




CARTOFUL iN ROMANIA

CULTURA CARTOFULUI,

NECESITATE ~I POSIBILlT.ATI DE REVIGORARE

Dr.ing. Constantin Draica
Ing.ec. Ion Nan

Cartoful, aliment de baza pentru populatie, a doua paine a omenirii, este

prezent pe piata in cantitati din ce in ce mai mici, dar la preturi mai putin acceptabile
pentru consumatori.

Cauzele acestei situatii sunt multiple, dintre acestea amintim pe cele mai
importante:

+ desfiintarea unitatilor mari producatoare de cartof din zonele inchise, prin
aplicarea Legii fondului funciar, a dereglat temporar sistemul de producere :;;i inmul\ire
a cartofului pentru samanta, resimtindu-se 0 anumita criza in procurarea de samanta
certificata;

+trecerea culturii, in proportie de cca. 94%, la producatorii particulari care, in
mare parte, nu au asigurata baza tehnico-materiala :;;i nici cuno:;;tiinte de specialitate
pentru practicarea unei tehnologii de cultivare corespunzatoare;

+dispersarea suprafetelor cultivate cu cartof, cu parcele de dimensiuni reduse,
cu implicatii nefavorabile asupra organizarii asolamentelor :;;i mecanizarii culturii;

+ materialul de plantat utilizat de catre producatorii individuali, intr-o proportie
insemnata, este degenerat :;;i cu influenta negativa asupra randamentului obtinut pe
suprafetele respective;

+ nivelul ridicat al preturilor la materialele de provenienta industriala
(ingra:;;aminte chimice, erbicide, insecticide, fungicide, mijloace de munca :;;i piese de
schimb, carburanti :;;i lubrifianti etc.) impiedica aplicarea inlegrala a luluror
secventelor din tehnologia de cultivare a cartofului, cu repercursiuni nefavorabile
asupra productiei :;;i calitatii acesteia. De asemenea, aprovizionarea cu ingra:;;aminte,
pesticide etc. a micilor producalori particulari este deficitara din lipsa, la nivelul

localilatilor rurale, a unei infraslructuri comerciale corspunzaloare;
+ blocajul financiar din ultimij ani, respecliv lipsa de mijloace bane:;;li, alalia

distribuilorii de cartof (comercianti), cal :;;i la producalori, \inand seama :;;i de volumul

mare al chelluielilor reclamate de aceasla cultura (4,7 - 6,4 milioane lei/ha) a
ingreunat asigurarea la limp a bazei lehnico-maleriale necesare cullivarii cartofului.
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Reducerea suprafe\elor cultivate cu cartof dupa anul 1989 este un proces

normal in condi\iile'trecerii la economia de pia\a, similar cu tendin\a existenta in \arile
dezvoltate economic, care presupune practicarea unei agriculturi moderne, de mare

randament $i profitabile.
Tinand seama de aceasta situa\ie nefavorabila, atat pentru producatori, cat $i

pentru consumatori, se impune de urgen\a 0 reconsiderare a strategiei cartofului
atat la nivel na\ional, sub aspectul acordarii unei aten\ii sporite din partea Guvernului,

cat $i la nivelul producatorilor.

La nivel nalional se impun urmatoarele masuri:
+ declararea cartofului ca $i "produs de importan\a na\ionala" $i acordarea

tuturor facilita\ilor prevazute in Legea 83/1993 pentru aceasta cultura (aloca\ii, prime

etc.);

+ subven\ionarea producerii $i inmul\irii cartofului pentru saman\a la
producator, in sensul suportarii de la bugetul statului a cheltuielilor suplimentare
aferente lucrarilor specifice cartofului de saman\a $i recuperarii pierderilor de

produqie ca urmare a intreruperii vegetaiiei, la avertizarea zborului maxim al afidelor,

in cazul unitaiilor specializate. Aceasta masura este de natura sa influen\eze favorabil
calitatea materialului biologic produs, cu implica\ii deosebite asupra randamentelor

ce se ob\in la cartoful de consum $i implicit asupra costurilor de produc\ie;

+ stimularea producatorilor particulari care cultiva cel pu\in 1 ha cu cartof

pentru folosirea de saman\a certificata prin subven\ionarea de la bugetul statu lui a

25 % din pre\ul cartofului de saman\a negociat in cadrul Bursei cartofului;
+ acordarea de subven\ii de la bugetul statu lui pentru protec\ia fitosanitara a

culturii; prevenirea sau combaterea daunatorilor din sol, combatrea gandacului din

Colorado $i chiar eradicarea acestuia, combaterea manei $i a tuturor bolilor $i

daunatorilor de carantina. Aceasta masura impune insa $i stabilirea, prin acte

normative, a unor responsabilita\i sporite producatorilor de cartof, in aplicarea
tratamentelor fitosanitare la cartof;

+ acordarea unor facilita\i (reduceri de taxe $i impozite etc.) pentru producatorii

de cartof care se asociaza la nivelul localita\ilor;

+ acordarea de credite cu dobanda subven\ionata pentru infiin\area culturilor,

pentru procurarea mijloacelor de munca $i alte investi\ii; cheltuielile de infiin\are a

culturii cartofului reprezentand 70 - 74 % din cheltuielile directe de produc\ie.

De asemenea, se impune ca bancile sa asigure mai multa operativitate in

procedura de acordare a acestor credite.
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La nivelul produciitorilor de cartof :?i al localitatilor este nevoie de sporirea
interesului pentru promovarea progresului tehnic, respectiv:

+ folosirea de samanta certificata din soiurile adecvate scopului produc\iei;
+ amplasarea corespunzatoare a culturii pe terenuri favorabile, incadrarea

acesteia intr-un asolament de 3-4 ani :?i stabilirea unei rotatii ra\ionale;
+ practicarea unei tehnologii de cultivare potrivita scopului culturii, zonei de

favorabilitate :?i specificului terenului :?i anului de cultivare.

Rezultate bune in directia promovarii progresului tehnic la cartof se pot ob\ine
in conditiile realizarii unor asocieri ale producatorilor. Aceste asocieri trebuie sa
creeze posibilitati de organizare a unor asolamente in cadrul hotarului satului, aplicari
mecanizate a tratamentelor fitosanitare pe toate suprafete1e cultivate cu cartot, de
procurare in comun a materialului de plantare, ingra:?amintelor :?i pesticidelor :?i
eventual de valorificare a produc\iei pentru cei care produc pentru piata.

Acordarea unei aten\ii sporite culturii cartofului, atat din partea cultivatorilor,
cat :?i din partea organelor administratiei de stat, cu sprijinul material efectiv al
statutului, va conduce la cre~terea produclii1or la unitatea de suprafalii, la
reducerea costurilor de produclie, implicit a prelurilor de vanzare ciitre
consumatori, in condi\iile obtinerii unor importante profituri de catre producatori.

Avem convingerea ca Federa\ia Cultivatorilor de Cartof din Romania, :?i filialele
sale jude\ene vor avea un rol esen\ial in redresarea :?i modernizarea productiei de
cartof in Romania.
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ZIUA VERDE A CARTOFULUI
Editia a XIX-a, 27-28 iunie 1995

Judetele Bacau ~i Neamt

Dr.doc.l?t. Matei Berindei

Acum nouasprezece ani, Sectia de cercetari pentru cartof, din cadrullnstitutului
de Cercetare l?i Produc\ie a Cartofului l?i Sfeclei de lahar de la Bral?ov, a inaugurat
simpozionul anual naiional "Ziua verde a cartofului". S-a dorit l?i s-a reul?it ca,
atunci cand plantele de cartof vorbesc celor care Ie cunosc tainele, sa se realizeze
in campurile de cartof ale cultivatorilor un dialog tehnic l?i economic intre cercetare
l?i produciie. Astfel, Ziua verde a devenit sursa de informare asupra nevoilor
produciiei, pentru cercetatori; sursa de informare asupra noutatilor in cultura
cartofului, pentru producatori.

in acest an, simpozionul a avut loc in judeiele Bacau l?i Neamt, cu tema
"Reinnoirea cartofului pentru samanta ~i mentinerea plantei verzi pana la
maturitatea fiziologica". Doua aspecte cheie in obiinerea de produciii mari de
cartot. Aciiunea a inceput inca din timpul iernii, prin organizarea de loturi

demonstrative la cultivatorii particulari de cartof pentru samania cu valoare biologica
ridicata, in comparaiie cu cei reiinuii de acel?ti cultivatori din produciie proprie. De
organizarea acestora s-a ocupat Federaiia Cultivatorilor de Cartof din Romania
impreuna cu cele doua Direqii generale judeiene pentru agricultura l?i alimentaiie.
Prin grija aceloral?i directii generale s-a asigurat combaterea bolilor l?i daunatorilor,
ca plantele sa ramana verzi pana la maturitatea fiziologica, putandu-se astfel asigura
poten\ialul real de produciie.

Simpozionul s-a bucurat de 0 larga participare. Cultivatorii de cartof, cercetatori
in domeniu, prel?edinii ai filialelor judelene ale Federaiiei Cultivatorilor de Cartof din
Romania, directorii tehnici de la Direciiile generale judeiene pentru agricultura,

aprobatori, l?efii filialelor judeiene UNISEM, specialil?ti din cadrul Ministerului
Agriculturii l?i Alimentaiiei. in judeiul Bacau s-au vizitat 4 loturi demonstrative l?i 0

expozi\ie de pesticide organizata la Sta\iunea pentru cercetari legumicole din capitala

jude\ului. in fata loturilor demonstrative au fost discutate, pe viu, importania tehnica

l?i economica a schimbarii cartofului pentru samanta. Fara reinnoirea anuala a

cartofului pentru samanta, de catre fiecare cultivator, indiferent de suprafata
cultivata, nu se pot obtine productii mari de cartof, nu se poate vorbi despre
eficienta economica a acestei culturi.
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S-a relevat in acela~i timp necesitatea ca producatorii de cartof pentru samanta sa

acorde mai multa importanta respectarii tehnologiei specifice acestei culturi ~i

aprobatorii mai multa exigenta. La expozitia de pesticide au fost comentarii multe

asupra necesitatii aplicarii tratamentelor. Au fost Insa ~i voci care au cerut pedepse
mai aspre pentru impostorii vanzatori de cartof pentru samanta ~i de pesticide.

in judetul Neamt au fost vizitate 3 loturi demonstrative cu schimbarea cartofului

pentru samanta, S.C. Girostar SA ~i 0 expozitie cu ma~ini ~i utilaje pentru cultura
cartofului. Pe langa importanta relnnoirii cartofului pentru samanta au mai aparut
unele aspecte de importanta majora. S.C. Girostar a prezentat 0 schema privind
sistemul de producere ~i schimbare a cartofului pentru samanta In judelul Neaml,
avand cap de sistem Federatia Cultivatorilor de Cartof din Romania, prin Societatea
Comerciala Solanum Bra~ov care asigura cartof samanta din verigile superioare.
Subsistemul unu, S.C. Girostar In colaborare cu asociatiile din zona inchisa produce
E ~i 11, iar subsistemul doi format din filialele UNISEM ~i F.C.C.R Neamt asigura
cartofii de samanta cu valoare biologica ridicata, Tn fiecare an, pentru toti cultivatorii
din judet, in satul lor.

Au mai fost discutate aspectele legate de necesitatea interventiei M.A.A. Tn
procesulreinnoirii cartofului pentru samanla, in combaterea bolilor ~i

daunatorilor, prin credite cu dobanda redusa ~i unele subventii. A mai rezultat
faptul ca daca aceste facilitati nu se asigura din toamna, efectul lor este mult
diminuat. S-a conturat dar necesitatea ca asemenea loturi demonstrative cu

reinnoirea cartofului pentru samanla sa se fad in toate judelele din lara dupa
o tematica unitara elaborata de Institutul de Cercetare ~i Productie a Cartofului.
Loturile demonstrative se vor organiza inca din toamna acestui an, prin grija
Directiilor generaIe judetene pentru agricultura, ~i cu sprijinul tehnic al Federa\iei
Cultivatorilor de Cartof din Romania.

Pe langa modelul Neamt de producere ~i re[nnoire a cartofului pentru saman\a
s-a prezentat ~i modelul Bacau ~i modelul Cluj. Fiecare cu specificitatea conditiilor
ecologice din cadrul judetului respectiv. Pe baza discutiilor purtate s-a ajuns la
concluzia ca astfel de modele trebuie elaborate in fiecare jUdet, cu sprijinul

Institutului de Cercetare ~i Productie a Cartofului ~i al Statiunilor sale de
cercetari.

A mai rezultat ca nerespectarea tehnologiei de pastrare a cartofului

depreciaza pana la compromitere calitatile biologice ale cartofului pentru

samanla.
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Din aceasta cauza se impune ca foarte urgent sa fie scrisa 0 carte de popularizare

cu privire la ace;>t aspect Pentru depozitele UNISEM, sa se elaboreze tehnologia de
pastrare pentru fiecare depozit !;ii Inspectoratele jude\ene pentru controlul calitalii

seminlelor sa controleze respectarea acestor tehnologii.

S-a mai ajuns la concluzia ca, din cauze mai mult sau mai pulin obiective,

sistemul national de producere ~i inmultire a cartofului pentru samanta g-a
dezorganizat in 1990-1994. Trebuie facute eforturi ca Sa fie reorganizat Cu cat mai
repede, cu atat mai bine; pentru cultivatorii !;ii consumatorii de cartof din Romania.

Prezenla la acest simpozion a domnului Secretar de Stat, PU!;ica lulian, a

pre!;iedintelui Federaliei Cultivatorilor de Cartof din Romania, a directorului Institutului

de Cercetare !;ii Produclie a Cartofului, a directorului general at UNISEM, constituie

nu 0 speranla, ci certitudinea ca soarele va rasari din nou pentru toli cultivatorii de

cartof din Romania.

COMUNICARI ALE FCCR

• In ziua de 18 ianuarie 1995 orele 1000 va avea loc
ADUNAREA GENERALA A FCCR la sediul din Bra~ov

• La inceputul lunii iulie 1996 va avea loc Simpozionul
"Ziua verde a cartofului" editia a XX·a (editie jubiliara),
in jUdetele Bra~ov ~i Covasna
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"ZIUA CARTOFULUI iN TARA F.A.G.A.RA$ULUI"

editia I, 17 septembrie 1995

Ing.ec. Ion Nan

Secretar General F.C.C. Romania

"Tara Fagaral?ului", cu traditie In cultura cartofului, se Inscrie printre cele mai

mari zone din Romania producatoare de cartof pentru piata, aceasta cultura fiind

concentrata In prop0rtie de peste 99% la producatorii particulari.

Situata Intre poalele muntilor Fagaral? l?i cursul superior al Oltului, "Tara

Fagaral?ului" se caracterizeaza prin conditii c1imatice, respectiv temperatura l?i

precipitatii In general favorabile culturii cartofului l?i cu 0 diversitate de soluri In mare
parte potrivite pentru aceasta cultura.

In ultimii ani ai deceniului trecut, dar mai ales dupa desfiin\area C.A.P.-urilor,

cultura cartofului din aceasta zona a intrat Intr-un declin continuu, ca urmare a
degenerarii materialului biologic utilizat la plantare, a unei protectii fitosanitare
deficitare l?i In general a unei tehnologii de cultivare necorespunzatoare. in aceste

conditii rezultatele au fost nesatisfacatoare: productii medii reduse (7-12 Uha) la

majoritatea producatorilor, calitate slaba (depreciata din cauza bolilor l?i daunatorilor)

l?i implicit venituri scazute.
Existenta unei vechi tradi\ii a cultivarii cartofului In aceasta zona, cat ~i a

faptului ca acest produs constituie principala sursa de venituri bane~ti pentru

agricultori, cu sprijinul Federatiei Cultivatorilor de Cartof din Romania, In prezent
aceasta cultura este In plina dezvoltare In prezent.

Constituirea Federatiei Cultivatorilor de Cartof din Romania a venit In
Intampinarea producatorilor agricoli din "Tara Fagara~ului". Printre primii cultivatori

de cartof din Romania care au aderat la Federatie au fost cei din zona Fagara~ului.

In prezent, din zona Fagara~ului, peste 800 producatori agricoli, din 20
localita\i, cu suprafe\e cuprinse Intre 0,5 - 5 ha cultivate cu cartof, sunt membrii ai

Federatiei.
Federa\ia Cultivatorilor de Cartof din Romania acorda sprijin acestor

producatori pentru procurarea de "samanta" certificata (1993/1994 - 35 tone;
1994/1995 - 220 tone), pesticide In valoare de peste 100 milioane lei In anul 1995,

cat l?i alte materiaIe solicitate. Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru mernbrii

Federa\iei se realizeaza prin interrnediul S.C. "Solanum" - Bra~ov, societate

comerciala a F.C.C.- Romania, care practica la pesticide pre\uri avantajoase, sub

nivelul pre\urilor oferite de al\i distribuitori.
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Prin intermediul responsabililor pentru grupurile de membri de la nivelul

localita\ilor In ZOQa Fagara9, In prezent sunt cca. 100 abonamente la revista "Cartoful

In Romania", s-au cumparat peste 200 de exemplare din cartea Dr. doc. Berindei

Matei "Cultura Cartofului" 9i au fost difuzate un numar Insemnat de pliante 9i foi

volante care prezinta soiurile de cartof, cu caracteristicile acestora, pesticide cu

recomandarile de aplicare, etc.
De asemenea, In localita\ile din aceasta zona, au fost organizate 6 loturi

demonstrative cu soiuri diferite de cartof 9i 17 loturi cu soiul Sante, comparativ cu

materialul biologic local.
in cursul perioadei de vegeta\ie, In jurul acestor loturi demonstrative s-au

organizat numeroase intalniri ale producatorilor de cartof, cu participarea

speciali9tilor din cadrul compartimentului de "extension" al Federa\iei 9i din cadrul

Institutului de Cercetare 9i Produc\ie a Cartofului Bra90v.

Cu ocazia acestor intalniri s-a raspuns la numeroase intrebari cu privire la
principalele secven\e tehnologice de cultivare a cartofului (rebilonare, erbicidare,
tratamente fitosanitare, etc.), pesticideIe recomandate, momentul 9i modul de

executare a lucrarilor, cat 91 efectul acestora asupra starii de vegeta\ie a culturilor 9i

implicit asupra productiei.
Urmare a activita\ii desfa9urate de speciali9tii din cadrul Federatiei 9i I.C.P.C.

Bra90v, cat 9i a receptivita\ii producatorilor de cartof din zona pentru preluarea

elementelor de progres, productiile ob\inute In acest an au fost mult superioare celor

ob\inute In anii anteriori.
intalnirea din 17 septembrie 1995, avand ca tema "Recoltarea 9i valorificarea

cartofului", sub deviza "Ziua Cartofului in Tara Fagara9ului" se dore9te a fi Inceputul

unei ac\iuni de organizare pe baze 9tiintifice 9i moderne a produc\iei de cartof din

sectorul particular din" localitatile zonei Fagara9' 0 sarbatoare a producatorilor de
cartof,un model de organizare pentru alte zone. La aceasta Intalnire au participat cate

3 - 5 reprezentan\i ai membrilor Federatiei din 17 localita\i ale zonei.
Prima parte a Intalnirii s-a desfa9urat In localitatea lIeni, la parcela de cartof

a gospodariei Pirau. Aici s-a eviden\iat foarte pregnant importan\a folosirii la

plantare a unui material biologic valoros. Pe suprafata parcelei plantata cu cartof de

saman\a certificat recolta a fost de 3 - 4 ori mai mare, comparativ cu suprafata

plantata cu materialul local, care in general este degenerat In proportie de pana la

100%.
De asemenea, s-au facut demonstra\ii de pregatire a culturii pentru recoltare

cu ma9ini de tocat vreji 91 buruieni 9i recoltare a cartofului cu ma9ini de scos pe unul

9i doua randuri.

A doua parte a Intalnirii s-a desfa9urat In sala de festivitati a S.C. "Roclip"-
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prElluc;ra,re industriala a cartofului, capabila sa preia insemnate

prima pentru producerea semipreparatelor ~i

aceasta a doua parte a intalnirii s-au dezbatut aspecte ale

asigurarii cartofului de samanta pentru recolta anului

a creditelor bancare, cat ~i aspecte legate de

ins[.1$lirilclrdle fElrtilita1te a solurilor, necesitatea cartarii agro-chimice ~i de

pptellti"lIlJIUIIUi pl"Oa'UCIIIV al pamantului.
vClrlOlfUIl)I, Bancii Agricole, Oficiului de Studii Pedologice !ji

Il'lSmulluliUl deC:encetare !ji Produc\ie a Carlotului Bra!jov !ji-au adus contribu\la
dlscu\ie.

ing. Constantin Draica, directorul general al I.C.P.C.

$eejinl:ele i="ri",r",tiei Cultivatorilor de Carlot din Romania, a inmanat diplome
cultivatolri de cartof din zona, membrii ai F.G.C.R., care au realizat

cartof, dupa cum urmeaza:

Rezulltat.ele ob!inlute pe loturile demonstrative cu cartof
!ji premiate cu ocazia simpozionului

calrtotului in Tara Fagara!jului" 17 septembrie 1995

Localitatea
Soiul Productia Locul

cultivat medie tlha ocupat

PojorHa Sante 48.5

Ucea de Jos Sante 45.0 2

Ucea de Jos Sante 43.5 3

Ucea de Jos Desiree 42.5 4

lIeni Sante 41.5 5

Gura Vaii Sante 40.5 6

Voivodeni Sante 40.0 7

Breaza Sante 38.5 8

Sebe!j Sante 37.5 9

Volvodeni Sante 37.5 10

Olte\ Sante 36.0 11

la!ji Sante 35.5 12

Voila Sante 32.0 13

Lisa Sante 30.0 14
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FERMA (GOSPOO.A.RIA) PILOT
MULOC IMPORTANT DE INTRODUCERE A PROGRESULUI TEHNIC iNAGRICULTURA

Ing.ec. Ion Nan

Trecerea pamantului in posesia unui numar mare de familii (peste 6 milioane),

prin aplicarea "Legii fondului funciar" ~i promovarea unei economii de piata, care se

dore~te a fi profitabila, necesita aplicarea unor tehnologii corespunzatoare ~i eficiente

din punct de vedere economic ~i respectiv modernizarea productiei agricole.
Realizarea acestui obiectiv se impune cu atat mai mult in perspectiva apropiata

a intrarii Romaniei in Uniunea Europeana, alaturi de tari cu 0 economie ~i 0

agricultura dezvoltata, care va conduce la inlaturarea unor bariere vamale ~i a

protectiei producatorilor autohtoni. Aceasta presupune un complex de masuri de
promovare rapida a progresului tehnic in agricultura.

Federatia Cultivatorilor de Cartof din Romania, organizatie profesionala a
producatorilor agricoli, avand ca obiectiv principal introducerea progresului tehnic la

cartof, utilizeaza diferite modalitati de realizare a acestui obiectiv ~i anume:

+ asigurarea de informatii de specialitate, atat pentru

producatorii particulari, mai mult sau mai putin initiati in
tehnologia culturii cartofului, cat ~i a cultivatorilor

traditionali ~i speciali~tiIor, cu noutati1e in domeniu.
Circulatia informatiei este realizata de Federatie cu

sprijinul unitatilor de cercetare ~tiintifica de profil (I.C.P.C.-
Bra~ov, Statiunile teritoriale) prin intermediul a numeroase

pUblicatii (Analele Institutului de Cercetare ~i Productie a
Cartofului, carti, bro~uri, reviste,pliante, etc.), cat ~i prin

cursuri de perfectionare, instruiri, simpozioane, expozitii ~i

asistenta tehnica;
+ organizarea de loturi demonstrative pentru evidentierea

importantei unor elemente tehnologice in sporirea

productiei de cartof ~i a calitatii acesteia.

Pentru micii produeiitori partieulari, lotul demonstrativ a eonstituit eel mai
important mijloe de promovare rapidii a unor elemente de progres tehnie
(cultivarea soiurilor cu productii mari ~i constante, utilizarea de samanta eertificata,

pesticide mai eficiente ~i modalitaV moderne de aplicare, etc.).
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Dupa trei ani de utilizare a acestui mijloc de promovare a progresului tehnic,
cu rezultate e,vidente In randul cultivatorilor de cartof, se impune depa~irea fazei de
lot demonstrativ cu cartof ~i trecerea la ferma (gospodaria) pilot.

Ferma, respectiv gospodaria pilot, in conditiile mentinerii §i a loturilor
demonstrative, trebuie sa constitue mijlocul principal de legatura directa intre

organismele care produc §i difuzeaza elementele de progres (unitatile de
cercetare ~tiintifica, compartimetele de "extension" din cadrul Federatiei ~i al filialelor
judetene) §i producatorii agricoli; In cazul nostru producatorii de cartof.

Ideal ar fi ca aceste ferme sau gospodarii pilot sa fie organizate in fiecare

comuna din judetele §i zonele mari cultivatoare de cartof, Indeosebi acolo unde
se produce cartof pentru piata.

Obiectivele urmarite prin intermediul fermei pilot.
+ Verificarea In conditii de productie a rezultatelor cercetarii ~tiintifice la cartof

(secvente ~i tehnologii noi sau modernizate, produse fitofarmaceutice, echipamente
tehnice specifice micilor producatori, etc.).

+ Promovarea soiurilor noi, rezistente la boli ~i daunatori, cu produqii mari ~i

constante.
+ Demonstrarea pentru producatorii din localitate sau zona a importantei

practicarii unor tehnologii corespunzatoare de productie ("samanta" de calitate,
pesticide mai eficiente, tehnologii adecvate, etc.).

+ Model pentru producatorii agricoli din localitate sau zona, sub aspectul
structurii culturilor; asolamentului ~i rotatiei; sistemului de combatere integrata a

buruienilor, bolilor ~i daunatorilor, depozitarii ~i pastrarii cartofului;
+ ere~terea numarului de membrii ai Federatiei.

Obligatiile fermierilor din sistemul fermelor pilot.
+ Practicarea unor tehnologii moderne de produc\ie, adecvate specificului

zonei ~i terenului, In condi\iile unui asolament ~i rotatie rationala a cullurilor.
+ Organizarea, In cursul perioadei de vegetatie, In jurullotului de cartof, a cel

putin doua Intalniri cu producatorii din localitate sau zona (Ia Inflorire ~i recoltare),

pentru difuzarea elementelor de progres In randul cultivatorilor.
+ Popularizarea obiectivelor F.e.e. - Romania ~i a ini(ialivelor acesteia In

favoarea producalorilor de cartof.
+ Gruparea In jurul "fermei pilot" a producatorilor de cartof din localilate sau

zona pentru asigurarea In comun a bazei tehnico-materiale ~i valorificarii produc\iei.
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Fata de aceste obligatii, gospodarii din acest sistem vor fi sprijiniti de Federatie
pentru procurarea de' material biologic valoros, asigurarea bazei tehnico-materiale,

cat ~i cu asistenta tehnica de fnalta calificare.
Organizarea fermelor pilot vainfluenta pozitiv situatia acestor fermieri

situandu-i In fruntea producatorilor de cartof din localitate sau zona, atat din punct

de vedere al performantelor tehnice realizate, cat ~i al rezultatelor financiare,

constituind astfel un model pentru ceilalti producatori agricoli.

,,------------------------------------------------------------------"
( ~
: SUMITOMO CORPORATION lit.
i Complex Hotel Bucure~ti !~
I Str. Prelungirea Cosmonaut;:ilor 2 Bucure~ti l'.'~.
: Tel. 40-01-3120551; 40-01-3120552; 40-01-3120553 ~~I Telex U839 Fax 120550 I
I MOSPILAN It'i
: In]
1 ~

IMospilan => mod unic de aqiune [~~
!Mospilan => fara rezistenta l~

!Mospilan => efect puternic §i de lunga durata ~
IMosp~lan => Doz~ mica, sub 100 g/ha, fara poluare I~

IMosp~lan => un slllgur trat~ment pe an . !~l
1 Mospllan => .este foarte putlll toX1C (grupa a III) §l r;~

i poate fi utilizat de toti cultivatorii !Iil
i Mospilan => foarte performant, competitiv §i l~i
I economic pe unitatea de suprafata [~
\ D
\',--,..----------------,--,.---::,:;:;-.-.::-:-:-::-:-.-.:;:;7::;;;::-:-;-;7; ,,;,.,;'j;;,?'"J:;2:;;;[;;'ij~'D?ii'F;if:fT;JG1~~1
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CARTOFUL iN ROMANL4

MODELE PENTRU PRODUCEREA $1 iNMULTIREA CARTOFULUI
PENTRU SAMANTA LA NIVEL DE JUDET

Dr.doc.l?t. Matei Berindei

In zilele de 27 l?i 28 iunie a.c., in judetele Bacau l?i Neam1 a avut loc
simpozionul anual "Ziua verde a carlofului" edi1ia a XIX-a, organizat de Federatia

Cultivatorilor de Carlof din Romania, in colaborare cu Directiile generaIe pentru
agricultura din cele doua judete. Tema simpozionului a fost reinnoirea carlofului

pentru samanta l?i mentinerea plantei de carlof verde pana la maturitatea fiziologica.
Actiunea a inceput inca din timpul iernii prin organizarea in aceste judete de loturi
demonstrative cu carlof pentru samanta de valoare biologica ridicata, comparativ cu
carlofii produl?i de cultivatori in anul trecut. Vizitand cu parlicipantii la simpozion,
care au fost numerol?i, aceste loturi demonstrative a rezultat cu c1aritate necesitatea
respectarii acestei verigi tehnologice, adica necesitatea ca fiecare cultivator de carlof
sa-l?i asigure din toamna carlofii de samanta pentru anul urmator, de la producatorii
de carlof pentru samanta specializati l?i autorizati de Ministerul Agriculturii l?i
Alimentatiei sa produca acest material de plantare, a caror campuri au fost verificate
l?i admise de catre aprobatorii de stat de la Inspectoratele judetene pentru controlul

calitatii seminte1or.
Cu ocazia acestui simpozion au fost prezentate trei modele pentru producerea

l?i asigurarea reinnoirii carlofului pentru samanta la nivel de jUdet. Modelul judetului
Bacau, modelul judetului Neamt l?i modelul judetului Cluj-Napoca.

Modelul judetului Neamt prezinta urmatoarele caracteristici. in cadrul judetului
Neamt a fost organizata, cu ani in urma, 0 zona inchisa pentru producerea carlofului
de samanta, in bazinul cu cele mai bune conditii ecologice din acest punct de
vedere. Pe teritoriul zonei inchise, conform sistemului judetului Neamt, cap de
sistem este Societatea comerciala Girostar SA care produce intreaga cantitate

necesara judetului de superelita l?i elita. Pentru aceasta, pe baza de contract cu
Institutul de Cercetare l?i Productie a Carlofului de la Bra~ov, prin Societatea
comerciala Solanum a Federatiei Cultivatorilor de Carlof din Romania, prime~te in

fiecare toamna cantitatea necesara de baza superelita ~i superelita. Prin grija

acestei societati comerciale ~i cu sprijinul Directiei generale pentru Agricultura a

judetului se produce necesarul de elita ~i inmultirea intai in asociatii ale cultivatorilor
parliculari. In cantitatile ~i pentru soiurile solicitate de cultivatorii din judet, stabilite

de filiala Federatiei cultivatorilor de carlof din jude\ in colaborare cu filiala UNISEM

a judetului Neamt care asigura - cu precadere din toamna - In fiecare comuna,

carlofii pentru samanta necesari gospodarilor cultivatori de carlof.
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Oeci? Ace9tia i9i procura in fiecare toamna cartofii pentru samania de valoare

biologica ridicata.
In judeiul Bacau neexistand 0 societate comerciala cu capital majoritar de stat

cultivarea de cartof pentru samania, cap de sistem devine Societatea agricola

Phyton Bere9ti Bistrila cu 50 ha anual cartof samania 9i Societatea comerciala Piton
S.R.L. Oamiene9ti. Acestea, produc in fiecare an elita din superelita adusa de la

I.C.P.C. Bra90v 9i staliunile sale. Ca subsistem, capul de sistem coopereaza cu 11

societali agricole care produc pe 325 ha inmuliirea I (1 ,). Ace9tia asigura material de

plantare cultivatorilor de cartof din judei pentru 0 reinnoire la doi ani a cartofului

pentru samanla. Oupa ce acest sistem funclioneaza, se va trece la relnnoirea anuala

intr-o mai mare parte a judeiului.

In sistemul judeiului Bacau, filiala Federaiiei de cartof din judei §i filiala
judeieana UNISEM trebuie sa se implice mai puternic in sprijinirea Oireciiei generale

pentru agricultura a jUdelului Bacau in scopul asigurarii procesului de reinnoire a
cartofului pentru samania §i sprijinirea iaranilor cultivatori, in transportul cartofilor

inca din toamna - pe cat posibil - in fiecare comuna. Oeci, alt judei, alt model, dar

acela§ obiectiv.

In judelu! Cluj este alta situaiie.
Se prezinta cele trei modele, detaliat in articolele care urmeaza pentru ca

fiecare judei sa-§i caute §i sa-§i gaseasca propriul mod de rezolvare a problemei.

Important este ca producatorii de cartof pentru consum §i cei pentru saman\a sa se

uneasca in cadrul Filialei cultivatorilor de cartof din cadrul jude\ului §i sa-§i
construiasca propriul sistem. In jude\ele unde exista Staiiuni de cercetare care au in

tematica lor cercetari pentru cartof, acestea trebuie sa devina cap de sistem pentru

rezolvarea problemei cartofului de samania in jude\ul respectiv §i eventual In

jude\ele apropiate.
Este deosebit de important ca fiecare judei sa-§i adapteze propriul sistem de

producere §i reinnoire a cartofului pentru samania in cadrul jude\ului respectiv. In

acest scop Institutul de Cercetare §i Produc\ie a Cartofului, se implica cu toate

fortele.
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CARTOFUL iN ROMANU.

SISTEMUL PRODUCERII $1 REiNNOIRII CARTOFULUI
PENTRU SAMANTA iN JUDETUL NEAMT

Dr.ing. Vasile Silaghi Pop

Dintre toate plantele de cultura, cartoful este una dintre cele mai pretentioase

specii In privinta relnnoirii materialului pentru plantare. Cartoful pentru samanta care

Intrune:;;te calitatile biologice, fiziologice :;;i fizice, reprezinta unul din factorii esentiali

In realizarea productiilor mari, constante :;;i de calitate.
Datorita inmu1lirii vegetative, prin tuberculi :;;i prin solul aderent, se transmit un

numar mare de boli :;;i daunatori, care pot diminua productia chiar pana la 100%.
Daca bolile produse de ciuperci (rnicoze) se pot combate chimic, pentru bolile :;;i
daunatorii de carantina fitosanitara (SYNCHITRIUM ENDOBIOTICUM,

GLOBODERA SPP. etc.), este necesar un sistem de producere :;;i certificare a

cartofului pentru samanla mult mai complicat, bazat pe cuno:;;tiinle aprofundate de

biologie, fitopatologie :;;i agrotehnica, precum :;;i reguli stricte de producere, control :;;i

certificare.
Studiile efectuate pana in prezent au demonstrat ca In fiecare zona din tara

exista un anumit specific local :;;i ca In afara de tehnologia de fond, trebuie sau nu

alicate masuri suplimentare. in judelul Neaml, datorita mai ales conditiilor climatice,
producerea :;;i Inmultirea cartofului pentru samanta pretinde 0 deosebita atenlie.

Tocmai de aceea, elaborarea unui sistem :;;tiintific, controlat :;;i corelat cu

conditiile de favorabilitate :;;i eficienta, ni se pare a fi de mare actualitate.
Zona Inchisa din judetul Neamt cuprinde teritorii apartinand fostelor CAP-uri

din comunele: Girov, Garcina, $tefan cel Mare, Bode:;;ti, Dobreni, Savine:;;ti,
Dumbrava Ro:;;ie, municipiul Piatra Neamt, precum :;;i fermele: Valeni, Girov vegetal

:;;i Izvoare din fostul lAS Girov, actuala S.C. GIROSTAR. Aceste suprafete

Insumeaza 16081 ha, din care 2200 se pot cultiva anual cu cartof. Pe langa unitatile

mai sus mentionate, exista areale favorabile culturii cartofului care pot produce

samanta din categoriile biologice 11 :;;i 12,

Avand In vedere dispersarea exploataliilor agricole din ultimii ani, este foarte

dificil sa se mai poata respecta 0 tehnologie stricta cum este cea a cartofului pentru

samanta :;;i ma refer In primul rand la rotalie, tratamente fitosanitare etc.

Deoarece In zona Inchisa din judelul Neaml funclioneaza 0 unitate

specializata In producerea cartofului pentru samanla :;;i anume S.C. GIROSTAR

GIROV, aceasta constitue capul de sistem allntregii problematici enunlate.
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1. Astfel, conform schemelor anexate S.c. GIROSTAR prime~te anual de la

ICPC1
Bra~ov, direct sau prin Solanum Bra~ov, pe baza unor contracte ferme de

lunga durata, cantitatea de 100 tone samanta BSE din soiuri cu rezisten\a ridicata

la viroze ~i 200 tone SE din soiuri mai sensibile la viroze, dar solicitate de

cultivatorii din zona.

2. Cu aceste cantita\i se pot cultiva anual 25 ha cartof saman\a SE :;;i 50 ha
saman\a E. Deoarece avem conditii optime de aplicare a tehnologiei, consideram ca

trebuie sa producem pana la categoria biologica Inmul\irea I (1 1) din soiurile mai putin

rezistente la viroze. Cartoful produs, respectiv 500 tone SE :;;i 100 tone E se

pastreaza integral In depozitul S.C. GIROSTAR.

3. Pe baza de contract pe termen lung, pe soiuri :;;i cantita\i, se asigura

cartof de samanta Elita pentru asociatiHe ~i fermierii din zona favorabila culturii
cartofului, autorizati sa produca 11, Deoarece la aceste ferme, datorita dispersarii

suprafe\elor, efectul combaterii afidelor cu produse nesistematice este redus, este

necesara interven\ia statu lui pentru subven\ionarea produselor sistemice de
combatere In Intreg arealul de cultura. Desigur, ca nu se poate ignora restric\ia de
izolare de minim 300 m fa\a de cartofuI de consum.

Este important de asemenea ca pentru cheltuielile de pastrare sa se acorde
credite cu dobanda redusa (10-15%).

Revenind la concret, S.c. GIROSTAR poate sa Iivreze anual 2000 tone Elita

din soiuri cu rezistenta ridicata la viroze ~i 4000 tone 11 din soiurile sensibile la
viroze.

4. Filiala FCCR Neamt cu sprijinul SC SOLANUM BRA$OV In stransa
colaborare cu UNISEM Neam\ trebuie sa asigure urmatoarele:

a) pastrarea cartofului pentru samanta necesar cultivatorilor de cartof pentru

consum In depozite proprii, la producatori sau la cultivatori;

b) cartofii pentru samanta sa ajunga la cultivatori In timp uti!, cheltuielile fiind
suportate de distribuitor;

c) diferen\a de pret Intre cartoful pentru consum :;;i cel de samanta suportata

de la buget In anul 1995, sa fie sUbventionata In continuare. De altfel, ar trebui ca
Indiferent de forma juridica ~i de proprletate a cultivatorului, subventia sa fie aceea:;;i.

Considerand ca la S.C. GIROSTAR coeficientul de multiplicare poate sa fie de

3-4, se constata u:;;or ca In jude\ul Neamt se va reu:;;i sa se planteze din soiurile cu

rezistenta ridicata la viroze urmatoarele suprafete:

1 Prin ICPC - in\elegem 91 sta\lunile de cercetarl aferente, ca 91 Sta\iunea de
Cercetari Agricole Suceava
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trebuie sa producem pana la categoria biologica Tnmultirea I (1 ,) din soiurile mai putin

rezistente la viroze. Cartoful produs, respectiv 500 tone SE §i 100 tone E se
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de la buget in anul 1995, sa fie subventionata in continuare. De altfel, ar trebui ca
indiferent de forma juridica §i de proprietate a cuitivatorului, subven\ia sa fie aceea§L

Considerand ca la S.C. GIROSTAR coeficientul de multiplicare poate sa fie de

3-4, se constata u§or ca in judetu1 Neamt se va reu§i sa se planteze din soiurile cu
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APLICATIA PRACTICA A SISTEMULUI
PRODUCERII ~I REINNOIRII CARTOFULUI PENTRU SAMANTA IN JUDETUL NEAMT

E
I

/ 175 ha ¥- LO ssv) + (125 h. SRV)

11

t 275 ha y
(250 ha SSV) + (625 ha SRV)

13 '(
(CONSUM - 6125 ha SRV)

12

~ 3800 ha '(
(1300 ha SSV) + (2500 ha SRV)

200 To SE I.C.P.C.
-~~~

BRA~OV

100 To BSE I.C.P.c.

BRA~OV

4. CULTIVATORI DIN ZONA FAVORABILA

2. S.c. GIROSTAR

NOTA: SR V - soillri ell rezistell!ii ridicutii fa I'iroze

SSV - soillri sellsibile fa viroze

3. S.C. GIROSTAR ~i ALTE UNITATI
DIN ZONA INCHISA

1. I.c.P.C. - EC.C.R.

5. TOTI CULTIVATORII DE CARTOF CONSUM
(indiferent de suprafata)
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SISTEMUL DE PRODUCERE ~I REiNNOIRE A CARTOFULUI
PENTRU SAMANTA iN JUDETUL BACAu

Dr.ing. Emil Munteanu
S.C.lntensiv SA Ite§ti-Comuna Bere§ti Bistri!a

impreuna cu soiul, materialul de plantare alcatuie$te resursa biologica ca
factor de intensificare, avand aport hotarator asupra nivelurilor recoltei §i a profitului.
in prezent, este tot mai apreciata calitatea cartofului de samanta folosita, bucurandu
se de aceea§i atentie ca §i soiul.

Prin specificul sau cartoful se inmulte§te vegetativ, cultivarea lui este mai
complexa §i mai laborioasa, in comparatie cu aceea a plantelor prin seminte. La
cartof se inregistreaza diminuarea progresiva a productiei, definita ca degenerare.

in prezent, este larg acceptat ca degenerarea este rezultatul actiunii a
numero§i factori care participa in mod diferit la producerea §i evolutia fenomenului
§i care, dupa natura lor, sunt grupati in avirotici §i virotici, avand actiune relativ
zonala. Din aceasta cauza, reinnoirea cartofului pentru samanta este cea mai
importanta masura tehnologica.

Organizarea producerii §i asigurarii cartofului pentru saman1a solicita, implicit,
elaborarea sistemului de reinnoire adaptat noii structuri de proprietate §i a
exploatatiilor agricole reorganizate, dupa aplicarea Legii 18/1991, in contextul
zonelor de degenerare delimitate, cat §i a experientei doMndite pana in prezent.

Tn cuprinsul teritoriului judetului au fost delimitate 3 zone de degenerare,
respectiv tot atatea zone de reinnoire a semintei astfel:

zona I - montana §i submontana, din partea vestica a teritoriului, unde
se cultiva 1040 ha, reinnoirea este recomandata a se realiza in cicluri
trienale, cu doi ani de inmultire a materialului (1-1), provenit din zona
inchisa. Actiunea urmare§te §i decarantinarea de raia neagra a
teritoriului cuprins intre Comane§ti §i Ghime§;
zona a II-a, in plan longitudinal, treimea mediana a teritoriului,
incluzand Valea Siretului, cu largime mai mare in jumatatea de nord,
cuprinde principalele bazine de cartof pe 2860 ha cultivate. Reinnoirea
se face de regula in cicluri bienale, cu un singur an de inmul!ire a
materialului 1-1. in timp se va trece la folosirea categoriei 1-1 pentru
intreaga suprafata cultivata pentru consum;

20



Vol 5 nr, 4 octombrie - decembrie 1995

funciie de necesitaii, sistemul se poate adapta prin cre~terea suprafeiei
perltru producerea categoriei 11 ~i corespunzator pentru Elita, cu
respectarea ~i pastrarea inelelor de securitate fitosanitara a zonei,
potrivit schemei de organizare din figura nr. 2,

Producerea seminiei se realizeaza intr-un sistem integrat, factorul integrator

constituindu-I Filiala Federaiiei Cultivatorilor de Cartof din judeiul Bacau ~i Filiala
Judeieana a societaiii Unisem SA, cum se prezinta in figura nr. 3,

Integratorii vor garanta ~i circulaiia in sigurania a materialului produs din afara

sistemului cat ~i din interiorul lui astfel:
A. Capul de sistem iI constituie Societaiile agricole PHYTON din comuna

Bere~ti Bistriia ~i PHYTON din comuna Damiene~ti. cu cate 50 ha fiecare. cu
posibilitaii de dublare a suprafeiei ~i care alcatuiesc practic nucleul zoneL Aceste
societaii primesc anual din afara judeiului categoria Superelita ~i Iivreaza prin
integratori toata samania Elita produsa,

B, Veriga a doua a sistemului, dispusa spaiial ca un prim inel in jurul
nucleului, produce ~i asigura in totalitate categoria biologica 11 din samania Elita
produsa in veriga anterioara, Acest inel este alcatuit din 9 societaii agricole in
prezent, care dispun de posibilitati certe pentru cultivarea a minim 300 ha anuaL

Din acest subsistem se asigura cantitaiile necesare pentru reinnoire din

zonele I ~i a II-a, potrivit schemei cadru prezentate,
C, Veriga a II-a,ca subsistem, este proiectata ca inel = cordon de proteciie

fitosanitara. 0 masura organizatorica suplimentara a zonei inchise Bacau, Masura in
sine are menirea de a garanta meniinerea capacitaiii de produciie a materialului
biologic intrat in sistem in cei doi ani de cultura ~i in descindenia acestuia, La
alcatuirea inelului participa societaii agricole care cultiva peste 255 ha, Produciia de
samania din categoria 12 este destinata In principal cultivatorilor din zona a treia de

relnnoire, cantitatea de cca 3850 tfan.
Culturile de cartof din arealui inelului vor fi supuse controlului in camp ~i

certificarii potrivit regulamentului tehnic.
D, Tn afara sistemului de producere, se continua procesul de inmu1iire in

masa, potrivit programului de reinnoire astfel:
In zona I, In cadrul ciclului trienal se asigura 20% din necesarul anual

cu 11 din zona Inchisa. din care se realizeaza 12 ~ 13 de fiecare cultivator

la volumul necesar de samania;
In zona a II-a, cu un an de cultura pentru saman\a, se asigura cca
30% din necesarul anual cu 11 produs in zona inchisa, suficienta pentru

obiinerea cantitaiii de 12 pentru diferenia de 70% din suprafata
rezervata cartofului pentru consum ~i comercializare.
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in concluzie sislemul proiectal are asigurate din puncl de vedere organizaloric

:?i lehnic loatecriteriile penlru implemenlare :?i de realizare a parametrilor calilalivi :?i
cantilalivi corespunzalori cerinielor actuale :?i in perspecliva finala a perioadei de

prognoza,
Sistemul prezenlal diminueaza considerabil dependenia judeiului Bacau

penlru cartof numai la 400-600 tone anual, samania din calegoria Superelila :?i in
acela:?i limp avanlajele majore prin garanlarea calilaiii :?i a cantitaiii, cal :?i prin
reducerea valamarilor :?i mai ales a chelluielilor necesare aprovizionarii cartofului de

samania,
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SCHEMA CADRU
DE PRODUCERE ~I INMULTlRE A CARTOFULill

PENTRU SAMANTA IN JUDETUL BACAU
IN PERIOADA 1996 - 2004

Figura 1

I
F.C.C.R. - S.C. UNISEM

I(ZONA INCHSA - CIUC)

Soiuri relativ Soiuri sensibile Soiuri foarte sensibile
rezistente la la degenerare la degenerare

degenerare viroticii viroticii viroticii

I I

BSE I SE IEI I

ZONA!mCHISA BACAu
I

[] E - anul I

I
~ Il- anul II Il- anul I

I
I

! T1 ! TJ

- 12 - pentru reinnoire In zona a II-a Relnnoire:
[DJ - Culturi pentru consum la - 20% In zona I-a

Soc. cu capital de stat - 30% In zona a II-a

112

[!] - Re'iuuoire 100% 'in zona a III-a
de degenerare
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Figura 3
SISTElVIUL

PRODUCERII ~I REINNOIRII
CARTOFULill DE SAlVrANTA IN JUDETUL BACAU

IN PERIOADA 1996 - 2004

RC.C.R. - S.C. UNISEM
(ZONA INCHISA - CIUq

I SE (400-600 T)

I
I

SA - PHYTON S.c. - PITON
BERE~TI - BISTRITA DAMIENE~TI

50HA 50HA

E (600 T) E (600 T)

I I I
S.c. AGRIBAC COMUNA BERE~TI COMUNA COMUNA

fQRTUNA BISTRITA JlIlli.SIL ~
S.A. CLlME~TI -25 HA S.A. dRLlGI -25 HA S.C.PITON-SRL -] OOHA

FERMA ITE~TI S.A. UNIREA - 40 HA S.A. GALBENI - 25 HA
25 HA S.C. INTENSIV - ]5 HA S.A. FILlPE~T1 - 20 HA

S~C. SELBAC - 25 HA

\11 (700 T) 111 (2110 T) 1 11 (900 T) I 11 (728 T)

I I I
Ferme de sIal l~Ultivalari din zona a S.A. din inelul Cultivalari din
praduciilaare de II-a de reinnaire penlru (1.3.) de praleclie zona I 20% din

carlal de cansum 30 % din necesar a zanei inchise necesar anual
200 ha 603 ha 257 ha 208 ha

I
I

Cullivalari din zona a 11/ -a de reinnaire
(]OO %/an) -1100 ha
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de sUbstanta uscata utila ca urmare a proceselor biochimice din timpul respiratiei.
Din aceasta cauza este imperios necesar ca sa fie supravegheata In permanenta
temperatura In masa de luberculi In limpul pastrarii. Temperatura optima penlru
pastrarea cartofilor de samanta este de 2-4°C ;;i se regleaza prin aerisirea localului
unde se face pastrarea.

Subliniem In mod deosebil un fenomen foarte gray care se poate petrece la
cartofuI pentru samanta In timpul pastrarii. Dupa ajungerea plantelor de cartof la

maturitate, tuberculii intra Intr-o faza In care procesele fiziologice ;;i biochimice sunt
reduse foarte mult. Esle faza de repaus germinal, care dureaza Intre 70 ;;i 100 zite,

In functie de soi ;;i conditiile de pastrare. Cand sunt temperaturi mai ridicate In
masa de cartof pentru samanta, faza de repaus germinal se scurteaza mult. Mai ales
dupa terminarea repausului germinal, In luberculul de cartof penlru samanta Incepe
sa se sintetizeze un produs biochimic care favorizeaza formarea tuberculilor noi la
plantele de cartof rasarite din acest tubercul. Cantitatea acestui produs biochimic
cre;;te mereu, pana cand ajunge la maximum. Aceasta esle faza de incubatie a
tubercului de cartof. Daca soar planla alunci, soar obtine cel mai mare numar de
urma;;i din acest tubercul incubat. Dar, dupa ce acest produs biochimic a ajuns la
maxim, el Incepe sa se resoarba, sa se piarda. Pe masura ce trece timpul,
canlitalea produsului care favorizeaza formarea tuberculilor noi la plantele de cartof
se reduc din ce In ce mai mult. Cu alat mai mull cu cat temperatura din timpul
pastrarii cartofilor pentru samanta 0 depa;;e;;te pe cea optima. Are loc deci, un
proces de degenerare fiziologica In timpul pastrarii cartofilor pentru samanta, din
cauza, mai ales a neaerisirii corespunzatoare a masei de cartof pentru samanta. Ca
urmare a resorbtiei, pierderii subslan\ei biochimice care determina formarea de
luberculi noi la plantele de cartof rasarile din ace;;ti luberculi, ca urmare a pastrarii

In condi\ii necorespunzatoare, apar doua fenomene. Din unii tuberculi planta\i nu
rasar plante noi sau rasar plante firave. Din al\ii rasar plante viguroase, dar fara
tuberculi. Foarte multi stoloni, care In loe sa se transforme in tuberculi, eresc In

lungime ;;i uneori apar deasupra solului ca tulpini aeriene. Aeeste fenomene apar

mai ales la cartofii penlru saman\a pastrati, fara sa se respecte tehnologia de
pastrare, in depozite mario Din cauza pre\ului ridicat al energiei, proprietarii aeestor

depozite fac rabat la aerisirea masei de lubereuli, nerespeetand deci tehnologia

stabilita pentru fiecare depozit ;;i astfel distrug, din punet de vedere biologic, cartofii

pentru samanta. Daea vand astfel de material de plantare in primavara, in;;ala pur
;;i simplu pe eultivatorii de earlof care apeleaza la dan;;ii.
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REPAUSUL GERMINAL AL TUBERCULILOR DE CARTOF

Dr. ing. Sabin Murel?an

Pierderile prin incoltirea tuberculilor in timpul pastrarii, variaza foarte mult, de

la 0,02% la 1,2%, functie de soi l?i temperatura din locul de depozitare. Aceste

pierderi sunt specifice fiecarui soi, in functie de caracterele sale fiziologice, de

declanl?area incoltirii mai repede sau mai tarziu dupa recoltare. Perioada de la

recoltare pana la inceputul incoltirii tuberculilor constitue repausul germinal.

Tn cadrul soiurilor de cartof se intalnesc unele cu repaus germinal scurt de 15

la 30 zile, altele cu repaus germinal lung care incoltesc foarte greu dupa 65-100 zile

de la recoltare.

Printre soiurile de cartof int<':lInite in cultura in tara noastra, care au repaus

germinal scurt amintim: Fresco l?i Adretta din grupa soiurilor timpurii l?i semitimpurii,

Super din grupa soiurilor semitarzii l?i Eba din grupa soiurilor tarzii. De aid rezulta ca

repausul germinal este un caracter de soi ~i nu este influentat de perioada de

vegetatie. Constitue 0 necesitate de a cunoal?te acest caracter la fiecare soi, astfel

ca in perioada de vindecare a ranilor pe tuberculi, trecerea de la temperaturile de

15-18°C la cele optime de pastrare (2-4°C) sa fie mai scurta, pentru a opri incoltirea.

o alta grupa de soiuri cu repaus germinal mijlociu cuprinde: Rene, Casin,

Sante, Cibin l?i Desiree, la care pericolul de incoltire dupa recoltare nu este atat de

mare. Perioada de scadere a temperaturii din locul de pastrare pana la cea optima

(2-3°C) poate fi mai lunga.

Soiurile de cartof cu repaus germinal lung, printre care amintim Corona,

Murel?an, au calitatea de a nu incolti dupa recoltare, chiar daca temperatura din

locul de depozitare se mentine ridicata in toata perioada de primavara, pana la

aparitia pe piata a cartofflor noi. La aceste soiuri pierderile prin incoltire nu depal?esc

0,1 - 0,3% in timp ce la soiurile cu repaus germinal scurt pierderile prin incollire pot

ajunge pana la 1,0 - 1,2%.

Tuberculii incoltili respira mai puternic, l?i pe langa faptul ca elimina mai multa

apa l?i scad in greutate, produc caldura l?i umiditate creind astfel in masa de cartofi

un mediu propice pentru dezvoltarea bolilor. Deci, evitarea incoltirii tuberculilor, in

toata perioada de pastrare, constitue un mijloc eficient de reducere a pierderilor.
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Pentru evitatea Incoltirii la cartoful pentru consum ~i cel destinat fabricarii

produselor alimentare, ca chips, pommes-frites, fulgi etc. se practica tratarea

tuberculilor cu diferite substante de inhibare a Incoltirii. fncoltirea tuberculilor, poate

fi stopata sau redusa fie prin tratarea plantelor In timpul vegetatiei cu hidrazida

maleica sau prin prafuirea tuberculilor Inainte de depozitare. Cele mai eficiente

substante pentru inhibarea cre~terii colti1or sunt cele pe baza de

izopropilfenolcarbamat sau c1oropropilfenolcarbamat (I.P.C.) ca substanta activa sau

un amestec de cele doua substante In concentratie de 0,5%. Doza optima este de

53,6 g I.P.C. la 10 kg cartofi. Inhibarea cre~terii coltilor la cartofii pastrati in

depozite cu ventilatie mecanica se poate face prin fumigare la cald cu Luxane care

se aplica in doze de 20 mila 1 tona cartofi. Tratamentul necesita aparate speciale,

precum ~i 0 oarecare experienta in folosirea lui.

Pentru cartoful de samanla, singura cale de oprire a incollirii, la soiurile

cu repaus germinal scurt, ramane scaderea temperaturii de pastrare la 2_3°C,

intr-o perioada cat mai scurta.
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PREVENIREA PIERDERILOR iN TIMPUL PASTRARII CARTOFULUI

Dr.ing. Sabin Mure~an

Tuberculul de cartof este un organism viu care i~i continua procesele

fiziologice ~i dupa recoltare. Con\inutul mare de apa, de peste 75%, face dificila
pastrarea peste iama, cand temperatura scade mult sub 0°. Con\inutul de amidon
din tubercul intr-un mediu apos, constitue un substrat prielnic pentru dezvoltarea

bolilor de putrezire in timpul pastrarii; atunci cand in locul de depozitare nu se
asigura 0 temperatura ~i umiditate relativa a aerului corespunzatoare.

in conditiile anului 1995, cu seceta prelungita in perioada de acumulare a
productiei, din lunile iunie ~i iulie, au favorizat la toate soiurile acumularea unui
continut mare· de amidon, tata de anii normali. Ploile abundente cazute in ultima
decada a lunii august ~i prima decada a lunii septembrie au facut ca soiurile
semitarzii ~i tarzii, a caror foliaj mai era inca verde, sa pomeasca din nou vegetatia,
favorizand puirea in cuib ~i dezvoltarea unei noi generatii de tuberculi. Avand in
vedere aceste conditii, se cuvine sa acordam mai multa atentie in acest an atat
lucrarilor de recoltare ~i sortare, cat ~i de pregatirea spatiilor ~i locurilor de
depozitare a cartofului.

Prima lucrare care se face imediat dupa recoltare este sortarea cartofului. Prin
sortare se inlatura tuberculii taiati ~i vatamati in timpul recoltarii ~i transportului,
precum ~i cei ataca\i de boli (mana, putregai umed sau uscat). Tuberculii vatamati
sau putin bolnavi se pot folosi imediat sub forma cruda sau fiarta in furajarea
taurinelor, porcinelor sau pasarilor.

A doua operatiune, care se face la sortare, este alegerea tuberculilor pe trei
categorii mari, mijlocii ~i mici care se pastreaza separat peste iama avand
urmatoarele utilizari; cei mari pentru consum, cei mijlocii pentru samanta jar cei mici
pentru hrana animalelor.

Pivnitele sau bordeele destinate pastrarii cartofului trebuie sa fie uscate,
lipsite de mucegaiuri, cu posibilitati bune de aerisire. Acestea trebuie in prealabil
cura\ite, varuite ~i dezinfectate cu sulf cu cel putin 10 zile inainte de depoziatea
cartofului. In interiorul pivni\elor sau bordeelor, se vor pune gratare de lemn la 15 

20 cm deasupra pardoselii, pe care se vor a~eza cartofi asigurand astfel 0 buna
aerisire, in masa de cartofi. inal\lmea stratului de cartof nu trebuie sa depa~easca

1,5 m, in a~a fel ca de la suprafata cartofului pana la tavan sa ramana un spatiu de
cel putin 80 cm.
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Daca unele gospodarii nu au pivnila, pastrarea cartofului se face in silozuri tip

~ant fara aerisire sau silozuri semiadanci cu aerisire. Acestea trebuie amplasate
pe terenuri plane sau putin inclinate unde nu balte~te apa.

Dimensiunile silozurilor se vor face in funclie de cantitatea de cartof existenta,

linand seama ca 1 m3 de cartof cantare~te aproximativ 550 - 650 kg.
Acoperirea silozurilor constitue 0 lucrare importanta; de aceasta depinzand in

mare masura buna pastrare a cartofului. Pentru acoperire se vor folosi paie uscate

de grau sau secara bine a~ezate pe intreaga suprafala a silozului in grosime de 45
50 em. Acoperirea cu pamant se poate face imediat pana la jumatatea coamei ~i

definitiva odata cu scaderea temperaturii aerului sub O°C. Grosimea stratului de
pamant va fi de 40 em la baza ~i 30 em la varf.

Controlul permanent al pastrarii cartofului in toata perioada de depozitare,
este 0 condilie principala in scopul prevenirii pierderilor. Indiferent de modul de
depozitare (silozuri, pivnile sau depozite) urmarirea temperaturii in masa de cartof ~i

in mediul exterior este obligatorie. Aceasta trebuie sa se incadreze la cartoful pentru
samanta intre 2-3°C iar la cartoful pentru consum intre 4-6°C. Umiditatea relativa a
aerului trebuie sa nu depa~easca 95% iar 0 umiditate sub 80% duce la
deshidratarea tuberculilor.

Respectarea cu strictele a regulilor tehnice de depozitare a cartofului, va
asigura menlinerea calitalilor biologice ~i culinare ale tuberculilor iar pierderile peste
iama vor fi mult reduse.
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"NI~TE TARANI"

Ing. Vasile Silaghi Pop

De cele mai multe ori, viata cotidiana a oamenilor retine doar evenimentele
culturale, politice, sportive, micile barfe din lumea afacerilor, na:;;terea sau moartea
unor prieteni sau du:;;mani.

Uitam insa, ca tumultul acestor intamplari, n-ar putea fi generat fara conditia

primordiala a existentei: alimentatia. Se discuta totu:;;i ca laptele este putin, painea
e scumpa, cartoful e aliment de lux, sau ca in acest an va fi grau pentru un an :;;i
jumatate.

De cele mai multe ori se uita, din pacate, ca ne aplecam atentia, cu respect,
asupra celor care cu palmele sau cu ma:;;ina, cu sapa sau cu avionul, cu rabojul sau
cu computerul, trudesc pentru ca painea lor :;;i a semenilor sa fie mai bogata :;;i mai
ieftina. Ace:;;ti oameni, mari cat istoria noastra, se desprind greu din piasa gandurilor
pentru ziua de maine, pentru "mirabila samanta" ca va incolti, pentru ploile care va
sa vina, pentru grindina care sa nu bata :;;i pentru multe alte griji.

Atunci cand e sarbatoare, in sfar:;;it, :;;i in ograda lor se bucura singuri. Cei
care uita ca prima lor dorinta dupa na:;;tere a fost sa manance, ca inginerul, doctorul,
profesorul, functionarul, artistul, sportivul, muncitorul, toti deopotriva, nu pot sa-:;;i
desfa:;;oare vocatia fara macar un colt de paine, ace:;;tia trec nepasatori pe langa
sarbatoarea lor; sau in cel mai bun caz constata indiferent :;;i ironic: nil?te tarani !
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REDUCEREA PIERDERII DIN TIMPUL pA.STRARII CARTOFULUI

Dr.biol. Plamadeala Boris

Pentru stabilirea valorii pierderii din produc\ia de cartof dupa incetarea

cre~terii este necesar a avea definite nivelele de produc\ie. In cazul cartofului

distingem productia acumulata de planta, de cultura, care este intotdeauna mai

mare dedit productia reala, cea recoltata, cea care ajunge in sac.

Diferen\a dintre cele doua nivele de produc\ie este pierderea la recoltare ~i

este determinata de soi, de tehnologia de cultura, de organizarea recoltarii ~i ea

poate ajunge la 15 - 20%.
Este normal ca produc\ia reala, recoltata, sa nu poata fi folosita in intregime.

Cantitatea de cartof ajunsa la consumator (consum, prelucrare, plantat etc.)

reprezinta productia utila sau utilizabila. Diferen\a dintre produc\ia reala ~i cea
utilizata constitue pierderea din timpul pastrarii ~i se datore~te atacului parazi\i1or,

deshidratarii ~i incol\iri. Practic este diferen\a dintre cantitatea de cartof depozitata
toamna ~i cea scoasa primavara.

Valoarea pierderii din timpul pastrarii variaza mult ~i poate ajunge la 10 

20%. 0 parte din acestea chiar daca se inregistreaza in timpul pastrarii ele se

datoreaza unor gre~eli in controlul bolilor ~i daunatorilor, ~i in aplicarea altor

elemente tehnologice.
Atacul de mana pe foliaj nu va reduce doar produc\ia acumulata ci tuberculii

mana\i vor contribui mult la mic~orarea produc\iei utilizabile, ei putrezind in timpul

pastrarii.
Viermii sarma pot fi un all motiv al pierderii de produc\ie datorate unor gre~eli

tehnologice. Orificiile din tuberculi pot fi porti de patrundere a diferiWor agen\i

patogeni mai ales daca se depoziteaza tuberculi umezi sau spa\iul de depozitare nu

este suficient de uscat. La fel pUlregaiul umed i~i are originea In buna parte in

camp, evolu\ia lui fiind favorizata de condi\iile de pastrare precum ~i de gre~elile

facute la recoltare ~i sortare.
Condi\iile in care se face recoltarea, transportul ~i depozitarea au ~i ele

importan\a mare asupra valorii pierderii de produc\ie din timpul pastrarii.
Principala gre~eala din aceasta succesiune, recoltare-transport-sortare

depozilare, este lovirea, ranirea tuberculilor. Lovirea ~i ranirea produc pierderi

importante prin faplul ca u~ureaza patrunderea parazi\ilor ~i In multe cazuri produce

innegrirea pulpei luberculilor.
Gre~elile facute In perioada de vegeta\ie, la care se adauga cele din f1uxul

recollare-sortare-depozilare, pol face ca pierderea din produc\ia acumulata sa
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ajunga la 40%, jumatate lnregistrandu-se In timpul pastrarii.
Pentru reducerea frecventei tuberculilor raniti trebuie sa avem In vedere ca

temperatura solului la recoltare are 0 mare importanta. Cu cat temperatura este mai
scazuta cu atat tuberculii se vatama, se ranesc mai u:;;or. Cand temperatura solului
scade sub 10°C rezistenta tuberculilor la ran ire scade foarte mull.

Daca se ajunge In asemenea situatii, In zilele reci, recoltarea se va Incepe
mai tarziu pentru a se evita temperaturile scazute de dimineata dar, se va prelungi
lucrul pentru a beneficia de temperatura Inmagazinata In timpul zilei.

La transport, sortare, depozitare:
+ reduceti lnatimea de cadere a tuberculilor sub 15 em;
+ captu:;;iti suprafetele tari unde cad tuberculii;
+ delimitati zona de depozitare cu baloti de paie pentru a Impiedeca

Impra:;;tierea tuberculilor;
+ transportorul nu va sta prea mult Intr-un loc pentru a se evita formarea

conurilor de pamant care vor crea probleme la venlilare (fig. 1)

Fig. 1, Procedeu de umplere - a unei celule cu vatamare minima :;;i cu
evitarea formarii conurilor de pamant.

De multe ori se Inregistreaza gre:;;eli :;;i la depozitarea cartofului. Acestea sunt:

• depozitarea tuberculilor umezi :;;i cu mult sol aderent;

• depozitarea tuberculilor plouati (ace:;;tia trebuie valorificati primii);

• multi tuberculi bolnavi :;;i raniti;
• infiltrarea apei in spatiile de pastrare;

• aerisire insuficienta;
• izolare termica insuficienta;

• lumina prea multa.
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LUCRARE SCRISA

(Testare la cursul de NEMATOLOGIE din cadrul
INSTITUTULUI DE CERCETARE $1 PRODUqlE A CARTOFULUI-BRA$OV)

Incepusera ca toate
Orele de-nvatatura
Mai timid, mai pe-ncercate...
Mai apoi 91 cu caldura....

Caci profesoru-i un sfant
Calm, profund, simpatic tare,
Dus cu gandul sub pamant
$i cu ochii Inspre soare

Sub pamant catre 0 lume
De mi9cari, de lupte plina,
incercand, precum se spune
Sa manance-o radacina.

Noi, In doua zile - trei,
Cei veniti din tara-ntreaga
Ne-adunaram langa SCHEI
Cum stau merele pe-o creanga,

Doamnele, foarte severe
Cu priviri de microscop,
Noi, cu gandul dupa-o bere,
Dar avand cu toti. .. un scop.

Ochi atenti, creioane-alearga
$i ne-am bucurat cu totii
Ca la 0 minune draga
Ca-nvataram.....nematozii.

Unii plansera de mila
Filiformului mascul
Pe care-I cuprinse sila
$i ne-a spus murind : destul !

Cum sa vrea sa mai innoate
Spre-o celula-atragatoare
Cand la bar gase9ti de toate
De-ai dolari in buzunare.

Sunt prea mult 9i zece zile
Daca-i studiat saracul
A fost prins, ca n-avea pile
Pe-o caseta ... gol ca raeul.
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in zadar ca este suplu
lar stiletul mai zvacne~te
Dac-a fast filmat in cuplu
$i tradus ~i-n ramane~te

Cum sa mai traiasca frate
Cand femelele abunda,
Cand nevasta if sfideaza
$i se face CHIST - rotunda

Cre~te mare-i aurita
Ce-a fost el a ~i uitat
Agresoare ~i-nraita

Parca-i in MATRIARHAT.
Nu mai e acea loiala,
Supla, alba ca un vis
Chiar de i se da ventrafa
Chiar de-i face un Streap-teasse,

Dar, ne-ntaarcem in prezent :
Am fast buni ~i fa testare
Nu e nici-un corijent
Am trecut ~i la...purtare,

E zapada, dar e saare
Pe Herr HANS I-am adoptat
Dar Olanda mi se pare
"UN POD PREA iNDEPARTAT" (Arhem)

Din pacate totul piere,
Globodera-i ~i pe-aici,
Ma semnez - ca a parere :
MIHAl VAN DE COMANICI.

BRA$OV 26-XI-1993
Mihai Comanici

37



Vol 5 nr. 4 oclombrie - decembrie 1995

LA SAMITUL CARANTINEI

Pe langa "riscul fitosanitar"
Mi-asum un risc sa-ncerc a scrie
o cronica, zambind ca 0 poezie
Sperand ca n-o fi Tn zadar.

Dintr-un hotar de tara-n celalalt
Ne adunaram la Bra!?ov cu totii
Macar acuma la "nivel Tnalt"
Tn centru-acest de tara, centrul rotii.

Tn patru zile ca dintr-un tezaur
Flamanzi Tn Tara Barsei am sorbit
Idei, idei la nesfar!?it
$i scarabei cu coarnele de aur.

Am stat Tn banci atenti, scriind mereu
Venea testarea, trebuia sa scrii
$i toti paream !?i zau, n-am spus-o eu
Ca !?aptezeci !?i trei "stimati copii".

Cand oboseala devenea stupida
$i minutarul parca sta pe loc
Tn gand Tmi rasarea 0 crisalida
Sau poate-un trips ascuns Tntr-un boboc.

Prea multe "organisme" ne a!?teapta
Ne-ajuta !?efii sa Ie Tnvatam,
Se simte poate c-am urcat 0 treapta
Deci ne EUROPENlzAM.

Ne-am Tncadrat perfect Tn FILlEAA
Ne-a aoceptat chiar !?i O.E.P.P-ul
Stam transparenti, flexibili la bariera
Dar stati putin, de-acuma vine greul.!

Azi ne-au patruns virozele sub freza
Un ve~nic clopot bate danga-dang,
Tresari electric, ca la 0 foreza
La COCONUT CADANG CADANG!

Sosira la Bra!?ov, ce Tntamplare !
Uimirea mea Tn fata lor pali
Parca chemati expres la adunare
Chiar fluturii lui SALVADORE DALI !

BRA$OV 13-17 MARTIE 1995
Mihai Comanici
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CARTOFUL iN ROMANL.J.

ANUNT IMPORTANT!,

in atentia Cultivatorilor de Cartof din Romania,

Pentru a face fa\a competi\iei na\ionale, europene ~i interna\ionale este

necesara insu~irea unor cuno:;;tin\e biologice, tehnologice :;;i economice despre

cultura cartofului.

In acest sens, Centrul National de Perfeetionare a Cultivatorilor de Cartof,

organizat in cadrul Institutului de Cercetare ~i Produc\ie a Cartofului Bra:;;ov, cu

sprijinul Guvernului Romaniei :;;i Olandei sta la dispozi\ia tuturor cultivatorilor de

cartof pentru desfa~urarea cursurilor de instruire de 0 saptamana (sosirea in cursul

zilei de luni pana la ora 1000 :;;i pleearea in cursuI zilei de vineri orele 15°0), incepand

cu 18 ianuarie 1996.

Facilita\i1e existente la acest centru de instruire (sali de instruire, hotel ~i

cantin'a, aparatura pentru instruire teoretica :;;i practica, lectori pregati\i in Olanda,

Fran\a, Germania, Marea Britanie) asigura instruirea cultivatorilor de cartof la

standardele europene.

Pentru membrii FCCR, taxa de partieipare (eea. 40000 lei/persoana) este

asigurata de eatre Federatia Cultivatorilor de eartof din Romania. Participan\ii la

curs vor pl~Hi numai costul cazarii (9500 lei/noapte) ~i costul mesei (cea. 12000

lei/zi).

Participan\ii vor primi Certifieat de ealifieare.

Deoarece locurile sunt limitate adresam rugamintea ea eei interesa\i sa

transmita la JCPC Bra~ov talonul anexat pe verso.
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Catre

Institutul de Cercetare §i Productie a Cartofului

2200 Bra§ov, str. Fundaturii nr. 2

Subsemnatul domiciliat

Tn localitatea strada _

nr. __ , posesor al Buletinului de identitate seria nr. _

eliberat de Politia Tn data de _

sunt posesor al unei suprafete de teren de ha, din care doresc

sa cultiv cu cartof ha Tn anul 1996.

Mentionez ca sunt membru al FCCR, avand carnetul de membru

nr. din , :'}i doresc sa particip la cursul "Producerea,

recoltarea, pastrarea §i valorificarea cartofului" organizat de Centrul

National de Perfectionare a Cultivatorilor de Cartof din Romania, Tn saptamana

1996. Ma angajez sa respect programul de

pregatire stabllit de Centru.

Semnatura

Data _
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