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Pe baza unei experiente de peste
25 âeani, oferă solutii tehnice În toate

"'>domeniile.culturii tartofului.

. • Crează si promovează noi soiuri de cartof
• Produce si livreaza cartof de sămânţă din

categorii biologice. superioare { material
clonal, BSE si SE 1

• Elaborează si promoveaza tehnologii
moderne de cultură

• Produce si livrează seminte de cereale si
material biologic valoros pentru cresterea
curcilor si bovinelor

• Testează Si promovează pesticidele folosite
pentru protectia cartofului. ...

• Asigură instruirea cultivatorilor de cartof
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ZIUA VERDE A CARTOFULUI

Inaugurată' în anul 1977 "Ziua verde a cartofului" se află astăzi la cea de a
XVIII-a editie. il'llă$cutăodin dorinta implementării noutătilor în tehnologia de cultivare
a cart~fuluj, este o manifestare tehnica-ştiintifică ce se desfăşoară anual, la marginea
lanului de cartof, unde se dezbat probleme legate de soi, sământă, tehnologia de
cultivare, păstrare şi valorificare a productiei.

Străbătând de-a lungul anilor marea majoritate a judetelor tării "Ziua verde a
c.artofului" s-a dovedit un bUr:l·:ştătuitor pentru cultivatori, deoarece in functie de
specificul locului se stabilea şi dezbaterea tematicii, cum sunt: importanta soiului şi

semintei, aplicarea îngrăşămintelor, cultivarea cartofului pe terenuri în pantă,

mecanizarea culturii, cartoful timpuriu, cartof ţII industrial şi altele.
În acest an ne întâlnim ~ teritoriul judetului Braşov, cotat ca unul din cele mai

mari judete cultivatoare de cartof din tară, situat într-o zonă climatică foarte favorabilă

acestei culturi cu soiuri corespunzătoare, lucrate de gospodari priceputi, cu
îndelungată traditie in cultivarea cartofului. Când spunem cartof, pentru locuitorii Ţării
Bârsei şi Făgăraşului înţelegem alimentul de bază pentru familie. Gătit şi consumat
aproape zilnic, sub forme,diferite, amestecat cufăină~ grâu pentru obţinerea unei
.pâini mai gustoase, fiert jgentru îngrăşarea porcilor sau cruzi pentru celelalt~ animale,_ ,
ori prelucrat în micile fabrici de spirt de la Cristian-.Braşov, Şercaia, ·etc., care din-'
păcate astăzi nu mai sunt. . .

Ziua verde a cartofului. liIin ,I:\cest an se desfăşoară sub egida Federatiei
Cultivatorilor de Cartof din România, cu sprijinul Institutului de Cercetare şi Productie
a Cartofului Braşov şi a Directiei Generale pentru Agricultură şi Alimentaţie Braşov, .
având ca tematică "Necesitatea reînnoirii cartofului pentru sământă". in acest scop,
au fost organizate in anul 1994, in cadrul judetului Braşov, 7 (şapte) loturi
experimentale cu patru soiuri noi de cartof, cu material produs la institut, comparativ
cu materialul de plantat retinut din gospodăria proprie.

. ,S-au .mai organizat 11 loturidemonstrative cu:~,-2 soiuri de cartof pe suprafete
de 0,5 - 2,0 ha cu material de plantat certificat, produs la institut, sau. in altă unitate
producătoare de sământă" Aceste loturi sunt înscrise la concursul "Cel mai bun
cultivator de cartof" dotat cu premii. . .

Dorim ca problerŢlele c~ se vor dezbate Îa această editie, să fie spre binele şi
in folosul producătorilor şi consumatorilor de cartof din ROlTlâJilia.

~.. .. .. .' .. ,' "'. .. ./ ~ .

Dr. ing. S. Mureşan
Presedinte al FCCR

,Filiala Braşov
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NECESITATEA REÎNNODRII CARTOFULUI. PENTRU SĂMÂNŢĂ

Este<unanim recunoscut, pe. plan mondial, că materialul de plantat (cartoful
pentru ..,ământă),care Întruneşte cerinţelebiologice,fitosanitare şi fizice, reprezintă

unul dinfactorii eşel'ltiali Înrealizareaproductiilormari,constanteşi de calitate..

1. De ce trebuie folosit materialul de J!lantfd'~rificat ?
Datorită Înmulţirii vegetative, prin tuberculi şi prin solul aderent, se transmite un

număr mare de boli şi dăunători, eare pot diminua producţia la cartof În cel putin 4

moduri:

• reducerea sau blocarea fotosintezei; ,
• reducerea sau blocarea migrării produselor asimilate din aparatul foliar
la tuberculi;

• deforma.rea, defolierea şi moartea prematură a plantei;

• putrezirea tubereulilor.

<:,:., ..

Dacă'bolilEt:produse de micoze (Ciuperci) se pot combate chimic şi prezintă

simptome clare-care ajută Ikl eliminarea tuberculilor infectati Înainte de plantare, PE1ntru
bolile produse dEfvirusuri şi bacterioze, cât şi pentru bolile şi dăunătorii de cafantină

fitosanitară (Synchitrium endobioticum, Globodera spp. etc.), este necesar un sistem
de producere şi eertificare acartofului pentru sământă mult mai complicat decât la
oricare specie, O<fzat Pe cunoştinte aprofundate de biologie, fitopatologie. şi

agrotehnică, precum şi reguli stricte de pr09ucere, control şi cerţificl!lre, reglementate
de următoarele acte normative:

.. Legea nr. 13/1971 privind "Producerea, folosirea şi contolul calitătii seminţelor

şi materialului săditor".
.. Ordinul MAIA nr. 44 din 15 aprile 1980 privind "Regulamentul tehnic de
producere a cartofului pentru sămânţă În zonele Închise.
.. STAS 1607/1985privind ·Calitatea cartofului pentru sământă"o

.. Ordinul MAIA nr. 37·din 28 aprilie 1988 privind ·Metodologia de control În

câmp a culturilor pentru producerea seminţelor şi materialului săditor" •
.. Ordinul MM nr. 41 din 9 septembrie 1993 privind "Măsurile pentru prevenirea
răspândirii şi diminuarea pagubelor produse de nematozii cu chişti (Globodera
spp.) la cultura cartofului"
.. Ordinul MM nr. 12 din 15 aprile 1994 privind "Măsuri referitoare la
producerea, multiplicare'a şi comercializarea semiţelor şi materialului săditor"
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Diminuarea progresivă a productiei la cartof este determinată de bolile produse
de virusuri (viroze), care conduc la dereglarea metabolismului plantelor şi la modificări

anatoma-morfologice ca şi mozaicarea. incretirea. răsuci rea, necrozarea şi uscarea
frunzelor, inclusiv la scurtarea perioadei de vegetatie. Ia reducerea productiei şi

deprecj.~rea calitătiitu~erculilor. •• -
Niv~lul reduceriipfodueti~i J~p,.~nteIEl infectate cu virusuri este determinat, in

principal, deşpecia şi tuIPiQaviru~ului,'t~leranta soiulLJişi de conditiile pedoc!imatice

şi tehnologice. "', '". , \. .<
Astfel,. productia unei CLJI~uri, cu o frecventă a infecţiilor secund~re de '100. %,

eşte diminuată CU5"1~o/oîncazul., virusurilor latente, sau cu simptom~., uşoare

(Virusurile X, S, M, etc.)·şi ~80 %În cazul virusurilor care determină simptome grave
(virusul ye şi virusul răsucirii. frunzelor).

De aceea. trebuie r~linutcă<.nivelul/eduC~rii productiei este in functie de rata
Infec1ieicu virusuri şi tO'~fan!a. soiul~it conf"rm gr-~icului din figura 1.

Excluzând, efectelenegativeal~\~ltor'.f?plişh~unători, considerăm că graficul
demai sus.demonstrează~larrQlulcalităliicartofului pentrusămân!ă şi necesitatea
reinnoirii .. materialului de plantat certificat.

2, Lttceiinterval trebuie reinnoit materialul de plantat?
Rata anuală de infectie cu virusuri depinde~eprri1ătorii factori:
otolerantasoiului la infectiile cu virusuri; .
oinfectiainitială cu virusuri (sursa internă. de inf~!ii);

odistanţele de i~olare fată de sursele de inf~~i~~culturi .. de cartof
infectate) şi fată de locul de iemare a afidelor (sere,solarii, depozite,

etc.);.>.,.......
opopulatia de. afide, in mod deosebit a Speciei MyzuS~r~icae, corelat~

cudensitateaspeciilor sâmburoase (plante gazdă a afi~l~r)şi conditiile
climatice;/L'
operioada de recoltare a cartofului (intreruperea vegetati~I~' ; .
De ac~a, eXceptând. unitătil~ specializate şi autorizate inp~~ucerea p~rt9~UIUi

pentru sământă,caretrebuiesă respecte o serie de reguli,inclusivreînnoireaanuală

cu categorii biologicesLJpE;lnoare, ~ătorii de cartofpentruconsum din iona de
stepă Şisilvo~tepă trebuiElS~Schimbe anual materialul de piantat. iar cei din zona de
dea! ·Şi m~nte, la intervalqe1-3 ani in funcţie de soi şiceilat!i factori mentionati.

Trebuie analizat aţentgr~ficLJLde I.a punetul1. Practic la o infectie cu viroz.e de
10% pierderile devin semnificative.
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3.<Când~trebuie asigurat materialuldeplant"!?
D~i,cartoful SE3 plantează, in' România,În~rioada25 februarie-15.martie

(cartp,fulrpentru consumultimpuriu}şi<15 martie-30aprile (pentru consumul 'de vară

şi toamriă,iarnăsaupentruraărnâ,ntă),esterecbmandat ca fiecare prooucătbţ'dejcartof

şş-siasigurematerialul de plantatjn,perioada15 septembrie - 15 octomb~ie a anului
precedent, exC:lll:zâl1d."SitlJ~tiUI:lÎI'lP~r~JlJlT)iz()rii. i.şi~~ur:nă·'răspl:lnderea.deţ)ăstrare pe
~r ••docum~Qţ~lqr c;I~,cuştoclje.şi ~(ig[aficlJluidf:):livrarecătre,beneficiari.,"·

Argumentele acestej.recpm~ndări sunt următoarele:,".
- beneficiarii pot fi siguri că Îşi:~~igurăunmaţerialdecalitate (vizitând
prq9iJc:ă.torii(fl.lrnizoriL dercartof;pentru,sământă În< timpulr"vegetatiei şi la
recoltare);
- pretul cartofului de sămânţă este mai redus cu

prir,năva,~~;

sănuînlă?

O Caracteristicile mai bine pentru scopul
culturii şi conditiile pe<ioclimatic:e

o Categoria biologică şi fitosanitară' şi fizică

corspunzătoare categoriei biologice.
O Pretul, conditiile de ambalare şi transport.
Este strict recomandat ca pe timpul manipulării. transportului si Însilozării.

cartoful să fie fei'ifde sOare. plOaie şi Îngheţ:' .'." . • . ;:
O Condiţiile de păstrare.'_. ::' " :;',,:

5. Ce documente trebuie .. să solicite benţficiarul de la

, produci1torul/furnizorul de eaTtofpentru sănuîntă?

~ Autorizatia de·producător de sământă.

~ Factura de livrare in' care se mentionează: soiul, categoria bioloQică.

cantitatea şi pretul de livrare.
~ Buletinul de calitate a materialului de plantat livrat. .



.. Copie după certificatul de calitate biologică şi fitosanitară, in cazul in care se
face testarea in s.eră (categoriilepiqlogice elită,superelită~i materi,alul,c1onal), acest
document se trimiteUlţerio..,Ja,fiQali~a ..ea,testă ..iL ."<.i / ,.-

Aceste documentl;l sunt deosebit de importartte;)ndeosebi. În cazuUitigiiiorcEl
aparcâ.l'lciin (;ulturăsecpnstată deficiemepriyind. calitateamaterjl;ilului ,de plaQtat.

• r~ . .••~_'l._~ ..- - ->- .. o··.·· .. .- -. . . ~ ~

6.;l)eunde se poateasipra maternuU"deJ1~niat,cerfi1icat?J
o De taproducătorlLcaredeţinautorizaţie deprQ<1uc~re ~cartofului~ntru

sămânţă conform Ordinului ,', MAAinn;12.C!iI'l15,aprile 1994.
O)Da la.filialele judetene ale UN,IŞEM:

. o De..laS.(;.SOLANUM Braşov,'sOeietâtecc>merciaIă.aFederatiei.Cultivatorilor
de Cartof din România (2200 Braşov, str. Fundăturii 2).

AvârÎi:t in vedere că pretul energiei şi a materialelor utilizate În tehnologia
producerii şi păstră~i,~artofului aste În continuă creştere, avem convingerea că numai
Qroducătorii Qe ya.rtofcare dobândesc cunQŞti~tele necesare şiutilizeazăun material
de plantat certifiCa!'.9;!ire să le asigur~o productie lTlin!mă'de 20 tlha, pot fi competitivi
in sistemul economiii de piată. . .

.. ;'de asemeri~:.avemcohvingerea că ~urile luate;~;[ede!ratiaOultivatorilor
de Cartof din RomâJ"lia, cu sprijinul Ministeruiui Agriculturii şi Alimentaţiei, pot contribui
la cre~t~ea produ~!E1i~Lîmbunătălirea,calităţii cart9fului, implicit la eficientizarea
acestei culturi şilâ~satisfa:cerea consurriatorilor.

Dr; ing.
Preşedintele FCCR
Directorul ICPC';:<~

STRATEGIA PROMOVĂRII SOIURIi.9R $1 PRODUCIŞRII
CARTOfULUI PENTRU SĂMÂNŢĂ ÎN ROMÂNIA .

Orice analiză asupra unui subsiştem t.fePuie s~,seci~cumscr.ie, specificitliţii

sistemului analizat şi, tnconsecintă, deciZia ab.prc;f~riiunei~trategii de,.c;t,~~oltare.
O astfel de strategie trebuie et~pi~tă pe Perioade distiJ"le,te (chiar dacă va

exista o interferenţă a lor) şi anume: c' . ,

• pe termen $curt(până in anul 20oo)!

• pe termen mediu (2000-2010);

• pe termen lung (după 2010).
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Această strategie se impune, cu·f;l.iâ(mai mult la cart()f, specie Cu' ihmulţire

vE3ge,tati..,ă şi c::U un coeficient redus deinmulţire. Deasemenea, trebuie subliniat că
pentrlJ'(3bţipe,rea şfpromovarea uNui nou'soleste rÎecesară o perioadă de 10-12 ani,
la care se adaugă o perioadă de' s-a ani pentru producerea cartofului de sămânţă

certificat.
Pe, bazl:l<l:loalizei factorilor interni şi' externi, fa\lorizanţişi defavorizanti pentru

culturacartofului in România,efec::tuată despeCiali~tiilhstitlJtului de Cercetare şi

pr()dueţ~. f!.~It()fului."E:lraşov,s7a,c()ncluzionat\stratE3giâ şi"măsurile ·necesare pentru
moderni2:l:lrea,Pr~ucţieiide_cartof,dupăcum urmează: .. .

~ Privind organizarea sistemului naţional de producere a cartofului pentru

sământă

• stabilireacomerizii sociale privind cantitatea necesară de cartof;
• specializarea şi autorizarea asociatiilor prOducătorilor particulari, a
sOtietătifof;''comercialftf;';şi chiar'a producătorilor" individuali pentru
producerea cartofaliJi pentru sămânţă;

• evidenţa pe calculator a tuturor cultivatoriJor de cârtof cu o suprafaţă
mai/mareideO,tiha; " ,.i:~-~· -. '

• crearea unui sistem de subventii in vederea j ridicării' parametiilor
".,' .. fi' să""â~l'g . ::' .:'.:':~~..'caiitativi al carta u ui pentru m n)~;"

• asigurarea' numărului necesar şi ridicarea profesionalismului
inspectorilor i:iprobatori; .

,'.;. • !3fectuarea da studii privind 'microzonarea' culturii cartofulu.i pentru
sămânţă;

,: '''.analiza anuală şi stabiiireasOiuriior şi a contractelor de inmultire pe o
perioadă de minim 5 ani;,"" ., ';:1' . ".'

• realizaraa' uno'l' colabOrări şi stabilirea mOduluicfij inmultlre\i soiurilbr
străine aflate subiheidenţa Iicenţâi. " . , ,.; .

~ Privind respectarea şi imgunătăţirea legislatiei
•·••••respectal'ealegislaţiei actuaieipriVIHd<c..~âreasOiUrnor şi "prOducerea

" rnateri~luluisăditorPâmă laapariţia<noiilE3gi aserni~telor;

~Jes~area 'stri6tăa"nolThelor decarantină fitosanltară indiferer'ltde

.' . destinatiamatehaiuiuf;: , . •..• .. ," i.

• elaborarea şi promovarea unor noi standarde şi regUlam~~teJehnice
de,prCidUGer&cacartoful~i, pe'r'itru ,sămânţă ·tinând seama deprevecterile
standardelor PieteIComulie;~' <-' '.' .
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... Privind măsurile tehnice şieconomice
. ~!ilege(easoiurilor.in funcţie de scopul culturii şi"a condiţiilor ecologice;

~. asigur~rea soiurilor<\adecvate zonei şi. s'cartofUlui pentrusămâl'lţă

certificat (reinnoirea'anuaIă sau l'ci-'CEWmult2--3ani); ?'e C';,,~

• diversificarea tehnologiilor specifice sOiului. şi tarlalei;
~?,Sigurşrea creditelor cu dobândămiaă· J1entru materialUl' de plantat.
pesticide.,E3phiparnenttehnic, irigatii;·etc.
o. asigur!irea bazejinformaţionale;.de instruir~şlde aSi~tenţ~ tehnică in
vederea grăbiriiintrOducerii rezultatelor cercetării"pentru', micşorarea
decalajului dintre prOducţia realizată in cercetare şi cea din producţie.

.;:

". ~ pril.fi~cidiverşificarea valorificării prOducliei
~ al~rEl8 soilJrilorspecifice"for.melor industrializatEfşi zonarea pe
scopu(iciE'.l folOSinţă;
~incurajarEl8 (stimlllarea)'prelucrăriiindustriale' li cartOfului;
odezvoltarea.activităliii deindustriaiizare '.şi djver~iftcarea produselor

'\' < .', jndu~~~.i<~li~ate(Cip$,pommesJrites.expandate,etci) ••. --
Condiţiile clil1J~~ice din perioada 1987-1990 au favorizat creşterea populatiei de

afide .dE).pe~te<~w,~,~ri;ş.iimplicit.,creşterea.infecţiei.·cu.virusuri·'pestelimitele STAS
1607/85, indeosebi01~soiurilemai sensibile la virusuri (Ostara, Desiree,·Eba, Procura,

Şţc.).~~lJrHQtr9ci~~~).in.~~i~ta Oficială~ in perioada 1971-1978;· .,:' ". ;
Pentru prorn~~rea celor mai bune soiuri de cartOf afost·intensifioată activitatea

de!im~li!?l"~rEljnc~~rIJIJCPC Braşov. SCPC MiercureaCiuciSCPCTirgu Secuiesc
şi SCA Suceava.'

jnpl:lpClCicia ...1992-1994 au fost inscrisein.~Lista Oficială-·a Soiurilor (hibrizilor)
de Plante de Cultură din România", următoarele soiuriromâneşti:BRAN. BÂRSA,
RgNg~i C1Bm·m i[119!;l2. TITUS.in1993, :ROCLAS. TEO,CATTELYNA. RUSTIC.. şi
AGO Tn 1994. soiuri care se află in primele v:erigiclonale.

Anual se promovează. pentru testare in reţeauaCSIOS, un umăr de 1D-15 linii

de ameliorare. .., :-:'.d'::.".. i

!'l~r:ltru prE'.l"li)nirea .• pierderilor ,....p(odtlse de:;nernatozii'cu.<Chişti din genul
Globodera (depi$ţ~.ti1nRomânia.inanul-1984) s"au.testat.ineepând'cu anul 1986, un
nurnăr mar-e de soilJri·1::urezistenţă;lanematozi. OintreaceBteaw$-au remarcat şi

autorizat soiurile: ROXY. HILTA, NICOLA, GLOR1AjANQSTN/CONCORDE,

KORETTA.şi~ANTE.

DE1/.asli)mE'.lnea, in perioada 199h1992 MMa autonzal;ImportUl şi inmulţirea

unor noi soiuri rezistente la nematozii cu cllişti: FRESCO. CARDINAl.;' DIAMANT şi

TIMATE.
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Începând c:ual"lul1991 s-a intensificatprogramulde creare de soiuri româneşti
şi de testare a ,unor noi soiuri străine .având in vedere următoarele principii (stabilite
de comun acord •cu conducerea. Comisiei de •Stat pentru Jncercareaşi OmOlogarea
Soiurilor - CSIQ$):

o Testarea soiurilornoi (româneştişistrăin/il) se..~lilCtl.lşazăJimp de 3ani,diO
care:

- in primul an (preselecţie) la IGPC Braşov (in conditii de neirigare), la
SCPC Mirşani - Dorj pentru tim!iitirletate şi dinamica formării productiei

la SCCASS Brăila (Insula Mare a Brăilei) pentru potentialul maxim de
productie;
- in următorii ani se efectuează ::testarea soiurilor selectate, după

testarea in primul an, in 13 centre ale CSIOS.
În perioada de testare (3 anO, ICPC Braşov efectuează testele cu infectie

provocată sau· favorizantăpentru stabilirea rezistentei de câmp la viroze, .mană şi

alternarioză, etc.
o Soiurile noi, ce vor fi promovate, trebuie să prezinte un complex de insuşiri

favorabile fată de soiurile martor: QSTARA (timpuriu),· DESIREE (semitardiv). şi

MANUELA (tardiv), materializate printr-o capadtate de producţie constantă şi de
calitate" la nivelul martoriior, dar cu unelecai'aetere superioare (rezistenţă la mană,.

viroze, nematozi cu chişti şi cu pretabilitate la industrializare). .
Deoarece in ultimul timp firmele străine soiieită plata drepturilor de autor pentru

soiurile aflate sub protecţie timp de2Q-25 ani, in şedinţele Comisiei CSIOS s-a hotăr~t

inscrierea in "Lista Ofială" pentru 1995 a următoarelor soiuri:
• soiuri timpurii: OSTARA, FRESCON;
• soiuri semitimpurii: ROCLAS, CATELLYNA, SEMENIC,
SUCEVIŢA, CIBINN, RENEN, BÂRSA, BRAN;

• soiuri semit~rdive: DESIREE, CAŞIN, CORONA,
MUREŞAN, SUPER, SANTE", AGO, RUSTIC, TEO;

• soiuri tardive: TITU$.

. În;âqea-stă?<situatie,'. sOiurUlil,GLORIAN; .KORETTAN,. ADRETTA, ANOSTA~;
O<?NOPRPE:~,TIMATE~,~Q)(yN;EBA;. MANLiELA· şLPROCURAN, soiuri .care sunt

! . t. .Q~i.r'îlili!Zate inQrcl1nuInr.48124 noiembrie 1993 cu specificatia "cR" (radiat) sunt soiuri
la care se sisteazăproeesul de producere de sământă din verigile superioare,urmând
ca.sământa·,produşă să se epuizezeJn·următorii. 3· ani. <$Qiurile CARDINAL şi

DIAMANT'(autorizate.de.MAA pentru ·inmulţiri), dacă nu vor asigura parametrii '.pentru
inscriere in "Lista Oficială" la'urrnătoarea:şedintă â Comisiei CSIOSvor urma aceeaşi

procedură.
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CARTOFULiN ROMÂNM

Deoarece producerea cartofului pentru sămânţă certificat reprezintă o activitate
laborioasă. de lungă durată şi costisitoare. se impun următoarele măsuri urgente:

- includerea cartofului in lista culturilor de interes naţional. ca produs strategic;
- stabilirea necesarului de cartof. reprezentând comanda socială a Guvemului

României, asigurând reinnoirea materialului de plantat la 1-3 ani, in funcţie de zonă

şi soi;
" - stabilirea necesarului.de cartof pentru sămânţă pe soiuri şi categorii biologice,

in funcţie de comanda socială; " ,
- autorizarea producătorilor de cartof pentrusămâillă de către MAA;
- contracterea pe termen lung (5-8 ani) a cantitătilor de cartof pentru sământă

pe soiuri şi categorii biologice;
- asigurarea de la bugetul statului a diferentei de pret dintre cartoful de consum

şi cartoful pentru sămâ/'ltă(in funcţie de categoria biologică), in această situaţie

producătoriide catof pentru consum pot să-şi asigure reinnoirea materialului de plantat
la acelaşi pret;

impunerea unor măsuri proteetionis.te pentru evitarea importului şi protejarea
producătorilor de cartof pentru sământă, din România.
. Ţinâ/'ld experienta acumulată de specialiştii În domeniul cartOfului din
Ministerul Agric . i Alimentatiei. unitătile de cercetare şi producţie, avem
convingerea că in R5>ffiânia se poate asigura necesaruli$ cartof' ,at'tării, inclusiV
cartoful pentru s ,', ă, pe structura varietală solicitată de consumatori, existând
posibilitatea unor . nibilităti pentru cartof.

Dr. ing. Constantin Drâica
Ing. Sorin Chiru

CONTROLUL CAI.ITĂT~ICAR.TOFULUIPENTRlJ S4MÂNŢĂ

Rl:lalizar~<lunor productii de cartof cât mai apropiate de potentialul biologic al
sOiurilorcultivate1 depinde pe lângă,asigurarea ineptimum a ~rintelorag~ofitot~hnice

şifitosanitare,de calitatea materialului de p.lantat,condit~.i1atăin foa.rte mare măsură
de gradul de Jnfecţiea tuberculilorpentrusămâ/'ltă'cu~rinCipalele virusuri ale
cartofului.

Deşixse"J,lJ,noşteaxde mUlkcămaterialuj,;qeplantat.dinregiunile ••. nordice
imbunătăteştesubstantial prod~Qtja,tptuşjnumaiin ultimii 50'~eaniProducerea
specializată şi controluloficial-/:llcalilătiicartpf""luipentru sământăau devenitactivităti

esentiale in producerea cartofului pentru sămânţă.
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La cartof, activitatea de control cuprinde 2 faze: controlul in câmp şi controlul
fitosanitar in. preculturăinseră.

1. Controlul in câmp se face de personalul tehnic de specialitate de la
Inspectoratele judetene pentru controluL semintelor şi materialului săditor, conform
normelor tehnice-organizatorice pentru producerea, inmultirea, recunoaşterea şi

certificarea cartofului pentrlfsământă, din anul·1984 emise pe baza Legii nr. 13/1971
privitor la producerea, folosirea'şi controlul calitătii semintelor şi materialuluisăditor.

Sunt'supuse controlului inLcâmp categoriile biologice SE;"E, 11 şi 12:

.Principalele faze fenologice in care se execută controlul sunt:· .
1. Înainte de plantare se verifică provenienta, calitatea şi starea fitosanitară a
materialului de plantat, lucrările de pregătire a terenului, respectarea rotatiei şi

a distantelor de jzolare (Anexa 1).
2. DuPă plantş.re până la inflorire se verifică: uniformitatea şi desimea culturii,
starea de intretinere a culturilor, se determină procenturde'plante infectate cu
viroze grave, viroze uşoare, Erwinia şi se indică efectuarea lucrărilor de
eliminare a plantelor bolnave, dacă este cazul.
3. Dela inflorire la maturitatea. fiziologică se verifică puritatea lanului şi gradul
de infectie cu viroze. ',' .
.4. În perioadş. de după Întreruperea vegetaţiei se verifică dacă Întreruperea

. vegetatiei s-a făcut la termenul stabilit şi fără greşeli. .' .
.5. Înainte de recoltarese verifică dacă s':au recoltat rândurile marginale şi

capetele tarlalei pentru ca productia să fie eliminată din lOtul de sămânţă, după

care in prezenta inspectorului aprobator,' se ridică probe de tuberculi pentru
analiza În seră a infectiei cu viroze.
O probă este constituită din 500 tuberculi care se recoltează din 20 de puncte
situate pe diagonala lanului: Din fiecare punct se recoitează25 tuberculi din
câte 5 cuiburi pe rând, din 5 rânl:luri apropiate. câte un tubercul fa cuib.
Probele se ambalează În saci, se etichetează, se sigilează şi se expediază la
ICPC Braşov in maximum 48 ore de la recoltare. '

·11. ConlrOlUlfitOsanitar În seră.

Controlul vizual În .câmp conferă numai parţial o situatie a stării fitosanitarea
culturilor decart.of pentrusărI1ântă. Prezenta afidelor vectoareÎn perioada devegetatie
dă posibilitatea infectăriUn .anul În curs a cartofului (infecţia primară);

Pentru cunoaşterea gradului de infectie a cartofului pentru sămânţă produs În
timpul perioadei de vegetatie se impune verificarea suplimentară "În precultură" În
seră.
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CARTOFUL iN ROMÂNIA.

Controlul fiţosanitar •in seră după recoltare se. face· vizual, serologie. şi cu
ajutorul biotestelor asupra Iăstariior crescuţi din colţi (T.L.C.) şi are drept scop
identifIcarell infecţiei. virotice. prirnarein vederea certificăriLdefinitive.

c;ategoriile biOlogicestipusecontrolului,fitosanitarinseră sunt reprezentate de
ma.terialulde sămânţă provenitdin ultimainmulţire clonală (BSE) SE, E(f,;<

Pir fiecare probăseretinematerialinved~rea repetăriLanalizelor inSE!râ in
Cazul cândpr?ducătQriLau obiâcţiunilarezultatu I primei analize.
Pe baza ~ctyluiderequn9~§t~re(~incârnpintocmitd~:ins~ctoriiaprobatori şi

a buletinului de analiză din-seră eliberat de IcpeBraşov. ,Inspectoratelepentru
cpqtrolulcalitătii seminţelor.<şimaterialuluisăditorintocrnesc certificatele de
pwitatebilpgicăşistar~jitosanitarăcare atestăcalitateamaterialului de plantat.

",III. Declasarea şi respinaerea culturilor de cartof pentru sămânţă

Se declaseză la categoria imediat inferioară:

- culturile cu o desime cuprinsă intre 85-75 % fată de desimea optimă in funcţie

de mărimea tu~rculilor plantati;, '
- culturile la c~~~ nu s-a intrerupt vegetaţia, nu s~au_corectatgreşurile in urma
intreruperii vegetaţiei, culturile relăstărite;

~:~~~~~e : c~~~:ri::fr~~al:.dePărtat de pe teren producţia din rândurile

Se declaseză.Ja categoria biolpgică' corespunzătoare culturile ce nu se
incadrează in indicii;;ps calitate prevăzutide STAS (Anexa 2).

Se resping.de Iă recunoaştere culturile care:
- nu corespund indicilor prevăzuti pentru ultima categorie biolpgică din STAS
(Anexa 2); ;

- nu s-a respectat o rotatie de minimum 4 ani (3 ani liber de cartof);
- prezintă atac, de Synchitryum endobioticum (râie neagră), Globodera

_Jostochiensis, Corynebacterium sepedonicum;
- starea de dezvoltare şi intreţinerea culturilor este necorespunzătoare.

in anexa 3 se prezintă lista de incadrare a soiurilor in clase de degenerare. iar
in anexa 4 se prezintă situatia calităţii cartofului pentru sământa in functie de "zonele
inchise",

Ing. Felicia Mitroi
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DISTANŢE MINIME DE IZOLAR.E AneXill

INDICI DE CALITATE BIOLOGICĂŞIFITOSANITARĂ A MATERIALULUI Anexa 2
DE SĂMÂN'[Ă, PENTRU CE~T'FlQAREtN CĂMPŞIPRECULTURĂ

Soiuri din
e1a_I,1I
fiIII de de- '
generare Ia:~

BSE
SE
E

1,

la

lipiii' ,

0,20
0,40
1,00
8,00

lipsi
0,$0
1,$0
3,00
nu lIlI

normeaz6

lipsi
0,$0
0,$0'" ;

0,50
0,$0

2,00
5,00
nu lIlI

normează

O'~i'
1,80
4,00
7,00
nu ..
normallZi

1,00
2,00
4,00

',00
nil ..
nOrmaazi

SoIuri din
ela_IV
de lIegeno
rare la:'

BSE
SE
E
1,

lipsă

0,30

0,80
1,$0

8,00

lipsă

0,80

2,00

MO

nu ..
normaază

UJllIi
0,50
0,50

0,50

0,$0

1,00 '
2,00
4,00, ,,'
nu._
normaazi
nu ..

normează

1,$0 ,~:oo
3,00 4,00
8,00 8,00
nu.. nu ..
normează normaază

;~·nu·";' nu ..

normează normează



CARTOFUL 'iN ROMÂNIA

OBSERVATII:.~Ii~:~~~:Ş~~:~:Cs~~I~~r:u~~~ireafr.un~elor şi mpzaicurile care QUc laJncretlrea

.~, -2) Viroze uşoare: mozaicurile. care nu modifică aparatul foliar şi talia. În
precultură 1 °i~ atacviroze uşoare este -egal 'cu 0.5 "10 viroze· grave.
3) Lista de incadrare a sQiurilor .ln clasele dedl;lQenerare pentru soiurile
omologate şi introduse in c~ltură este stabilită de institutul de profil.

> •.. ...•. ••• ...> . ..>. .. .•.• Anexa 3
·lisTÂ.oeÎNCADRARE A SQiURIlQR .ÎN CLASE DE DEGENERARE VIROTlcĂ

Clasele 1.11. şi III de degenerare
.J. AcIrEltta
2. Manuela
3.Sante
4: Gloria':·

10.Fresco*
11.Timate*

.12.Anosta

* Soiuri. incadrate provizoriu in. clasele respective ele
dege~f)rare du~ 'catalogul olandez - nefiirid testate de
institutul nostru..
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Anexa 4
SITUAŢIA

ÎncaCir'arii În STA$,'a cartofulul pentru sămânţă

Î.n funcţie 'tle zQnE!le Închise

NEAMŢ

2,3

.42,8
11,2

14••.

o
o

43,5

,27

2,7
17,0: 1l8' ';.,

288,0 9,2 ..
27 30,0'

335,7 7f4"



cA.RtiJFUL IN ROMÂNIA

CRITERII ..DE~b~~~,,=tf:AŞ()IUBIL()R OE.CARTOF.~ ..
CARE SATISFAC PRETENŢIILEiCULTIVATORILOR
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Cunoaştereâ.poslt)Îlitătl6rdellajOrificareăprodi.l!:;ţiej,~a .cel', mai' bun.-pret
constituie un criteriu important pentru ca productia să fie valorificată cu maximum de
prgtiţ.Dac:ă ill,?ona,q~'94Itură~!.Jl1tpenefic:iljlJii "pi:)ntru sământă ••şÎ'.zona .qorespLlnde
prgg4c:i:)riiC:l:lrt()fulubd~ sământă. dl:)p§ebit d(il,u,tile sunt illfPrrna.tiill:),privil'ldcategoria
biologică care poate fi produsă şi' solicitată decultivatprj,\ ŞOjLllpe';car(il'!iprElferă,
fractiiledesământă pe care le dore§c:;ca.şiperiPflc:iadeliYf~r~~il5.':J,nQtl~de toate
aceste informatii se face şi aprovizionarea cu categoria biologică şi tehniCă necesară

satisfacerii pretentiilor cumpărătorilor.

DaCă zona este favorabilă producerii cartofului extra.timpuriu şi timpuriu pentru
piata internă sau extemă. cultivarea soiurilor cu dinamiCă foarte timpurie,qe formare
şiacumulari:)aproquctiei (~Iori$,. flescp, ()sţa.ra, CJp!I1;Rene)este un criteriu esential
ca şi incoltirea tuberculilor in spatii.cpre§punzătoar~;.(§e.(e.;solarii, etc.).

Prezenta beneficiarilor care utilizează cartofu! pentru cips sau cartof pai (Mc
Donalds) presupune orientarea spre soiuri pretabile pentru prelucrare industrială şi

spre solutii corespunzătoare de păstrare. pentru evitarea fonnăriizahărului raducător

din pulpa tuberculitor. CompaniilespecializateirLProduceraa cipsului solicită soiuri cu
forma rotundă. in timp ce pentru cartof pai se cer soillrile cu tubercul lung-oval.

Suprafa1adestinată .4nui !i!}lJmÎţ soi, SCQP de C41tl.lră. trebuie să fie foarte bine
corelată cu studiul pietii şi fortei de muncă. privind valorificarea integrală.a productiei.
Deosebit de utile sunt info~matiile staJistice pe care FCCR le poate furniza membrilor
acestei organizatii.

.::>

Ţinâl'ld seama de aceste câteva criterii df:l'lill!:lgereac~ll.Ii mai potivit soi testat
prin reteauaCSIOS şi informând~-,,~Ia ICPC BrlilşOVprivil'ldtehnologia specifică, pe
baza tuturor informatiilor care satisfa~, rezolvar~~geri!1t~for so.iului cu conditiile peqo
climatic~şi a beneficiarilor cu producătorii de cartof, aveti garantia că deciziile
manageriale luate vor conduce la obtinerea unor rez4lţ/:ltefil"ll'l,nc:ililredepsebit de
profitabile la acestă cultură. ,.



CARTOFUL iN ROMÂNIA.

RQCLAS ;-UN.NOUS()I.R()MÂNESC DE CARTOF

. "Îo anul 1994, a fost omologat noul ,aoi. rOmânesc de cartof ROCLAS, obtinut la
ICPC Braşov de căt~ ing. Ct:liru Sorin Claudiem. pfin t:libridare sexuată urmată de

selectie clonală individuală.'.
. Forme parentale: HB-8 x GRANDIFOLIA .

Caractere morfologice
Rădăcina:

-relativ răsfirată, de culoare alb-cenuşie;

. -talie mijlocie. semierectă, intemodii relativ s.~urte de culoare

verde cu pigmentare uşoară;

Tufa:
-medi~dElzvoltată; mijlociu de bogată in frunze. cu Aumăr mediu

"'(.mijlocie. semicompactă, cufoliole·de Iătimemijlocie.de culoare
. :~~ verde intens; .

Inflorescenta:
:,. ~'cimă simplă, peduncul dezvoltat. corola de culoare roşu-violacee;

Sământa b6tanică:

1;, -rotund-ovalli, plată•.decl.J1oaf9 alb-cenuşiu;

Tuberculul:
-forma: ovală

-coaja: gal~ă
-pulpa: galbenă .
-oct:lii: superficiali

.C::aracterefiZiologice
Perioada de vegetatie:

-soi timpuriu - semitimpuriu. cu o medie de 82 zile (limite 78-90
zile).

Rezistenta la boli:
- rezistent la răia neagră biotipul 1, relativ rezistent la mană pe pe
frunze şLrezistent la mană petuberculi;
- rezistenţă moderată la virusul ya şi rezistenţă ridicată la virusul
răsucirii frunzelor (VRFC).
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Valoarea culinară:

• -clasa B, cu gust bun, nu se' sfărâmă la 'fierbere, continut in
amidon 16-18 %. pretabilla fabricareaC:ipsului.

Productia:
-capacitate bună de productie, in medie'2S;Stlhâ: ''',.

Recomanări:

-se poate cultiva ·intoate z6neleifavorăbile culturii cartofului
pentru consum de vară-toamnă.

Ing. S. Clliru

CATl;llYNA . UN NOU SOLROMÂNI;$(:, DE CARTOF "

in anul 1994, a fost omologat noul soi românesc de cartof CATELLYNA, obtinut
la SCPCM,ierCl./rea Ciuc, de către ing. Galfi N51lldqr. oiJ:lrnaterialul initial creat de
regretat
ul dr., ing. Catelly Titus. Metoda de ameliorare folosită: hibridarea,sexuată, urmată de
selectie clemală individuală:' .. '" ',.,.,

. Forme parentâ1e: HB 155 x~u..S6"1.32,36.

Caractere mOl'fologice
Rădăcina:

-compactă,. de culoare alb-cenuşie.

-semiinaItă. semierectă. cu intemodii de lungime mijlocie. de
culoare verde-intens;"hâpigmentatâ. '

-bine dezvoltată. mijlociu de bogată in frunze, cu ul'llîtirrial'
mijlociu de tulpini.

-mijlocie, nesegmentată, cu foliole de'Iătima mÎjlocis'(je9uloare
verde-intens. ;'.'

Inflorescenta:
-cimă simplă, pedunculul floral de mărime mijlocie.c:orola de
'culoare'albă.
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Sfărâmi uşor la fierbere,

CARTOFUL·1N ROMÂNIA.

Tuberculul:
-forma: rotundă

'.•. -coaja: g~lbenă

-pulpa: galbenă

-ochii: semiadânci
Caractere fiziologice ;',
Perioada de vegetatie:

- 85-95 zole, soi semitimpuriu,,' n"·C""'.

Rezistenţă la boli:
- rezistent la râia neagră;

- mijlociu de sensibil la mana pe frunze, mijlociu rezistent pe
tubercul;
- relativ rezistent la virusul Y şi la virusul răsucirii frunzelpr
(VRFC).

Valoarea culinară:

, -tipul B/C de folosinţă,

ţinut in amidon 18,0

'citate bună, da producţie;'cupi'insălntre 26-32 Uha. '

a reComandat pentru cultivare:in toate zofil:l16:'favorbÎle '
, cartofului pentru consum de toamnă-iarnă, industrializare, putând'

fi.folo~it şi la furajaraa animalelor. [','.,:,

Ing. N: Galfi

TE'O •UN NOU SOI ROMÂNESC DE CARTOF'

in anul 1994, a fost omol99litnol.lls()irom~!'lesQde cartofTEO, obţinut la ICPC
Braşov, de către ing. Bianu Teodor, prin hibridare sexuată, urmată da selecţieclonală

individYIlIă., .'
'Forme.pârentale: 'Desirea x Schwalbe

Caracte,re. morfologice
Rădăcina:

-compac:tă, da culoare alb-cenuşie.

-talie inaltă, arectă, cu internodii deculoarevarda, nepigmetată.
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Tufa:
-mediu dezvoltată, bogată În frunze, cu un număr mic de tulpini.

-mijlocie, semicompactă. cu foliole de Iătime mijlocie de culoare
verde Închis.

;'iOtlorescenta: ,,' ,

, '-cimă simplă; pedunculul floral,mijloci,u_dezY~ltat, corola de,
culoare roz-violaceu.

Sământa botanică:

" -rotundă. plată. <;le puloare ~1b-cOOuşie,'
TLiberculul:

-forma: ovală

-coaja: roşie

~pul~:. galbenă

'," ._~~chji: 'lil(;lmiadânci
. o,': ~::_..

earaetere fIZiologice ,
Perioada de vegetatie: '
'-soi SEHnitimpuriu ~ semitârziu. cu o medie·de ,106 zUe (limite

104-112 zile)
en'ă la bol': ' . "o

. -rezisţen! la râia lJeagră biotip,ul t .' ' '_' ,', ,
.- m,ijlociu de sensibil la, mana pe frunze şi tubercul;
- rezistentă bună la vin-isul yo şi rezistentă moderată la virusul
răsucirii frunzeIO~(VRFC).

Valoarea culinară: _,"'"
-tipul NB.. c", ,gust bun. nu se sfăr\~mă I~ fierbere, continut' in
amidon 12~16 0/0.' '" . ' ,"

Productia:
" -capacitate bună ,c;1e proc;1uctie, in, rneQie,28..tlha.

1 Râc~mandări: " '.,' , "'. ," . " , ',,'

, -este inQieafă'cu'ltivarea în toate, zonele favorabile cartofului
pentruconsumul de toa,mnă-iamă.'

Ing. S. Chiru
.~ ....:; .
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•
PAGUBELE PRODUSE DE BURUIENI CULTURILOR DE CARTOF

Pagubele cantitative produse de buruieni culturilor de cartof sun~fo~rteridicate
comparativ cu alte plante de cultUră.. Det~rminările .făc~t~. insolelenetratate,
nelucrate, au arătat că acestea sunt cuprinse intre 42"72 'oio;Pe unele suprafeţe

infestate puternic cu' buruieni perene, foarte <grelJ de" &>rn6ătut, c.~m ar. fi pirul
(Agropyron repens L.) cultura cartofului poate fi compromisălFată'depotehtialul de
productie al soiurilor actualedecartofdil1cultură, pierderile de productie eXPrimate
cantitativ, pot ajunge până la 10-20Uha."

o ierarhizare a plantelor de cultură in functie de punerea lor in concurentăfată

de buruieni, situează planta de cartof pe locul şase după trifoliene, sfecla de zahăr,

porumb, soia şi fasole, făcând parte astfel din grupa plantetor sensibile la buruieni.
Acest lucru se explică prin insăşi biologia plantei de cartof, comparativ cu cea a
buruienilor. Se cunoaşte rapacitatea deosebită a buruienilorÎn lupta lor pentru hrană.

apă şi lumină. Planta de cartof poate face fată acestei concurente numai după
incheierea rândurilor de planteşiaeoperireâspatiuluÎdintre biloane. Dar in intervalul

. de timp dela plantat şi până la răsărirea cartofului, solale se iniburuienează cu specii
de buruieni efemere, cele care iemează sub formă vegetativă, cele cu germinatie
târzie de primăvară, cât mai ales cu buruieni perene. De asemenea, după inceperea
maturării cartofului şi uscareafrunielor, buruienile cu germinatie târzie ocupă spatiile
libere care apar in teren; prOducâhdin\ouruieriiirea târzie. . .

Soiurile care au o taliemaiinaltăşiunsistemfoliar.maibog~i. caPabil să
umbreaScă o suprafiltă de teren un timp mai indelungat, reuşesc să concureze mai
bine cu buruienile. ....

În afl:iră de<Pierclârile>CIe.producti~,bUrtiie~ne· prddJc··şi··altePti~~~ ..i~directe
cartofului. şi anume: favorizează p~irea t~~r~~liIor şi formareaum:iFnumăr mai mic
detuberculi cudimEinsiuni'mai reduse,impunlucrărialesolul~i~ând acestea nu sunt
necesare, determină cheltuieli suplimentare de energie şi utilaje pentru recoltare şi

conditionare.

Consumul ridicat de energie se inregistrează mai ales in solele infestate cu
buruieni perene şi cele cu germinaţie târzie, care fac dificilă recoltarea.
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,~uJ pomerciâlaltuOOrculiloreste depreciat de bvruie.nile din cartof.; Rizomii
de pir ,care·străbattubârculiide'cartoffac ca aceştia să .nu· mai poată fi folositi de
consumatori.

Ţinândseama,depierderile mari, atât~,cantitatjve cât şi calitative. prpdusede
buruieni culturii de cartof, cât şi a faptului că planta de cartof prin spec:ificuleieste
putemic concurată de acestea. rolul de cartof in culturilor

PAGUBELE PRODUSEDE'G4NDACUL.DIN COLORADO(Leptlllotarsa
decemllneata Say) Î~ CULTURA CARTOfULUI

:i , . Gângacul din.. (;e>lprl,icigeşte un dăunător ~riculos al c:tJlturiic;k:)pilrlClf. Il,irg
- răspândit in tara noastră.

CaractElrul săl.I'dălJI1ătorconstăio···(Iistrugereafoliajullli··plal'lteiceea ce conduce
la o asimila\iElaefElctl.loasă >ceal'e 'repel'cursiuneâsllpra fOI1llăfU tuberculilor. a
numărului şimărimiFacestors,

Pierderile de pr()cll.lcţie sl.lntcuatâtmâJrnaricu câtat8cul se produce in faza
critică de crestere a plantelor. considerată a fi ~rioada de formare a stolonilor şi a
tubârculilor·.Aceasta inseamnă'Că daunele variază in functie destadiufdE!iVoltării

plantei. in mornentul atacului dăunătorului.

Tufele de eartofi,cu lujeri bine dezvoltati,suferămai putin chiar dacă sunt
atacate de un număr mairiO,icatdelaive.AŞaSâ eXplicăfaptlllCăsoiuriie târziisunt
mai afectate decât cele timpurii, ~ntru Că acestea din urmă au un aparat vegetativ
.(folil.ij)iJTlu!t·.m~i;dezvoltat··.i"'jmpmentul·•.apari1iei <;!ăljnătqfu,!ţ1i.

; ..•••..•••....••. Distr.ugElr~ foli~j!Jluişiin firlalpier<;!erile d~prodL!ctiesuntprovocate in s~cial

de.•stadiullarVaral.d1iunătoruhJi(L1"ţ4).i.l.irin ţadrul acestuia larvelestadiulul·lll.··sunt
cele mai' dăunătoare, consumând 85 % din totalul foliajului consumat ~.toată

"'perioada,ştagiulu ilarvar. Gândaciicareapar-in primâvară,adultihibernanti. consumă
mult maiputin (tOOgândaci consumă 0.5 kg frunzein<10zile), aceasta. insă. nu

"jnsea,mnăc~ nuneintereseazăiQf;)~sitatea lor .insolâcucartofi, ~ntnJ că de nU.I'Jlărul

acestora sau de Elficacitatea tratamentului de combatere a lor depinde df;lrlsitl';lteamai
.' .micăsal,lm~i'mare;a:larv.elor.dălInătotuIUiinprima generatie care de fapt d.lminuează

qel ~tiim~ltpro~ctia d~tu~!CUli.· . '. '.' _. .
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Prin.neapliga.r~a.tri:\.tamel1telordeComOi:\.t/3reQ~lJnătqrt.llpoate COlTlprom ite total
cultura, jar pril1l1erealizarEli:!.' momentullJi optirn Qe.aplicare a mijloacelor de conţr@1

poateprovoea>daunede 24-43 %.
Spre ştiin1a cultivatorilor de cartof redăm un tabel cu eventualele pierderi

prQVQcate de·principaUic1ăuoăţQriaiga.rtofului;(duJ)j.,ŞchWi:\.rtzşi..l{lass/3n, '1981) in
câmpuritrata.tl:lşinetratate .•• ·

2. Afide

.3. NemaiOd~i comun
(Dythilenchus sp.)

.4. Viermi sârmă

{ •...........,

.AteOSlemim'asupra:axecutăril tratameotului pentru adulti
hibernanti la o densitate de 1 gândacl4-5 plante şi aplicării

. tratamentului pentru generatia l-a, imediat după ec~area

primelor larve pentru incadrarea in timpul optim.

• Ing..Maria En$ .

. f) !~,

PAGUBELE·PRODUSE DE MANA CARTOFULUI

Mana este una dintre cele maivechişLpericuloaseboliale.cartofului;.dar

totodată.·.·şi·cea;.~i.răspândită .• ·Boalâ,distrl.lge.il'lcâIl'lP.•fOliajuF··plal'lt!,!lbrşi ..produce
putrezirea'tubercuIiIOi',rnai'ales ••după .recoltare şi in·.timpuldepozităriij,cauzâl'ldrastfel

pagube
În,anii,favorabiliataculuide mană pierderile<pot fi catasttofale,depăşlncf.60

80 0/0 din productie..Pierderile/sunt cu atât mai mari cu cât.QoSla' se instalează mai
devreme Şir are· o evolulie .• mairapidă,in,condi1ii.climaticefavorabile/şi'!inlipsa

'. tratamentalor ,·chimice.
..• Mana.cartofuluieşteprodu să, dec,ciupercă .(Phytophthorainfestans);:cace se

transmite de la un an la altul prin tuberculi infactati (bolnavi) folosqi:la:plamtare,;iarin
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timpul vegetatiei prin' sporii răspânditi de la plantele bolnave."in conditii prielnice de
climă, numai QntutiGrci.l1 bolnav din 100 plantati este suficient să formeze un focar
care să declanşeze epidem ia pe o zonă de 80-100 ha.' .. ,.' '.

Sporii clupercii se răspândescprin vânt ş(~urer\tide aer sau prin' picăturile de
apă. Viteza lor de răspândire este de peste 11 km/h. Sunt swiciente numai căteva,

plante bolnave, într-o cultură netratată, ca boala să se răspândească pe zona întregii
comune' sau' pe' un areal mai mare. Sporii după ce ajung pe frun~e sau Iă~t!iri!

germinează În picăturile de apă de pe ele şi pătrund Întesuturi. Dacăcq.nditiiiede
temperatură şi urtliditate sunt favorabile, frunzele şi Întreaga plantă se usucă complet
În 2-3 zile. Focarele;se răspândesc şi se măresc cu o rapiditate .uimitoare, 'dela'o'zi
la alta, distrugând Întreaga cultură şi productie. Cei care riu cunosc'aceste cuze, mai,
ales dacă boala se instalează spre sfârşitul perioadei de vegetatie. cred că plantele'
au ajuns la maturitate sau cultura s-a usca:F din ciluza' secetei. ..' .. ."

Mana apare cel mal freCvent sprt{'sfârşitui lunii iunie - Începutul'lunii Iulie
(uneori mai devreme), dacă există o sursă de infectie şi pe o perioadă de câteva zile.
vremea este Înnorată, cu umiditate mai ridicată (pe frunze apar picături de apă), iar
temperatura medie zilnică este de 18-21°C. Creşterea optimă a ciupercii 1n interiorul
tesuturilor plantei de cartof este favorizată de temperaturi în jur de 22°C. Zilele calde,
care alternează cu nopti mai reci şi mai umede (ploioase), favorizează aparitia şi

evoluţia bolii, iar temperaturile ridicate şi seceta, stagnează evolutia ei. .,.'.
Mana apare mai intâi pe frunze de la baza plantei, apoi trece treptat pe cele

superioare, iar În final pe tulpină şi pe tuberculi. Din acest motiv, când apare vizibil pe
frunzele din etajele superioare, ooala este deja de mult prezentă În cultură, iar
tratamentele care urmează din acest moment vor'avea un efect redus, eventual'Pof
Încetini sau stagna evolutia bOlii.

::. Pe frunze, simptomele apar de la vârful ş1 rnarginilelor, prima dată ca pete mici
gălbui, fără contur bine delimitat, apoi' evoluează' repede şi in scurt timp În centrul
fiecărei pete.ss;distlnge o porţiune brun-negricioasă (care se usucă), Înconjurată de
o aureolă galbenă sau verde-deschis; cu marginea difuză care delimitează partea.
uscată decea'sănătoasă:Jn drePtul petetor, pe dosul fOliolelor, pe vi'~meumedă,
apare un puf alb foarte fin. Pe vreme caldă şi uscată putul poate să lipsească, iar
petele nu se mai extind. Dacă boala evoluează, frunzele se brunifică, se usucă şi În
câteva'zile.· atârnă p& plantele dâ·asemenea '-Uscate.

'; ;.Pe,tub'erclili;,rooala se ltlăi1ifestă prin pete' de diferite mărimi, "Cle culoare
cel'luşiu-plumburie,cu forme neregulate;'izolate sau confluenfa, uneori putiJ;adâncite..
În sectiune, sub pete, pulpa este putrezită, are culoare brun-roşcată cu nuante maronii
şi textura fibroasă sau granuloasă. Între zona putrezită şi cea sănătoasă nu există o
linie clară de delimitare, acest simptom este unul din principalele care deosebelite

..~''f_~
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mana de alte tipuri de boli care produc fenomene de putrezire la tui:?er.culi. Fără

suprainfec(iiqu alţe bacterii de putrezire, putregaiul produs de mană rămâne dla tip
uscat ŞI tuberculii se mumifică. .

În timpul depozitării, tuberculii bolnavi pot contamin.a pe cei sănătoşi cu care
v'in"incontact, crescând astfel mult pierderile. Tuberculii bolna:vi auputerş.slabăde
incOlţire şi formează plante d~bile, cu capacitate redusă de productie inanulurm?tor.
. . . Soiurile timpurii, in gene~al, ~unt mai puţin rezistente la mană decât cele târzii.

Soiuri rezistente deocamdată nu există in cultUră. .
Mana se poate p~eveni şi combate ~ur:nai prin măsuri complexe, prompte şi

eficiente, dintre care Principale sunt: cultivarea de ~oiuri mai rezistente,.-al'!-"plasarea
corectă a' culturii şi ~ practicarea unui asolament' de 3·4 ani. sortar~. a,tentă a
materialuluicle plant~t. fertilizarea corectă şi densitate de plantaremai,' redusă.
realizarea unui bilon mare şi combatere 'chimică efic;:ientă la avertizare. Combaterea
chimică ·nu poate fj înlocuită însă CU alte măsuri tehnologice. '.h

REGIMUL DE IR'IGARE 1.A CARTOF .'

Cartoful este o cultJlră foarte pretşnlioasă fată de umiditatea solului,"Cerând o
aprovizionare mode(a,tă dar continuă şi uniformă cu apă .. Din acest motiv in toate
zonele de cultură. u'nde.nivell.ll şi repartizarea precipitatiilornu coreşpunde consumului
de ~pă ~ culi~rii, aceasta devine principalul factor C$ limitează productia. Astfel,
productiile realizate în con~iţii de,irigare corectă sunt,în general, cu cel putin2Q-40 %
mi;li .mari decât cele o~tin.ut~Ja neirigat, în zonele traditionale culturii. De altfel,este
bin~cU~;9,~cut.că~~t(ua obtine productii ridicate şi constante. cartoful este o cultură
irigată ŞI in tăril~ din ,vestul şi nord·vestul Europei (Anglia. Franta. Olanda, Germania,
etc.). tărf cuclimllt umed de tip oceanic. iar in zonele aricle nici nu se. poate cultiva
fără iri~are.

Pe baza unui studiu indelul'lglikreferitprlaconsumulde apăKalioartofului,s-a

stabilit_geficitulid~apă_care;serealizeşză-_·inprincipalelezoneclimatice·••de--cultură din
târ~ n.Qaştră .••• in •tlitJeluld~rnaidos -.şe. prezintă valorile -medii ale deficituIUi<de.apă;

.numărul de.udărin~şlire şi nPfOl~!e,qeudare.



Valorile inferioare ale deficitului şi numărului da udări sunt pentru anii mai umezi.
şi pentru soiurile timpurii şi samitimpurii (cu perioada de vegetatie mai scurtă), iar
limitele superioare a acestor valori sunt valabile pentru anii mai secetoşi şi in cazul
soiurilor semitârzii şi târzii (cu ~ri()ada:devegetatie mai lungă). Normele de udare,
in general la cartof, sutit mai reduse decât cele recomadate la alte culturi agricole,
deoarece cartoful necesită udări mai cjese (Ia intervale mai scurte) şi cu norme mai
mici d~ udare, ''pentru 'a evita excesul'de apă şi pentru a asigura o umiditate
Permanentă in sol. Aceste norme, 111$11, sunt ceva mai mari in zonele arida (450~5cio

iTiclha) 'din cauza consumului mai intens de apă şi mai mici (350-400 mciha) in zonele
mai umede, unc!e atât consumul de apă cât şi temperaturiie s!Jnt inai reduse, dar
creşte şi probabilitatea realizării unor precipitatii in perioada aplicării udărilor.

. Repartizarea udărilor se face diferentiat pe luni; in functie de intensitatea
consumului de apă:"deficitul de umiditate din 'sol şi cerintele cartoful~i. Orientativ,
repartizarea pe luni a udărilor se va face după cum untlează:'... . . . ',', . . ..~ .~. . ,",......... .' ',' .. . ." .. ' . .,.' . .' " .

JUNI~".

IULIE

S.FP'TEMBRJ~:
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Desigur, numărul total şi repartizarea udărilor in fiecare zonă pote să varieze
destul de mult" in functie de conditiile anului. În principiu trebuie retinut insă;'că1n

perioa~le secetoase, udările se vor âplica~l8:întervale de 6-10 zile in perioada de
consum de apă, in timpul formării şi cr'eşterii tuberculilor şi a productiei (iunie-
augus umiditatea solului sc~de la plafonul minim de 65·70 % din intervalul

,umiditătii active, pe adâncimea de 4O-60cm insol.,
Repartizarea apei trebuie să se facă 'uniform pe toată suprafatacu-li~~ii,Jără

zone neudate sau cu exces de apă. Din 'acest motiv recomandăm'cametodă da
udare, aspersiune~_:,De asemenea, trebuie evitat ca in ţimpul udării să Se erodeze

bilonul.

DINAMICA DE ACUMULARE A PRODUCŢIEI lA CARTOF'
,,~::\... : ~" .

');'Dinamica de acumulare a productiei,'in timp şi cantitativ, este in relatie cu
formarea suprafetei foliare şi eficienta procesulu] de 'fotosinteză.' Datorită acestor
relatii, productia de cartof 'depinde'În mare măsură de suprlif~ta foliară realizată şi
durata ei de activitate fotosintetică." ",~; " ". ,,);: '

,'Acumularea productiei incepe numai duPă initierea tuo~r~ulilor,c~ are loci la
cea. 60 zile după plantare, când planta de cartof şi-a format o suprafatălb'liară de cel

puţin 3Qt}'4oo cm2, moment care fenologic&incide cu faza dl;l inbobocit s~uinceputul
infloririi. Din acest moment practic suprafatii'foliară nu :mai creşte, deci produsul
asimilatiei nu mai este consumat 'pentn.icreştere~ ~~etativă şi acesta este depozitat
in tuberculi sub formă de ·substante de rezervă".

La inceput, timp de cea. două săptămâni, acum!JJa~!'la productiei este mai lent4.
(50-206 k zi), produ:~tilicresc~nd numai pe seama creşteiii nl:lmărului de tuberculi.
În rioaQâse sfabileşte practic num;}rul final 'uberculi la cuib. Din acest
m.planta de cartOf a ajuns la de~ortarea' ă,':respectivla suprafat~
foliară maximă pe care plantele o pot realiza in conditiile date, incepe acumularea
intensă a productiei. Începând cu acestă fază creşterea producţiei se realizează pe
~eama creşterii tuberculilor. '

Cea mai intensă acumulare a productiei se realizează la un index faliar de 2-3,

res~tiv la 2-Ş m2 de suprafată foliară la t m2"deteren plantat. O supraMk,t61iară
prea mare (index foliar peste 4) nu este favorabilă deoarece frunzele 'se'umbreSc;
reciproc şi scade intensitatea fotosintezei. Acest" fenomen apare cei mai des"la
realizarea unei densităţi prea mari de plantare sau la fertilizarea cu doze exagerate
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Toti cultivatoriidecartof, pentru 'a .realizaprOduetiirjdicateşi rentabile, când
al§9 ŞQiul pe<.care doresc' să~1 cultive, trebuie să cunoscă>o serie de aspecte legate'
de lungimea peiioadei devegetatie,.dinamlcă de acumulare,capacitata de prOductie
asoiului,<.>respeetivconditiîleclimatice.ale zonei.şi cele 'de .cultură 'pe .carele pot
asigura prin tehnologie.

Dr. ing. S. lanoşi .'

EXPI.:OATAREA>RAŢIONAL.ĂAMAŞINII.:OR FOI.:OSITE'lN
COMBATEREABOLILOR'ŞiDAUNATORIL..OR LA CARTOF

Reuşita culturii cartofului in mare măsură de eficacitatea tratamentelor
care se aplică. . , .

"Termenul scurt in care trebuie terminată lucrarea, numărul mare de tratamente,'
numărul mic de zile bune de lucru pentru efectuarea tratamentelor in decursulunej
decade, implicli o cât mai bunii orQSnizare a muncii, o perfectă corelar'ein~~e utilajele
pehtru transport soluţie şi agr§9atele folosite la combatere. .' .

Maşinile cele mai frecvent folosite in prezent la' combaterea bOlilor şi

dăunătOriiorsunt: maşina de stropit şi prăfuit MPSP~3x300 şi maşina de stropit şi
prăfuit MC-500. . -
,.c,.: Printre cele mai 'importante' măsuri care trebuiesc luate' pentru organizarea
luc(ărilor şi exploatarea ratibnalll a maşinilor, amintim: . .

• asigurarea unui numar suficient de maşini de stropit şi prăfuit in functie de
suprafataculUvată; :.>.,

• asigurarea conditiilor pentru intretinerea tehnică şi repararea maşinilor;

• asigurarea conditiilor de alimentare a maşinilor intr-un timp cât mai scurt;
: • asigurarea tuturor măsurllor pentru protectia muncii; ., . . .

• asigurarea unui regim de lucru cOrespunzător şi a tuturor reglajEllor specifice.
Determinante penti'itcalitatea lucrării sunt aspectele legate de efectuarea

corectă a f§9lajelor şi asigurarea unui r§9im optim de 'lucru a agr§9atului.
", Întrucât, la cartof, se folosesc indeosebi stropiriie, În cele ce urmei:\Ză nu ne

vem referi la prăfuiri.

Maşinl1 pr§9ătită pentru lucru, din' punct de vedere al integritătii, al montărH
corecte pe tractor şia asigurării corespulizâfoiuâ a tuturor imblnărilor,compQrtă un
număr mic de reglaj~ dar deosebit de importante pentru' corecta funcţionare in
exploatare.
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Reglarea debitului de lichid se execută in funetie de norma.de lichid la hectar,
Iătimea <le lucry şi vitez~ de deplasare a agregatului.

Praqtic, reglajul debitului de lichid se face prin modificarea sectiunii de trecere
a Iichidului spre rampe sau cu ajutorul unui regulator de presiune. Debitul necesar se
corelează in functie de norma de lichid N, in Vha, Iălimea de lucrl1,B.; În m şi viteza
de deplasare V, În km/oră, cu următoarea relatie:'

" I Q= NX:;/V 'CllroinJI

Valoarea CE;lrElrezultă din calcul. pentru debitul necesar reprezintă .debitul prin
toate capetele de pulverizare ale maşinii. Debitul printr-o singură duză se află

impărtind acestă valoare la numărul capetelor de pulverizare.
Este necesar ca maşina să realizeze norma de lichid prescrisă, cu abatere de

numai ±5 %, motiv pentru care, in afară de reglarea precisă a sectiunii de trecere (de
la robinetul de reglaj) sau a presiunii de ISucru se va determina şi viteza efectivă de
lucru a agregatului. in conditiile date.

:. ':':J Pentru aceasta, după ce s-a stabilit treapta de viteză maximă cu care se poate
lucra, se delimitează cu două jaloane o distantă de 100 m şi se determină, cu ajutorul

.lJnui cronometru, timpul·in care agregatul parcurge această djş!!3l')t~ in treapta de
v~eză respectivă. '. '"

. Viteza agregatu\ui se 9,ţlă folO$ind relatia:

., .. ';"'~'60
V=., t

It,. '" ...._.. •

in care;. <' :i"

V = viteza de lucru, in kmlh;' . •
,t =timpuL in care agregatul a parcurs distanta de 100 m, in secunde.
Aceste verificări sunt absolut obligatorii, deoarece valorile prezentate in tabele

suntnumai orientative.;, '"
Pentru ca maşina să realizeze precis norma pr.escrisă este necesar să se

,intr09ucă aceste valori in calculul debîtului, iar J!1 timpul lucrului să se respecte cu
sţficţet~JreaPta de viteză şi acceleratia motor~lui folositela·..~~termjnareal.1tezei
efective. ."

Reglarea pozitiei m,şi!li~ pe tractor se fa~,.cu ajutorul dispozitiyului de
ridicarea,ltractoru lui şi tirantu lui central, astfel :Îfil~t caqrul să fie par~lel cu solul şi pe
cât ~Qsibil SăJ1,\J,Jltingă p1anţele, i.Q timpl.\llucrului, iar transmisia .c~rdanică să nu facă

un unghi maimare.de 10~ .
.~ ,. '~., .... :. ,. .... ,.. , •. ' .. .:,. ," :.'.. .... ·.·.I~·
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Reglare~ .dispozitivelor de.bulverizare. La'maşina MPSP~3*300seexecută
tinând cont de faptul că rampele de stropit trebuie să se găsească la odist~ntă de 80
cmfată de plante, iardîspozîtivele de pulverizare trebuie să facă un unghi de 60° cu
planuI vertical.

La maşina MC':SOO inăltimeac:apetel6rde pulverizare fată de media vârfurilor
plantelor trebuie să fie intre 40-45 cm.

Reglarea întinderii curelelor se face 11'1 f~nctie de.mecanismul de intindere,
astfel incât să se evite patinările curelelor ~if!Jne sau intinderea prea puternică a
acestora, care ar conduge la scoate~a lor.din uz inţr:MI'1 ţimp foarte scurt. '"

.La maşin~~PSP-3X300, pentru un~ormizareadebitului pe~~timea de lucru, in
interiorul· racordurilor·semonteazăcâte>opastilă· cu orificiul calibrafavând diametrul
de3 mm.'

Dr. fng A Popescu

DIN EXPERIENTA c;UL;'RVAtORILOR DE 'CARTOF- UCEADE SUS

Ucea de Sus,' localitate situată ia poalele munţilor Făgăraş, intr-o zonă

favorabila cartofului. constituie un model de soluţii ln perfectionarea producţiei agricole
şi modernizarea tehnologiei de cultivare a cartofului in gospodăriilepopulatiei.

Cartoful. reprezentând o sursă importantă de venituri, constituie cultura de bază

pentru producătorii agricoli din Ucea de Sus.
Existenta unei traditii la cultura cartofului şi inţelepciunea gospodăriil~ din

localitate a condus la impărţirea terenului arabil al satului in trei "hotare" (sole mari):
hotarul cu cereale păioase, hotarul cu cartof şi hotarurcu Porumb.

in anul 1993,: lri această localitate, diniriiţiath;a' şi cu sprijinul Federaţiei
Cultivatorilor de Cartof din Rorriâhia'; s~au' organizat trei loturi demonstrative cu soiuri
de cartof, asigurându~se o sămânţă cu valoare biologică ridicată (SE) prOdusă de
Institutul de Cercetare şi Productie a Cartofului Braşov.

Rezultatele bune obtinute pe aceste loturi (prbduetii cuprinse intre 24-36 tlha)
. au convins producătorii agricoli de importaritafolosirii de sămârită e:ertificată,

comparativ cu materialul biologic local.·<'-

in jurul celor trei gospodării. Ia care s-au organizat loturile demonstrative, Florea
Vasile, Fuciu Victoria şi Nan 10ao, producătorii de 'cartofdin Ucea de Sus s-au grupat
in 11 asociatii, din care una cu personalitate juridică (tabel 1) ln Ii~derea procurării

cartofului de sământă şi a pesticidelor, cât şi pentru executarea 10 com~h a lucrărilor
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mecanice. Aceste asociaţii familiale sunt dotate cu un minim de echipament tehnic
(tractoare şi maşini agricole), proprietarii fiind În pricipal administratţ>rii asociatiilor,
existând preotupare. de dota!e În continuare, Îndeosebi.cu echipament tehnic specific
culturii cartofului.

in anul 1994, producătorii de cartof din Ucea de Sus; În cea mai mare parte
membrii ai Federatiei Cultivatorilor de Cartof din România, şi-au procurat din nou de
la Institutul de Cercetare şi Productie a Cartofului Braşov, cantitatea de peste 25 tone
cartof de sământă (categoria biologică SE) din soiurile care s-au comportat cel mai

bine in anul prepedEmt, sporind astfel suprafetele plantate cu material biologic valoros.
De asemf?nea: pân~ În.prEgent, prin intermediul. S.C. "Solanum-Braşov" SRL,
Întreprindere E:lconomică a Federatiei. şi-au procurat 558kg peşticide (193,6 kg
erbicide; 28' 1 insecticide; 336'·'1(9 ·fungicide) .Pentru combaterea buruienilor, a

gândacului dinColorado şi a bolilor, Îndeosebi pentru mana cartofului.
Asocierea producătorilor de cartof din Ucea de Sus a permis astfel organizarea

unui asolament dS' trei ani şi asigurarea unei rotatii corespunzătoare a culturilor

(cereale păioase, cartof şi,porumb)' conditie de bază pentru o agricultură ratională şi

modernă. .. ....
De asemenea, gruparea loturilor individuale de teren arabil În parcele mai mari.

cu respectarea strictă a limitelor proprietătii funciare, facilitează creşterea gradului de
mecanizare a culturilor şi respectiv executarea corespunzătoare a seCventeior de bază

din tehnologia de cultivare a cartofului: plantarea, rebilonarea şi tratamentele
fitosanitare. A~ste lucrări se execută decătreprpprietarii mijloacelor de muncă

respective. pe baza un<>.r,tclrife relativ scăzute şi de către unitatea "Agromec" din
localitate. .. "

GospOdarii dinUc~ de Sus, membri aÎFCCR. care au reuşit să-şi asigure şi
un miriim· de echipament tehnic,· specific culturij-"cartofului, reprezintă adevărate

"exploatatii agriţole pilot" de la care se diflJzeazăe.lementelede progres tehnic in alte
gospodării·din localitate şi zonă: ' .. ' "

Crearea.~sibmtătilor de mecanizare a secventelor tehnologice de~ază În
cultivaiea cartofului (p1antarea; rebilonarea, erbicidarea, ţratamentele fitosai'i,itare şi
recoltarea eartofuluj) În condiliile ·foloSirii unui material hiologic valoros şi a unor
pesticide eficiente, contribuie la creşt~rea 'productivitătii muncii, imbunătătirea calitătii
productiei şi asig~l"area competitivitătiiprodusului, respectiv şporirea veniturilor
obtinute din această cl,lltură.. .. .. .. _.... , .. '. '~.

In. ec. t.Nan .
Directoteconon:lic al F,CC'Â
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Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr.8
Nr. 9
fii;; 10

SA Boldan

. total

Nan Ioan
Ştefan N.
Nicolae ..

Pandrea adrian
Funariu Ion

Volla Alexandru
Ştefan 1. Nicolae

Burs Teofil
Aorea Vasile::

Voile loh ::
Purice NiCOI~,

Bărbat Eugen
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EVENIMENT ŞTIINTIFICINTERNATIONAiiN; DOMENIUL
GENETICn ŞI :A~ELlOR~RII _CA~TOFUl.UI

.~;;.~ : .'În peri()ada2~~27.()Ş.1994~~vut lOc I~ Friesjllg --Wei~enstephen, Ger!llania.
consfătuir~ cercetătorilor din dqm~niul-ge,neticii şi ,ameliorării ca(îofului. .

.. Au participat cercet~tori'şt amelionltori din 17tări el.!~ppeneşi 3 tări ;africap'e şi
asiati'rie, n'iârhori şi rierriembri ai' AsOCiatiei europe'ne a eercetătorilordin dome!1iul
cartofului (E;:APR), grupati in asociati;ae\lropeană Il <:[!"atorilor de soiuri noi
(EUCARPIA). ", ; " . . .. . .. ),;'.

, ;.' Pe parqurs'ul cqnsfătuirii s~a.u prezentat 27 luc;ări ştiintifice referit9~re in
principal la: producşr~ sohirllorÎn Geqnania pentru tiriie cu climat,cald,a!"eliorar~a
cartofuh.ii priri şelectta recurent~, capac"(tatea cornbinăriÎ,gen~rale şi specifice, r~zultate
privind selectia inpr1rpele geneiatii,' influenta mărimii pareelei experimentale..a~upra
~eleciiei 'I~ ca:rtOt,'pr6ckice~ea unordihaploizi tetraplOicfjzati, analize cit.Cllogice la hibri:zlL.
triploizi dintre S. commersonii şi S. phureja, izolarea şi caracterizarea unor secvente
de gene, rezistenta comlexă la nematozi, virusuri şi mană Jn tetraploi:;;i şi dihaploizi,
hlbrizii;~cirnatici caracterizati 'morfologic şi 'molecular. utilizarea hibrizilo~ .somatici În
ameliorare, colorarea cromozomilor pentru stUdiul'i~tragresi~~ilor, fuziu~ea multiplă,
evaluarea in câmp a hib,rizilor somatiCl. in domeniull)aploizilor S-/ilU prezentat lucrări

r~f~ri~~arEl 'Ia 'programu'l producerii dipl~izilor la I.NRA F~nta. utilizarea . lor in
ameiiorarea cartofulu( in ~ermania şi P.Qlpnia. '" ,,,. ' "'12

, De asemenea: au avut 100 două de~bateri privin,dpQSil:lilitătile de cooperare in
< :, ,. :.:< : > :..?: .•:.: ..,..::::.:. :.> :.: :.:.::::: ..:.::.:::: .. :<:.::.:: :..:.. : .. :..~... .: .:>: ..: :: : ....•.

domeniul schimbului de dihaploizi cu rezistentă şi Însuşiri avansate de soi Între diferite
tări cât şi asupra facilitătilor pe care c::;entrul lntemational al Cartofului Uma Peru le
poate of~ri cercetătorilor din EuroPa. cât ş~ ~r:spectiv~ soiurilor produse din sământă
adevărată (TPŞ). F" ,

Delegatia din România (S.Chiru. V. Toader, Nicple~ Chiru, 1. BO;ţeşan) a
participât'cu 'refe'iate' şifintifice ,Ce au fost bine apreciate" ,de ,către, participantii la
consfătuire. . . ., ,,~ ;." " ' ' .",

Ing. V. Toader



CENTRUL NATIONAL PENTRU PERfECTIONAREA
CULTIVATORILOR DE CARTOf (CNPCC)

Centrul National de Perfectionare a Cultivatorilorde Cartof este realizat. in
cadrul cooperării bilaterale tehnica-economice intre Ron1J~nja şiOland~ concretizat in
Proiectul PSO R 91219 prin care Guvernul Olandei a'ăloCat, nerambursatiii, suma de
2,5 milioane Dtl, materializat in dotarea centrulLlf cu echipamente pentru instruirea
teoretică şi practică (set complet'de utilaje pentru producerea, recoltarea;lrahsportul,
sortarea şi ambalarea cartofului, inclusiv un dej:>oZit pentru păstrarea cartofului, unicat
in România). iar Guvernul României a asigurat facllitătile materiale şi profesionale
existente la ICPC Braşov. . .
. .Pentru implementarea acestui proiect, Ministerul Agriculturii; Pescuitului şi

Administrării Mediului din Olanda, a nominalizat Institutul olandez pentru promovarea
soiuriior şi tehnologiilor noi (NIVAA), iar Ministerul Agriculturii şi Alimel1tatiei din
România a nomnalizat Institutul de Cercetare şi Produciie a Cartofului (ICPC) Bra~ov.

Îmbinind experienta valoroasă, rezultatele şi inaltul nivel al cunoştintelor
specialiştilor din cadi'uJICPC, cu dotarea existentă, in cadruJ'CNPCC se realizează
următoarele progt pregătire' şi pertectionarş: . . .

.. pregătire şi perfectionare' in domeniul productiei de cartof pentru fermieri.
'producători particulari şi asociatii;" .

.: p~tire şiperfectionare in domeniulproductieivegetal$' şi animale pentru
fermieri particulari şi asociatii, beneficiind de b8Za.m'ateÎ'iaIăoferită de ICPC
Braşov: ferma de sămânţă pentr(reartof, cereaJe;ferma 00 selectie a tauririelor
şi curcilor, laboratoare de ceroetlue; .'

' .. pregătire ffiănagerială, markeiing;-' e~aluatori de intreprinderi şi active in
dbmeniiJI agricol, informatică şi limbi străine; ..

.. pregătirea absolventilor de 'licee şf uni~ersitătI'agri~ole, inclusiv pentru cei
care nu sunt caiificaiiiri agriciitură, in vederea calificării şi recalificării; ..'

.. perfectionarea profesorilor in vederea obţinerii gradelor didactice pentru
disciplinele: biologie, agricultură, zootehnie, mecanizare; ,

.. specializare şi recalificare a diferitelor categorii de muncitori neincadrati in
. producţie. . " , .. ' .'. . ..' .,
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Pentru instruire, CNPCC dispune pe lângă echipamentele primite din partea
Olandei de săli de instruire, săli de studiu, laboratoare,hotel de 130 locuri,cp.ntină d~

180 locurL Îfltrega activitate din cadrul centruluiie~t~ic()()rd()na.tă decătr~;jCpc
Braşov, in baza ordinului Ministrului Agriculturii şi Alimentatlei nr. 58/1992.

Prin localizarea sa geografică, 2 km nord-vest de Braşov, pe şoseua Braşov

Sibiu, CNPCC oferă conditii ideale pentru studiu.

Ing. B. Popa
Director CNPCC Braşov

. ' ,

'S.C. "soiAlaJM BRAŞoV" S.RL.

:".~ieta~Co1U~ialăIl:F,edel,;a~G~tivatorl1orde Cartofdin
România oferă CU prioritate cultivatorilor de cartof, direct BaU prin

:B.u;;ue1ejudeteJ1~, din depozitul central Eiprk punctelejudeţenede

desfacere pJ;Oprll, baza materialăsoliocitată.
, ..... -':;:;,-

• Deservirepromptă cu : îngrăşăminte chimice, erbicide,

insecto-fungicide, maşjnişiţrlUpamenteagp.eole, piese de schimb
i' • 'idlli.~~şidin.i:n1i>brt. ,/,./ ' , '

. 'J'!,.

• Oferă de asemenea cantitătilesolicitate de cartofpentru sământădin

,"~î'Uri1e şi ca:t.~gorille biologice cultivate in ţară.

"

Braşov, str. Fundăturlinr. 2

068-112623
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QARTOFUL ÎN ROMiiNM

ÎN ATENfIA ~IJLTlVATOBn.oBDE ~ABTOF

Firma DowElanco vine În sprijinul dvs.,
oferindu-vă cele mai eficiente produse
pentruprqt~cţia culturilor de cartof.

.'~ .."

SOl'ftif lOO-lnseCtic;id,inhibitordesintezăachitil'lei,se aplică

când maximum 10 % din ouă au eclozat.
- Preţul unu,i tratam~nt, este de 27.000 lei/ha.

NURELLE D - 'Insecticid de şoc a cărui acţiune 'O completează

exceient pe cea a insecticidului Sonet 100, combătând larvele În toate
vârsteleşi adulţii. ..' . ' ". ": . '" .'

- Preţul unui tratament este de 18.800 lei/ha.

..-- ..... !

GALLANT Super - Erbicid postemergent pentrL!.co!1'baterea pirului
. şi a costreiului. Acesta vă protejează cultura, menţinând-o curată şi

viguroasă, la o doză de 1-1,5 l/ha.
.-, Preţţll tratamentului est~ d~ 95.000 lei/ha.

Pentru orice cantităţIC0rtt~fmi ,acum
S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vilcea, '. .'
tel. 0507 16101-5 int. 1090,1086
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MAKHTESHIMI
A.·. G A< Ni
~'*ţil·."~.·.'

MAKH1ESHIM AGAN

Vă recomandă cele mai economice
tratamente pentru cultura cartofului, cu
produse eficiente, omologate În România:

ERBICIDE pentru monocotiledonate anuale:

- ALANEX 48 CE (alaclor) 4 Vha

pentru dicotiledonate, partial monocotiledonate anuale:

. LlNUREX 50 PU (linuron) 2-8 kg/ha

- PROMETREX 50 PU (prometrin) 4-5 kglha

. TERBUTREX 50 PU (terbutri~) 3-5 kglha

FUNGICIDE pentru mană şi alternarioză :

:' FOlPAN 50 PU, 80 PU (folpet) 0.2% ; 2 kglha

- MERPAN 50 PU (captan) 0.2%. 0.25%

INSECTICIDE pentru gândaculdin Colorado şi afide :

~·PYRINEX 48 ce (clorpiritos) 1.5 Vha

- THIONEX 35 CE (endosulfan) 3 Vha

OFERTA SPECIAlĂDE SEZON!
- PYRINEX 48 CE cu 14525Iei/1 (fără TVA)

Insecticid organofosforic, eficient, cu actiune reziduală foarte bună după

10-14 zile de la tratament.
Aclionează prin contact şi prin ingestie asupra larvelor şi adultilor

gândacului din Colorado.

La 3M'~~.'"HPĂt.1~TIJIT!
La .... I aeldllit.....i ........ POMPE GIU.TIJIT !
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CARTOFUL iN ROMANIA

Fungicidul RIZOLEX
asigurăcreşterea

profituluicultivatorilor de
cartof de sămânţă printr-o'
foarte bună combatere a

rizoctoniozei
(Rhizoctonia solani).

Insecticidele :
SUMITHION
·SUMICIDIN .
SUMICOMBI
SUMI-ALFĂ~

MBOTRIN ,.
Sunt recomandate pentru protecţia

culturilor de cartof, grâu, sfeclă, pomi
fructiferi şi altele împotriva principalilor

Informatii la:, .
. . 5UMITOMO CORPORATION

Complex HoteJBucure~ti

Str. Prelungirea CO!?n1onauţiJor

Telefon 01-3120551; 01-3120552; 01-3120553

Fax ''''''''-';-,",',",
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~
PRODIMEX srl

Str. Toamnei nr. 27, sect. 2
BUCUREŞTI

tel/fax (01)610.44.56

OFERTA

Firma ELIAM PRODlMEX ·SRL, având ca obiect de activitate
producţia, comercializarea şi import-exportul de maşini agricole
din/1n Italia are deosebita plăcere de a vă oferi următoarele

aparate, maşini de stropit 1n viticultură, pomicultură,

legumicultură, alte maşini agricole.

I. Aparate de stropit manuale de tip vermorel:
1.Aparat de stropit MAST: -rezervor cupru, pompă alamă

-capacitate rezervor 16 litri
-preţ : 70

2.Aparat de stropit IDaA: -rezervor plastic, pompă alamă

-capacitate rezervor 20 litri
~preţ : 55

3.Aparat de stropit IDRA: -rezervor plastic, pompă plastic
-capaCitate rezervor 20 litri
-preţ :50

4.Aparat de stropit VEGA 16: -rezervor plastic, pompă plastic
-capacitate ~ezervor 16 litri
-preţ : 40

5.Aparat de stropit VEGA 18: -rezervor plastic, pompă plastic
-capacitate rezervor 18 litri
-preţ : 45

6.Aparat de stropit ELIAN: -rezervor plastic, pompă plastic
-capacitate rezervor 16-18 litri
-preţ : 40

7.Prespray: -capacitate rezervor 1 litru
-preţ: 6
-capacitate rezervor 2 litri
-'preţ : 8

II. Apa~ate de stropit acţionate cu motor:
1.Atomizor AM 180 -dispersie orizontală 12-14 m

-dispersie verticală 11-13 m
-consum de combustibil:
-preţ : 450

2.Aparat de stropit pe cărucior acţionat cu motor CARRIOLA C 100
-capacitate rezervor 100 litri
-preţ: 600

III. Maşini de scos cartofi: -model CPLD -model CPP-BD-130
-pe un rând -pe două rânduri
-preţ : 1500 -preţ: 2500

Pentru alte date tehnice vă rugăm să ne contactaţi la
tel/fax: 01/312.41.09. Vă aşteptăm cu incredere.

Preţurile sunt in dolari USA. Plata se face 1n lei la cursul
zilei. Nu s-a inclus TVA.

DIRECTOR MARKETING,
Ing. Chirea Costică
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