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Sutaş, ce reprodtlce-nţelepciunea,

Ecou a tot ce-a fost şi este bun,
Român cinstit si-apreciat de toată lumea,
Izbânda nouă ţi-o serbezi acum.
Neobosita muncă ..depusă zi de zi!
Dovada caracterului perseverent,
E răsplătită într-un fel, iar azi,
Iscălitura-i completată, cu titlul de,
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PORTRET

Dr.doc.şt. Matei Berindei - 50 de ani de activitate ştiinţifică

Or.ing. Constantin Oraica - I.C.P.C. Braşov

Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului din Braşov şi

Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România, împreună cu toţi membrii şi

colaboratorii, aduce un respectuos şi cald omagiu D-lui dr. doc. şt. Matei
Berindei, membru titular al Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice, în care
recunoaşte cea mai proeminentă personalitate ştiinţifică în cultura cartofului
din ultimele patru decenii, la împlinirea onorabilei vârste de 75 de ani.
Mintea sa pătrunzătoare, enciclopedica sa pregătire profesională în tainele
cartofului, inepuizabila putere de muncă şi optimismul său mereu proaspăt

l-au făcut un temeinic cercetător, un excelent conducător de colectiv şi o
fermecătoare personalitate şi prezenţă umană.

Promotorul, printre alţi câţiva, al formulei: cartoful = a doua pâine,
s-a născut În 16 octombrie 1922, În nordul unei provincii a ţării, de unde au
venit destoinici agronomi având în frunte pe reputatul savant Gh. Ionescu
Şişeşti.

Ucenicia În cercetare şi-a făcut-o, după terminarea Facultăţii de
Agronomie din Bucureşti (1943-1948), la Staţiunea experimentală Câmpia
Turzii (1948-1952) în probleme de fitotehnie a principalelor culturi agricole
din zonă. Primele roade ale cercetării au început să apară după trecerea la
laboratorul de tuberculifere şi rădăcinoase al Institutului de Cercetări

Agronomice în 1953, când s-a înfiripat marea dragoste pentru universul
plantei de cartof.

Din această perioadă efectuată în Centrala Institutului (1953-1962),
alături de rezultatele experimentărilor la sfecla de zahăr, se desprind ca
realizări originale rezultatele privind caracateristicile ontogenetice şi

ecologice ale cartofului în ţara noastră, agrotehnica diferenţiată şi metodele
noi culturale (plantarea de vară, preîncolţirea, mulcirea) destinate culturii
cartofului. Teza de doctorat "Influenţa condiţiilor c/imatice şi a unor măsuri

fitotehnice asupra producţiei de cartof pe solul brun-roşcat de pădure de la
Moara Domnească", susţinută în anul 1960, a adus elemente inedite care au
modificat esenţial optica în dinamica formării producţiei de tuberculi şi a
constituit un capitol de referinţă pentru toate celelalte lucrări aprofundate de
incubaţie şi tuberizare, efectuate ulterior în ţara noastră.
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În anul 1962 OI. dr. doc. şt. Matei Berindei a Înfiinţat laboratorul
pentru cultura cartofului de la Staţiunea experimentală Ştefăneşti-Argeş,

funcţionând până În 1965 ca director ştiinţific al Staţiunii.

Cea de-a patra mare perioadă a activităţii sale 1965-1982, cea mai
lungă şi mai rodnică, s-a desfăşurat Însă la Braşov, confundându-se deplin
cu etapa dezvoltării cercetărilor româneşti la cartof, cu Îndelungatul proces
de constituire a actualului Institut braşovean şi a retelei sale de cercetare.

Începând ca director ştiinţific al Staţiunii 'experimentale şi apoi al
Institutului de Cercetare pentru Cultura Cartofului şi Sfeclei de Zahăr,

continuând ca director al Institutului de Cercetare şi Producţie a Cartofului,
organizează laboratoare centrale şi În reţea, dezvoltă problematica de
cercetare, contribuie la realizarea unei strânse colaborări cu specialiştii din
producţie, câştigând aliaţi În promovarea noului şi raţionalului În cultura
acestei plante.

Posedând o deosebită capacitate de cunoaştere, spirit viu de
repliere şi orientare, o inepuizabilă energie şi molipsitor entuziasm, deşi de
formaţie agrofitotehnist, asimilează rapid elementele specifice ameliorării şi

producerii cartofului pentru sămânţă. Intr-un colectiv de excelenţi specialişti

din cercetare şi din minister luptă pentru constituirea zonelor Închise de
producere a cartofului pentru sămânţă, pentru trecerea cu curaj la un sistem
modern şi raţional de producere şi reÎnmulţire, una din marile realizări din
lumea cartofului din ţara noastră şi În primele rânduri ale autorilor ei stă

Ol.dr.doc.şt. M. Berindei.
Un alt mare. succes l-a constituit zonarea culturii cartofului, lucrare

de amploare, concretizată În bazine specializate, ceea ce marchează saltul
necesar pentru actualele cercetări de delimitare a microbazinelor şi

formulelor agroecologice la nivel de taria. Continuând fără Întrerupere şi

munca propriu-zisă de cercetare, nenumărate aspecte fundamentale ale
tehnologiei culturii au fost evidenţiate În toate secvenţele acestui proces
gândit la nivel intensiv, de mecanizare totală şi de raţionalizare: rotaţie,

lucrări ale solului, fertilizare, material de plantare, plantare, desimi,
erbicidare, Întretinere, recoltare.

Este greu de sintetizat În câteva rânduri o activitate concretizată În
peste 200 lucrări ştiinţifice şi articole de popularizare, 25 cărţi şi broşuri,

apreciată prin atestarea În cel mai Înalt grad ştiinţific (cercetător principali)
Încă din 1963 şi trei premii ale Academiei Române (1958, 1960, 1977),
alături de Ordinul Muncii cI. a III-a şi două medalii. Succesele sale sunt parte
importantă din succesele cercetărilor la cartof şi În sufletul nostru, al
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truditorilor În acest domeniu, ocupă un loc de multă cinste. Veşnicul său

neastâmpăr şi continua sa mişcare prin ţară, printre cultivatori, au contribuit
la legarea marii familii a specialiştilor plantei (în cercetare sau În producţie),

care cu nedisimulată mândrie datorită lui, se autodenumesc "cartofari".
Cu conduita şi structura sa Înnăscută de animator şi coordonator al

activităţii de cercetare (este printre autorii principali şi ai Staţiunii de
Cercetări Albota şi ai celor cinci Staţiuni de cercetare şi producţie a
cartofului din ţară), DI. dr.doc.şt Matei Berindei a cedat locul din linia Întâi de
foc a cercetării mai tinerilor săi colegi, mândrindu-se că a format o generaţie

temeinică de specialişti şi a impus o originală optică ştiinţifică precum şi un
stil exemplar de muncă şi autoexigenţă. Actualmente activează În cadrul
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, ca membru al Secţiei Cultura
Plantelor de Câmp şi Preşedinte de onoare al Federaţiei Cultivatorilor de
Cartof din România (organizaţie profesională fondată În anul 1991).
D1.dr.doc.şt. Matei Berindei face parte din seria ce urmează i1ustrei generaţii

V,Comarnescu-Ecaterina Constantinescu - V. Velican.
O contribuţie deosebită a avut-o Dl.dr.doc.şt. Matei Berindei la

formarea cercetărilor În domeniul cartofului, coordonând elaborarea unui
număr de 17 teze de doctorat şi participând ca membru al comisiilor de
evaluare a altor 38 teze de doctorat.

Prin vizitarea unor unităţi de cercetare şi producţie din Bulgaria,
Canada, Danemarca, Franţa, Germania, Olanda şi fosta Uniune Sovietică,

Dl.dr.doc.şt. Matei Berindei a contribuit la dezvoltarea cooperării

internationale În domeniul cartofului, devenind membru al Asociatiei
Europe'ne a Cercetătorilor În Cultura Cartofului În anul 1967. '

Acum, la aniversarea onorabilei vârte de 75 de ani, este un fericit
prilej pentru toţi "cartofarii"de a-I omagia pe Dl.dr.doc.şt. Matei Berindei,
pentru activitatea ştiinţifică, elaborarea lucrărilor de specialitate şi contribuţia

deosebită pentru formarea cercetătorilor ştiinţifici, urându-i multă sănătate şi

viaţă lungă alături de cei dragi.

La multi ani I,

The Institute for Potato Research and Production and the Romanian
Federation of Potato Growers, together with their members and co-workers
are expressing a warm hommage to Dr.doc.st. Matei Berindei, member of
Academy of Agriculture and Forestry Sciences, the most remarkable
scientific personality in potato crop in the last fifty years.
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The upholder in Romania, among a few enthusiastics, of the
formula: potato= the second bread, was born on the 16th of October, 1922.
As soon as he finished his University studies ill Bucharest in 1948 he
developed an intensive activity of research in an area which Iimited itself
step by step only to potato crop in 1960. His great love for potato started in
1953 when hewas included in the very young laboratory of tuberous crops in
the Central Institute for Agricultural Research in Romania. The Doctor
degrees thesis defended in 1960, changed totally the traditional concepts on
tuber yield dynamicsand remained even now anindispensable starting point
in every work in this area. His contribution to the improvement of the potato
technology of cropping covered aII the items regarding crop rotation,
ploughing, fertilization, seed, planting, density, tillage, harvest. A main part
of activity, granted with the great prize of the Romanian High Academy,
consisted in the potato ecology in Romania and tre delimitting of the
optimum zones to grow potatoes for every particular Pllrpose.

Besides his tremendous scientifical work (188 original papers and 19
books), Dr.doc. M.Berindei was a tireless and sharp-minded leader of
research teams but simultaneously a very enthusiastic advicer of the
production people, joining their efforts towards a better potato yield. Sa he is
among the few authors of the modern seed potato system based on closed
areas specialised for seed. He organized the nowadays Institute for Potato
and other few Experimental Stations. He promoted the potato crop as a
main crap under steppe and forest steppe condition, the seed multiplication
outside the closed areas. As a honour he reached the highest scientifical
degree (main researcher, first class) already in 1963, was granted with three
Academical prices, is member of the Romanian Academy for Agricultural
and Forestry Sciences.

CRIZA CARTOFULUI

Or.doc.şt. Matei Berindei

Cea de-"a doua pâine" a ţării noastre, cartoful, intră În criză. Dacă

nu se iau urgent măsuri concrete criza va fi de lungă durată.

Din cauza ploilor abundente au fost create condiţii favorabile pentru
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bolile de putrezire a tuberculilor şi mai ales pentru mana cartofului. Cu
excepţia unităţilor de cercetare, a societăţilor comerciale cu capital majoritar
de stat şi a unor asociaţii agricole, tot cartoful de la ţăranii cultivatori, care
reprezintă ponderea cartofului În România, a fost atacat de mana cartofului.
Distrugerea foliajului a provocat oprirea creşterii tuberculilor, deci la această

categorie de cultivatori producţia este foarte mică. Dar pierderile continuă. În
numeroase cazuri mana cartofului a ajuns şi pe tuberculi. După recoltarea
cartofului boala continuă să progreseze şi sunt contaminaţi şi ceilalţi

tuberculi. Din această cauză se impune ca, foarte urgent, specialiştii,

Împreună cu tehnologii de la Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului,
să elaboreze instrucţiuni care să fie difuzate pe toate căile privind:

- tehnica recoltării cartofului În condiţiile concrete din acest an;
- tehnica preÎnsiiozării cartofului imediat după recoltare;
- tehnica sortării şi păstrării cartofului, În pivniţe, beciuri şi silozuri la
pământ, cu precădere pentru ţăranii cultivatori;

- aceeaşi tematică pentru păstrarea cartofilor În depozitele
specializate.

Consider că ar fi deosebit de utilă o emisiune la "Viaţa Satului", la
televiziune. La această emisiune ar fi bine ca, pe lângă şefi, să participe şi

specialişti autentici.
Pericolul crizei cartofului va continua şi la anul viitor. Cu toate

măsurile care se vor lua acum, În toamnă, mai rămân cartofi pentru
sămânţă cu mana cartofului În ei. Aceştia constituie sursa de infecţie pentru
anul 1998, ceea ce va Îngreuna lupta Împotriva acestei boli ..

Pentru aceste motive se impune o intensă propagandă printre ţăranii

cultivatori, ca să-şi schimbe cartofii pentru sămânţă, dar numai cu material
de plantare de la producătorii de cartof autorizaţi În producerea cartofului
pentru sămânţă. Pentru această acţiune, aşa cum se prevede În Legea
seminţelor, este necesar sprijinul Statului. Nu ştim cum vor fi condiţiile

climatice În anul viitor, dar pentru zona umedă de munte şi pentru zona
colinară nu prea avem ani În care să nu avem condiţii favorabile pentru
mana cartofului. Cu sursa de infecţie pe care o introducem noi În pământ,

dacă Statul nu se implică În schimbarea cartofilor pentru sămânţă şi la
ţărani, mana cartofului va face ca cea de-a doua pâine, cartoful, să devină o
raritate.

Un vechi proverb românesc spune:" Dă-i Doamne românului
mintea cea de pe urmă."
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Poate Învăţăm din trista experienţă a acestui an că salvarea
cartofului din România nu constă În soiurile străine, ci În soiurile româneşti

cu rezistenţă ridicată la acest flagel.

CARTOFUL POA TE INTRA ÎNTR-O CRiZĂ
DE LUNGĂDURATĂ

Or.dac.şt. Matei Berindei

La cartof, coeficientul de Înmulţire este foarte mic. Spre exemplu, la
cartof, pornind de la un tubercul sănătos, se poate ajunge abia după 7 ani de
reÎnmulţire la o suprafaţă de 20 ha. Aceasta În timp ce la grâu, pornind de la
un bob, se ajunge la 675 kg. La acest adevăr de necontestat, trebuie să

adăugăm faptul că, spre deosebire de alte specii, cartoful degenerează. Nu
detaliem aici bazele teoretice ale degenerării cartofului, deoarece acestea
se predau la catedra de ameliorare a fiecărei facultăţi de agronomie şi

considerăm că nu există specialist care lucrează În agricultură să nu le
cunoască. Dacă există, este şi mai grav.

Deci dacă se porneşte de la un tubercul sănătos, În cei 7 ani de
reÎnmulţire, materialul degenerează şi procesul trebuie reluat. Şi aceasta
mereu, fără nici un efect.

Pentru a se preveni degenerarea cartofilor de sămânţă a fost creat
un sistem naţional şi În perioada 1966·1968 au fost organizate zonele
Închise pentru producerea cartofilor de sământă În România, sistem care a
funcţionat perfect până acum câţiva ani. Îmi ~mintesc cu multă plăcere că
acţiunea cercetării ştiinţifice de a organiza zonele Închise a fost susţinută, cu
contribuţie efectivă prin deplasări pe teren, alături de noi, de către Ministerul
Agriculturii de atunci, Împreună cu toţi adjuncţii şi toţi specialiştii ministerului
din departamentul de cereale şi plante tehnice.

Acum nu mai face nimeni nimic. Au fost trase numeroase semnale
de alarmă că se impune de urgenţă Îmbunătăţirea activităţii În zonele
Închise pentru producerea cartofi lor de sămânţă. S-au arătat şi căile.

!nstitutul de cercetări pentru cartof a atras atenţia prin numeroase materiale,
Înaintate la MAA. că În urma aplicării legii fondului funciar, În zonele
Închise situaţia fitosanitară s-a Înrăutăţit şi a cerut fondurile necesare pentru
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a putea reduce schema producerii cartofului de sămânţă de la 8-9 ani la 4-6
ani. Dar? Vox clamatis in deserto. Parcă am fi plătiţi de ţările cultivatoare de
cartof din vestul Europei ca să nu acţionăm şi apoi să devenim importatori.
Ştim ce să facem. Ştim cum să acţionăm. Trebuie Însă ca să existe
Înţelegere, bani şi dorinţa de a acţiona. Când a făcut Dumnezeu Europa, cu
România, din punct de vedere al cartofului pentru sămânţă, a fost mai puţin

darnic În ceea ce priveşte condiţiile de climă şi sol. Efortul nostru deci ar
trebui să fie mai mare şi gândirea mai profundă. S-a demonstrat deja că

acest lucru a fost posibil şi Începând cu anul 1977 România nu a mai
importat cartof pentru sămânţă. Trebuie să subliniem faptul că, o dată

Întrerupt sistemul, refacerea este şi mai dificilă. Nu se poate face cartof
pentru sămânţă În România fără sprijinul şi intervenţia statului. Tocmai
pentru a suplini ceea ce nu ne-a dat Dumnezeu.

Cu anul 1997 situaţia s-a agravat şi mai mult. Ploile abundente au
favorizat o endemie de mana cartofului, mai ales la gospodăriile ţărăneşti

care nu au bani pentru produse şi aparatura necesară pentru efectuarea
tratamentelor de combatere. Drept urmare, s-au obţinut producţii mici. Dar,
necazurile nu se termină. În numeroase cazuri boala a ajuns şi la tuberculi şi

continuă evoluţia În timpul păstrării. Sunt suficienţi câţiva tuberculi pentru ca
să se strice În timpul iernii marea majoritate a cartofilor din pivnitele,
beciurile şi silozuri de la gospodăriile ţărăneşti. În această situaţie cererea
pentru cartof de sămânţă va fi mare În primăvară, şi oferta extrem de mică.

Apare deci posibilitatea ca mulţi ţărani să nu mai poată cultiva cartof nici
măcar pentru consumul propriu şi astfel ne putem aştepta În anul care
urmează la o explozie de preţuri. Cartoful devine astfel din a doua pâine a
ţării un deziderat. Aceasta În timp ce toate depozitele construite special
pentru păstrarea cartofilor de sămânţă, de către statul român În România,
stau goale, adică fără cartofi.

Necazurile semnalate pentru anul 1998 vor fi şi mai agravate de
faptul că se va planta În primăvară şi un procent oarecare de tuberculi cu
mana cartofului În ei. Deci o puternică sursă de infecţie, ceea ce presupune
ca În anul 1998 să existe o preocupare mult mai mare pentru combaterea
manei cartofului.

Acţiunea trebuie Începută de pe acum, prin sfătuirea agricultorilor ce
trebuie să facă În această iarnă şi la primăvară, pentru a Înlătura sursele de
infecţie din masa de cartofi pentru sămânţă. Nu s-ar putea face o emisiune
la televiziune, Într-o duminică pe această temă? Numai aşa se poate trage
de la Început un semnal de alarmă şi se poate Începe acţiunea de protejare
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a cultivatorilor şi a consumatorilor de cartof din România.
Subliniem din nou că nimic nu este prea mult şi nici un efort nu este

prea mare, pentru a nu se întrerupe sistemul de producere a cartofului
pentru sămânţă din România. Refacerea va fi mult mai grea, mai
costisitoare şi de lungă durată.

SALVATI CARTOFUL fi!,

SISTEMUL NATlONAL DE PRODUCERE A, .... ,. ....

CARTOFULUI PENTRU SAMANTA,

Or.ing. şt. Matei Berindei

Condiţiile de climă şi sol din România nu sunt la fel de favorabile
pentru producerea cartofilor de sămânţă ca în Anglia, Suedia, Norvegia,
Germania, partea de nord a Olandei, Franţei şi Danemarca, nisipurile reci
din Polonia. Noi putem însă produce cartofi pentru sămânţă, practic de
aceeaşi calitate, dacă folosim corect condiţiile de climă şi sol din anumite
teritorii în România. Aceste teritorii trebuie bine alese şi au fost bine alese
prin constituirea zonelor închise. Activitatea în acestea trebuie însă

reconsiderată şi îmbunătăţită. Tocmai din cauză că efortul nostru intelectual
şi material este mai mare pentru a fi competitiv din punct de vedere al
calităţii cartofilor pentru sămânţă, este necesar să avem un sistem naţional

bine coordonat de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Academia de
ştiinţe Agricole şi Silvice. Supunem spre discuţie următorul sistem.

Materialul clonal să fie produs numai de către unităţile de cercetare
amplasate în zonele închise pentru producerea cartofi lor de sămânţă, la
altitudine de peste 1.000 m. Pentru aceasta trebuie să existe o politică

corectă a soiurilor, pentru a se produce material de plantare din soiurile cele
mai bune pentru condiţiile concrete din România şi pentru fiecare scop al
culturii cartofului. Adică pentru consum extratimpuriu şi timpuriu, pentru
consumul din timpul verii, pentru consumul din toamnă, pentru consumul din
iarnă şi primăvară, pentru materie primă necesară industriei prelucrătoare şi
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pentru nutreţ pentru animale. Deoarece ponderea culturii cartofului este la
ţărani cu suprafeţe mici, deoarece aceştia nu fac tratamente pentru
combaterea manei cartofului sau nu au mijloacele necesare pentru
efectuarea acestei lucrări, este imperios necesar ca pentru aceştia să

producem cartof de sămânţă din soiurile rezistente la această boală foarte
periculoasă.

Cartofii pentru sămânţă din categoria biologică prebază şi bază să

se producă numai În zonele Închise pentru producerea cartofilor de
sămânţă. Deci, zonele Închise au un rol naţional şi nu pot fi lăsate din mână

de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Această implicare se poate
face cel mai bine prin autorizarea producătorilor de cartof pentru sămânţă,

cu deosebită grijă, pentru diferitele tipuri de soiuri de cartof. Rezultatele
cercetărilor noastre au arătat că soiurile cu rezistenţă medie la viroze nu pot
fi produse În oricare din cele şapte zone Închise din România şi de către

oricare producător. Autorizarea producătorilor de cartof pentru sămânţă, din
zonele Închise, pe tipuri de soiuri, este o operaţie de mare responsabilitate
ştiinţifică şi nu poate fi rezolvată de către Ministerul Agriculturii şi

Alimentaţiei fără o colaborare perfectă cu Institutul de Cercetări pentru
Cartof.

Cartofii pentru sămânţă din categoria biologică certificată pot fi
produşi atât În zonele Închise, pentru necesarul Întregului judeţ În care este
situată zona Închisă, cât şi În afara zonelor Închise, În judeţele din zona
colinară, cu depresiuni intracolinare, În microzone Închise. Constituirea de
microzone Închise, În aceste judeţe, este o treabă a fiecărui judeţ cu zonă

coli nară, pe cuprinsul căreia se găsesc teritorii situate În depresiuni
intracolinare sau depresiuni extramontane. Delimitarea acestor teritorii
trebuie făcută după aceeaşi metodologie după care au fost delimitate zonele
Închise. Adică: studii climatice, studii pedologice, bonitarea ecologică pentru
cartof, studii care pot fi efectuate de către fiecare judeţ, În strânsă

colaborare cu Institutul de Cercetări pentru Cartof. Bine ar fi ca din punct de
vedere agropedologic, colaborarea să se facă şi cu Institutul de Cercetări

pentru Pedologie şi Agrochimie. Este vorba de un program mai vast, care,
dacă nu este bine condus, nu poate da cele mai bune rezultate.
Superficialitatea În această acţiune poate avea urmări dintre cele mai
neprevăzute şi dăunătoare. Este vorba de ecologie şi nu amatorism.

Ca şi În zonele Închise, În microzonele Închise cartofii pentru
sămânţă sunt produşi de cultivatori autorizaţi de Ministerul Agriculturii şi



Alimentaţiei, din soiurile solicitate de cultivatorii de cartofi pentru consum,
din cuprinsul judeţului pentru care se creează macrozone sau microzone
Închise. Probleme de şi mai mare tehnicitate pun zonele de stepă şi

silvostepă din România (Teza de doctorat a O-lui ing,Vârcan Paul de la
Staţiunea de Cercetări pentru Cartof din Mârşani-Oolj).

Oin lucrarea menţionată au rezultat nişte concluzii deosebit de noi şi

de importante. Producerea unei singure Înmulţiri În zona de stepă măreşte

precocitatea soiului cu 7-10 zile, ceea ce Înseamnă o acumulare de
producţie de cartof foarte timpuriu, cu 3.500-5.000 kg/ha, În comparaţie cu
acelaşi soi pentru care s-au adus cartofi pentru sămânţă din zonele Închise.

Este o noutate din punct de vedere al producţiei de cartof şi creează

certitudinea, la cel puţin pentru consumul timpuriu şi pentru consumul din
timpul verii, respectiv la soiurile timpurii şi cele semitimpurii, să se realizeze
o Înmulţire de cartof pentru sămânţă şi În această zonă; În unităţi bine alese,
unde există siguranţa respectării tehnologiei Înmulţirii cartofului pentru
sămânţă În zona de stepă.

Subliniem faptul că nerespectarea sau incorecta folosire a
tehnologiei de producere a cartofului pentru sămânţă reprezintă un stres
care influenţează negativ calitatea cartofilor de sămânţă atât În zonele
Închise, În microzonele Închise şi cu atât mai mult În zona de stepă unde
apare În plus stresul hidric şi termic.

o altă noutate, din cercetările O-lui Vârcan, este aceea că

cercetările cu privire la testarea soiurilor de cartof pentru zona de stepă, se
face greşit, greşeală care trebuie urgent remediată dacă există dorinţa

creării unui sistem naţional viabil pentru producerea cartofului de sămânţă.

Mult mai mare importanţă, sau cel puţin aceeaşi importanţă, În lucrările

pentru testarea soiurilor, este rezistenţa acestora la stressul termo-hidric,
Adică pretabilitatea la efectuarea unei Înmulţiri În zona de stepă.

Este extrem de importantă ca Academia de Ştiinţe Agricole şi

Silvice să organizeze o dezbatere ştiinţifică pe această temă şi să se ia
măsurile necesare pentru Îmbunătăţirea activităţii pe această linie.

10



CE SUNT, CARE SUNT ŞI CUM AU FOST CREATE ZONELE
ÎNCHISE PENTRU PRODUCEREA CARTOFULUI DE

SĂMÂNTĂ ÎN ROMÂNIA,

Dr.doc.şt. Matei Berindei

Degenerarea cartofului pentru sămânţă este determinată de boli
virotice şi oricare stres din viaţa plantei mamă. Stresul de lipsa umidităţii şi

stresul temperaturilor ridicate sunt cele mai dăunătoare. Conţinutul ridicat În
argilă al solului accentuează stresul hidric, atât atunci când umiditatea este
insuficientă, cât şi atunci când aceasta este abundentă. S-a demonstrat
ştiinţific: este greşită părerea că planta de cartof iubeşte umiditatea ridicată.

Cartoful creşte cel mai bine la umiditate moderată dar constantă.
Din punct de vedere al bolilor virotice cea mai importantă condiţie

este ca populaţiile de afide, care transmit boUle virotice de la plantele
bolnave la cele sănătoase, să fie cât mai reduse.

De toate aceste considerente s-a ţinut seama În anii 1966 -1968,
când au fost organizate la noi În ţară zonele Închise pentru producerea
cartofi lor de sămânţă. Au fost deci alese acele teritorii unde, pe cât posibil,
stresurile să fie minime, ca şi numărul de afide transmiţătoare de viroze. De
regulă depresiuni intracarpatice din judeţele Braşov, Harghita şi Covasna,
precum şi podişul Sucevei, zona Girov din judeţul Neamţ şi o zonă, doar
pentru judeţul Bacău, În judeţul Bacău. Deci teritorii bine delimitate, cu cele
mai favorabile condiţii ecologice din România pentru producerea cartofului
de sămânţă. Pentru delimitarea lor au fost efectuate cercetări din punct de
vedere climatic, din punct de vedere al solului şi. s-au determinat curbele de
zbor al afidelor. Denumirea de "zone Închise" s-a Înrădăcinat În limbajul
cultivatorilor de cartof din România şi ar fi total păgubitoare renunţarea la un
bun câştigat. Această tendinţă dăunătoare din punct de vedere ştiinţific şi

practic se constată din păcate la noi. Tendinţa de a se introduce noutăţi În
cultura cartofului este foarte bună, dar nu de a se renunţa la nişte bunuri
ştiinţifice de mare valoare, deja câştigate.

Cele şapte zone Închise pentru producerea cartofilor de sămânţă În
România trebuie menţinute, şi ca denumire şi ca teritoriu. Ele pot fi
Îmbunătăţite, dar numai pe bază de cercetări ecologice.

Important este ca să se caute şi să se găsească soluţii noi pentru
producerea cartofului de sămânţă În cuprinsul acestor zone.

11



Prin efectul legii fondului funciar s-a deteriorat o conditie de bază:

izolarea culturilor de cartof pentru sămânţă de culturile de cartof pentru
consum, care constituie sursa de infecţie virotică şi combaterea eficace a
afidelor transmiţătoare de viroze. Pentru aceasta trebuie analizată fiecare
zonă Închisă şi identificaţi producătorii de cartof pentru sămânţă care pot
asigura spaţiul de izolare; distanţele prevăzute În normele de recunoaştere,

care trebuie respectate cu stricteţe. Odată această inventariere făcută este
necesar ca Institutul de Cercetări pentru Cartof să stabilească, În funcţie de
rezistenţa soiurilor la viroze, pentru care tip de soiuri se pretează fiecare
zonă şi fiecare producător din fiecare zonă. Cercetările au fost efectuate,
trebuie doar implementate. Pentru aceasta este necesară o concepţie

unitară privind Îmbunătăţirea activităţii În zonele Închise pentru producerea
cartofilor de sământă, nu schimbarea de denumiri sau alte actiuni
dăunătoare. În ce p~iveşte concepţia unitară privind buna funcţiona~e a
zonelor Închise pentru producerea cartofilor de sămânţă, o atenţie deosebită

trebuie acordată folosirii datelor ştiinţifice şi cunoştinţelor de care dispune
Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului, În ce priveşte combaterea
afidelor transmiţătoare de viroze; de fapt cu aceasta trebuie Început.

RIDICAREA PROBELOR PENTRU ANALIZA INFECTIEI
.VIROTICE ÎN PRECONTROL '

Ing. Felicia Mitroi - I.C.P.C. Braşov
Ing. Mihaela Fodor - I.C.P.C. Braşov

În cultura cartofului obţinerea unor producţii ridicate este
condiţionată de folosirea la plantare a unui cartof pentru sămânţă de calitate
superioară, calitate care este garantată prin certificare.

Este supus certificării cartoful pentru sământă din categoriile
biologice P.BI , P.BII , B şi C1. În timpul vegetaţiei se' face o certificare
provizorie, prin controale repetate În câmp, urmând ca definitivarea
certificării să fie făcută pe baza buletinului de analiză emis de Institutul de
Cercetare şi Producţie a Cartofului - Braşov, În urma analizării infecţiei

primare În precontrol (seră).
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Pentru efectuarea analizei În precontrol.trebuiesc trimise la I.C.P.C.
Braşov (seră) probe a câte 500 de tuberculi. Pentru a se evita discordanţele

Între rezultatele obţinute În precontrol şi situaţia reală din câmp, trebuie ca
probele analizate să oglindească cât mai fidel loturile pe care le reprezintă.

Pentru aceasta o atenţie deosebită trebuie acordată modului de ridicare a
probelor. Ridicarea probelor se face la 15-20 zile de la distrugerea vrejilor,
după ce În prealabil au fost eliminate rândurile marginale şi cuiburile
frontale. Pentru parcele de până la 20 ha va fi recoltată o singură probă, iar
pentru parcele mai mari de 20 ha vor fi recoltate două probe.

Recoltarea Începe prin stabilirea unui număr de 20 puncte, pe
diagonala mare a parcelei sau randomizat. Din fiecare punct se recoltează

câte 25 de tuberculi de mărime mijlocie, adică câte un tubercul din câte 5
cuiburi, de pe 5 rânduri alăturate (fig.1)

Probele de câte 500 de tuberculi (20 puncte x 25 de tuberculi) astfel
obţinute, vor fi ambalate În saci noi, plombate, etichetate şi expediate, În
termen de 48 de ore de la recoltare, la I.C.P.C. Braşov, cu mentiunea
"testare virotică". In fiecare sac se introduce o etichetă cuprinzând:'codul
probei, soiul, categoria biologică, suprafaţa reprezentată de probă, data
Întreruperii vegetaţiei şi data ridicării probei. Codul probei cuprinde: iniţiala

judeţului, anul, un număr de ordine dat de Inspecţia de Stat pentr~ Calitatea
Seminţelor şi Materialului Săditor din M.A.A.; şi litera P (probă). In cazul În
care dintr-o solă se ridică două probe va fi făcută menţiune P1 (proba 1) şi

P2 (proba 2). Aceeaşi etichetă va fi ataşată şi la gura sacului odată cu
plombarea acestuia. II ljlllii II

::::.L

I
Schema de ridicare
a probelor pentru
analiza În
precultură

şi pentru
determinarea
producţiei
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Recoltarea probelor va fi efectuată de producător, În prezenţa

inspectorului aprobator, care aplică sigiliul şi completează borderoul ce va
Însoţi probele.

UN SFAT UTIL PENTRU FERMIERII
CULTIVATORI DE CARTOF

Dr.doc.şt. Matei Berindei

Există trei feluri de cultivatori de cartof; unii care cultivă numai
pentru consumul propriu, alţii care cultivă pentru piaţă şi pentru consumul
propriu, a treia categorie sunt cei care cultivă numai pentru piaţă, Condiţiile

climatice din România permit consumarea cartofi lor, din producţia anului
anterior, până la sfârşitul lunii mai În zona de stepă, până la sfârşitul lunii
iunie În zona colinară şi până pe la mijlocul lunii iulie În zona de munte.

Din această cauză toti cultivatorii de cartof din tara noastră trebuie
să cultive un conveer de soiuri de cartof. '

Un soi timpuriu, cu Încolţirea obligatorie a tuberculilor de sămânţă

Înainte de plantare, pentru consumul propriu, şi pentru piaţă, cu aplicarea
tehnologiei specifice cartofului timpuriu, cu măsurile care se impun pentru
creşterea timpurietăţii.

Un soi semitimpuriu, pentru consumul din timpul verii. Deci În lunile
iunie, iulie şi august În zona de stepă, În lunile iulie şi august În zona
colinară şi în luna august până pe la mijlocul lunii septembrie în zona de
munte, cu tehnologia specifică culturii cartofilor pentru consumul din timpul
verii.

Un soi semitârziu pentru cultivarea cartofului necesar consumului
din toamnă-iarnă şi primăvară până la Începutul recoltării cartofilor pentru
consum timpuriu. În zona umedă la munte se poate cultiva şi un soi tardiv,
sau numai soi tardiv. În zona montană, unde cartoful constituie hrana şi
pentru animale, se cultivă un soi semitardiv şi un soi tardiv, cu conţinut

ridicat de amidon, special pentru animale.
Cultura cartofului, pe scopuri de folosinţă, aşa cum am arătat mai

sus, pune probleme mai dificile În ce priveşte aprovizionarea cu cartof
pentru sămânţă. În judeţele, În care se organizează microzone pentru
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Înmultirea cartofului de sământă, este necesar să se stabilească structura
soiuril~r specifică fiecărui judeţ În parte. De asemenea, fermierii care-şi
asigură cartofii pentru sămânţa din toamnă, aşa cum este normal, trebuie să

ia anumite măsuri ca să nu se amestece soiurile În timpul păstrării.

Pentru fabricarea de produse alimentare industriale din cartof
fermierii trebuie să folosească numai soiul recomandat de fabrica
prelucrătoare. Aceasta deoarece pentru chips se foloseşte un anumit soi În
luna iulie, cultivat În zona de stepă. Pentru luna august şi prima parte a lunii
septembrie alt soi şi apoi alt soi. La fel pentru cartof prăjit, la fel pentru fulgi
din cartof.

Pentru industria amidonului şi spirtului nu se folosesc cartofi care
cad la sortare, cum În mod foarte greşit se Înţelege la noi, ci soiuri de cartof
industriale. Adică soiuri de cartof cu conţinut foarte ridicat În amidon.
Acesta, pe bază de contract cu fabrica prelucrătoare.

Procedând aşa cum s-a arătat mai Înainte, calitatea cartofilor pentru
consum se va Îmbunătăţi considerabil şi randamentul În fabricaţie va creşte.

PĂSTRAREA PESTE IARNĂ A CARTOFILOR LA
GOSPODARI ÎN PIVNIŢEŞI BECIURI

Dr.doc.şt. Matei Berindei

Păstrarea cartofilor este la fel de importantă ca şi producerea lor.
Tuberculul de cartof conţine cca. 75 % apă, datorită cărui fapt este perisabil.
Din cauza conţinutului mare de apă, foarte uşor se Îmbolnăveşte În timpul
păstrării de aşa- numitele boli de păstrare: putregaiul umed, putregaiul
uscat, putregaiul datorat manei cartofului, etc. Aceasta este cauza pentru
care trebuie avut grijă ca să nu rămână În cartofii care se trec la păstrare

nici un tubercul atins de vreo boală. Acesta constituie focar de infecţie şi de
la el se poate Îmbolnăvi toată masa de cartof.

Pe lângă aceste caracteristici, care trebuie să ţină mereu trează

atenţia gospodarului care păstrează cartofii peste iarnă, tuberculul de cartof
şi-a construit În decursul timpurilor şi unele Însuşiri pozitive, care să-i

asigure o oarecare rezistenţă la păstrare. În primul rând, datorită peridermei
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groase, suberificate, care contribuie la reducerea schimbului de gaze şi

protejază destul de bine tuberculul de atacul microorganismelor. În al doilea
rând, datorită solaninei pe care tuberculul o conţine, datorită capacităţii

tuberculilor de vindecare rapidă a rănilor şi datorită perioadei de repaus
germinal. Pentru a mări aceste Însuşiri pozitive gospodarul trebuie să mai
intervină pentru a le Întări şi pentru a asigura o mai bună protecţie a
cartofului În timpul păstrării. Pentru aceasta, concomitent cu recoltarea se
fac două operaţii esenţiale. Prima are ca scop creşterea rezistenţei la
păstrare a tuberculilor sub influenţa luminii. Pentru aceasta, tuberculii nu se
strâng imediat după recoltare, ci se Iasă pe pământ, la lumina zilei 6-7 ore.
Cel mai bine ar fi ca scoaterea din pământ a tuberculilor să se facă În
primele ore ale dimineţii şi strângerea lor spre seară. În nici un caz nu
rămân pe câmp cartofii peste noapte, mai ales În localităţile unde există

pericolul brumelor timpurii de toamnă.

O dată cu strângerea tuberculilor se face sortarea lor. Adică: toţi cei
vătămaţi În timpul recoltării, toţi cei suspecţi că ar fi bolnavi, ca şi tuberculii
mici, se pun separat şi se folosesc imediat În hrana animalelor. Se
subliniază faptul că tuberculii nu trebuie lăsaţi la lumina zilei mai mult decât
timpul arătat mai Înainte, nici cei care se folosesc În alimentaţia oamenilor şi

nici cei pentru hrana animalelor, deoarece În coaja lor şi imediat sub coajă

există o substantă denumită solanină. Aceasta, În cantitate mai mare, este
otrăvitoare. Când tuberculii stau mai mult la lumină, cantitatea de solanină
creşte şi apar probleme de intoxicaţii.

Tuberculul de cartof, de la formare şi până când este folosit sau
moare de o boală, În permanenţă respiră şi transpiră. Prin aceste procese
fiziologice Îşi pierde din greutate. Prin pierderea apei - ca urmare a
transpiraţiei - dar şi prin pierderea de substanţă uscată utilă - ca urmare a
proceselor biochimice În timpul procesului de respiraţie. Din această cauză

păstrarea cartofilor trebuie condusă din punct de vedere al temperaturii În
masa de tuberculi. Temperatura optimă pentru păstrarea cartofilor pentru
consum este de 3-6oC, şi a celor pentru sămânţă de 2-4°C. La cartoful
pentru sămânţă, În cazul păstrării la temperaturi mai mari, apare un
fenomen foarte grav cu urmări negative În producţia anului următor. După

ajungerea plantelor de cartof la maturitate, tuberculii intră Într-o fază În care
procesele fiziologice şi biochimice sunt reduse foarte mult. Este faza de
repaus germinal care durează Între 70 şi 100 zile, În funcţie de soi şi

condiţiile de păstrare. Când sunt temperaturi mai ridicate În masa de
tuberculi, faza repausului germinal se scurtează. Atât În timpul repausului
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germinal, dar mai ales după Încheierea acestuia, În tuberculul de cartof
pentru sămânţă Începe să se sintetizeze un produs biochimic care
favorizează formarea tuberculilor la plantele răsărite din acest tubercul.
Cantitatea acestui produs creşte În timp, până când ajunge la un maximum.
Aceasta este faza de incubatie a tuberculului de cartof.

Dacă s-ar planta at~nci, s-ar obţine cel mai mare număr de urmaşi
de la plantele răsărite din acest tubercuJ incubat. Dar după ce acest produs
biochimic a ajuns la maximum, Începe să se resoarbă; să se piardă. Pe
măsură ce trece timpul, cantitatea produsului care favorizează formarea
tuberculilor noi la plantele de cartof se reduce. Cu atât mai mult cu cât
temperatura din timpul păstrării o depăşeşte pe cea optimă. Are deci loc un
proces de degenerare fiziologică În timpul păstrării cartofilor pentru
sămânţă, din cauza nerespectării condiţiilor optime de păstrare. Cu cât
abaterea de la condiţiile optime de păstrare este mai mare, cu atât
degenerarea este mai puternică, cu efecte negative asupra IXoducţiei anului
următor. Dar şi temperaturile scăzute sunt dăunătoare, la _1 oC tuberculul de
cartof Începe să degere şi la _2oC Îngheaţă.

La temperatură sub 4-SoC se produce Îndulcirea tuberculilor.
Îndulcirea este un proces reversibil, care se produce datorită transformării

amidonului În zaharuri sub influenţa enzimelor amilolitice. După Îndulcire,
tuberculii se ţin la temperaturi ridicate (1 S-23°C), timp de două săptămâni şi
gustul dulce dispare. Din această cauză, iarna, În cazul păstrării cartofului În
pivniţe, gospodinele trebuie să aibă În cămară mai mulţi cartofi pentru a
evita consumul tuberculilor Îndulciţi. Aceasta deşi mulţi consumatori
apreciază favorabil gustul Îndulcit al cartofului.

Din cele arătate rezultă că păstrarea cartofilor, aşa cum s-a arătat la
Început, este la fel de importantă ca şi producerea lor: a celor pentru
consum şi mai ales a celor pentru sămânţă. Grija gospodarului producător

de cartof este permanentă, la fel de mare În tot timpul anului. Este important
de reţinut faptul că indiferent de locul unde se face păstrarea, termometrul
pentru măsurat temperatura este la fel de important, ca oricare altă unealtă

folosită pentru plantarea sau Întreţinerea culturii de cartof.
Păstrarea cartofilor se face de regulă În beciuri În zona de câmpie şi

În zona colinară. În beciuri sau pivniţe În zona montană. În bordeie speciale
sau În silozuri la pământ. Cantităti mai mari se păstrează În macrosilozuri.

În beciuri sau În pivniţe s~ păstrează cantităţi mici de cartofi, pentru
a reduce cât mai mult pierderile din timpul păstrării; atât În beciuri cât şi În
pivniţe se pregătesc compartimente special amenajate. Cel mai bine ar fi ca
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aceste compartimente amenajate pentru cartof să fie permanente. Pentru a
evita Îmbolnăvirea tuberculilor şi aerisirea uniformă a lor, aceştia nu se pun
grămadă jos În beci, ci se amenajează boxe din scândură.

Distanţa Între scânduri este de 2 cm, pentru a se asigura astfel o
bună circulaţie a aerului. Tot În acest scop, de la suprafaţa beciului,
respectiva pivniţei şi până la baza boxei se Iasă un interval de 15-20 cm.
De asemenea, la perete unde este fixat geamul de aerisire, se Iasă o
distanţă Între peretele boxei şi cel al beciului tot de 15-20 cm. În beciul astfel
amenajat se poate pune un strat de cartof de 2-2,5 m înălţime, în timp ce
fără astfel de amenajări, grosimea stratului de cartof nu trebuie să

depăşească 1-1,2 m.
Indiferent dacă sunt neamenajate sau amenajate special pentru

păstrarea cartofilor, înainte de a se începe recoltarea, pivniţele trebuie
reparate, curăţate şi dezinfectate. Boxele amenajate special sunt cu pereţi

mobili; drept urmare se scot, se curăţă şi se văruiesc.

Văruirea se face cu var proaspăt, deoarece are şi rol de
dezinfectare. Bine este ca după aceasta să se facă şi o dezinfectie cu sulf.
În acest scop se Închid bine ferestrele, căptuşindu-le cu hârtie. Apoi se
aşază În mijlocul Încăperii o tablă sau o găleată veche cu jar, peste care se
pune cantitatea de sulf calculată. Se Închide apoi uşa pivniţei respectiv
beciului, căptuşind-o şi pe aceasta cu hârtie pentru a Împiedica ieşirea

sulfului. După 2-3 zile se aeriseşte.

Concomitent cu recoltarea cartofi lor, după efectuarea riguroasă a
sortării, aşa cum s-a arătat mai Înainte, tuberculii se aşază la locul definitiv
pentru păstrare. Acum grija principală este aceea de a scădea temperatura
În mijlocul masei de tuberculi la 3-50C. În acest scop se deschid ferestrele şi
uşile beciului În timpul nopţilor de toamnă, când nu este pericol de Îngheţ,

iar ziua se ţin Închise. Aerisirea trebuie făcută cu multă grijă, mai ales În
primele zile după depozitare, când tuberculii transpiră mai intens. Aerisire se
face tot timpul perioadei de păstrare. În timpul iernii trebuie avut grijă ca
aerisirea să se facă numai ziua, când temperatura aerului este afară de 1°C
şi durează doar 3-4 ore. Periodic se face controlul temperaturii, pentru ca
păstrarea să poată fi condusă corespunzător. În beciuri şi eventual În
pivniţe, cartofii se păstrează bine dacă se asigură În permanenţă o
temperatură de 3-50C În masa de tuberculi şi umiditate relativă a aerului de
85-90 %.

Indiferent de modul cum se face păstrarea, În beciuri, În pivniţe, În
silozuri la pământ, În depozite speciale, aerisirea este o măsură de mare
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importanţă. Întrucât după recoltare, procesele vitale fiziologice şi biochimice
din tubercul continuă, toate operaţiile care se fac În timpul păstrării au drept
scop ca aceste procese biochimice să se desfăşoare cât mai lent, În primul
rând respiraţia. În condiţii normale de păstrare pe lângă bioxidul de carbon
care se formează se degajă şi o cantitate apreciabilă de căldură, circa 2,5
kcal pe tonă şi oră, care determină creşterea temperaturii În masa de
tuberculi şi În consecinţă acest fenomen duce la creşterea respiraţiei,

provocând stricarea cartofilor. Din această cauză respiraţia trebuie să fie cât
mai apropiată de minimum, ceea ce se realizează prin dirijarea temperaturii,
În primul rând cu ajutorul aerisirii.

Prin aerisire, respectiv mişcarea aerului, se realizează

Împrospătarea lui, evacuarea căldurii şi vaporilor de apă degajaţi În procesul
de respiraţie.

ÎNFIINTAREA UNUI SPATIU
~ ,

PENTRU PASTRAREA CARTOFILOR

Drd.ing. Victor Donescu - I.C.P.C. Braşov

Cartoful trebuie păstrat. Trebuie păstrat pentru a se asigura
consumul pe timpul iernii, trebuie păstrat pentru a se asigura materia primă

pentru prelucrare (produse industrializate, amidon, spirt), pentru o perioadă

cât mai lungă după recoltare, şi trebuie păstrată sămânţa pentru anul viitor.
În conjunctura actuală cea mai răspândită metodă este păstrarea la

producător, cu excepţia fabricilor de prelucrare care dispun de spaţii şi pot
să-şi păstreze materia primă achiziţionată. Producătorii sunt Însă mulţi şi cu
suprafeţe cultivate cu cartof În general mici, deci cu cantităţi mai mici de
păstrat. Pentru aceştia păstrarea cartofilor În silozuri sau beciuri, după

tehnologia cunoscută, este total satisfăcătoare.
Pentru cei care dispun de suprafeţe mai mari, sau În cazul

asociaţiilor, păstrarea unei producţii de câteva zeci de tone, până la sute de
tone de cartof de consum sau de sămânţă, constituie deja o problemă, În
cazul În care nu se dispune de un depozit specializat.

Înfiinţarea unui spaţiu care să asigure condiţii minime pentru
păstrarea producţiei de cartof nu este chiar atât de dificilă dacă dispunem de
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un grajd vechi, dezafectat sau chiar o magazie mai mare, ceva material
lemnos, baloţi de paie şi un ventilator.

Condiţiile impuse viitorului depozit pentru cartofi sunt: o bună izolare
termică, pentru a se preveni Îngheţul În timpul iernii, o bună izolare hidrică

Împotriva precipitaţiilor şi a igrasiei şi posibilitatea de răcire a masei de
cartof până la temperatura optimă de păstrare.

Spaţiul de păstrare. Pentru aceasta se alege un grajd vechi,
dezafectat, uscat, cu acoperişul În bună stare, care se curăţă şi se
dezinfectează prin vărui re. Se poate folosi de asemenea o magazie de
cărămidă sau chiar metalică, care de asemenea se curăţă şi se
dezinfectează. Izolarea se asigură cu un rând de baloţi de paie, aşezaţi pe
pereţii laterali (În cazul magaziei metalice se aşază două rânduri de baloţi).

Aerisirea cartofilor se asigură printr-un canal, pe la partea inferioară

a vracului de cartofi. În cazul folosirii unui grajd, se poate folosi canalul
pentru evacuarea dejecţiilor, care se curăţă, se dezinfectează şi se acoperă

cu un grătar de lemn cu distanţa dintre şipci de max. 2,5 cm. Dacă lăţimea

vracului de cartof este mai mare de 2,5 m, pentru a se asigura un debit de
aer suficient şi pătrunderea acestuia În toată masa de cartofi, peste grătar

se vor aşeza perpendicular jgheaburi triunghiulare din şipci de lemn, la
distanţa de 1,5-2 m (fig. 1).

fi6·1. Canal de ventilatie sub pardoseala si
jgheaburi suplimentare.
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În cazul magaziilor, pe pardoseală se aşază un canal triunghiular
Ugheab) din şipci de lemn, cu înălţimea de 60-70 cm şi lăţimea de bază de
80 cm, pe toată lungimea vracului de cartof (fig. 2).

fig.2. Canal de ventilatie pe pardoseala

Ventilatorul. La capătul canalului de aerisire se montează un
ventilator de tipul celor folosite pentru uscat fânul, cu un motor electric de
3,5-5,5 kw, care să asigure un debit de 12.000-30.000 mc aer pe oră.

Ventilatorul se protejează într-o cutie (dulap) din lemn.
Este de preferat aşezarea ventilatorului în interiorul grajdului sau

magaziei, accesul aerului din exterior făcându-se printr-o deschidere
practicată În zid şi care se poate închide cu un oblon (clapetă). O a doua
clapetă permite absorbţia de aer din interior, ceea ce favorizează ventilarea
cartofi lor cu aer recirculat sau amestecat cu cel exterior, prevenindu-se
astfel Îngheţul cartofi/or în perioadele geroase (fig. 3).

aer
exterior

fig. 3. Amplasarea veotilatorului
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Depozitarea cartofi lor se poate face mecanizat, cu ajutorul unei
benzi elevatoare sau prin basculare din mijloacele de transport. Înălţimea de
depozitare va fi cuprinsă Între 1,5 - 2 m. O Înălţime prea mică, sub 1,5 m,
favorizează o ventilaţie prea intensă, ceea ce duce la pierderi exagerate prin
deshidratare. O Înălţime prea mare (peste 2 m) Îngreunează aerisirea masei
de cartof, ducând la dezvoltarea bolilor de depozit şi la Încingere, Stratul de
cartofi trebuie să fie uniform, bine nivelat. După umplere şi nivelare, peste
cartofi se aşază un strat de paie uscate În grosime de 30-40 cm.

Lungimea totală a vracului de cartofi, la o lăţime de 4 m, va fi de
max. 25-30 m, permitând astfel depozitarea unei cantitătî de 130-150 de
tone de cartof. În cazul unor dimensiuni mai mari se măreşte corespunzător
numărul de canale de ventilatie şi se mai adaugă un ventilator.

Înainte de depozitare cartofii se sortează cu atenţie, Îndepărtându
se tuberculii bolnavi sau vătămaţi, resturile vegetale, etc. Umplerea
depozitului trebuie să se facă Într-un timp cât mai scurt, maximum 10 zile.

Ventilarea se face diferenţiat, pe faze. Imediat după depozitare
ventilarea se face cu aer mai cald, În timpul zilei, 10-12 ore pe zi, pentru
uscare şi vindecarea rănilor de pe tuberculi, fază care durează 8-12 zile.
Apoi se trece la faza de răcire, cu ventilare În timpul nopţii şi spre dimineaţă,

până se ajunge la temperatura de păstrare recomandată (2-4oC pentru
cartofuI de sămânţă şi 4-6oC pentru cartoful de consum). În funcţie de zona
climatică şi condiţiile exterioare, această fază poate să dureze 30-45 de zile
sau chiar mai mult.

În faza de păstrare propriu-zisă se caută menţinerea temperaturii În
limitele optime prin 'ventilare 1-2 ore pe zi, cu aer exterior sau În amestec.
Chiar În cazul În care temperatura se găseşte În intervalul optim, o ventilare
zilnică de 1-2 ore este obligatorie pentru a se preveni asfixierea cartofilor. O
ventilare exagerată poate duce la pierderi mari prin deshidratare.

Umiditatea relativă optimă, În timpul păstrării, este cuprinsă Între
80-90 %. Creşterea umidităţii aerului În depozit se poate realiza prin
stropirea pardoselii cu apă sau prin ventilare În cursul nopţii sau În
perioadele cu ceaţă. Trebuie avut În vedere că o umiditate prea ridicată

(peste 95 %) favorizează condensul şi dezvoltarea bolilor de depozit.
Controlul temperaturii se va face obligatoriu, zilnic În primele faze,

apoi mai rar (1-2 ori pe săptămână), prin măsurare cu termometre de siloz
În mai multe puncte şi la diferite adâncimi. Datele se trec Într-un caiet de
evidenţă.
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Acest sistem de păstrare permite o manipulare mai uşoară a
cartofilor În timpul depozitării sau scoaterii de la păstrare, o mai uşoară

supraveghere şi intervenţie În cazul apariţiei unor focare de infecţie şi o
dirijare mai bună a temperaturii şi ventilaţiei. Poate constitui o alternativă

superioară faţă de păstrarea În silozuri sau beciuri, În cazul producătorilor

mici şi mijlocii, cu suprafeţe de 50-100 de hectare şi chiar mai mult.

CUM PĂSTRĂMCARTOFUL ÎN IARNA 1997-1998 ?

Dr.biol. Boris Plămădeală - I.C.P.C. Braşov

Anul agricol 1997 a Început cu o desprimăvărare târzie, a continuat
cu o vară capricioasă şi o toamnă venită mult prea de vreme. Printre
culturile care au avut de suferit intră şi cultura cartofului.

Chiar dacă ploile au favorizat creşterea plantelor şi acumularea
producţiei, ele au favorizat şi atacul şi mai ales evoluţia manei produse de
ciuperca Phytophthora infestans.

În condiţiile când nu s-au făcut suficiente tratamente contra manei,
avantajul precipitaţiilor s-a transformat În calamitate.

Ciuperca, În decurs de 5-7 zile, a distrus foliajul stopând acumularea
producţiei, iar frecvenţa tuberculilor mănaţi a crescut foarte mult.

Nici În perioada recoltării condiţiile nu au fost mai bune. Ploile şi

temperaturile scăzute, au Încetinit procesul de suberificare care, Împreună

cu temperatura scăzută au mărit gradul de exfoliere, vătămare şi, ca urmare
frecvenţa tuberculilor infectaţi cu Fusarium sp şi ~lWinia sp (putregaiul uscat
şi putregaiul umed) s-au adăugat la cei infectaţi de mană În timpul
vegetaţieL

Ce putem face În această situaţie? Ce trebuie să ştim pentru a
pierde cât mai puţin din producţia recoltată?

Cronologic, cartoful recoltat trebuie foarte bine sortat şi uscat sau,
uscat şi apoi sortat. În nici un caz nu se va depozita cartof umed şi nesortat.
Mai ales În spaţiile fără ventilare mecanică.

În această iarnă, indiferent de spaţiile În care se va păstra cartoful,
este necesar să existe sistemul de ventilaţie, naturală sau mecanică, iar
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stratul de cartof să fie cât mai subţire, până la 1 m., mai ales când ventilaţia

este naturală.

Pentru a permite controlul şi supravegherea păstrării cartofului şi

mai ales intervenţia În caz de necesitate, se vor lăsa căi de acces În spaţiile

de depozitare, mai ales Înspre materialul ce presupunem că ne va face
probleme.

Trebuie să ştim că un material (tuberculii) provenit dintr-o cultură

puternic atacată de mană şi, care la un control vizual şi prin tăierea

tuberculilor, prezintă un atac de 7-10 %, nu prezintă siguranţă că se va
păstra fără pierderi majore.

În afară de pierderile cauzate de mană care, În oarecare măsură se
pot prognoza şi alte boli pot produce pagube deosebit de importante În
timpul păstrării cartofuluL Putregaiul umed al tuberculilor de cartof (Erwinia
sp), În cazul păstrării cartofului În condiţii improprii, mai ales fără ventilare,
poate transforma În timp, Întrega cantitate de cartof Într-o masă Iichid
gelatinoasă urât mirositoare.

Putregaiul uscat va fi prezent În frecvenţă mare datorită condiţiilor

din timpul recoltării: umiditate şi temperaturi scăzute.

Pentru a reduce la minimum pierderile din timpul păstrării, care În
această iarnă pot fi foarte mari, recomandăm următoarele:

• sortare fo~rte riguroasă; mai bine un tubercul sănătos eliminat
decât unul bolnav lăsat În masa de cartof;

• nu se depozitează tuberculi umezi, mai ales În spaţiile fără

ventilare mecanică;

• spaţiile de depozitare să fie uscate şi bine aerisite, să asigure
izolare termică şi hidrică;

• se vor lăsa căi de acces pentru supraveghere şi intervenţie dacă

va fi cazul.
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EFICIENTA ECONOMICĂ A IMPUTURILOR VARIABILE LA,
CULTURA CARTOFULUI

Ing. ec. Ion Nan - F.C.C.-România
Ec. Alina Tibeica - I.C.P.C. Braşov

Obţinerea de randamente sporite la cartof şi producerea acestuia cu
costuri şi consumuri energetice cât mai reduse, pentru asigurarea unui profit
corespunzător eforturilor reclamate de această cultură, este posibil numai
prin aplicarea ştiinţei ca principal factor de producţie. Aceasta, cu atât mai
mult, În condiţiile unei economii de piaţă concurenţiale, În care calitatea
producţiei are un rol hotărâtor În valorificarea acesteia.

Analiza costurilor de producţie la cartof evidenţiază ponderea relativ
mare a cheltuielilor materiale care reprezintă 48,3-58,2 % din cheltuielile
totale de producţie (tabelul 1), respectiv 18,0-22,5 % pentru sămânţă, 5,5
9,0 % pentru Îngrăşăminte, 4,8-16,0 % pentru pesticide, 2,0-7,0 % pentru
alte materiale şi 10,0-16,3 % pentru lucrări mecanice.

Structura costului producţieila cartof (%)
Tabel nr.1

Specificare Sămânţă Consum

Prebază Bază Certificată TimlJuriu Toamnă

"Săm~ntă" 26,0 26,0 23,0 21,0 20,5
Inarăsăminte 6,3 76 9,5 7,4 10,3
Pesticide 15,3 18,5 14,4 5,5 13,6
Alte cheltuieli
materiale 5,2 3,6 3,0 8,3 2,3
Cheltuieli lucrări

mecanice 11,7 13,6 170 12,5 190
Total cheltuieli
materiale 64,5 67,3 66,9 54,7 65,7
Cheltuieli cu forţă de
muncă 9,5 6,7 7,1 19,3 8,3
Total cheltuieli
directe 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
Cheltuieli indirecte 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
Total cheltuieli de
productie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Pondere mare o au, de asemenea, cheltuielile indirecte care
reprezintă 34,7-36,0 % din totalul cheltuielilor de producţie (aprovizionare,
dobânzi bancare, cheltuieli comune şi generale).

Cheltuielile pentru plata forţei de muncă au o pondere mai mică

(5,8-17,0 %); aceasta datorită nivelului mai redus al salariilor.

Ponderea cea mai mare În structura costului producţiei o au, după

cum rezultă din tabelul de mai sus, cheltuielile cu "sămânţa".

Materialul de plantare are un rol deosebit În obţinerea unor producţii

mari de cartof. Aceasta Însă numai În conditiile folosirii de "sământă"

certificată şi cu o stare fizică şi fitosanitară corespunzătoare. '

Experienţele cu desimi şi norme de plantare scot În evidenţă că

producţia de cartof creşte pe măsura creşterii desimii şi respectiva normei
de plantare, până la norme de 4-5 ta/ha (fig.1).

Influenţa normei de plantare asupra producţiei de cartof

• Figura 1·

Adaptat după D. Scurtu,
Anale I.C.P.C. Braşov, VoI. IX. 1978
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Din punct de vedere economic, eficienţa maximă a materialului de
plantare folosit se realizează, În experienţa de mai sus, la norma de 3.270
kg/ha la soiul Ostara şi respectiv 3.410 kg/ha la soiul Desiree (fig. 2), ca
urmare a faptului că preţul cartofului de sămânţă certificat este relativ mare,
iar sporul marginal de producţie este din ce În ce mai mic.

Optimizarea normei de plantare

- Figura 2-

Adaptat după D. Scurtu,
Anale I.C.P.C. Braşov, val. IX, 1978
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De asemenea, la aceste norme de plantare se realizează un număr

minim de tulpini la unitatea de suprafaţă, stabilită prin tehnologia de
cultivare şi o bună valorificare a potenţialului de producţie al terenului.

Reducerea cheltuielilor cu materialul de plantare este posibilă şi prin
practicarea unor desimi diferenţiate, În funcţie de destinaţia producţiei,

fracţia de mărime a tuberculilor de sămânţă folosiţi (tabelul 2) şi tehnologia
aplicată (neirigat-irigat).
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Influenţa calibrului tuberculilor de sămânţă şi desimii asupra
cheltuielilor cu materialul de plantare.

Tabelul nr 2

Distanţa Desimea de Norma Costul Reducerea sau
fntre tub. plantare (mii plantare mater. de creşterea chelt.
pe rând cuiburi/ha (kg/ha) plantare *) cu mater. de

(cm) (mii lei/ha) plantare (mii
lei/ha)

Frac ia mare - 88 r.l tubercul
25 533 4.693 5.538 +1.696
27 494 4.346 5.128 +1.286
30 444 3.911 4.615 + 773
33 40 O 3.524 4.558 + 716
36 37 O 3.256Mt 3.842 O
40 333 2.933 3.461 -381

Fractia mică - 42,5 Qr.ltubercul
21 635 2.698 3.184 - 658
23 58 O 2.464 2.907 - 935
25 533 2.267 2.675 - 1.167
27 49,4 2.090 2.466 - 1.376
30 44,4 1.889 2.229 - 1.613
33 40,0 1,702 2.008 -1.834

*) cartof sămânţă, categoria biologică 12-1.000 lei/kg +TVA.

Îngrăşămintele au, de asemenea, un rol Împortant În sporirea
recoltei de cartof. Pe măsura creşterii dozelor de fertilizare creşte şi

producţia până la doze de 421 kg s.a. NPKlha, la soiul Ostara şi 431,Skg
s.a. NPKlha, la soiul Desiree (fig3), la un raport echilibrat al acestora.
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Influenţa dozei de fertilizare asupra producţiei de cartof
- Figura 3-

Adaptat după J. Măzăreanu, W. Copony,
Anale I.C.P.C. Braşov, voI. XV, 1987
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Creşterea dozelor de fertilizare peste aceste limite nu mai aduce sporuri
suplimentare de recoltă; În condiţii climatice nefavorabile culturii cartofului (secetă),

la doze mai mari de fertilizare producţia se diminuează. Cel mai mare venit net
suplimentar se realizează, Însă, la doze de 262 kg s.a.NPK!ha (fig 4).

Optimizarea dozei de fertilizare
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Stabilirea corectă a dozelor de Îngrăşăminte (organice şi minerale)
se face numai pe baza cartării agrochimice a terenurilor, ţinând seama de
cultura premergătoare, destinaţia producţiei şi tehnologia practicată.

Influenţe mari asupra volumului producţiei şi calităţii acesteia o are
şi protecţia culturii Împotriva bolilor şi dăunătorilor.

Asigurarea unei protecţii fitosanitare eficiente Împotriva manei
cartofului (Phytophtora infestans) prin aplicarea unui număr corespunzător

de tratamente, În funcţie de data avertizării, condiţiile climatice şi fungicidul
folosit (de contact sau sistemic), evită pierderi Însemnate de recoltă (tabelul
nr. 3).

Eficienţa protecţiei cartofului împotriva manei *)

Tabelul nr 3

Intensitatea atacului COlo)
Specificare O 20 40 50 60

Productie relativă (%) 100 80 60 50 40
Productie absolută(to/ha) 28 22,4 16,8 14,0 11,2
Valoarea prod.(mii lei/ha) ......) 21.000 16.800 12.600 10.500 8.400
Tratamente aplicate (nr) .........) 6 4 2 1 O
Chelt. combatere (mii lei/ha) 2.160 1.440 720 360 O
Pierderi evitate (mii lei/ha) 12.600 8.400 4.200 2.100 O
Etic. tratament. titosanitare
aplicate (Ieilleu cheltuit) 5,8 5,8 5,8 5,8 O

*) prelucrat după rezultate de cercetare Dr.ing. Ioan Cupşa;

**) la preţ mediu de 750 lei/kg;
***) 1/2 cu produse sistemice şi 1/2 cu produse de contact.

Pentru fiecare leu cheltuit pentru combaterea manei se evită

pierderi de recoltă de 5,8 ori mai mari, În condiţiile aplicării acestora la
momentele optime. Neaplicarea la timp a tratamentelor pentru mană reduce
E;lfectul acestora, cu diminuarea corespunzătoare a recoltei (tabelul 4).
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Pierderi de producţie ca urmare a neaplicării la timp a
tratamentelor pentru combaterea manei "')

Tabelul nr 4

Grupa de Momentul executării Diminuarea Producţia Diminuarea
soiuri tratam entelor producţiei obţinută veniturilor '*)

% to/ha mii lei/ha
la avertizare Mt 280 O

Sensibile cu intârziere de 7 zile 30 19,6 6.300
(OSTARA) cu intârziere de 14 zile 70 8,4 14.700
Puţin la avertizare Mt 280 O
sensibile cu intârziere de 7 zile 20 22.4 5.600
(DESIREE) cu întârziere de 14 zile 50 14,0 10.500
Relativ la avertizare Mt 280 O
rezistente cu întârziere de 7 zile 10 25,2 2.800
(EBA) cu întârziere de 14 zile 30 19,6 6.300

*) prelucrat după rezultate de cercetare - Dr.ing. Ioan Cupşa;

**) preţ mediu de vânzare 750 lei/kg.

Protecţia culturii Împotriva gândacului din Colorado evită de
asemenea pierderi mari, care pot ajunge până la 60-80 % din recoltă, În
cazul unui atac puternic al dăunătorului (tabel 5), aSigurând astfel o eficienţă

de 31-63 lei pentru fiecare leu cheltuit cu tratamentele de combatere.

Eficie'nţa protecţiei cartofului împotriva
gândacului din Colorado (cartof toamnă)

Tabelul nr 5

Grad de defoliere i diminuarea productiei (%)
Specificare O 10 20 30 60

Productie relativă (%) 100 90 80 70 40
Productie absolută (to/ha) 28 25,2 22,4 19,6 11,2
Val. productiei(mii lei/ha) *) 21.000 18.900 16.800 14.700 8..400
Tratamente aplicate (nr.) 4 3 2 1 O

Chelt.combatere(miilei/ha)**) 400 300 200 100 O
Pierderi evitate (mii lei/ha) 12.600 10.500 8.400 6.300 O
Efic.tratamentelor fitosanitare
aplicate (Iei/Ieu cheltuit) 31,5 35,0 42 63 O
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Folosirea unor insecticide Înainte de plantarea cartofului, cu
aplicarea acestora la pregătirea patului germinativ, diminuează Într-o
măsură neînsemnată numărul de adulţi hibernanţi ai gândacului din
Colorado. Prin aceste tratamente se pot combate şi alţi dăunători din sol
cum sunt: viermii sârmă, larvele cărăbuşului de mai, etc., care pot deprecia,
Într-o măsură foarte mare, calitatea producţiei de cartof.

Protecţia culturii cartofului Împotriva bolilor şi dăunătorilor, folosind
produse fitofarmaceutice eficiente, cu aplicarea acestora la momentele
potrivite, asigură obţinerea unor producţii mari şi o bună păstrare a cartofului
peste iarnă.

Obţinerea unor recolte mari de cartof şi de calitate, prin aplicarea
corectă a tehnologiei de cultivare, Îndeosebi a imputurilor material variabile
(sămânţă, Îngrăşăminte, pesticide) permite realizarea acestora cu costuri
mai reduse şi asigurarea unei rentabiiităţi ridicate a culturii.

FOLOSIREA SOIURILOR SPECIALlZATE 
MIJLOC DE REDUCERE A COSTURILOR ŞI A

CONSUMULUI ENERGETIC LA PRELUCRAREA
INDUSTRIALĂA CARTOFULUI

Ing.ee. Ion Nan - F.C.C.-România
Ee. Alina Tibeiea - I.C.P.C. Braşov

Reducerea autoconsumului populaţiei rurale prin scăderea

populaţiei ocupate În agricultură, creşterea populaţiei din mediul urban şi

diversificarea alimentaţiei, sunt factori care vor influenţa favorabil
dezvoltarea sectorului de prelucrare industrială a cartofului.

Asigurarea eficienţei procesului de prelucrare industrială a cartofului
presupune, pe de o parte, cunoaşterea consumului de materie primă

utilizată pentru obţinerea produselor, iar pe de altă parte, cunoaşterea

consumurilor energetice. De asemenea, la nivelul procesului de prelucrare
industrială a cartofului, calitatea produselor realizate nu este dată numai de
respectarea tehnologiei, ci şi de calitatea materiei prime.
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Din analiza bilanţului energetic la produsul "fulgi de cartof', efectuat
la S.C."Roclip" SA Făgăraş, rezultă că materia primă folosită reprezintă

66% din consumurile energetice totale (tabel 1). O măsură pentru
reducerea acestor consumuri energetice, precum şi pentru scăderea

consumului specific de materie primă, este folosirea soiurilor specializate
pentru prelucrare industrială, cu continut ridicat de amidon şi respectiv de
substanţă uscată. În condiţiile folosirii unei materii prime cu un conţinut mai
redus de substanţă uscată raportul energetic este subunitar, adică se
consumă mai multă energie decât se produce.

Ponderea mare a energiei termice (21 %) În consumul energetic
este determinată de necesitatea operaţiilor de opărire şi fierbere a
tuberculilor şi respectiv pentru uscarea piureului rezultat, În vederea obţinerii

fulgilor. Energia electrică are o pondere de numai 2 %, utilizată În principal
pentru prepararea şi epurarea apelor reziduale, cât şi pentru pregătirea

fabricaţiei (preluare În depozite, păstrare, sortare, preluare În fabricaţie).

Rezultatul analizei eficienţei energetice, la fabricarea fulgilor din
cartof, evidenţiază faptul că principala direcţie de acţiune este reducerea
consumurilor specifice; consumurile ridicate de cartof datorându·se, În
principal, calităţii materiei prime folosite. Materia primă utilizată la fabricarea
fulgilor este constituită, În cea mai mare parte, din tuberculi aparţinând

soiului Sante sau amestec de soiuri, cu un conţinut de amidon Între 12-14 %,
faţă de 17,1 % cât conţin soiurile specializate pentru prelucrare industrială

(tabel 2). .
Prin utilizarea pentru prelucrare a tuberculilor cu un conţinut mai

mare de substanţă uscată va fi posibilă şi reducerea ponderii cheltuielilor
materiale, În structura costului de producţie, Îndeosebi a cheltuielilor pentru
materia primă. Folosirea soiurilor specializate permite, În cazul obţinerii

fulgilor de cartof, economisirea de materie primă, reducerea consumurilor
energetice şi creşterea productivităţii muncii (tabelul 3).

Eficienţa prelucrării industriale a cartofului presupune şi asigurarea
unei amplasări corespunzătoare a surselor de materie primă, care ar asigura
realizarea producţiei cu costuri şi consumuri mai reduse. Se impune astfel,
găsirea unor soluţii pentru stimularea producătorilor de cartof din zona de
afluenţă a unităţilor de prelucrare şi industrializare a cartofului, pentru
cultivarea soiurilor specializate. Astfel se va putea asigura integral necesarul
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de materie primă (cartof) şi, În acelaşi timp, se vor Înregistra reduceri
considerabile ale consumului specific de motorină, la tona de substanţă

uscată transportată. Pentru realizarea acestui lucru este nevoie de
asigurarea integrală a necesarului de sămânţă, din soiurile specializate
pentru prelucrare industrială, de asigurarea păstrării centralizate În depozite
amplasate În cadrul unităţilor de prelucrare.

Inlocuirea cartofului proaspăt cu preparate şi semipreparate
industriale din cartof, duce la realizarea de Însemnate economii de energie,
de timp şi de bani şi implicit la obţinerea de beneficii, atât pentru producător,

cultivatori de soiuri specializate pentru prelucrare, cât şi pentru consumator.

Cum tendinţa, pe plan mondial, este de creştere a consumului de
preparate şi semipreparate din cartof, cultivarea de către producătorii de
cartof a soiurilor specializate reprezintă nu numai o aplicare a unei măsuri

strategice, cu efecte pozitive pe termen lung, ci şi o sursă imediată de
beneficii care ar trebui luată În considerare.

Consumuri energetice la fabricarea fulgi/ar din cartof

Tabelul nr 1

Consum
specific Echivalent Pondere

Specificare' U.M. pe tona energetic %

de fulgi (kwh/t)

Total cons. energ. kwh x 12.715,3 100
d.c.:materie primă kg 8.450 8.356,6 65,7

materie auxiliară kg 65,5 115,1 0,9
eneraie electrică kwh 258,5 258,5 2,0
energie termică tcc 0,951 2.671,3 21,0
motorină kg 12,6 176,4 1,4
apă m.c. 105,0 31,5 0,3
energie umană 2.0. 19,3 11,4 0,1

Amortisment kwh 1094,5 1094,5 8,6

Energie obtinută kwh/t x 3.520,0 x
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Conţinutul În amidon al materiei prime utilizate pentru fabricarea
fulgi/or din cartof, comparativ cu al tuberculi/or din soiuri specializate.

Tabelul nr 2

Soiul Amidon Scopul prelucrării
(%)

Mat. primă utilizată 12-14 fulgi

Roclas 17 chips, pommes frites
Cibin 17 chips, pommes frites
Romano 17 chips
Escort 17 chips
Caşin 18 chips, amidon, spirt
Mureşan 17 chips
Sante 18 chips
Titus 20 chips, amidon, spirt

Medie 17,1 x

Creşterea eficienţei prin folosirea soiuri/or specializate

Tabelul nr 3

Consum specific
Specificare U.M. Soiuri Soiuri Diferenţe

nespecializate specializate
Materie primă

(cartof) t 8,45 6,34 2,11
Consumuri energetice
din care: kwh/t 12.714,9 9.544,0 3.170,9
- energie termică tcc/t 0,951 0,713 0,238
- enerQie umană zo/t 19,3 14,5 4,8

Productivitatea muncii % 100,0 125,0 25,0
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INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCTIE A,
CARTOFULUIBRAŞOV

Str. Fundăturii nr. 2, 220 Braşov, România
Telefon: 068 -150095/150131/150114,
Fax: 068 - 151508

Pe baza unei experienţe de peste 25 de ani,
oferă solutii tehnice În toate domeniile,

culturii cartofului

• Creează şi promovează noi soiuri de cartof;
• Produce şi livrează cartofi de sămânţă din categorii

biologice superioare (material clonal, BSE şi SE);
• Elaborează şi promovează tehnologii moderne de cultură;

• Produce şi livrează seminţe de cereale şi material
biologie valoros pentru creşterea curei lor şi bovinelor;

• Testează şi promovează pesticide folosite pentru
protecţia cartofului;

• Asigură instruirea cultivatorilor de cartof.
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Asociaţie cu caracter profesional,
non profit a cultivatorilor şi

comerciantilor de cartof,

OBIECTIVE

i:l Dezvoltarea cercetărilor de profil

* Promovarea progresului tehnic

* Dezvoltarea prelucrării industriale
f.r Apărarea intereselor melllbrilor

i:f Asigurarea bazei tehnico-materiale
specifice (sămânţă, Îngrăşăminte,

pesticide, echipamente) prin se
"SOLANUM" Braşov

f.r Valorificarea produselor prin "RINGUL
NAŢIONAL AL CARTOFULUI"

* Comercializarea cartofului şi a
/ produselor derivate din cartof



Redactia şi administratia
1 1

Federatia Cultivatorilor de Cartof din România,
2200.Braşov, str. Fundăturii nr. 2
Preşedinte de onoare:Dr. dac. şt. Matei Berindei
Preşedinte executiv: Dr. ing. Constantin Draica
Director economic: Ing. ee. Ion Nan
Tel: 068/15.00.95; 15.01.14; 15.01.31
Fax: 068/15.15.08
Cont nr. 45.96.46, Banca Agricolă S.A. Braşov.

Colectivul de redacţie

Redactor şef:

Dr. ing. Constantin Draica
Secretar de redactie:

I

Ing. ec. Ion Nan

• Operare pe calculator şi multipiicare:
Elena t~aii

• Grafică şi tehnoredactare computerizată:

Elena - Ana Nan

Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România


