




15.Ing. Rizea Ioan, director SC Michae1 Paulini SRL Slnpetru,
Slnpetru 2245, str. Meschendorfer ,ro 353, jud. Braşov,

telefon 092-113603;
16.Dr. ing. Trlmbaciu Valerian, director SC "Agrofitotehnica"

SRL Suceava, Suceava 5800, str. ADa Sp~t~rescu nr. 6, bl.
D1, ap. 12, telefon 098-721740;

17.Ing. Vlrcan Paul, cercet~tor ştiinţific SCPC Mlrşani,

D~buleni 1185, str. Ion creang~ nr. 10, jud. Dolj, telefon
094-271080.

PREŞEDIN*II FILIALELOR JUDE*ENE SAU ZONALE ALE FCCR

1. Braşov - dr. ing. Mureşan Sabin, cercetător ştiinţific ICPC
Braşov, Braşov 2200, str. Enupăru1ui nr. 11, telefon 092

~. 165206;··
2. Bistriţa Năs~ud, ing. Tabără vasile, redactor la ziarul

local "Răsunetul", Bistriţa 4400, str. tmp~ratul Traian,
bl. 46, sc. E, ap. 51, telefon 099-022477;

3.. Constanţa, ing. Carp Dumitru, şef grup horticol DGAA,
Constanţa 8700;

4. Covasna - dr. ing. Vereş Ladislau, director producţia

vegetală DGAA Covasna, Sf. Gheorghe 4000, str. Victor Babeş

nr. 12, jud. Covasna, telefon 092-312077;
5. Harghita - ing. Keresteş Vicenţiu, director producţia

vegetalăDGAA Covasna, Slnmartin 4133, jud. Harghita,
telefon 131;

6. Mara~ureş - ing. Chişu Traian, ing. horticol, Baia Mare
4800, str. Culturii nr. 10/5, jud. Maramureş, telefon 099
415745;

7. Neamţ - ing. Pop szilagy vasile, director tehnic SC
"Girostar" Girov, Piatra Neamţ 5800, str. Obor nr. 1, jud.
Neamţ, telefon 093-628942;

8. Sibiu - ing. Dragomir Toma, Cisn~die 2437, str. Stejarului
nr. 12, jud. Sibiu;

9. Suceava - ing. Corduş Constantin, inspector şef IJPPCF
Suceava, Suceava 5800, str. Ştefan cel Mare nr. 50, telefon
098-715933;

10.Turda (zona) - ing. Bladiu Virgil, director Agromec Turda,
Turda 3350,. str. Axente Sever nr. 12, jud. Cluj, telefon
095-315137.



PREŞEDINtII SECtIILOR rCCR

Ameliorare:

Producere cartof
sămînţă:

Ing. CHIRU SORIN I.C.P.C. Bra§ov

Dr. ing. DRAICA CONSTANTIN I.C.P.C.
Bra§ov

Cartof timpuriu: Ing. DIACONU MARIN S.C.P.C. Mlr§ani

Cartof consum: Dr. ing. IANOŞI SIGISMUND I.C.P.C. Bra§ov

Industrializare: Dr. ing. BLAGA LUCIAN S.C. ROCLIP S.A.
Făgăraş



SPONSORI AI REVISTEI "CARTOFUL îN ROMANIA" MEMBRI AI FEDERATIEI
CULTIVATORlLOR DE CARTOF DIN RoMANIA

=====================================================================
Denumirea

o

MEMBRI FONDATORI

Adresa

1

Telefon
Telex
Fax

2

- Institutul de Cercetare şi

Producţie a Cartofului
(ICPC) Braşov

2200 Braşov Tel. 092 112620
str. Fund~turii nr. 2 Telex 61333
jud. Braşov Fax 092 151508

- Staţiunea de Cercetare şi

Producţie a Cartofului
(SCPC) Mlrşani

- Staţiunea de Cercetare şi

Producţie a Cartofului
(SCPC) Tg. Jiu

- Staţiunea de Cercetare şi

Producţie a Cartofului
(SCPC) Tulcea

1123 Mlrşani

jud. Dolj

1400 Tg. Jiu
str. Tismana nr. 1
jud. Gorj

8800 Tulcea
şos. Agighiol krn. 8
jud. Tulcea

Tel. 97

Tel. 092 918930
Telex 45257

Tel. 091 515540
Telex 52279

- Staţiunea de Cercetare şi

Producţie a Cartofului
(SCPC) Miercurea Ciuc

4100 Miercurea Ciuc Tel. 095 867298
str. Progresului nr.22 Telex 67298
jud. Harghita Fax 095 814296

- Staţiunea de Cercetare şi

producţie a Cartofului
(SCPC) Tg. Secuiesc

MEMBRI ADERENTI

- Staţiunea de Cercet~ri

Agricole (SCA) Suceava

- Societatea Comercial~

"Roclip" F~g~raş

4050 Tg. Secuiesc
str. Gahor Aron nr.2

jud. Covasna

5000 Suceava
bd. 1 Mai nr. 23
jud. Suceava

2300 F~g~raş

str. Hurezului nr. 2
jud. F~g~raş

Tel. 092 363755
Fax 092 361770

Tel, 098 715847
Te1ex 23296

Fax 098 727087

Tel, 092 212927
Telex 66118

Fax 092 211439

- Societatea Agricol~

"Nadaş" Tuşnad

4112 Tuşnad Tel. 095 815719
str.Principal~ nr.346
jud. Harghita
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- Societatea Comercială

"Michael Paulini" SRL
Slnpetru

- Societatea Agricolă

"Hanna" Slnpetru

- Societatea Comercială

·Sol-Lact" Ozun

2245 Slnpetru Tel. 092 151201
str.Republicii nr.651
jud. Braşov

2246 Slnpetru Tel. 092 118289
str. Republicii nr.112
jud. Braşov

4005 Ozun Tel. 092 313691
str. Gabor Aron nr.99 Fax 092 311349

jud. Covasna

- Societatea Comercială

"Girostar" Girov

- Societatea Agricolă

"Agroxim" Codlea

5631 Girov
jud. Neamţ

2252 Codlea
str. Laterală nr.15
jud. Braşov

Tel. 093 631633
Telex 25237

Tel. 092 251476

- Societatea Agricolă

"Blrsa" Vulcan
2219 Vulcan Tel. 092 119688
str.Principală nr.300
jud. Braşov

-'Societatea Comercială

"Zoocomp" Sf. Gheorghe

- Societatea Comercială

"Agromec " Turda

4000 Sf. Gheorghe
str.Cimpul Frumos 5
jud. Covasna

3350 Turda
str. Submaluri nr.4
jud. Cluj

Tel. 092 324979
Telex 68218

Tel. 095 315137

- Societatea Comercială

"Maltom" SRL Slnicoară

Apahida

3411 Slnicoară-ApahidaTel.095 231045
jud. Cluj

- Centrul de Cercetări

Ecologie "Ecosanitas"
Turda

3350 Turda
str. Salindor nr.2
jud. Cluj

Tel 095 312788

- Camera Fermierilor
Curtea de Argeş

- Societatea Agricolă

"Agrozoorom" Cristian

0450 Curtea de Argeş Tel. 097 912809
str. Basarabilor 25 Fax 097 912809

jud. Argeş

2218 Cristian Tel. 092 230501
str. Republicii 38
jud. Braşov
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Societatea Agricolă

"Poiana" Hălchiu

Societatea Agricolă

"Familia" Olteţ .

2235 Hălchiu Tel. 6 Hălchiu

str. Bisericii nr.224
jud. Braşov

2340 Olteţ corn. Viştea Tel. 81 Viştea

str. Principală nr.76
jud. Braşov

=====================================================================

tn prima săptăm1nă a

simpozionulanua?-';Ziu.C:l.
judeţele Braşov,>C.ovasna

influenţează: cal,itatea
Adresăm rugămintea celor

comunice participarea, pe adresa FCCR, pină

1993.
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Este bine să ştiţi

VICTENON (sin. Bancol),
japoneze in combaterea

decemlineata)

citeva caracteristici ale insecticidului
produs de mare eficacitate al chimiei

G!NDACULUI DIN COLORADO {Leptinotarsa

VICTENONUL are un mod unic de acţiune asupra
dăunătorului, aşa că

VICTENONUL poate fi folosit cu succes in zonele unde

gindacul manifestă rezistenţă la unele
insecticide,

VICTENONUL are un efect puternic şi asupra adulţilor

hibernanţi

VICTENONUL are un efect de lungă durată. Două tratamente
sint suficente pentru a ne proteja culturile

VICTENONUL este foarte puţin poluant. Nu are nici un

efect asupra faunei in afara insectelor
ţintă

PE LîNGĂ ACESTE CARACTERISTICI CARE-L SITUEAZA îN TOPUL

INSECTICIDELOR, ARE UN PREt CE SUPORTA ORICE CONCURENtA

PRODUCĂTOR:

TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES,LTD. JAPONIA

INFORMAŢII LA:
SUMITOMO CORPORATION
Complex Hotel Bucureşti. Str. Prelungirea Cosmonauţilor nr.2,

Bucureşti. Telefon 01/3120551; 01/3120552; 01/3120553. Telex 11839

Fax 120550
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ADUNAREA GENERALĂ A FEDERAŢIEI CULTIVATORILOR
DE CARTOF DIN ROMANIA

Prima adunare generală a Federaţiei Cultivatorilor de Cartof
din Romania, de la constituirea acesteia in 16 iulie 1991, a
reunit la ICPC Braşov in 25 februarie 1993, 58 producători de
cartof individuali, 45 reprezentanţi ai societaţilor comerciale
şi asociaţiilor agricole mari producători de cartof şi 58
cercetători ştiinţifici şi specialişti in domeniul cartofu1ui.

tn prima parte a adunării dl dr. ing. Constantin Draica,
director al Institutului de Cercetare şi Producţie a'Cartofului
Braşov, preşedinteleexecutiv al federaţiei, a prezentat situaţia

culturii cartofului pe plan mondial şi in Romania, cit şi

măsurile ce se impun pentru redresarea rapidă a acesteia in ţara

noastră.

tn continuare s-a procedat la validarea noilor membrii ai
FCCR care au solicitat aderarea la federaţie, cit şi a filialelor
şi asociaţiilor judeţene constituite in judeţele Braşov,

Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Constanţa, Harghita, Maramureş,

Neamţ, Sibiu, Suceava.
Raportul de activitate prezentat a evidenţiat preocupările

Consiliului de administraţie al federaţiei, de la constituire şi

pină in prezent, dintre care amintim :
~ editarea revistei "Cartoful in Romania", prin intermediul

căreia se difuzează diverse materiale de specialitate privind
tehnologia de cultivare a cartofului pe scopuri de folosinţă, de
păstrare şi valorificare a acestuia, cit şi alte informaţii care
se adresează producătorilor, comercianţilor şi consumatorilor de
cartof;

~ intervenţii la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi

la alte organe ale administraţiei de stat pentru a limita
importul de cartof in vederea protejării producătorilor de
cartof, cu excepţia soiurilor valoroase avizate de federaţie;

~ organizarea Societăţii Comerciale "solanum-Braşov" SRL
pentru asigurarea materialului de plantat, pesticide (erbicide,
funcigide, insecticide şi desicanţi) şi echipament tehnic de cea
mai bună calitate, la cele mai avantajoase preţuri şi cu girul
specialiştilor in domeniu.

Discuţiile care au urmat s-au concentrat asupra următoarelor

grupe de probleme şi anume :
~ hotărirea participanţilor de a acţiona in

redresării şi modernizării culturii cartofului, ţinind

importanţa acestuia atit in alimentaţie, cit şi ca una
mai eficiente culturi;

1
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j) posibilităţile concrete de sprij inire a
producători particulari în practicarea unor tehnologii
de producţie, solicitîndu-se intervenţia federaţiei

asigurarea bazei materiale necesare, prin acordarea de
pe termen lung şi cu dobînzi reduse;

j) necesitatea apărării intereselor producătorilorde cartof
autohtoni în competiţia cu piaţa europeană şi mondială, cît şi

în raport cu organele administraţiei de stat, prin iniţierea şi

susţinerea unei legislaţii corespunzătoare;

j) îmbunătăţirea calităţii cartofului de săminţă produs în
ţară, ca principală resursă de creştere a producţiei de cartof
şi necesitatea subvenţionării acestei activităţi de la bugetul
statului;

j) iniţierea unor acţiuni pentru dezvoltarea industrializării

şi diversificarea produselor derivate din cartof (semipreparate
şi preparate).

Adunarea generală a aprobat Raportul Consiliului de
administraţie, bilanţul pe 1992, bugetul de venituri şi

cheltuieli pentru 1993, regulamentul de ordine interioară, cît
şi un program de activităţi care vizează in principal următoarele

obiective principale :
• atragerea în federaţie a unui număr cît mai mare de

producători de cartof, îndeosebi a micilor producători

particulari care deţin cca. 85% din suprafaţa cultivată cu cartof
a Romaniei;

• promovarea progresului tehnic în domeniul producerii,
păstrării, industrializării şi comercializării cartofului şi a
derivatelor acestuia;

• îmbunătăţirea şi respectarea legislaţiei privind
producerea, controlul calităţii, industrializării şi

comercializării cartofului;
<il asigurarea bazei tehnico-materiale pentru membrii

federaţiei, cit şi pentru alţi producători de cartof din Romania,
prin intermediul S.C. "Solanum-Braşov" SRL.

Ing.ec. Nan Ion
Director economic al FCCR

2



CAATOfUL îN IlOIW4lA

SITUAŢIA ACTULA A CULTURII CARTOFULUI. MASURI PENTRU
REDRESAREA ŞI DEZVOLTAREA PRODUCŢIEI DE CARTOF îN RoMANIA

INTRODUCERE

Importanţa cartofului in alimentaţie, furajare şi materie
prim~ pentru industrie este incontestabilă, atit timp cit
producţia mondial~ de cartof se menţine in ultimul deceniu la
cca. 270 milioane tone, situindu-se pe locul al doilea dup~

cereale.
pe ling~ conţinutul ridicat de hidraţi de carbon, cartoful

asigur~, la o producţie de 26 t/ha, o cantitate ridicat~ de
protein~ (524 kg/ha) şi energie (84 Gj/ha), situindu-se pe locul
al doilea dup~ soia şi respectiv după orez, dar depăşind mult
griul şi porumbul.

Tuberculii cartofului reprezint~ un aliment aproape complet,
avind un conţinut ridicat de hidraţi de carbon (15-25 % in
funcţie de soi), substaţe proteice (1,5-2,5 %) şi vitamine (A"
B" B2, B3, K şi mai ales vitamina C, care insumeaz~ 13-23 mg/100
grame substanţă uscată) şi substanţe minerale (100 grame
tuberculi fierţi conţin 0,5-2 mg fier asimilabil, 25-50 mg
fosfor asimilabil şi 6-17 mg calciu asimi1abi1).

Avind in vedere necesarul organismului uman in 24 ore, o
raţie de 300 grame tuberculi asigură 1/3 din necesarul zilnic de
fier, 1/4 din cel de fosfor şi 1/2 din cel de calciu. De aceea,
cartoful este nelipsit din dieta zilnică a bolnavilor, dar şi a
celor sănătoşi. !nţelegind rolul cartofului ca aliment valoros,
nu trebuie să surprindă pe nimeni c~ se menţine un consum ridicat
de cartof in principalele ţări industrializate: 70-90 kg/locuitor
in SUA, Germania, Franţa, Olanda şi peste 100 kg/locuitor in
Marea Britanie, Danemarca, etc.

Tinind seama de potenţialul energetic ridicat, cartoful se
foloseşte intr-un procent ridicat in furajarea bovinelor,
porcinelor gi păsărilor, indeosebi in sectorul particular (30-40
% in Franţa şi Germania, 40-50 % in Danemarca, 50-60 % in Irlanda
de Nord şi Polonia). Trebuie menţionat că prin utilizarea zilnică

a 20 kg cartof se poate realiza 1 kg carne de porc sau 11 litri
lapte de vac,\\.

Pentru 1ndustrie, tuberculii de cartof sint folosiţi ca
materie primă pentru producerea alcoolului, amidonului,
dextrinei, glucozei, etc. Din 1000 kg cartof se pot obţine 56-132
litri spirt, sau 140 kg amidon, sau 10" kg dextrină, sau 130-150
kg fulgi, 240-260 kg cips, sau 300-350 kg pommes frittes.

3
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I. SITUAŢIA CARTOFULUI PE PLAN MONDIAL.

Situaţia cartofului pe plan mondial (tabelul 1) ee prezint~

astfel:
• suprafaţa cultivată cu cartof ln perioada 1989-1991 a fost

de 17827 mii ha, cu 7 % mai mic~ faţ~ de perioada 1979-1981;
• producţia medie a lnregistrat o creştere de 6,3 % in 1989

1991 faţă de perioada precedentă (14,2 tlha ln 1979-1981);
• producţia totală se situează la cca. 270 milioane tone,

rămlnlnd aproximativ constantă ln cele două perioade de
referinţă.

Această analiz~ scoate ln evidenţă preocuparea mondial~

pentru menţinerea producţiei de cartof la un nivel ridicat şi

relativ constanti cartoful fiind considerat "a doua pline" a
omenirii.

O analiză a celor 10 ţări, cu peste 100000 ha cartof
(tabelul nr. 2), scoate ln evidenţ~ urm~toerele:

~ suprafaţa de cartof a crescut in ultimii 10 ani ln SUA şi

Turcia cu peste 10 %, iar ln Olanda cu 2,4 % • O reducere
pronunţată a suprafeţei s-a lnregistrat ln Germania (37,5 %),
Franţa (26,5 %), Polonia (23 %) şi Marea Britanie (17,4 %);

~ producţia medie a crescut ln toate ţările (cu 6-18 %), dar
cea mai spectaculoasă creştere a fost in Turcia (cca 33 %). în
aceeaşi perioadă producţia medie a scăzut in Jugoslavia cu 17,5
% şi ln Romania cu 28,6 %i

~ producţia totală a fost mai mare cu 46,4 % in Turcia, 20,6
% ln SUA, 9,4 % ln Japonia şi 8,6 % ln Olanada, inregistrlndu-se
ln aceeaşi perioadă o diminuare a producţiei totale cu 28,8 % ln
Romania cca. 28 i ln Germania, 26 % in Jugoslavia, Polonia şi

cca. 23 % 1n Franţa.

Reducerea suprafeţei şi a producţiei totale ln unele ţ~ri

din Europa s-a datorat creşterii producţiei medii, dar şi a
concurenţei ţărilor din Asia şi Africa cu cartof timpuriu, in
timp ce in Romania, Polonia, Jugosalvia şi fosta URSS s-a datorat
deficienţelor ln asigurarea bazei materiale necesare acestei
culturi.

II. SITUAŢIA CARTOFULUI îN ROMÂNIA

Situaţia dramatică a culturii cartofului in perioada 1990
1992, cauzată de condiţiile de mediu deficitare ~i lipsa
pesticidelor specifice ln perioada 1987-1990, de privatizarea
agriculturii ln procent de peste 85 % şi lipsa de interes a

4
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unit~ţilor de stat pentru valorificarea cartofului in perioada
1990-1992, trebuie cunoscut~ in detaliu pentru a putea stabili
m~surile de redresare.

Din datele prezentate in tabelul 3, situaţia cartofului in
Romania se prezint~ astfel:

+ suprafaţa cultivat~ cu cartof s-a redus in 1992 cu 37,8
% faţ~ de 1989, reduceri mai mari fiind la cartoful pentru
consumul timpuriu şi de var~, dar mai ales la cartoful pentru
s~minţ~ (61,4 %). Semnificativ~ este creşterea suprafeţei cu
cartof pentru s~minţ~ in cadrul Societ~ţilor comerciale agricole
cu capital preponderent de stat, la 7200 ha in 1992 faţ~ de 4800
ha in 1989, ceea ce denot~ preocuparea generalI!. pentru asigurarea
cartofului de s~minţ~ pentru 1993 şi perspectiv~i

• producţia medie, in aceeaşi perioad~, a fost mai mic~ cu
9 %, exceptind cartoful de var~ la care s-a constatat o creştere

de 4,7%. Trebuie remarcat~, totuşi, creşterea producţiei medii
in 1992 faţ~ de anul precedent cind s-a realizat cea mai sc~zut1!.

producţie din istoria Romaniei (7,9 t/ha). Aceast1!. producţie,

ins~, reprezint~ doar 25-40 % din producţia medie a ţ~rilor cu
tradiţie in cultura cartofului (Harea Britanie, Olanda, SUA,
Canada, etc) i

+ producţia total~, ca urmare a reducerii suprafeţei şi a
producţiei medii, a fost cu 43,4 % mai sc~zut~ in 1992 faţ1!. de
1989, dar mai mare cu cca. 31 % faţă de anul precedent.

Efectul diminuării suprafeţei şi producţiei medii din
ultimii trei ani a condus la diminuarea producţiei totale cu 43,4
%, cu repercursiuni negative in aprovizionarea cantitativ1!. şi

calitativ~ cu cartof a populaţiei.

Din cantitatea de cartof realizatI!. in 1992, de 2448 mii
tone, dacI!. scădem 10 % tuberculi sub STAS (sub 30 rom ~) şi 11 %
pierderi datorate evapotranspiraţiei şi bolilor de putrezire,
reiese că populaţiei Romaniei i 8-a oferit o cantitate de 1958
mii tone, ceea ce revine la o producţie de cca. 85 kg/locuitor,
situind Romania in rindul ţărilor mari consumatoare de cartof,
care in anul 1989 aveau un consum de cca. 115 kg in Harea
Britanie, cca, 102 kg in Belgia, cca. 90 kg in Olanda, 83 kg in
Franţa, 75 kg in Germania.

III. MĂSURI PENTRU REDRESARE ŞI DEZVOLTARE A PRODUCŢIEI DE
CARTOF IN RO~~IA

Cum este şi tlresc, pentru redresarea şi dezvoltarea
producţiei de cartof in RomAnia, se pun urm~toarele lntrebl!.ri:
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n ce suprafaţa trebuie cultivata pentru asigurarea
necesarului intern (consum in stare proaspata, furaj are,
industrializare, săminţa)?

Cu riscul de a nu greşi prea mult, se poate estima că

necesarul de cartof al Romaniei este de 2672 tone (tabelul 4),
inclusiv pierderile de 11 %. Dacă la această cantitate se adaugă

necesarul de cartof pentru săminţă, cuprins intre 305,2 mii tone
(la o producţie medie de 35 t/ha) şi 1068 mii tone (la o
producţie medie de 10 t/ha), necesarul total este cuprins intre
2977,2 mii tone (la o producţie medie de 35 t/ha) şi 3740,8 mii
tone (10 t/ha).

Obiectivul anului 1993 trebuie să fie realizarea unei
producţii medii de 20 t/ha, posibilă de realizat, ceea ce
presupune cultivarea unei suprafeţe de 150-160 mii ha, din care
cea. 29700 ha cartof pentru săminţă.

n este rentabilă cultura cartofului?
Pentru exemplificare, datele prezentate in tabelul 5

demonstrează, că in ciuda unor cheltuieli totale in 1992,
cuprinse intre 487,9 mii lei/ha la Zoocomp. Sf. Gheorghe şi 753
mii lei la S.C. Toplacer, profitul realizat a fost cuprins intre
311,1 mii lei/ha la S.C. Agribac şi 1003,5 mii lei/ha la S.C.
Toplacer, deşi producţia medie a fost cuprinsă intre 17,5 şi 20,7
t/ha.

Chiar şi la creşterea preţurilor in 1993, cultura cartofului
este rentabilă la o producţie medie de peste 15 t/ha (40 mii
lei/ha), profitul fiind cu atit mai mare cu cit producţia este
mai mare, ajungind la 1260 mii lei/ha la o producţie de 35 t/ha
(tabelul 6).

n există cadrul organizatoric pentru redresarea şi

dezvoltarea producţiei de cartof in Romania?
Putem spune, cu riscul de a fi acuzaţi de lipsă de modestie,

dar cu perfectibilitatea necesară, că Institutul de Cercetare şi

Producţie a Cartofului (ICPC) Braşov este total preocupat şi

integrat in rezolvarea acestor probleme.
Un singur exemplu este edificator. în cei 25 ani de

activitate, ICPC Braşov numai prin organizarea, coordonarea şi

producerea cartofului pentru săminţă a evitat importul in valoare
de peste 1,5 miliarde Ş SUA.

Prin Hotăr1rea Guvernului nr. 785/1992 şi Ordinul MAA nr.
1/1993, Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului Braşov

coordonează activitatea de cercetare şi producere a cartofului
in cele 5 staţiuni de cercetare şi producţie a cartofului, de la:
Mirşani, Tg. Jiu; Tulcea, -Tg. Secuiesc şi Miercurea ciuc,
colaborind cu numeroase unităţi de cercetare şi invăţămint din
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ţară şi străinătate. 1n baza notei nr. 77/1992, aprobat11 de
conducerea }U\A şi a Ordinului }U\A nr. 2/1993, in cadrul
institutului nostru, prin Centrul Naţional de Perfecţionarea

Cultivatorilor de Cartof, s-a dezvoltat activitatea de instruire
teoretică şi practică a cultivatorilor de cartof şi

agricultorilor din judeţul Braşov. Acest centru, la propunerea
Institutului Naţional de Botanică Agricolll. (NIAB/ Cambridge) şi

probabil cu colaborarea altor ţări (Canada, Olanda, etc.) poate
deveni un Centru Internaţional pentru instruirea cultivatorilor
de cartof din Estul Europei şi ţll.rile din Golf.

Avînd in vedere gradul ridicat de profesionalism al
cercetll.torilor din institut şi staţiunile sale, in urma vizitelor
unor delegaţii din diferite ţll.ri şi firme strll.ine, institutul'
nostru are oferte de cooperare in domeniul ameliorll.rii şi

producerii cartofului pentru s1l.mînţll., îmbunll.tll.ţirii tehnologiei
de producere, recoltare, păstrare, industrializare şi

valorificare a cartofului cu firme din Olanda, Franţa, Canada şi

Germania.
1n vederea redresării culturii cartofului in Romania, la

propunerea specialiştilor in acest domeniu, in 1991 s-a
constituit Federaţia Cultivatorilor de Cartof din Romania
(organizaţie nepatrimonialll., profesională şi apoliticll.) care
militează pentru promovarea celor mai bune soiuri, cartof de
sămînţă, pesticide şi echipament tehnic de cea mai bună calitate
şi la cele mai reduse preţuri, pentru protecţia cultivatorilor
şi consumatorilor. 1n prezent această federaţie are filiale in
principalele 10 judeţe cultivatoare de cartof, urmind infiinţarea

filialelor în fiecare judeţ care cultivă peste 500 ha.
Pentru redresarea şi dezvoltarea producţiei de cartof in

Romania se impun următoarele măsuri:

3.1. }ffiSURI ORGANIZATORICE

3.1.1. Reorganizarea sistemului naţional de producere a
cartofului pentru samînţa ţinînd seama de forma de proprietate
şi cointeresarea producatorilor:

O stabilirea comenzii sociale privind cantitatea ,necesară

de cartof;
O specializarea şi autorizarea asociaţiilor producătorilor

particulari, a societăţilor comerciale şi chiar a producătorilor

individuali pentru producerea cartofului pentru săminţă;

O evidenţa pe calculator a tuturor cultivatorilor de cartof
cu o suprafaţă mai mare de 0,1 ha;

7
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o crearea unui sistem de subvenţii in vederea ridicării

parametrilor calitativi a cartofului pentru săminţă;

O asigurarea numărului necesar şi ridicarea
profesionalismului inspectori lor aprobatori;

O efectuarea de studii privind microzonarea culturii
cartofului pentru sămlnţă;

O analiza anuală şi stabilirea soiurilor şi a contractelor
de lnmulţire pe o perioadă de minim 5 ani;

O realizarea unor colaborări şi stabilirea modului de
lnmulţire a soiurilor străine, aflate sub incidenţa licenţei.

3.1.2. Intensificarea activităţii FederaţieiCultivatorilor
de Cartof din Romania şi a filiale lor judeţene pentru:

o respectarea legislaţiei In domeniul culturii cartofului;
o utilizarea celor mai bune şi ieftine produse (cartof

sămInţă, soiuri, echipament tehnic, etc.);
o negocierea preţurilor pentru cartoful de sămlnţă, consum,

produse industrializate, pesticide şi echipament tehnic;
o protejarea pr6ducătorilor- şi consumatorilor de cartof;
o susţinerea intereselor producătorilor şi consumatorilor

de cartof din Romania In organismele naţionale şi internaţionale.

Propunem ca Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei să nu
dea avizul autorizaţiei de import pentru cartof sămInţă,

pesticide şi echipamente specifice culturii cartofului fără

avizul FCCR.

3.2. MĂSURI PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI:

o respectarea legislaţiei actuale privind crearea soiurilor
şi producerea materialului săditor pInă la apariţia noii legi a
seminţelor;

O respectarea strictă a normelor de carantină fitosanitară

indiferent de destinaţia materialului;
O elaborarea şi promovarea unor noi standarde şi regulamente

tehnice de producere a cartofului pentru sămlnţă ţinind seama de
prevederile standardelor Pieţei Comune.

3.3. MĂSURI DE NATURĂ TENHICĂ ŞI ECONOMICĂ

3.3.1. La nivelul producătorilor particulari:

<c asigurarea soiurilor adecvate zonei şi a cartofului pentru
sămInţă certificat;

8
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<li asigurarea mijloacelor tehnice şi a pesticidelor necesare;
<li asigurarea asistenţei tehnice;
<li asigurarea creditelor cu dobind~ mic~ pentru materialul

de plantat, pesticide, echipament tehnic, irigaţii, etc.

3.3.2. La nivelul asociaţiilor şi societăţilor comerciale
specializate:

~ amplasare~ corect~ a culturilor de cartof;
1

~ alegerea 130iurilor in funcţie de scopul culturii şi a
condiţiilor ecologice;

~ diversificarea tehnologiilor specifice soiului şi

tarlalei;
~ asigurarea managementului culturii;
~ creşterea efortului economic pentru retehnologizarea

mecaniz~rii culturii şi a prelucr~rii producţiei;

~ crearea unui sistem de credite stimulative pe baza unor
studii de fezabilitate;

~ asigurarea bazei informaţionale şi de asistenţa tehnic~

in vederea gr~birii introducerii rezultatelor cercet~rii pentru
micşorarea decalajului dintre producţia realizat~ in cercetare
şi producţie.

3.4. DIVERSIFICAREA VALORIFICARII PRODUCŢIEI

I alegerea soiuri lor specifice formelor industrializate şi

zonarea pe scopuri de folosinţ~;

I incurajarea (stimularea) prelucr~rii industriale a
cartofului;

I dezvoltarea activit~ţii de industrializare şi

diversificarea produselor industrializate (cips, pomrnes frites,
expandate, etc.).

3.5. MĂSURI PRIVIND DEZVOLTAREA CERCETARILOR CA SUPORT AL
CREŞTERII PRODUCŢIILOR

şi

ajutorul

a tuturor
calitatea

cu

fundamentalecercetărilordomeniulîn3.5.1.
informaticii:

~ abordarea pluridisciplinară şi in sistem
factorilor implicaţi in formarea, constanţa şi

producţiei;

~ analiza, modelarea şi conducerea
calculatorului a proceselor agricole;
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~ elaborarea produselor expert pentru managementul culturii
cartofului (producerea cartofului pentru săminţă, prevenirea şi

combaterea bolilor şi dăunătorilor, optimizarea tehnologiilor).

3.5.2. în domeniul geneticii, ameliorarii şi a producerii
cartofului pentru samînţa :

o ameliorarea atit la nivel tetraploid cit şi intensificarea
activităţii la nivel diploid in vederea utilizării gradului de
rezistenţă la boli şi dăunători existent in germoplasma speciilor
primitive şi sălbatice;

O intensificarea cercetărilor privind imbunătăţirea

metodelor de selecţie in diferite etape al~l procesului de
ameliorarei

O continuarea cercetărilor in domeniul metodelor
neconvenţionale de ameliorarei

O producerea de antiseruri pentru extinderea utilizării

tehnicii ELISA in identificarea infecţiilor virotice şi

bacteriozei
O perfecţionarea metodelor de identificare a bolilor produse

de alţi agenţi patogeni;
O dezvoltarea unei strategii specifice cartofului de săminţă

pentru controlul integrat al bolilor şi dăunătorilori

O organizarea unui sistem imbunătăţit de monitoring al
afidelor in judeţele cu zone inchise;

O introducerea unui sistem informatic pentru management in
producerea cartofului pentru sămînţă;

O dezvoltarea metodelor pentru evaluarea calităţii biologice
a cartofului pentru săminţă şi stabilirea bazelor fiziologice şi

fitotehnice a micro şi minituberculilor.

3.5.3. în domeniul tehnologiei:

o stabilirea condiţiilor de amplasare corectă a cuIturii
cartofului pe scopuri de folosinţă;

O optimizarea fertilizării la nivel de tarIa prin modelarea
matematică pe calculator;

O stabilirea principalelor măsuri agrotehnice pentru
cultivarea soiuri lor intensive in vederea obţinerii unor
producţii mari;

O elaborarea cerinţelor agrotehnice pentru modernizarea
sistemului de maşini in vederea unor tehnologii intensive,
complet mecanizate, avind ca obiectiv realizarea producţiilor

mari, reducerea tasării, a poluării şi a consumului de energie.
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3.5.4. tn domeniul protecţiei cartofului :

• reducerea populaţiilor iniţiale de paraziţi;

• supravegherea fenomenului de rezistenţa la pesticide a
principalilor paraziţi;

• supravegherea apariţiei de noi patotipuri şi rase (mană,

nematozi, riie neagră) şi a tipului complementar Az al ciupercii
(Phytophthora infestans);

• dezvoltarea cercetărilor privind controlul biologic;
• mărirea reproductibilităţii metodelor de apreciere a

rezistenţei cartofului la paraziţi;

• evidenţierea şi folosirea avantajelor diversităţii

spaţiale generate de mica proprietate pentru protecţia

cartofului;
• realizarea şi perfecţionarea unui program integrat de

control.

3.5.5. tn domeniul mecanizarii culturii cartofului :

• stabilirea sistemei de maşini pentru cultivarea cartofului
in gospodăriile individuale şi in asociaţii cu suprafeţe intre
10-50 ha şi 50-100 ha;

• cercetări privind recoltarea mecanizată a cartofului in
gospodăriile individuale şi asociaţii cu suprafeţe de 10-50 ha
şi 50-100 ha;

• modernizarea parcului de maşini cu tipuri noi şi cu maş1n1

existente in fabricaţie, dar cu indici de fiabilitate ridicată.

3.5.6. tu domeniul pastrarii cartofului ;

~ elaborarea unor noi metode de depozitare şi modernizare
a celor existente, care să răspundă parametrilor optimi de
păstrare a cartofului pe scopuri de folosinţă;

~ elaborarea unor teme de proiectare pentru depozite cu
capacitate mică, din materiale uşoare, accesibile fermierilor cu
suprafeţe mici;

.. automatizarea dirijării factorilor de păstrare in depozite
şi macrosilozuri;

.. testarea capacităţii de păstrare a soiurilor şi liniilor
noi in curs de verificare sau recent introduse in producţie;

.. imbunătăţirea tehnologiei de păstrare a cartofului pe
scopuri de folosinţă.
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3.5.7. tn domeniul economiei şi organizării culturii
cartofului:

~ dezvoltarea studiilor de marketingi
~ elaborarea principiilor de managementul culturii

cartofului in contextul tranziţiei agriculturii la economia de
piaţă.

3.6. MĂSURI PRIVIND PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ ŞI DE
PROPAGANDĂ AGRICoLĂ.

3.6.1. Instruirea şi atestarea periodică a :

• personalului implicat in coordonarea, controlul şi

certificarea cartofuluii
• personalului din unităţile de cercetarei
• personalului implicat in eliminarea plantelor virozate şi

a celor netipice soiuluii
• producătorilor de cartof pentru săminţă şi consumi
• personalului implicat in comercializarea cartofului pentru

săminţăi

• personalului implicat in industrializarea şi

comercializarea cartofului şi produselor industrializate din
cartof.

3.6.2. Organizarea unui sistem rapid de transfer al
informaţiei

3.6.3. Editarea unui determinator al principalelor boli şi

dăunători ai cartofului.
3.6.4. Editare de pliante privind soiurile, pesticidele şi

echipamentul tehnic specific culturii cartofului.
3.6.5. Editarea "Calendarului cultivatorului de cartof".
3.6.6. Editarea agendei FCCR pentru 1994 şi perspectivă.

3.6.7. Elaborarea unei video casete/film privind cultura
cartofului in Romania.

3.6.8. Organizarea unui simpozion internaţional privind
"tmbunătăţirea calităţii cartofului pentru sămînţă" in 1994.

3.6.9. Organizarea Conferinţei trienale a Asociaţiei

Europene a Cercetătorilor in domeniul Cartofului (EAPR) in
Romania in 1999.

*
* *
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Conştienţi de faptul c~ in sistemul economiei de piaţ~ ne
afl~m la inceputul competiţiei europene şi internaţionale,

colectivul de specialişti in domeniul culturii cartofului au
analizat, cu un deosebit simţ al r~spunderii, factorii
favorizanţi şi defavorizanţi interni şi externi, stabilind
strategia pe termen scurt şi lung in acest domeniu.

Elementele esenţiale pentru a face faţ~ competiţiei sint
urm~toarele:

~ creşterea producţiei şi reducerea cheltuielilor de
producţiei

~ imbun~\:~ţireacalit~ţii producţiei, a modului de ambalare,
prezentare şi comercializarei

~ dezvoltarea activit~ţii de industrializare a cartofului
pentru valorificarea integral~ şi superioar~ a producţiei de
cartof.

Totuşi, aceste elemente nu pot fi atinse cu un nivel
profesional redus, cu dorinţa unora de a realiza profit maxim
intr-un termen scurt, deseori făr~ muncă concretă şi cinstită,

in dauna producătorilor şi a consumatorilor.
De aceea, am considerat şi considerăm că eforturile comune

ale tuturor ce au suflet nobil, ale ·prietenilor cartofului", in
cadrul Federaţiei Cultivatorilor de Cartof, pot contribui la
redresarea şi modernizarea producţiei de cartof in Romania.

Dr.ing. Constantin Draica
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Tabelul 1

EVOLUŢIA SUPRAFEŢEI, PRODUCŢIEI MEDII ŞI PRODUCŢIEI TOTALE,

PE PLAN MONDIAL, IN PERIOAD~ 1979 - 1991

Suprafaţa (mii ha) Producţia medie (t/ha) Producţia totală *)(mii tone)
SPECIFICARE

1979-811979-81 1989-91 % 1979-81 1989-91 % 1989-91 %

TOTAL MONDIAL 19026 17827 93.1 14.2 15.1 106.3 270169 269188 99.6

d.c. AFRICA 604 733 121.4 8.5 9.8 115.3 5134 7183 139.9

AMERICA DE 715 765 107.0 26.4 29.2 110.6 18876 22338 118.4
NORD

AMERICA DE 998 873 87.5 9.8 12.6 128.6 9780 11000 112.5
SUD

ASIA 4045 4949 122.3 12 13.3 110.8 48540 65822 135.6

EUROPA 5701 4515 79.2 19.2 20.8 108.3 109459 93912 85.8

OCEAN IA 45 50 111.1 23.3 28.7 ' 123.2 1048 1435 136.9

Fosta URSS 6919 5941 85.7 11.1 11. 2 100.9 76800 66539 86.6

*) Neconcordanţa intre producţia mondială şi suma continentelor este determinată de rotunjirea cifrelor la
mii de hectare şi tone/ha.



EVOLl/fIA SUPRAFETEI, PRODUCŢIEI IlEDII ŞI PRODUCŢIEI TOTAlE, 111~ TbI CARE CULTIVA PESTE 1lX1OOO HA, 111 PERIOADA 197'J-1991 .>

TlIbelul 2

Suprafeţe (II; i ha) Producţia medie h/hal Producţia totaLA (mii tone)
-- ----T!'·~.A

:. li: '. ,1979-81 1989-91 X 1979-81 1989-91 1979-81 1989-91 li:

OLANDA 168 172 102.4 37.7 40 106.1 6334 6880 108.6

HAREA 201 166 82.6 32.9 . 39.1 118.4 6613 6490 98.1
BRITANIE

S.U.A. 491 544 110.8 30.4 33.1 108.9 14926 18006 120.6

FRANŢA 238 175 73.5 28.5 33.6 117.7 6783 5880 86.7

JAPONIA 125 120 96 26.5 30.2 114 3312 3624 109.4

GERHANIA 824 515 62.5 23.6 27.2 115.2 19446 14008 72

POLONIA 2347 1809 77.1 16.8 18.3 108.9 39430 33105 84

TURCIA 177 195 110.2 16.7 22.2 132.9 2956 4329 146.4

ROHANIA 293 292 99.7 14.7 10.5 71.4 4307 3066 71.2

IUGOSLAVIA 291 293 100.7 9.1 7.6 83.5 2648 2227 84.2

.> In ordinea producţiei medii In 1979-81



EVOLUŢIA SUPRAFEŢEI, PRODUCŢIEI MEDII ŞI PRODUCŢIEI TOTALE IN RoMANIA

IN PERIOADA 1989 - 1991

Tabelul 3

..•.. Suprafaţa (mii ha) Producţia medie (t/ha) Producţia totală (mii tone)
SPECIFICARE 1992····· 1989 1992 %1989 % 1989 1992 %

TOTAL 351.4 218.6 62.2 12.3 12.2 91.1 4322 2448 56.6

d.c. - timpuriu 20.8 8.2 41 8.1 7.8 96.3 162 64 39.5

- vară 42.6 18.6 43.7 8.6 9 104.7 366 167 45.6

- toamnă 288.8 191.8 66.4 13.3 11.5 86.5 3841 2206 57.4

d.c. - sămînţă 35 13.5 38.6 14.4 14.3 99.3 504 193 38.3

d.c. - societăţi 4.8 7.2 150 18.6 18.1 97.3 89 130 146.1
comerciale
agricole



Tabelul 4

NECESARUL DE CARTOF IN ROMANIA

=============================================================
Specificare Populaţia

(mil loc)
Consum Necesar

(kg/loe) (mii tone)

• Consum in stare proaspătă

• Produse industrializate
• Furajare (cartof sub STAS 25%)
• Pierderi (11%)

TOTAL CARTOF CONSUM (mii tone)

23,2
23,2

75
10

1740
232
435
265

2672

Cartof consum Necesar cartof sămlnţă

(mii ha) mii tone" ha"" %
SUPRAFATA NECESARĂ

LA O PRODTIE MEDIE DE:
10 tlha
15 tlha
20 tlha
25 tlha
30 tlha
35 t/ha

267,2
178,1
133,6
106,9

89,1
76,3

1068,8
712,4
534,4
427,6
356,4
305,2

59400 100
39600 67
29700 50
23800 40
19800 34
17000 29

" Calculat la o normă de plantare de 4 t/ha (inclusiv
pierderile in timpul păstrării)

""Calculat la producţia medie 18 tlha săminţă STAS (30-55 ~)

NECESARUL TOTAL DE
CARTOF îN FUNCTIE DE
PRODUCTIA MEDIE DE:

10 tlha
15 t/ha
20 t/ha
25 tlha
30 tlha
35 tlha

Cartof
consum

(mii tone)
2672

2672
2672
2672
2672
2672

Cartof TOT A L
sămlnţă ------------------

(mii tone) mii to mii ha %
1068,8 3740,8 374,1 100

712,4 3384,4 225,7 60,3
534,4 3206,4 160,4 42,9
427,6 3099,6 124,0 33,2
356,4 3028,4 101,0 27,0
305,2 2977,2 85,1 22,8

==============================================================



Tabelul 5

REZULTATELE FINANCARE LA CULTURA CARTOFULUI tN PERIOADA
1989-1992

=============================================================

GHEORGHE (Jud.

Specificare

S.C. ZOOCOMP - SF!NTU
SUPRAFA'l'A (ha)
PROD. MEDIE (t/ha)
PROD. TOTALĂ (tone)
VENITURI (mii lei/ha)
CHELTUIELI (mii lei/ha)
PROFIT (mii lei/ha)

S.C. AGRIBAC (Jud. BACAU)
SUPRFA'l'A (ha)
PROD. MEDIE (t/ha)
PROD. TOTALĂ (tone)
VENITURI (mii lei/ha)
CHELTUIELI (mii lei/ha)
PROFIT (mii lei/ha)

1989

250
35,8

8200
36,0
30,3
5,7

250
24,5

6125
44,8
35,5
9,3

1990

COVASNA)
200

22,7
4538

52,3
38,9
13,4

150
19,4

2918
67,9
45,9
22,0

1991

200
21,3

4260
413,4
214,4
199,0

110
16,1

1768
311,1
147,4
163,7

1992

250
20,7

5180
939,0
487,9
451,1

171
19,8

3392
900,7
589,6
311,1

S.C. TOPLACER - TOPRAISAR
SUPRAFA'l'A (ha)
PROD. MEDIE (t/ha)
PROD. TOTALĂ (tone)
VENITURI (mii lei/ha)
CHELTUIELI (mii lei/ha)
PROFIT (mii lei/ha)

(Jud. CONSTANTA)
160 107

9,6 13,1
1543 1403

24,1 46,5
36,5 48,2

-12,4 -1,7

100
10,4

1035
165,0
99,4
65,6

80
17,5

1403
1753,5

753,0
1003,5

=====:::::;=========================================================
* Neconcordanţa unor cifre provine din rotunjirea productiei

medii in t/ha.



ESTIMAREA REZULTATELOR ECONOMICE LA CULTURA CARTOFULUI tN 1993*

Tabelul 6.

Cheltuieli totale mii lei / ha I 1030 I 1070 I 1120

Venituri totale mii lei / ha I 740 I 1110 I 14BO

Pierderi / Profit mii lei / ha 1 -290 I 40 I 360

* - Calculat la preţurile in vigoare la 15 martie 1993

11BO

1B50

670

1250

2220

970

1330

2590

1260
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PROBLEME ACTUALE ALE CULTURII CARTOFULUI îN ZONA MONTANA

Cartoful, a fost considerat pină acum ciţiva ani a doua
pline a ţării. A fost alimentul de baza al poporului roman,
imediat după piine. Sperăm, că in foarte scurt timp va fi din nou
alimentul care nu va lipsi de la masa nimănui.

tn zona de munte insă cartoful este principalul aliment,
chiar mai important decit piinea. Se poate spune că este, iar ln
unele localităţi va deveni in scurt timp, alimentul de bază. Dar
nu numai atit. tn zona montană cartoful este principala hrană

pentru animale. Pentru creşterea şi ingrăşarea porcilor, pentru
hrana vacilor de lapte, pentru ingrăşarea tineretului taurin,
pentru creşterea păsărilor. Din această cauză preocuparea care
trebuie să existe pentru cultura cartofului ln zona montană, este
cel puţin egală cu aceea pentru creşterea animalelor. Datorită

acestui fapt, trebuie să existe o anumită strategie a culturii
cartofului ln această zonă. Liniile directoare, problematica
acestei strategii, lncercăm să le definim ln cele ce urmează.

tn primul rlnd trebuie să existe o strategi·'e ln ce priveşte
soiurile de cartof. Ţăranul din zona montană tre,buie să consume
cartof ln tot timpul anului, de la 1 ianuarie la 31 decembrie,
din producţie proprie. Din această cauză, trebuie un conveier de
2-3 soiuri, pentru consum ln timpul verii, pentru consum ln
timpul toamnei, pentru consum in iarnă şi primăvară, dar nu numai
atlt. Aceste soiuri trebuie să indeplineascăo serie de lnsuşiri,

ln primul rlnd rezistenţă ridicată la mana cartofului, apoi,
rezistenţă ridicată la viroze, bună rezistenţă la păstrare.

Problema calităţilor gustative, a formei tuberculilor, slnt
mofturi ale străinilor care doresc să ne vindă cartof. tn sărăcia

ln care ne zbatem acum, la preţul actual al produselor de
combatere a bolilor, 1nseamnă să fim nerealişti dacă apelăm la
calităţile gustative pe care le solicită francezul sau olandezul,
sau englezul, sau germanul. Nu se pune problema să renunţăm la
combaterea manei cartofului, dar acum nu avem bani ca să facem
opt tratamente sau 12-15 tratamente ca cei din ţările din vestul
Europei. Ne trebuie un soi care să poată fi cultivat cu doar 3-4
tratamente.

Pentru hrana animalelor şi pentru a fi folosit in amestec
cu făina de griu pentru prepararea in casă a piinii, ne trebuie
soiuri cu conţinut ridicat in amidon. De fapt, pentru primii 8-10
ani, cel mai bine este să mergem pe soiuri mixte, pentru
alimentaţie umană şi pentru hrana animalelor. Din considerentele
arătate mai lnainte este necesar ca Direcţia generală pentru
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montanologie din cadrul MAA, impreună cu Federaţia Cultivatorilor
(lr:, Cartof din Romania, să stabilească urgent ce soiuri se vor
cultiva in zona montană şi să se elaboreze un program' de
inmulţire rapidă a acestora.

Şi in zona montană, este adevărat că in măsură mai mică,

cartoful degenerează. Din această cauză schimbarea periodică a
cartofului pentru săminţă este obligatorie. La ciţi ani, este in
funcţie de soi şi de condiţiile ecologice ale fiecărui sat. La
1-2 ani este durata care trebuie să devină' regulă. Odat! cu
stabilirea strategiei soiului, trebuie de elaborat şi strategia
reinnoirii cartofi lor pentru săminţă. La inceput, la nivel de
judeţ şi in cel mult 2-3 ani in cadrul fiec!rui judeţ la nivel
de comună şi sat. Fără această acţiune, nu se poate vorbi de
recolte mari de cartof in zona montană.

Nu se poate cultiva cartoful in zona montan! f!r!
ingrăşăminte. tn primul rind gunoi de grajd. Zona montană are cel
mai mare număr de animale. Avind in vedere că solurile de aici
sint s!race, gunoiul produs de aceste animale este la fel de
important ca şi laptele sau carnea produs! de ele. Gunoiul de
grajd este principalul ingrăşămint pentru cartof. Dar .•• Există

un dar. Gunoiul de grajd trebuie bine preg!tit, in platforme
special amenajate, unde fermentează dup! o anumit! tehnologie,
in aşa fel ca să nu se piard! nimic din substanţele fertilizante
pe care le conţine. Trebuie s! ar!t!m că am v!zut in Germania,
in Elveţia, platformele de gunoi amenajate in faţa casei, in
curte, dar la drum. Este o mindrie pentru fiecare agricultor s!
arate cită grijă are el pentru gunoiul de grajd. Este chiar o
intrecere, necoordonată, care are cea mai bun! platform! pentru
gunoi. Gunoi 'care se foloseşte cu prec1'idere la cartof,
administrat in toamnă odată cu ar!tura adincă.

Zona de munte nu este lipsită de gindacul din Colorado, nu
este lipsită de mana cartofului. Este adev!rat că gindacul din
Colot~do are doar 1-2 generaţii după cum este la fel de adevărat

c! in zona montană sint cele mai favorabile condiţii pentru
apariţia şi dezvoltarea manei cartofului. De aceea, nu putem
vorbi, nici aici, despre cultura cartofului f!ră m!surile de
prevenire şi combaterea acestora. Cum? Cu ce? Cind? Sint lucrări

cunoscute. Este doar o treabă de aplicare, ceea ce trebuie s!
constituie una din preocup!rile de baza ale specialiştilor din
comunele situate in zona montan!. Este important ins! ca s! se
recurgă la mijloace de asociere pentru a se putea procura
utilajele de combatere.

Producţia de cartof in zona montană va creşte mult, nu numai
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pentru faptul că este un produs indispensabil, dar şi pentru
faptul că este foarte rentabil. Din această cauza trebuie să ne
preocupllln de imbunătăţirea metodelor de păstrare, cu pierder'i
minme. Este vorba de păstrarea in pivniţe ventilate, bordeie
speciale, silozuri la pămint. Procedeele sint cunoscute, dar din
cei care le cunoaştem multi nu mai sint in viaţă. Se impune deci
o acţiune de popularizare a metodelor de păstrare a cartofilor
la producatorii de cartof din zona montană.

Cartoful este o cultură foarte rentabilă. Pentru zona
montană ocupă primul loc din punct de vedere al importanţei. Dar,
cartoful are o mare ciudăţenie, răspunde foarte bine la grija
care i se acordă, dar se răzbună crunt pe cei care nu-i acorda
atenţia cuvenită. Din această cauză, pentru a nu suferi
răzbunările cartofului, trebuie să ştim ce i se cuvine şi să-i

dllln totul la timp si in cele mai bune condiţii. Din aceasta
cauză, etapa care o trăim este etapa şcolarizării cultivatorilor
de cartof din zona montană. Mai ales prin loturi demonstrative
in fiecare localitate. Considerăm că insuşirea tainelor
cartofului şi ale tehnologiei de cultivare a acestuia, este la
fel de importanta ca şi soiul de cartof folosit. Trebuie să facem
ca in foarte scurt timp, cultivatorul de cartof din zona montană

a Romaniei să ştie atit cit ştie cultivatorul de cartof din
Elveţia, de pe dealurile şi platourile din Elveţia sau Austria,
altfel nu putem vorbi de progres.

Recent a luat fiinţă Federaţia Cultivatorilor de Cartof din
Romania, cu sediul in Braşov, pe strada Fundăturii nr. 2. Este
o organizaţie profesională, cu scopul de a sprijini, a proteja
şi a introduce noul la cultivatorii de cartof din Romania. Este
deosebit de important ca in cel mai scurt timp, Direcţia generală

pentru montanologie din MAA, impreună cu conducerea Federaţiei

să elaboreze strategia cooperării in vederea redresării acestei
culturi in folosul tuturor. Dar, in primul rind al cultivatorilor
de cartof din zona montană.

Dr. doc Matei Berindei
Preşedinte onorific al FCCR
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ESTIMAREA CHELTUIELILOR DIRECTE LA CULTURA CARTOFULUI

Cartoful prin excelenţă cultură intensivă, reclamă mari
eforturi materiale şi energetice.

Ca urma~'e a creşterii preţurilor şi tarifelor la imputurile
tehnologice, cheltuielile de producţie devin din ce In ce mai
mari. Calculate la preţurile şi tarifele ce se practică In
prezent, cheltuielile directe de producţie la cultura cartofului
sunt cuprinse Intre 1.030-2.150 mii iei/ha In fucţie de scopul
culturii (consum proaspăt, industrializare, sămInţă).

în structura acestora, ponderea cea mai mare o au
cheltuielile pentru materialul de plantare, urmate de
cheltuielile pentru pesticide (erbicide, fungicide, insecticide,
defolianţi), cheltuielile pentru lucrările mecanice şi cele
pentru plata forţei de muncă (tab. 1).

Tabelul 1
STRUCTURA CHELTUIELILOR DIRECTE DE PRODUCŢIE LA CARTOF (%) LA

UN NIVEL DE PRODUCŢIE DE 20 t/ha

Specit i care Variante de Deconizare

Culturi aecan;zate Pre lucrarea
""lului

Decan;zat.
Plantat ,i

Recoltat cu Recoltat Plant.r. ,1 recoltat
combina Decan;zat recol tare aeeiaeean;zat -

seII;aecan;zate stelaje

Lucrar; mecanice 19,5 16,9 16,0 10,7

sa.lnţa 44,4 41,6 41,6 41,0

tngraşa.inte 8,6 8,0 7,9 7,8

Pesticide 18,5 17,3 17,2 17,0

Forţa de ",unea 9,0 16,0 17,3 23,5

producători particulari cu
lucrări cu atelajele, reducerea
creşterea cheltuielilor cu forţa

î~ condiţiile micilor
posibilităţi de ralizare a unor
gradului de mecanizare determină

demuncă.

Cheltuielile pentru fertilizare sunt relativ
a subvenţionării de către stat a ingrăşămintelor

mici ca urmare
chimice.
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Folosirea cartofului de săminţă certificat, asigurarea unei
protecţii corespunzătoare a cartofului impotriva buruienilor,
bolilor !ii dăunătorilor, in condiţiile respectării tehnologiilor
recomandate, creează premizele obţinerii unor producţii cuprinse
intre 20-40 t/ha, in funcţie de favorbilitatea ecologică a
zonelor !ii terenurilor pe care se cultivă, asigurind astfel
posibilitatea obţinerii unor profituri insemnate pentru
producători (tab. 2).

Tabelul 2
REZULTATE ECONOMICE POSIBIL DE OBTINUT LA CULTURA

CARTOFULUI DE TOAMNA

Speciflca.a U.". Nivele de producţia (t/ha)

10 15 20 25 30 35 40

Valoarea produCţiei. .li le;Jha 740 1110 1480 1850 222l\ 2590 2960

Choltuieli de aii lei/ha 1030 1010 '120 1180 1250 1330 1420

produc:ţie'"

Profit (pierderi) II; i lei/ha -290 40 360 670 970 1260 ,540

* La un preţ mediu de 74 lei/kg (100 lei/kg cal. I, 60 lei/kg
cal. II !ii 30 lei/kg sub STAS).

** La preţurile !ii tarifele in vigoare la 01.01.1993.

Neasigurarea condiţiilor corespunzătoare culturii
(amplasare, nerespectarea tehnologiei etc.) influenţează asupra
producţiilor obţinute, fapt ce conduce la rezultate economice
nefavorabile.

Profitul cre!ite de la 40 mii lei/ha (la o producţie medie
de 15 t/ha) la 1. 540 mii lei/ha (la o producţie medie de 40
t/ha). Pentru a asigura o rată a rentabilităţii de cel puţin 30
% trebuie să se realizeze o producţie de cca 20 t/ha.
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In mod asemănător cu alte specii agricole, şi la cartof,
unul din factorii hotăritori' in obţinerea unor producţii

corespunzătoare o constituie resursa biologică - adică soiul şi

calitatea materialului de plantat. In alegerea unui anumit soi
trebuie urmărite o serie de cr:iterii care să asigure alegere
corectă. principala condiţie ce trebuie respectată este aceea a
cultivării unui soi care este prezent in Lista Oficială a
soiurilor cultivate in Romania. Această listă se publică anual
de către Comisia de Stat pentru Incercarea şi Omologarea
Soiurilor şi cuprinde soiurile care pe baza unor lncercări de mai
mulţi ani s-au dovedit cele mai adaptate condiţiilor climatice
din ţara noastră. Prin respectarea acestei reguli, practic se
produce alinierea ţării noastre la legislaţia internaţională.

Alte criterii ce trebuie avute in vedere la alegerea unui
soi sint:

• scopul de folosinţă a cartofului (pentru consum consum
extratimpuriu şi timpuriu, vară, toamnă, furajare,
industrializare, săminţă);

• perioada de maturitate,
• categoria biologică a materialului de plantat;
• fracţia de mărime a tuberculilor;
• culoarea cojii şi pulpei.

Prezentăm 'in continuare soiurile de cartof din Lista
Oficială din Rominia, cu principalele lor caracteristici.

Ing. S. Chiru
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SOIURILE DE CARTOF ADMISE îN CULTURA îN ANUL 1993
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<>,II ,., ~fîlij'. ,', l'rftik ICI <.1
SOIURI TI"PURII

1. OSTARA 01 g; 9 ovala S HS R "R R - 14

2. GLORIA 01 9 9 avala S "R FR HR R - 16

SOIURI SE"ITI"PURII

3. SE"EHIC 01 gd .g rot-ovlIl R R R S R - 16

4. SUCEVIŢA 01 r gd avala S S HS S R - 16

5. CIBIH 01 r 9 ovala HR HR R R R R 17

6. REHE 01 9 9 oV8l8 "R HR "R HR R R 15

7. BtRSA 01 9 9 rot FR FR FR S R - 15

8. BRAN 01 9 9 oval! HS R R R - 18

9. KOREnA 01 9 9 ovala "R "R R R R R 14

10. AORETTA 01 9 9 ovala HS S FR FR R - 18

11. ANOSTA 01 9 9 rot HS HR R HR R R 17

12. COHCOROE 01 9 9 oval! HS HR R HR R R 14

SOIURI SEHITtRUI -~- •...-

13. CASIN 02 9 9 rot HR R HR HR R - 18

14, CORONA 02 r 9 avala HR HR HR HS R - 15

15. HUREŞAH 02 9 9 oval! HR R HR HR R - 17

16. SUPER 02 9 9 rat-oval S HS R R R - 13

17. OESIREE 02 r 9 oV8la HS HR R FS R - 16

18. ROXY 02 9 9 ovala HR HR R HR R R 14

19. SANTE 02 9 9 rot-ovala HR HR FR HS R R 13

SOIURI TtRZII

20. EBA 03 9 9 ovala HR HR HS HS R - 18

21. HANUELA 03 9 9 ovala HR HR R R R - 19

22. PROCURA 03 9 9 rat-ava la R R HR HR R R 22

Rezistenţa: S sensib l
/15 mi j Loc u sens ibîl
HR mijloc u rezistent
R rezi stent
FR foarte rezistent

01 timpuriu
02semitimpuriu
03 tlrz;u

Legendll
Culoarea: 9 galben

8g alb-gtHbui
gd galben-df'schi s
gi gatbe:n-inch; s
r roşu

y = virusul y (streak.); VRF - virusul ra.suc;riî frunzelor

H8turitate:
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PREGATIRI PENTRU PLANTAREA CARTOFULUI

Atit nivelul producţiei, cit şi operativitatea cu care se
desfăşoară plantatul, depind 1n mare măsură de modul cum a fost
pregătită această lucrare. înainte de 1nceperea plantatului
trebuie pregătite utilajele cu care lucrăm 1n această campanie,
materialul de plantat, cit şi terenul destinat cartofului.

a). Pregătirea utilajelor constă in: repararea, verificarea
şi reglarea tuturor maşinilor de plantat, a cultivatoarelor,
grape lor cu discuri, a remorci lor sau altor mijloace de
transport, cit şi a utilajelor cu care se va face sortarea şi

calibrarea materialului de plantat. Numărul acestor utilaje se
stabileşte in funcţie de numărul şi productivitatea maşinilor de
plantat, in aşa fel ca acestea să nu stagneze după inceperea
plantatului din cauza lipsei materialului de plantat. Pregătirea

utilajelor trebuie terminată pină la plantare. O altă condiţie,

legată de pregătirea maşinilor şi a utilajelor, este ca numărul

lor şi modul lor de organizare să permită terminarea pla"ntatului
1n maxim 10 zile in unităţi mari şi in maxim 1,2 zile, 1n
gospodării~~ individuale.

b\. Pregătirea materialului de plantat, calendaristic se
incepe in funcţie de zonă şi scopul culturii. Astfel, pentru
cartoful extratimpuriu şi timpuriu 1n a doua jumătate a lunii
ianuarie, cind se pun tuberculii la 1ncolţit. în februarie sau
inceputul lunii martie se pregătesc solariile pentru culturile
protejate. Pentru culturile de vară sau cele de sam1nţă, uneori
chiar pentru cele de toamnă, mai ales 1n zonelele cu perioada de
vegetaţie mai scurtă, sau unde in lunile iulie şi august 1ncepe
o perioadă seceţoasă şi nu se poate iriga, se recomandă formarea
de minicolţi inainte de plantare. Minicolţii se realizează prin
scoaterea tuberculilor cu cca 15-25 de zile inainte de plantare
de la locul de depozitare şi aşezarea lor 1n spaţii cu lumină

difuză şi temperatură de 15-1S'C. înai~te de a pune la incolţit,

tuberculii se sortează şi se calibrează. Minicolţii, inainte de
plantare, trebuie să aibe o lungime de 3-5 rom şi o culoare
deschisă. Cu aceşti colţi tuberculii se pot planta mecanizat,
fără pericolul de a vătăma colţii. Prin acest procedeu se poate
realiza o tuberizare cu cca 10~15 zile mai devreme şi 1n condiţii

climatice favorabile.
Este foarte util ca in cazul in care nu se face incolţirea

materialului de plantat, să se facă o probă de 1ncolţire. Pentru
aceasta se ia o probă medie (sau mai bine in 3-4 repetiţii de 100
de tuberculi din fiecare lot de săminţă (pe soiuri, provenienţe,
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categorii biologice), care se pune la incolţit, ca \şi pentru o
cultur~ timpurie. Dup~ ce se formeaz~ colţii se determină

procentul de 1ncolţire, procentul de colţi filoşi sau bolnavi şi

In general aspectul de vigoare şi de s~n~tate a tuberculilor,
ceea ce ne va oglindi aspectul culturii dup~ r~s~rire şi gradul
ei de s~nătate, potenţialul de producţie in general. Recomandăm,

de asemenea, ca 1nainte de planta re să se ia tot o probă medie
pe loturi, de 100 de tuberculi, care sil fie secţionaţi pe
lungime. Prin acest procedeu se poate determina starea de
sănătate a materialului de plantat, respectiv gradul de infecţie

cu boli de putrzire. Dacii materialul este foarte bolnav şi nu se
poate sorta, trebuie schimbat.

Sortarea şi calibrarea materialului de plantat sint dou~

operaţii absolut obligatorii 1nainte de plantare, la toate
culturile, indiferent de destinaţia producţiei. Sporul de
producţie, asigurat datoritil sortilrii prin faptul că se reduc
golurile din cultură şi sursa de infecţie cu diferite boli, iar
prin calibrare se poate reduce norma de plantare şi se realizează

o densitate uniform~, acoperă pe deplin cheltuielile f~cute cu
aceste dou~ lucr~ri. Calibrarea tuberculilor este bine s~ se fac~

pe două sau trei milr.imi, respec.t.iv 30-45 mm in diametru şi 45-60
mIn, sau 25-35 mm, 35-45 mm şi 45-55 mm. Densitatea de plantare
se stabileşte separat pentru fiecare fracţie.

el. Preg~tirea terenului pentru plantat incepe numai in
momentul 1n care solul s-a zvintat şi se poate lucra cu
agregatele, f~r~ ca s~ se lipeasc~ de roţile acestora, sau s~ se
taseze 1n bulg~ri mai mari. Ca prim~ lucrare se imprilştie

Ingăş~mintele cu azot sau cele complexe, care se incorporează in
sol prin preg~tirea patului germinativ cu cultivatorul. Patul
germina tiv se pergăteşte dintr-o singură trecere, cel mult douil,
pe direcţia perpendicular!l. a arilturii sau in diagonal~. Adincimea
de preg~tire a patului germinativ trebuie sil fie de cel puţin 15
18 cm, solul pe aceast~ adincime trebuie s~ fie afinat, reaviln,
netasat şi filr~ bulgări mari. Dacă prim~vara arătura este
nivelatil şi netasaUi pe soIurile uşoare şi mijlocii, se poate
planta direct făril pregătirea patului germinativ.

Pentru a nu intirzia plantatul şi pentru a se incadra 1n
epoca optimă, se recomandă ca toate lucrările solului, prim~vara.

s~ se realizeze mecanLzat. Patul germinativ se pregăteşte numai
pe suprafaţa ce se plantează in aceeaşi zi, sau cel mult 2-3
zile, dac~ vremea este fru~oasil.

Dr. ing. S, Ia;:oş~
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PREGATIREA TERENULUI îN VEDEREA
PLANTARII CARTOFULUI

Pregătirea terenului pentru plantarea cartofului trebuie
efectuată in mod diferenţiat, in funcţie de condiţiile de sol şi

umiditatea acestuia. Pentru executarea acestei lucrari se pot
folosi: combinatoare, grape cu discuri, grape oscilante, grape
cu colţi.

In condiţiile ţării' noastre, la dotarea actuală, cea mai
frecvent folosită maşină este cultivatorul CPGC-4. Acest
cultivator, in agregat cu tractorul U-650, nu realizează 1nsă

adincimea optimă de lucru care este de 18-20 cm 1n condiţii 1n
care să se asigure şi un grad de mărunţire de cca 90% • Din
aceste considerente a fost realizat şi omologat cultivatorul
purtat pentru cartof CPC-3,2. Acest cuitivator se fabrică de
către lMAIA Năvodari, şi este o variantă constructivă a
cultivatorului CPGC-4 dar cu lăţime de lucru de numai 3,2 m.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare a
agregatului format din tractorul U-650 şi cultivatorul CPGC-4 sau
CPC-3,2 se impune efectuarea corectă a următoarelor reglaje:
a). Reglarea orizontalităţii maşinii cu ajutorul tiranţilor de

la ridicătorul hidraulic al tractorului.
b). Reglarea adincimii de lucru, cu ajutorul roţilor de

sprijin, prin deplasarea acestora pe verticală,

urmărindu-se ca cele două roţi laterale să fie reglate la
fel pentru a se obţine o adincime de lucru uniformă.

c). Reglarea apăsării pe sol a grape lor rotative elicoidale
prin modificaţea tensionării arcurilor de la
paralelogramele articulate de fixare a cimpurilor de grape
pe cadrul cultivatorului.

Trebuie de menţionat că deteriorarea sau lipsa răzuitoarelor

de la cele două roţi de sprijin poate provoca, 1n anumite
condiţii de sol şi umiditate, prin icărcarea acestora cu păm1nt,

reducerea adincimii de lucru cu 3-4 cm şi nerealizarea calităţii

dorite a lucrării.

Agregatul U-650 + CPC-3,2 are o capacitate de lucru
(productivitate) de 1,4 ha/h şi un consum de combustibil de 5,6
l/ha, in condiţiile unui sol mijlociu lucrind la adincimea de 18
cm.

Dr. ing. A. Popescu
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PESTICIDE CE POT FI FOLOSITE PENTRU
PROTECŢIA CARTOFULUI îN 1993

Vii prezentll.m o listli de pesticide clasificate pe baza
substanţei active.

Alegerea vii aparţine, noi vii recomandlim doar sli nu faceţi

mai mult de 2 tratamente cu acelaşi pesticid. Oricum,
produclitorii au luat in considerare posibilitatea apariţiei

populaţiilor rezistente ca urmare a nealternlirii produselor şi

a ieşirii din competiţie a produselor respective. Din acest motiv
au aplirut amestecurile de douli sau mai multe pesticide.

Produse pentru combaterea manei şi alternariozei

1 ANORGANICE - PE BAZA DE CUPRU

1 TURDACUPRAL UCTSA-Turda IV
50 PU

II ORGANO - METALICE

1 DU-TER EXTRA SOLVEY-DUPNAR II
WP BV Olanda

III DITIOCARBAMA'l'I

1 PEROZIN B75 AGRIA- 3,2 5-7 IV
Bulgaria

2 ANTRACOL BAYER- 1,5-2,5 5-7 IV
70WP* Germania

3 DITHANE M-45* ROM&HAAS- 2-2,5 5-7 IV
Austria

4 VONDOZEB PU ATOCHEM-AGRI 2,0 5-7 IV
(Pennwalt)-
Franţa

5 POLYRAM COMBI BASF-Germania 1,8 5-7 IV

IV DICARBOXIMIDE

1 FOLPAN 80 WP MAKHTESHIM IV
AGAN-Israel
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V AMINE

1 CURZATE 50WP DU PONT DE 0,25+1 5-7 IV
NEMOURS-S.U.A Kg

Manco-
. zeb

VI DIVERSE

1 DACONYL 75WP ISK BIOTECH- 2,0 7 IV
S.U.A.

VII AMESTECURI

1 BRESTAN 60WP* HOECHST- 0,5-0,6 5-7 II
Germania

2 SANDOFAN CWP SANDOZ- 2,5 10-14 IV
Elveţia

3 SANDOFAN C PU UCT.SA.Turda 2,5 10-14 IV
Romania +
SANDOZ-
Elveţia

4 SANDOFAN M8* SANDOZ- 2,5 10-14 IV
Elveţia

5 RIDOMIL CUPRU CIBA GEIGY- 4,0 III
45WP Elveţia

6 RIDOMIL PLUS CIBA GEIGY- 2,5 10-14 III
Elveţia

7 RIDOMIL MZ CIBA GEIGY- 2,5 10-14 IV
72WP Elveţia

8 TEMOAL 52 PU UCT.SA Turda 1,5-2 10-14 IV
Romania+DU
PONT DE
NEMOURS
S.U.A.+ CIBA
GEIGY -
Elveţia

9 CURZATE PLUS UCT.SA.Turda 2,5 5-7 IV
T.PU. Romania+DU

PONT DE
NEMOURS-S.U.A

* combate şi alternarioza
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Produse pentru combaterea g1ndacului. din Colorado

I ORGANO - FOSFORICE

1 ONEFON 80 PS CHIMCOMPLEX- 1,5 9-10 III
Borzeşti

2 IMIDAN 50 wp LC.L Anglia 1,0 12-14 III
3 ORDATOX 25 EC SINTEZA- 2,6-2,8 12-14 III

Oradea
4 ZOLONE 35 EC RHONE- 2,0 12-14 II

POULENC-
Franţa

5 EKALUX 25 EC SANDOZ- 0,75 12-14 III
Elveţia

6 PYRINEX 48 EC MAKHTESHIM- 1,5 12-14 II
AGAN-Israel

7 DURSBAN 4 EC DOW ELANCO 1,5 12-14 II
S.U.A.

II CARBAMAŢI

1 UNDEN 50 WP BAYER- 1,0 14-15 II
Germania

2 PADAN 50 DP TAKEDA- 1,0 14-15 III
Japonia

3 MARSHALL 25 F.M.C.-S.U.A. 1,5 14-15 III
EC

4 POSSE 1,5 D F.M.C.-S.U.A. 15,0 14-15 II
5 VICTENON TAKEDA- 0,5 14-15 IV

Japonia

III PIRETROIZI

1 DECIS 2,5 EC ROUSSEL-UCLAF 0,3 9-11 III
-Franţa

2 FASTAC 10 EC SHELL-Anglia 0,1 1-11 III
3 KARATE 2,5 EC I .C. I .-Anglia 0,2 9-11 II
4. SUMICIDIN 20 SUMITOMO- 0,3 9-11 ::n

EC Japonia 0,3 9-11 III
5 SUMI-ALFA SUMITOMO-

Japonia
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CAATOFUI. îN IICfiAI4IA

IV DIVERSE

1 AIM 120 EC CIBA-GEIGY- 0,1 >15 IV
Elveţia

2 CONSULT 10 EC DOW ELANCO- 0,2 >15 IV
S.U.A.

- produse regulatori de creştere (inhibitori sinteză -
chitină)

- se aplică la apariţia L1-L2

V AMESTECURI

1 NURELLE D DOW ELANCO- 0,4-0,5 12 II
S.U.A

2 EKALUX S SANDOZ- 0,6 12 III
Elveţia

Produse biologice recomandate pentru combaterea gindacului din
Colorado

1 NOVODC\R* NOVO-NORDISK- 5,0 >15 IV
Danemarca

2 ECOTEH- ROUSSEL- 4,5 >15 IV
EXTRA** UCLAF-Franţa

* Se aplică imediat după eclozarea primelor ponte fiind
eficace in special la larvele L1-2

** Se aplică la eclozarea primelor ponte (L1-2) in amestec cu
Decis 2,5 EC in doză de 0,15 l/ha cu efect şi asupra
larvelor mari L3-4
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Insecticide granulate

1 VYDATE 10 G* DU PONT 17,5 45-50 -nematozi
cu chişti

-nematodul
comun

-g1ndacul
din
Colorado

-afide sp.
-viermi

s1rmli
-viermi
albi

2 FURADAN 10 G* F.M.C.- ,20,0 45-50 -g1ndacul
(FURADAN 5 G) S.U.A. din

Colorado
-afide sp.
-viermi

s1rmli
-viermi
albi

3 DACAMOX 10 G* RHONE- 7,5 >60 -gindacul
POULENC- din
Franţa Colorado

-afide sp.
-viermi

sirmli
-viermi
albi

* grupa I-a de toxicitate
Mod de aplicare: odatli cu plantatul cartofilor, in bilon.
Se recomandli 1n special la culturile de cartof pentru sliminţli

sau cartofi de toamnli.

Avantaje
Combaterea unui spectru larg de dliunlitori; cuprinde aproape
toţi dliunătorii cartofului şi in special ai cartofului
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pentru sliminţli.

- Eliminarea a cel puţin 2-3 tratamente in perioada de
vegetaţie.

- Evitarea distrugerii plantelor şi a taslirii solului.

Aficide

1
2

THIONEX 35 EC
SINORATOX R
35

MAKHTESHIM
SINTEZA
Oradea

3,0
1

.,
'"

10-12
9-11

II
III

I - produse extrem de toxice
II - produse puternic toxice
III- produse moderat toxice
IV - produse cu toxicitate redusli

Ce trebuie si ştim cînd cumpirim pesticidel

- Denumirea comercialli.
- Dacli este omologat.
- Doza/ha (cantitatea de substanţli care se recomandli/ha nu

concentraţia, fiindcli volumul de apli poate varia - 1% in
100 1 apli/ha este altceva decit 1% in 500 1 apli/ha).

- Ce boalli' sau'dliunlitori combate.
- Cum şi cind se fac tratamentele.
- Grupa de toxicitate.
- Mlisuri de protecţia muncii şi modul de intervenţie in caz de

intoxicare, mlisuri de prim ajutor.

De aceea, pentru folosirea corectli şi eficientli a produselor
şi dozelor de pesticide, se impune consultarea specialiştilor in
protecţia plantelor care işi asumli şi răspunderea recomandări lor •

Ing. Maria Enoiu
Ing. Const~nţa Boţoman

Ing. DAiliela Donescu
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\
CERCETARE îN DOMENIUL CARTOFULUI

sub coordonarea Institutului de Cercetare şi Producţie a
tofului Braşov, s-a desfăşurat 1n ~ilele de 17-18 decembrie

?2 Un ciclu de manifestări ştiinţihce dedicate aniversării a
s(ani de cercetare 1n domeniul cartofului" 1n ţara noastră. La
Suria organizatorilor au participat direct sau prin mesaje de
lut un număr mare de colaboratori din ţară şi străinătate.

tiările simpozionului ştiinţific au permis prezentarea
ădiului actual şi a strategiei de viitor 1n toate domeniile de
cetare a cartofului: ameliorarea genetică, producerea de
1nţă, tehnologie, protecţie, mecanizare, păstrare şi

lorificare.
EXpoziţia de postere a permis cunoaşterea exactă a

ieocupărilor de cercetare la cartof, iar expoziţia cu soiuri
hnate şi linii de perspectivă a 1nlesnit compararea calităţii

$ronimice şi a pretabilităţii la industrializare at1t la
iurile omologate, cit şi la unele linii de perspectivă.

1n oceanul de incertitudini care ne 1nconjoară, momentul
rilversar s-a constituit intr-un nou punct de plecare, plin de
ptimism pentru viitorul acestei plante iubite - cartoful.

E~TRUL NA;IONAL PENTRU PERFEC;IONAREA
CULTIVATORlLOR DE CARTOF

Noua conjunctură social-economică, alinierea agriculturii
la economia de piaţă, impune transformări radicale din punct de
~edere tehnologic şi economica-organizatoric.

pri'."atizarea masivă a agriculturii găseşte fermieri
particulari descoperiţi din punct de vedere al dotărilor şi al
cunoştinţelor tehnice, organizatorice şi economice.

Pentru a putea sprijini pe toţi cultivatorii de cartof din
Romania, recent s-a infiinţat in cadrul Institutului de Cercetare
fii producţie a Cartofului de la Braşov, cu aprobarea Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei, Centrul Naţional pentru
Perfecţionarea cultivatorilor de Cartof. tnfiinţarea acestui
centru este susţinută material şi de către guvernul Olandei 1n
baza unui protocol de cooperare 1n domeniul agriculturii 1ntre
Romania si Olanda. In baza acestui protocol bilateral, centrul
recent 1nfiinţat a fost dotat cu echipament audio-vizual pentru

37



NR. 1 / 1993

instruirea teoretică şi un set complet de echipamente pentru
producerea cartofului, destinat instruirii practice.

De asemenea, centrul dispune de personal foarte calificat,
din rindul cercetătorilor de la I.C. P. c. şi staţiunilor sale
specializate, cit şi de lectori din Romania şi ţări cu tradiţie

in cultura cartofului.
Obiectivele Centrului Naţional pentru Perfecţionarea

Cultivatorilor de Cartof sint:
• perfecţionarea fermierilor particulari şi a

specialiştilor din fermele cultivatoare de cartof;
• consultanţa şi informarea cultivatorilor de cartof din

fermele particulare şi societăţile comerciale;
• organizare de congrese, expoziţii, simpozione, mese

rotunde şi cimpuri demonstrative pe teme privind
cultura cartofului;

• specializarea cadrelor din invăţ~intul liceal şi

superior agricol in domeniul cartofului;
• instruirea şi specializarea elevilor şi studenţilor

cu profil agricol;
• instruirea inspectorilor aprobatori şi a tuturor

cadrelor implicate in coordonarea, controlul,
producerea, păstrarea, industrializarea şi

valorificarea cartofului;
• instruirea cercetătorilor in domeniul producerii,

păstrării, industrializării şi valorificării

cartofului;
instruirea mecanizatorilor (conducerea şi exploatarea
tractorului şi agregatelor agricole);

• calificarea şi recalificarea şomerilor in domeniul
agricol.

Forma de instruire a celor interesaţi depinde de calificarea
şi interesul participanţilor, de la citeva zile la 3-4 săpt~ini

sau 4-5 luni.
Redresarea culturii cartofului necesită, in primul rind,

cunoaşterea secretelor acestei culturi. De aceea, dorim să

contribuim la succesul fiecărui cultivator de cartof,
contactindu-ne la adresa I.C.P.C. Braşov

Ing. G. Boţoman

Directorul Centrului
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