; 2,5; 3; si 3,5 m, de PREMAGRO S.A. Oradea.

pîn~

Ing. D. Mitroi
REGLAREA

MA~INILOR

DE PLANTAT

În momentul de ·faţ'd, cele mai r'aspîndite mapini de plantat cartof în
agricultura ţării noastre sînt maşinile de tipul 4 SA-75, respectiv 4 SAD-75 lacestea
sînt echipate cu organe de acoperire tip "discuri sferice").
Aceste mapini lucreaZd în bune condiţiuni cînd se asigur'a efectuarea corect'd a
tuturor reglajelor şi se adoptă un regim de lucru corespunzător.
Ecartamentul tractorului se regleaZd la 1500 mm pentru ca roţile tractorului Sd
ruleze pe viitoarele rigole şi nu pe porţiunile pe care se vor forma biloanele, în
scopul reducerii fenomenului de tasare.
Reglarea adîncimii de plantare se face prin ridicarea sau coborîrea patinei de
copiere a microdenivel~rilor terenului. Patina de limitare a adîncimii de plantare
poate fi de construcţie clasică sau forma de disc sferic Ila maşinile importate în
ultima perioad~l. De regulă, adîncimea de plantare se regleaza la 3-6 cm faţă de
orizontal~.

Desimea de plantare se stabilepte prin modificarea distanţei dintre tuberculi
pe rînd, cu ajutorul cutiei Northon, folosindu-se indicaţiile din tabel.
Mapina permite plantarea cartofului pi la distanţe de 21 pi 25 cm între
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tuberculi, dar folosindu-se cantit~ţi mai mari de s~mînţ~.
Reglarea organelor de acoperire se executa urmarind obţinerea unor biloane mari
si ascuţite la vîrf. În cazul în care organele de acoperire sînt de tipul rari\~ se
regleaz~ poziţia în inalţime şi deschiderea rariţelor. De regula) distanţa între
capetele aripilor este de 35-40 cm. Cînd se folosesc discuri sferice ca organe de
acoperire, reglarea se face prin modificarea planului de rotire fata de planul
orizontal, precum şi prin tensionarea diferit~ a resortului de pe tija suspendata a
fiecarei perechi de discuri.
Reglarea m~rimii deschiderii degetelor de prindere a tuberculilor se realizeata
în dOUd pozitii. În cazul cind tuberculii de sdmîntd sînt mari, se recomandd a se lucra
cu deschiderea maxima a degetelor, în caz contrar tuberculii nu vor putea fi preluaţi
de discul de distribuţie, iar plantarea se va face cu multe goluri. Pentru tuberculii
mici se lucreaza cu deschiderea minima în scopul evitarii preluarii simultane a 2 sau
chiar 3 tuberculi de cîte un singur deget. În cazul amestecului de tuberculi, situaţie
nerecomandata, se va prefera deschiderea maxima a degetelor pentru a evita golurile în
cuI tur~.

DESIMEA DE PLANTARE
MAŞINA 4 SA-75
între tuberculi
pe rînd, în cm
Distanţa

ŞI

NORMA

,

I

I Desimea de plantare,
în cazul unei greut~ţi
medii 50 g/tubercul
lfracţia 30-45 mm)

II NOrilid, în kg!ha,
II în cazul unei greuUţi
medii de BO g/tubercul

i

I

27 I

25

49400

53300

tliberculi/ha

II Norm~, în kg/ha

LA PLANTAREA CARTOFULUI CU

FOLOSIT~

I

3'61

30

33

44400

40400

37000

2000

1900

i
I

I
I
1
I

I
I

2500

2700

I

2200

I

I
I
I

I
4300

4000

I

I
I

3600

I
I

3200

I

I

3000

I

Reglarea sectiunii de trecere a cartofi lor în camera de alimentare se face în
de Marimea acestora. Secţiunea trebuie sa fie maxima cînd se folosesc tuberculi
de dimensiune mare.
funcţie

Ir.

1 I

1992
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Lungimea marcatoarelor cu steguleţe indicatoare Iplasate În partea frontal~ a
tractorului) faţa de centrul punţii din faţa a tractorului trebuie Sa fie de 1875 mm,
cind se urmareşte virful ultimului bilon din trecerea precedenta sau 2250 mm cind se
urmareşte ultimul interval dintre biloane.
Pentru verificarea modului de funcţionare a aparatului de distribuţie cit pi a
acţionarii fundului oscilant al buncarelor de alimentare, maşina este prevazuta cu o
instalaţie electrica de semnalizare şi avertizare, care este obligatoriu Sa fie in
funcţiune. Tot pe panoul acestei instalaţii sint montate şi elementele de comandl
pneumaticl a acţionarii hidraulice Ila tipul SA-2-070J.
În privinţa regimului de lucru a agregatului, se recomanda folosirea vitezelor
de lucru cuprinse între 3-5 km/h, cu precizarea ca limitele inferioare de viteza se
folosesc cind se planteaza tuberculii la distante mici.
Alimentarea mapinilor de plantat 4 SA-75, se poate face mecanizat, prin
bascularea pe spate a remorcilor, dupl ce maşina de pl~ntat cartofi a intrat în parcell
în poziţie de lucru, daCa existI suficient spaţiu. In caz contrar alimentarea prin
basculare se va face pe drum,
Remarcile folosite la transportul tuberculilor la aceste mapini, vor avea
scoase oblonul din spate, iar pentru a nu cldea tuberculii în timpul transportului, pe
platforma in partea finalI se vor stivui un rînd de saci cu tuberculi. Aceşti saci se
golesc în bunclrul maşinii de plantat înainte de a Începe bascularea remorcii.
Dr. ing. A. Popescu

Medicii bolnavi nu se trateaza niciodata singuri.
publica, legea, religia au condamnat intotdeauna,
cu severitate, sinuciderea,

se retragea împreuna cu elevii lui ca sa mediteze şi sa
discute. De atunci, din secolul al IV-iea Le.n., locurile
unde se aduna invatatii se numesc Academii.
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PLARTAREA CARTOFDLDI
De momentul Si calitatea

plant~rii

depinde în mare

masur~

Si

produc~ia

de

cartof,
Momentul optim de plantare se alege atit din punct de vedere calendaristic, cit
bine ca plantarea cartofului s~
atît de zona de cultur~ cît ~i

funcţie de condiţiile de sol. Calendaristic este
înceap~ cît mai devreme prim~vara, dar aceasta depinde

si în

de scopul

producţiei.

Epoca optim~ de plantare a cartofului pentru consumul de var~ si a celui pentru
consumul de toamnă-iarnă, în zona de stepă ~i de cîmpie este în general între 10 III 30 III, în zona colinar~ între 20 III - 10 IV, iar în zona de munte între 10 IV - 30
IV. Aceste intervale se pot modifica u~or în funcţie de condiţiile anului, ţinînd cont
si de condiţiile de sol.
În intervalele calendaristice men~ionate, plantarea se începe numai dac~ solul
s-a zvîntat, nu prezintă pericol de tasare puternică ~i nu se lipeşte de roţile
agregatelor, Oalt~ condiţie esenţial~ este ca temperatura solului, pe adîncimea de
10-15 cm s~ r~min~ constant~ cîteva zile la valoarea de 6-SoC.
Oplantare timpurie, respectînd conditiile mai sus men~ionate, are avantajul c~
în momentul în care începe formarea stolonîlor ~i a tuberculilor exista condiţii de zi
scurt~ (condiţie esenţial~ pentru acest procesl, în sol rezerva de ap~ este suficient~
si se dezvolta şi un sistem radicular mai viguros. În asemenea condiţii şi producţia va
fi mai timpurie, iar în zonele calde ~i uscate, în perioada de creştere a producţiei,
cultura este mai puţin expus~ stresului de temperatur~ şi de umiditate.
.
Calitatea planterii presupune o lucrare uniforme si hine organizat~. In primul
rînd, cum s-a mai scris, materialul de plantat corespunz~tor din punct de vedere
biologic, trebuie s~ fie sortat şi calibrat, pentru a evita golurile din cultur~ şi a
reduce sursele de infecţie cu diferite boli. Maşinile de plantat trebuie s~ fie reglate
în funcţie de merimea meterialului de plantat şi pentru a realiza o densitate
economiCa. Adîncimea de plantare se regleaz~ în funcţie de merimea tuberculilor pentru
s~mînţa 14-8 cm pentru tuberculii mari şi 3-6 cm pentru cei din fracţia mic~l, plantînd
mai adînc pe soIurile uşoare şi mai uscate ~i ceva mai superficial pe soIurile mijlocii
si mai grele, mai umede şi mai reci. Plantarea prea adînce trebuie evitat~ în toate
condiţiile.

Dup~

plantare rindurile !biloanelel trebuie Se fie drepte Si paralele, tar~
la rindurile de incheiere intre diferite parcursuri de maşini.
Se recomanda de asemenea, ca la plantare s~ se foloseasc~ discuri pentru
formarea biloanelor. Biloanele mai mici, formate prin acest procedeu, au avantajul c~
solul se incalzeşte mai u~or; rad~cinile şi colţii pornesc mai repede, deci se asigura
o ras~rire mai rapida, mai sigur~ şi mai uniform~; pericolul evoluţiei bolilor de
diferenţe
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putrezire este mai redus; iar prin rebilonare, Icînd se formeaz~ bilonul final, mult
mai marei se realizeazJ şi o combatere eficientJ a buruienilor.
Reupita plantarii depinde în primul rînd de modul de organizare a acestei
lucrări. Ocondiţie esenţiala este ca plantarea Să nu dureze mai mult de 1-2 zile în
gospodăriile mai mici şi maxim la zile în unităţile mari. Cu cît durata plantării este
mai redusă, cu atît se pot prinde cele mai bune condiţii şi se realizează o lucrare
uniformă. Acest lucru pretinde îns~ o oarganizare bună şi o dotare corespunzatoare. În
acest sens recomandăm să se planteze mecanizat şi în gospodăriile mai mici. Pregătirea
materialului de plantat (la locul depozitdrii sau păstrdrii\ cît şi transportul Să se
facă în
flux cu plantarea şi se va organiza în funcţie de capacitatea şi
productivitatea maşinilor de plantat. Trebuie de avut în vedere ca nici un agregat sau
maşina Sa nu stagneze din cauza necorelarii cu alte maşini, agregate sau mijloace de
transport şi SJ se evite depozitarea Idescarcareal provizorie a materialului de
plantat, atît în gospodărie, cit şi în cîmp.
Dr. ing. S.

Ianoşi

INSECTICIDE GRANULATE, MOD DE ADMINISTRARE
FOLOSIRII LOR ÎN PROTEC~IA CARTOFULUI

~I

AVANTAJELE

Pe parcursul timpului insecticidele au fost formulate sub diverse forme:
concentrate emulsionabile, pulberi pentru prăfuit sau umectabile etc. Oformulare m~i
recentă este sub form~ de . granule, adicJ impregnarea sau integrarea substanţei active
pe un substrat.
Cultura cartofului se pare a fi avut un rol considerabil În promovarea
insecticidelor granulate, datorit~ numeroşi lor d~un~tori care determinJ diminuarea
producţiei şi deprecierea calitJţii tuberculilor Igîndacul din Colorado, afidele la
nivelul foliajuluÎ, viermii sîrma, viermii albi, nematozii comuni şi nematozii cu
chişti în soli. Protecţia plantei de cartof Împotriva acestor da'UnJtori se face
obişnuit cu tratamente în perioada de vegetaţie care nu întotdeauna au efectul scontat
din cauza condiţiilor meteo sau a nerespectJrii momentului optim. De aceea, folosirea
insecticidelor granulate aplicate concomitent cu plantatuJ au capatat o largă
utilizare, iar în unele ţari chiar s-au generalizat. Produsele granulate omologate în
tara noastrJ şi recomandate în cultura cartofului sînt sistemice ceea ce înseamnă ca
substanţa activă este preluatJ la nivelul rădJcinilor şi translocată către tulpina şi
frunze, combJtînd astfel în mod sistemic şi dăunJtorii care atacJ foliajul (gîndacul
din Coiorado şi afidel. Prin activitatea lor compleXă, de contact, ingestie si asfixie,
asigura în acelaşi timp protecţia plantei şi faţa de da'Unătorii din sol. Insecticidele
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granulate au cap~tat o larg~ utilizare si datorita altor avantaje CUM sint:
- perioada lung'd de control (de protec~ie) datorit'~ degaj'drii treptate a
substanţei active din granula ce se poate întinde pe o perioad~ de 45-70 de zile de la
aplicare in funcţie de insecticidul utilizat.
- combaterea principalilor d'dun'dtori in momentul apari~iei lor, deci la epoca
optima'.
- reducerea nUM'drului de tratamente in timpul vegeta~iei lin medie cu 2-3
tratamentei,
- consum redus de substan~'d acti~~ datorit'd posibilit'd~ii de aplicare
localizate lin bilonl şi a numarului mare de d~natori combatuţi.
- evitarea riscurilor neaplic'drii tratamentelor la timp din cauza condi~iilor
llleteo.
- excluderea posibil it'd,tilor de poluare a atmosferei.
- toxicitatea redus'd pentru lucr'dtori datorit'd peliculei de protejare a
granulei.
- o oarecare selectivitate fa~'d de entomofauna util'd.
Datorit'd acestor aspect~, pesticidele granulate pot fi folosite cu succes în
sistemul de combatere integrat~. In cultura cartofului se recomand~ aplicarea lor odata
cu plantatul, pentru aceasta fiind necesar~ montarea unui distribuitor de granule sau a
altor dispozitive pe maşina de plantat. Este necesar ca distribuitorul de granule s~
fie calibrat separat pe fiecare rind, asfel ca produsul Sa fie repartizat uniform şi în
doza recomandat~ / ha.
INSECTICIDE GRANULATE OMOLOGATE LA CULTURA CARTOFULUI ÎN ROMÂNIA
Nr.
crt.

!

I

Produsul

Doza
kg/ha

!
1

l. VYDATE 10 G 17,5

I
IDACAMOX lOG

I

25-30

2.
7,5
3. iDACAMOX 5 G 15
4. IFURADAN la G 20
5. FURADAN 5 G 40

Ing. !iaria Enoiu

I
I

I

1

1

D~unatorul

Gindacul din Colorado, afide, viermi
sîrma, viermi albi, nematozi comuni
(din genul Dithylenchusl
Nematozi cu chişti Idin genul
Globoderal
Gîndacul din Colorado, afide
Gîndacul din Colorado, afide
Gîndacul din Colorado, viermi
sirm~, viermi albi, nematozi comuni

I

,

i,.
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PERICOLUL REPREZENTAT DE BURUIENI PENTRU CULTURA CARTOFULUI
Dintre plantele de cultur~ din tara noastr~, cartoful este una dintre cele mai
puternic concurate de buruieni, lucru ce se poate explica prin însu~i specificul
culturii. Asfel, de la plantare la r~s~rirea cartofului trece o perioada destul de mare
de timp interval în care buruienile anuale r~sar în mas~, iar cele perene pornesc în
vegetaţie in ritm foarte intens. Dup~ r~s~rirea cartofului, pîn~ la formarea sistemului
radicular ~i încheierea rindurilor, planta de cartof nu poate concura agresivitatea
buruienilor. Dup~ maturarea plantelor ~i pîna la recoltarea cartofului, în solele de
cartof exist~ pericolul imburuien~rii tîrzii care produce mari pagube la recoltarea
cartofului. De asemenea plantarea în rinduri distanţate creeaz~ condiţii favorabile de
dezvoltare pentru planta de cartof, dar în acela~i timp ~i pentru buruieni.
Urm~rind cartoful de la plantare pin~ la recoltare se poate constata ca
pericolul îmburuien~rii culturii este permanent.
Pagubele produse de buruieni culturii cartofului pot fi:
- directe, cuantificate atit prin pierderi de prod~ctie de 42-72 %, cît pi
deprecierea producţiei prin reducerea marimii tuberculilor ~i a num~rului de tuberculi
la cuib. Reducerea acestor pierderi reclama un numar mai mare de lucr~ri mecanice ceea
ce inseamn~ cheltuieli în plus ~i o tasare mai mare a solului, deprecieri calitative
ale tuberculilor,uzarea mai rapid~ a organelor active ale ma~inilor de recoltat, etc.
- indirecte, care vizeaza unele aspecte care intereseaza agroecosistemul din
care face parte. Astfel buruienile din cultura cartofului, ca de altfel din toate
culturile, reprezint[ plante gazd[ pentru numeroase boli şi d[un[tori. Buruienile
ajunse la maturitate con~ribuiela m~rirea rezervei de seminte din sol şi organe
vegetative de inmultire a speciilor perene, care duce la creşterea îmburuien~rii în
anul urm~tor. Pentru a ne putea da seama de pericolul pe care îl reprezint~ buruienile
ca surs[ de îmburuienare putem s[ d[m numai cîteva .exemple. Astfel, Echinochloa
crus-galli poate produce între 1500 şi 10000 de seminţe pe plant~, iar o planta de mac
!Papaver rhoeasl pina la 50000 seminţe etc.
Uneori se practica plivitul buruienilor din cultura pi folosirea lor în hrana
animalelor. Este bine de ştiut c~ unele buruieni contin alcaloizi, substanţe toxice
pentru animale IEx. Sorghum halepense, Agropyrum repens etc.!.
Pentru a obtine producţii mari de cartof, de calitate, cu aspect comercial pi
in acelaşi timp cu efort material şi uman sc~zut este necesara o lupta continu~ şi bine
gînditd a cultivatorului de cartof cu rapacitatea deosebita a buruienilor, mai ales
tinînd seama de faptul c~ planta de cartof nu se poate ap[ra singur~ de pericolul
imburuien~rii.

Ing. Georgeta Frîncu
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UNELE ASPECTE PRIVIND APLICAREA CORECTA AERBICIDELOR LA CULTURA CARTOFULOI
Aplicarea erbicidelor la cultura cartofului este o lucrare complex~, care
solicita' competenţa', corectitudine şi o buna' prega'tire profesionala' din partea
persoanei care iniţiaz<r şi coordoneaz<r aceast<r lucrare.
intreaga operatiune incepe de fapt cu o cunoa~tere a erbicidelor avizate pentru
aceaster cultur<f. De alegerea cor~ct(f a produsului in funcţie de gradul şi specificul
imburuienerrii culturii va depinde în mare masur<r efectul scontat.
Dupd stabilirea erbicidului sau o combina~ie de erbicide este necesard
respectarea urmatoa'relor recomand<rri:
· aplicarea in epoca optimd, de maxim~ eficacitate a erbicidului în func~ie de
modul de acţiune al substanţei active şi sensibilitatea buruienilor la produsul
aplicat.
· respectarea dozei recomandate; tendin~a de m~rire a dozei de erbicid se
soldeaza' cu apariţia efectelor fitotoxice asupra plantei de cartof cu repercursiuni
asupra producţiei şi poluarea nejustificata' a mediului.
- aplicarea numai a produselor a edror valabilitate nu a expirat. Pastrarea ~i
conservarea erbicidelor se face numai in magazii, sau depozite speciale pentru
pesticide, etichetate corect, cu data fabricarii lor, manipularea numai in ambalajele
lor originale, evidenţa strict<r a datei intr<rrii in spaţiul de depozitare.
· pregdtirea corespunzatoare a terenului destinat apliedrii erbicidului.
Erbicidele cu acţiune reziduala', care se administreaza' înainte de ra'sa'rirea cartofului
se aplicer pe sol bine m<rr~nţit, fa'r<r bulg<rri, pietre sau denivel<rri.
Pregdtirea corespunzatoare a solului inseamn4 repartizarea uniforma a solu~iei
de stropit, evitarea acumula'rilor neuniforme de erbicide.
- respectarea vitezei de lucru în timpul erbicidarii pentru evitarea
supradoza'rilor sau subdoz<rrilor de produs, ambele cu efecte negative. Reducerea vitezei
de lucru ma'reşte cantitatea de erbicid aplicat peste doza stabilita' ducînd la apariţia
fenomenelor de fitotoxicitate, care duc uneori pina la dispariţia plantelor.
- jalonarea terenului este o operaţie indispensabil~ executdrii corecte a
tratamentului. Neglijarea acesteia duce la apariţia suprapunerilor de tratamente,
r<rmÎnerea unor benzi sau porţiuni de teren neerbicidat, combaterea incompleta' a
buruienilor, apariţia efectelor remanente la culturile postmerg<rtoare etc.
Eficacitatea erbicidelor poate fi redusd în mare maSurd datoritq unor gre~eli
de prega'tire a soluţiei.
Dacd in cazul erbicidelor formulate sub forma de emulsie \1asso, Dual,
Basagran, Fusilade etc.) soluţia se prepar<r prin turnarea directa' in rezervor, la cele
formulate sub forma' de pulberi (Gesagard, Sencor etc.l preînmuierea este obligatorie.
Deci, cantitatea de erbicid necesara' se dizolv<r într-un vas mai mic, se omogenizeaz<r
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în rezervorul ma~inii de stropit. Dup~ introducere,
a suspensiei vor funcţiona continuu.
de reţinut ca erbicidele volatile vor fi încorporate imediat
simţitor.

erbicidelor cu aC,tîune reziduala nu trebuie facut lucrari mecanice sau
pentru a nu distruge pelicula de erbicid de la suprafaţa
acţiune sistemica vor fi aplicate cînd suprafata foliara a
de mare astfel ca Sd recepteze o cantitate cît mai mare de
Bas;agrelnUJ CE se aplicd atunci cînd dicotiledonatele anuale au 3-4 frunze
ade.super se aplica atunci cînd piru] are 10-20 cm înllţime iar
au 2-3 frunze, indiferent de stadiul de dezvoltare al plantei de
erbicidelor se va face în
ezii cu temperaturi ridicate.

condiţii

de calm atmosferic, evitînd orele

stropit folosite la cultura cartofului ?i existente în dotarea
fi împdrţite în doud grupe:
pentru erbicidat IEEP-600 si MET-1200l;
pentru combaterea bolilor ?i d'dun'dtorilor (MPSP-3x300, MTSP-1200?i
~"'ll"""'" cu l~ci -de cîmpI
t'd mic?orarii parcelelor în care se cultiva cartofi, precum?i a uzurii
, în prezent şi în perspectiva imediati se folosesc ma~inile EEP-600
ilor fiind influentata în mod deosebit de efectuarea corecta a
ce urmeaza le vom prezenta pe cele mai importante.
Ec~rta,me~ltu] tractorului. Pentru distanţa de 75 cm între rînduri, acesta va fi
a permite deplasarea roţilor tractorului pe rigole, flrd tasarea
i de stropit se executa cu ajutorul ridiC'dtorului hidraulic al
limitatorul de cursa a acestuia, astfel încît maşina Să nu mai
ce s-a stabilit înalţimea corespunzatoare a maşinii.
masinii pe tractor se executa ca la toate ma?inile purtate cu
astfel încît sa fie asiguratl orizontalitatea maşinii. In caz
de duze vor fi diferite. De asemenea se va urmlri ca
facd un unghi mai mare de 10 0 în timpul lucrului.

mn"r'"M"_,'O
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Reglarea dispozitivelor de stropire. La echipamentul EEP-600, pentru eliminarea
unirii pica-turilor de la dou<r capete vecine, duzele lenticulare se fixeaz<r in poziţia
in care axa mare a orificiului face un unghi de cca. 50 cu direcţia rampei.
La ma~ina MPSP-3x300, dispozitivele de pulverizare pentru cartof se regleaza
tinind cont de faptul ca rampele de stropit trebuie sa se gaseasca la o distanţa de 80
cm fată de plante, iar cele şase dispozitive de pulverizare trebuie Sa faCa un unghi de
60 0 cu planul vertical. Reglarea inclinarii rampelor se face slabind colierele care le
sustin şi rasucindu-Ie pe acestea cu dispozitivele de pulverizare catre inapoi pina
este realizata condiţia amintita.
Reglarea debitului de lichid se executtt in functie de norma de lichid la hectar
IN, in l/ha\, laţimea de lucru (L, in m'l şi viteza de deplasare IV, in km/hl. Relaţia
de calcul al debirului Qeste următoarea:
1

Q= ----- Nx L x Vin l/min
600
Practic, reglajul debitului de lichid, la echipamentul EEP-600 se face cu
ajutorul regulatorului de presiune pina la obţinerea debitului dorit. La maşi~a
MPSP-3x300, debitul de lichid se reglează prin intermediul robinetului de reglaj. In
tabelul 1 sint prezentate normele de lichid pe care aceasta le realizeaza pentru
diferite poziţii de reglaj şi dOUa trepte de viteZa folosite frecvent la culturile de
cartof.
NORMELE DE LICHID CE SE REALIZEAZA CU MASINA
MPSP-3x3QO ECHIPA'Th PENTRU CULTURI DE CiMP
II

Poziţia

I

de reglaj!

Debitul maşinii,
in l/min

i

I

I

I

3

10

ii

15

I

1

I

Viteza de lucru,
in km/h
i
4,65
5,85

i

!

!
I

j

2

I

4

I

20

I

5
25

I

6
30

1

1

270
220

360
290

450
360

I

I
i

Norma de lichid, in l/ha
180
150

I

550
450

Rr.
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faptul c~ este necesar ca ma~inile s~ realizeze norma de lichid
cu abatere de nuamai ± 5 %, motiv pentru care, în afară de reglarea precisă
a presiunii de lucru se va determina ~i viteza efectivă de lucru a agregatului în
condiţiile date, Pentru aceasta dUpă ce s-a stabilit treapta de viteZă maximă cu care
se poate lucra, se delimiteaz[ cu două jaloane o distantă de 100 m~i se determina cu
ajutorul unui cronometru, timpul În care agregatul parcurge această distantă în treapta
de vitez[ respectiVă. Viteza agregatului se afld folosind relatia:
100
V = 3,6 --în km/h
Preciz~m

prescrisă,

I

t

în care t este timpul în care agregatul parcurge distanta de 100 m, în secunde,
Referitor la sistemul de pulverizare al maşinii MPSP-3x300 mai precizam faptul Cd
pentru uniformizarea debitului pe lăţimea de lucru. în interiorul recordurilor se
montează cîte o pastild cu orificiul calibrat de diametru 3 mm.
Pentru asigurarea unei lucr~ri de calitate, nu trebuie neglijat~ nici reglarea
intinderii curelelor, care dacd nu este facuta, la ma~ina MPSP-3x300 conduce la
reducerea debitului ventilatorului ~i implicit la nerealizarea pulveriz[rii pic[turilor
de lichid. Reglarea intinderii curelelor trapezoidale se execut[ - pentru cele de
antrenare a ventilatorului - deplasînd multiplicatorul, iar pentru cea de la pomp~,
deplasînd pompa. Operaţia se face cu ajutorul ~uruburilor de reglaj, dupd ce au fost
sldbite ~uruburile de fixare.
Dr. ing. A. Popescu
îN ATENTIA CULTIVATORn..OR DE CARTOF

Producţie a
cu
de Cercetare ~i Producţie a Cartofului Mirşani jud. Dolj ,
organizeazd in ziua de 10 iunie 1992 simpozionul "ZIUA VERDE A
CARTOFULUI" ediţia XVI cu tema "Cultura cartofului extratimpuriu şi
timpuriu" , Se vor prezenta soiuri noi, pesticide, ingrdşaminte şi
echipamente .
Cei interesaţi sint rugaţi sa-~i anunţe participarea pîna la data de
10 mai 1992 la I.C.P,C, str, Funddturii nr, 2 2200 Braşov
tel. 921/12620, telex 61333 ,
Staţiunea

18

Ca r t

II

fuI

1 n He.1I

DJ

a

PRINCIPALII DAUNATORI AI CARTOFULUI. PAGUBELE PE CARE LE POT PRODUCE.
De~i introdus destul de tîrziu ca plantd de culturd în ~ara noastrd cartoful
are un spectru bogat de boli ~i d!un!tori care pot diminua producţia de tuberculi/ha cu
25-40 %, uneori o pot chiar co~promite dacd masurile de control nu sînt aplicate
conforl tehnologiilor recomandate.
-GîndacuJ din Colorado ILeptinotarsa decemlineatai cel mai cunoscut dintre
dJunJtori, poate provoca daune de 24-43 % din producţie numai prin nerespectarea
momentlilui optim de aplicare a tratamentelor, el putînd distruge total cultura prin
neaplicarea nici unui tratament. Atacul se manifestJ prin distrugerea foliajului, a
Jujerilor tineri uneori chiar pe tuberculi în perioada recoltarii. Cele mai mari
distrugeti le produc stadiile larvare ale dJunJtorilor ~i în cadrul acestora stadiile
L3-L4. De aici decurge ~i necesitatea aplicarii masurilor de combatere inainte ca
da-unatarul Să atinga aceste stadii.
- Afidele cartoiului - prezintd interes pentru cultivatorii cartofului pentru
sa-mînţa. Acţiunea indirecta asupra plantei - cea de vectori ai principalilor virusuri
este mult mai importanta decît da-unarea directa, pentru ca datorit! modului lor de
hra-nire vehiculeazJ virusurile de la plantele bolnave la cele sanatoase ..
Astiel combaterea speciilor de aiide ale cartoiului este foarte importantd
pentru producerea unui material de sJmînţa sanatos, liber de viroze. Zborul lor de atac
începe de la temperatura de 17°C de aceea primul tratament trebuie efectuat cînd
aproxi;ativ 80 %din plante au rJsarit, urmatoarele 4-5 tratamente urmînd a fi aplicate
Ia int~rvale de 12-14 zile În funcţie de perioada de control al insecticidului laficidl
util izat.
- Viermii sîrma iAgriotes sp.1 - pagubele produse la cartof se datoreazd
larvelor acestor specii denumite viermi sîrma. Atacul se manifesta- pe tuberculi, în
care larvele sap! galerii depreciindu-i calitativ şi favorizînd instalarea diversilor
agenţi patogeni care pot provoca în final putrezirea tuberculilor. La un atac puternic
tuberculii pot fi depreciati pîna Ia 80 %.
Se recomandd combaterea lor atît prin ffidsuri agrofitotehnice (aratura adincd,
lucrari de întreţinere, drenajl dar ~i prin aplicarea insecticidelor granulate
recomandate, aceasta însa- numai în cazul unei infestari mari [peste 3-5 larve/mii.
l.C.P.C. Bra~ov nu mai recomand! utilizarea insecticidelor o!ganoclorurate ILindatox
PEB+Lindanl datoritd reziduuri la! cumulate cît şi faptului Cd imprima gust şi miros
neplacut tuberculilor de cartof.
- Viermii albi - (larve de cdr-abu~1 - atacul se manifest-a de asemenea pe
tubercul i prin gaîerii ~i rosaturi deschizînd porţi de intrare pentru alţi patogeni
care ca ~i in cazul viermilor sirma conduc ia putrezirea tuherculilor. Pentru
combaterea lor se recomanda- aceleaşi mdsuri.

h. 1 i 1992
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Nematozii comuni IDithylenchus sp.l viermi microscopici cu tegumentul alb
transparent. Principala surs~ de infecţie o constituie s~mînţa, iar a doua solul. Din
tuberculii de sămînţa plantaţi primavara nematozii migrează o parte în tulpina, iar
alta în sol. În perioada formarii tuberculilor noi procesul are loc în sens invers, din
sol ~i tulpina în tuberculi.
Pe partea aerian~ a plantei atacul se manifestd prin îngroparea pi ramificarea
puternica a tulpinii ~i mic~orarea distanţelor între noduri, iar frunzele se etiolează
ramînînd mici ~i se gofreaza. Tubeculii atacaţi prezinta mici zone decolorate în
dreptul carora odată cu evoluţia atacului epiderma se usuCa ~i crapa, ţesutul capătînd
un aspect spongios, brun cu aspect de putregai uscat IFusarium sp.l. Daunele produse de
ace~ti daunatori constau în reducerea substanţiala a calitaţii tuberculilor ~i prin
mari pierderi de recolta mai ales în perioada depozitarii.
Datoritd -particularita~ii lor bilogice pi a dificultdtii combaterii chimice (cu
insecticide granulatei pentru diminuarea pagubelor ~i limitarea atacului, este necesara
integrarea unui complex de masuri de prevenire ~i combatere.
- Nematozii cu chi~ti I~lobodera sp.1 Considerati ca unii din cei mai
periculo~i daunatori ai cartofului. In ţara noastra au fost descoperiţi recent (19841.
Pe partea superioara a plantei simptomele atacului nu sînt specifice, ele putînd ·fi
confundate cu carenţe minerale sau lipsa a apei. Astfel, frunzele se îngalbenesc,
plantele ramîn mici, slab dezvoltate. În cazul unui atac puternic, radacinile se
dezvolta anormal ~i în etape, iar pe ele apar necroze lleziunil datorita patrunderii
larvelor ce încep sa se hraneasca cu conţinutul celulelor. Larvele î~i continua
dezvoltarea ~i diferenţierea pe sexe. Femelele se fixeaza pe sistemul vascular şi
obtureaza calea de absorbţie a apei şi a elementelor nutritive, recolta se diminueaza
foarte mult iar tubercuiii formaţi ramîn mici. Sînt dificil de combatut mai ales
datorita faptului ca odata ajunse la maturitate femelele se transforma în chi~ti care
pot rezista în sol zeci de ani în lipsa gazdei.
Pentru reducerea populatiilor nematodului ~i deci a pierderii de produc~ie se
recomanda pe lînga respectarea normelor de carantina fitosanitara aplicarea unui
program integrat de control în care folosirea soiurilor rezistente, rotaţia ~i
nematocidele au rolul cel mai important.

Ing. Maria Enoiu, biolog Daniela Donescu
Toate fetele sînt bune, atunci de unde vin
Darurile fac femeile amabile,
legile flexibile.

soţiile

preoţii indulgenţi ~i

rele?
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Cartoful

In Rool.i.

ctNn SE APLICK PRIMELE TRATAMENTE CONTRA GtNDACULUI DIN COLORADO
CULTURA CARTOFULUI

~I

A AFIDELOR LA

Pentru ca tratamentele de combatere a gîndacului din Colorado sd-pi atingd
scopul, adicl SI fie eficace ~i eficiente trebuie urmarita fiecare solI cu cartof.
pentru a se cunoa~te situaţia foarte exactl a aparitiei dlunltorului.
Astfel pentru gindacii hibernanti, dacd se întilne~te o densitate mai mare de
un gîndac/4-5 plante este necesar a se aplica un tratament cu unul din insecticidele
recomandate. Dac~ supravegherea este atent~ se poate aplica tratamentul numai pe
laturile solei pe' care se constatI aceastl densitate, economisind astfel insectcid,
carburant ~i·timp.
In functie de eficacitatea acestui tratament vom avea sau nu un atac puternic
al primei generaţii.
Dacd nu se constatd densitatea criticd ~i nu este necesar acest tratament,
atunci în continuare o combatere eficient~ se poate efectua cu un tratament pentru
fiecare generatie în parte cu conditia sa fie aplicate în limita timpului optim, adicl
atunci cînd dlunltorul este în stadiul de maximl sensibilitate fatl de
insecticid.Aceasta presupune ca tratamentele s~ fie aplicate cînd în culturI se g~sesc
în majoritate larve stadiile 1-2, iar pentru o mai mare sigurant~, atunci cind de la
eclozarea primelor larve au trecut 5-6 zile. În cazul în care atacul ~i densitatea
primei generatii este foarte mare se pot aplica tratamente la interval de 10-12 zile în
functie de insecticidul utilizat.
În cazul culturilor de sdmîntd tratamentele contra afidelor se încep cînd cca.
80 \ din plante sint rlsarite. Urmatoarele tratamente se aplicl la intervale de 12-14
zile.
Ing. Maria Enoiu, biolog Daniela Donescu

PRIMUL TRATAMENT CONTRA KANEI CARTOFULUI
Mana IPhytophthora infestansl este cea mai periculoasd boald a cartofului.
Fungicidele existente permit ţinerea ei sub control. Totu~i, datorit~ pretului ~i a
polUarii nu putem aplica tratamente la acoperire adicl SI acoperim întreaga perioadl de
vegetaţie, de la r~s~rire la uscarea plantelor.De aceea este esenţial stabilirea cît
mai exacta a momentului apliCarii primului tratament.
a~a

Pentru aceasta Inspectoratele si Centrele de Protectia Plantelor organizeazd
zisele "parcele de alarma" dupa o metodica bine stabilitI ~i cu reguli stricte
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privind efectuarea observaţiilor si emiterea buletinelor de avertizare.
Se avertizeaz~ începerea primului tratament în a treia zi de la gdsirea primei
infecţii primare şi executarea lui în 3 zile la soiurile sensibile (Gloria, Ostara,
Anosta, Adretta, Super) şi în ur~toarele 3 zile la cele mai puţin sensibile. Acest
tratament se executQ cu produse de contact în special din grupa ditiocarbamaţilor
IDithane, Vandozebl. DUPQ depistarea primei infecţii parcela de avertizare se distruge
cu Reglone 1\. Al doilea tratament se executQ la 8-10 zile.
B r.

2 J 1 99 Z

Aceste avertiz~ri au în vedere doar aparitia manei din truberculii bolnavi
nu şi sursa. de infecţie reprezentata de tuberc~lii bolnavi eliminaţi la
sortare şi lăsaţi acolo unde s-a facut acestQ lucrare. In consecinţa este foarte
important ca toţi aceşti tuberculi sa fie distruşi.

plantaţi

Avînd în vedere c~ 1991 a fost un an deosebit, frecventa tuberculilor bolnavi
fiind deosebit de mare, sortarea foarte atenta a cartofului de s~minţ~, distrugerea
tuberculilor bolnavi şi respectarea datei primului tratament sînt elemente care,
respectate fiind, ne ajutQ sa obtinem efectul maxim în controlul manei cartofului.
Ing.

Constanţa Boţoman

SOIURI DE CARTOF CULTIVATE ÎN ROMÂNIA
SOIURI SEMITÎRZII (continuareI
Desiree: soi olandez creat în anul 1962
Caractere morfologice: Tufa este mijlociu de înalt~, viguroas~, cu port
semierect, cu tulpina puternic pigmentata în brun violaceu. Frunzele sînt mici, slab
segmentate, cu foliole mici de culoare verd~ închis. Floarea roz-violaceu este dispusa
într-o inflorescenta de tipul cima compusQ. Inflorirea este bogat~. Tuberculii au forma
ovalQ-alungitQ cu coaja de culoare roşie şi pulpa de culoare galben deschis.
Caractere fiziologice: Soi semitîrziu cu perioada de vegetatie de 110-120 zile.
Este rezistent la rîia neagrQ, sensibil la rîia comun~, mijlociu de sensibil la manQ;
este foarte sensibil la virusul rQsucirii frunzelor, mijlociu de sensibil la virusurile
Aşi Xşi foarte rezistent la virusul Y.
variaţii

Productia: Are capacitate
Între 35 şi 55 t/hal.

bun~

de productie, dînd în medie 45,0 tlha Icu

Destina~ia:

Este recomandat pentru producerea cartofului de consum

toamn~-iarn~

si pentru cips.
Niccla: sei german IR.F.G,) creat în anul 1973,
Caractere morfologice: Tufa este de m~rime mijlocie cu port erect, cu frunze
rare, verde deschis. Florile sînt albe. Tubercu:ii au forma lung-ovala, plina. Coaja
este galbena ~i neteda, iar ochii superficial i. Pulpa tuberculilor este tot galbena,
Cara'ctere fiziologice: Soi semitÎrziu cu perioada de vegetaţie de 105-115 zile.
Este rezistent la nematozi, patotipul ROl-4; este rezistent la rîia neagr~, sensibil la
mana cartofului dar foarte rezistent la virusurile A si X si rezistent la Y. Este
mi jlociu de rezistent la virusul râ'sucirii frunzelor.
Valoare culinard: foarte
de calitate AlB.

bun~,

cu continut în amidon 15 %, face parte din grupa

Productia: este bund, în medie 36,4 tlha 130,2-42,6 t/ha). Este destinat pentru
consum de calitate şi pentru consum toamna-iarna.
Roxv: soi din R.F,G" creat în anul 1981.

Caractere morfologice: Tufa de inalţime mijlocie, are port semierect, bogatd În
frunze. Tulpina uşor crenatâ', intens pigmentata În brun-violaceu, frunze mijlocii-mici
normal segmentate, verde Închis, lucioase. Florile sînt albe. Tubercalii de forma
ovala, au coaja puţin reticulata, galbena şi pulpa galbena deschisa.
Caractere fiziologice: Soi semitîrziu cu perioada de vegetaţie de 104-113 zile.
Este rezistent la nematodul auriu, patotipul ROl, relativ rezistent la mana pe frunze
si foarte rezistent pe tubercul. Foarte rezistent la virusul A qi Ysi relativ
rezistent la virusul rasucirii frunzelor.
Producţia:

de 16,5

este bund, oscilînd între 26 si 50 tlha, connnutul în amidon este

%.

Destinatia: Este recomandat
toamna-iarna',
Ing. Adriana

Cupşa

pentru producerea cartofului pentru

consum
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SCURTA ISTORIE AAMELIORĂRII CARTOFULUI !N RoMANIA
Cultivarea de soiuri care Sd satisfacd cerinţele populaţiei, a preocupat
cultivatorii de cartof, cdat~ cu introducerea acestei plante in agricultura României.
Pe parcursul timpului, daterit~ epidemiilor. invaziilor d~un~torllor si schimbarii
preferinteler consumatorilor, a ap~rut necesitatea inlocuirii soiurilor vechi cu soiuri
noi, cu rezistenţă ridicat~, capacitate mare de producţie ~i cal ităţi culinare
deosebite, Această inlocuire fireaSCă a dus la pierderea unor soiuri care constituiau
surse genetice de mare importanţd, in lucr4rile de ameliorare, Mai tirziu s-a pus
problema stocării lor in colecţii in vederea studierii, evalUării ~i conservării pentru
a fi apoi utilizate in munca de ameliorare,
Ameliorarea cartofului în România a cunoscut mai multe etape determinate de
metodologia de lucru ~i forma de organizare a cercetarii
Considerăm util a reaminti principalele etape ale ameliorarii soiurilor de
cartof în România ~i rezultatele concretizate în soiurile de cartof create.
Selectia primelor soiuri de cartof înainte de anul 1920
Lucrările de selectie s-au efectuat de către pasionaţi ai culturii cartofului
rdmaşi în anonimat. Soiurile selecţionate erau variaţii mugurale sau elite obţinute
prin selecţie clonald din soiurile existente. Astfel s-au obţinut soiurile SĂPUNAR iROZ
DE BR~OV; KbNIGIN IM TALEl, ROZ DE TOAMNA, CORNUL CAPREI, etc" unele cultivîndu-se
pîna în zilele noastre,
/
Primele lucrdri de ameliorare a soiurilor de cartof între anii 1920-1930
Perioada respecţiva este legata de numele lui Dr. Stephani, care începe
ameliorarea organizatd a cartofului, înfiinţînd in acest scop prima ferma specializatd
la Bod lînga Braşov. De asemenea folose~te metode de ameliorare noi pentru vremea
respectivă, obţinînd primele soiuri prin autofecundare. De numele lui Dr. Stephani sînt
legate soiurile MAIKONING, EDELROSEN si VICTORIA.
Ameliorarea cartofului intre anii 1931-1945,
Odatd cu înfiintarea Institutului de Cercetări Agronomice al României se dQ un
impuls cercetării ştiinţifice agricole în România. În ameliorarea soiurilor de cartof
se remarcQ Praf. dr. V. Ve!ican, care ceaZă la Cîmpia-Turzii, primele soiuri rezistente
la rîie neagr~: ARDEAL, SOMEŞAN ~i NAPOCA.
Dezvoltarea ameliorării cartorului între anii 1950-1968.
În anul 1~50 sint infiintate primele statiuni specializate in cultura
cartorului: Magure!e-Braşov, Cluj, Suceava si Moara-Domnească, Astrel Dr. Ecaterina
Constantinescu, fondatorul cercetcrilor la cartof in general şi al ameliordrii in
special, in colaborare cu Dr. T. Cattely, obţine în anul 1953 în staţiunea
Moara-Domnească soiurile COLINA si BUCUR. La Mdgurele - Bra~ov, în perioada 1954-1968
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sînt obţinute soiurile POIANA. ?AJINA, GHIMBA~AN, MKGURA, CARPATIN şi BRA~OVEAN, de
CJtre Fodor Ioan, Bretan Cecilia. Mureşan Sabin şi Cioacă Marina.
Ameliorarea cartofului pe baza de programe speciale intre a~ii 1968-1977.
În anul 1968 se infiinţeaz'a Institutul de Cercetdri pentru Cultura Cartofului
si Sfeclei-de zahăr de la Braşov şi se IJrgeşte sfera de verificare a liniilor de
ameliorare şi soiurilor în culturi comparative de orientare la 'Suceava, Secuieni,
BrJila, Stefăneşti - Argeş, Valu lui Traian şi Tg. Mureş. Se creează soiuri de cartof
în funcţie de scopul de folosire, utilizînd programe speciale de ameliorare. Astfel
sînt obţinute soiurile SUPER, SEMENIC, MUNCEL şi SUCEVIŢA.
Ameliorarea cartofului dupa anul 1977.
Perioada este marcat'a de înfiintarea Institutului de Cercetare $1 Productie a
Cartofului de la Braşov şi a staţiunilor specializate în ameliorarea cartofului de la
Miercurea Ciuc si Tg. Secuiesc. Se urmJreşte obţinerea de soiuri cu rezistenţa comple~a
la bolî şi dJundtori, capacitate mate de producţie şi calitJţi:ulinare deosebite.
Avînd în vedere diversificarea raselor agenţilor patogeni, apariţia de noi dJunJtori,
ca nematozii cu chişti ai cartofului Ivezi Cartoful în România, voI. 1, nr. 3, 19911,
precum şi a schimbJrii preferinţelor consumatorilor au fost create soiurile CATI,
MURESAN, . CGRGNA şi CASIN, soiuri de mare viitor, iar în vederea omologarii sint
încercate soiurile CIBIN şi HENE, primele soiuri româneşti rezistente Ia nematozi cu
chişti.

Dr. ing. S.

Mureşan,

ing. 1.

Bozeşan

N-ar vrea nimic de la altul, dar ar vrea ca totul s'a fie al lui.
Cui îi place s'a primeascd îi displace s'a dea.
Nu e~istd pe pamînt un om mai darnic decît cel zgîrcit, fiindcâ
el las'a averea sa altera, fard ca mecar Sa se ating-a de ea.
Avarul este omul care se încâpatineaz'a a trei în s'ar'acie pentru
a muri bogat.
S'aracului îi lipsesc multe. avanlui totul.
Mulţi

sufer'a de nevoie, numai avarul

suferă

de voie.

Drumul ce] mai lung este drumul spre buzunar,

{: Il

r

l O

f

i

.11

D

R li ~ il II

ia

25

HOLDA CREŞTINĂ

Cînd holda tdiatd de seceri fu gata,
Bunicul ~i tata
LăSar! o chită de spice-n picioare
Legînd-o cucernic cu fir de clcoare;
Iar spicele-n soare sclipeau m!t!sos
Să-nchipuie barba lui Domnu Christos.
Cînd pîinea-n cuptor semăna cu arama,
Bunica ~i mama
Scoţînd-o sfielnic cu semnele crucii,
Purtau parc! moaşte cinstite şi lucii
C[ pîinea, dind abur cu dulce miros,
Pdrea Cd e faţa lui Domnu Christos.
Si iat! potirul la gură te-aduce,
Iisuse Christoase, Tu, Jertfă pe cruce,
Hrăne~te-m!, mamă de sfînt Dumnezeu.
Ca bobul în spice ~i mustu-n ciorchine
E~ti totul în toate ~i tote prin tine,
Tu, pîinea de-a pururi a neamului meu.
Din coarda de viţa ce-nfasur! crama
Bunica ~i mama
Mi-au rupt un ciorchine, spunîndu-i
povestea
Copile, grăir!, broboanele-acestea

Sînt lacrimi de mamd Vdrsate prinos
La caznele Domnului nostru Christos.
Apoi, cînd culesul de struguri fu gata,
Bunicu ~i tata
In joc de crlcîie zdrobind nestemate
Ce las! ca rana ~iroaie-nspumate,
Copile, grrira', e must sîngeros
Din inima Dorr.nului nostru Christes.
~i iata' potirlll ia gura' te-aduce,
Iisuse Christoase, Tu, jertfa pe cruce;
Adapa--mr, sevr de sfint Dumnezeu.
Ca bobul în spice ~i mustu-n ciorchine
E~ti totul in toate ~i toate prin tine,
Tu, vinul de-a pururi al neamului meu.
Podgorii bogate ~i lanuri mănoase,
Pcmîntul acesta, Iisuse Christoase,
E raiul în care ne-a vrut Dumnezeu.
Prive~te-te-n vie ~i vezi-te-n grîne
~i sîngerr-n struguri ~i frînge-te-n
pî ine,
Tu, viaţă de-a pururi a neamului meu.
NICHIFOR CRAINIC
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