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În sprijinul producătorilorde cartof, Federaţia Cultivatorilor de
Cartof din România, organizaţie profesională şi

neguvemamentală editează:

Revista "CARTOFUL ÎN ROMÂNIA"

* Publicaţie trimestrială a Federaţiei Cultivatorilor de Cartof
din România, in sprijinul acestora;* Se adresează cuttivatorilor de cartof şi specialiştilor din
domeniu;* Rubrici:

~ În sprijinul producătoriloragricoli, cu rezultate
ale cercetării ştiin~fice de profil, din ţară şi din străinătate, in vederea
implementării acestora in producţie:

o{} din activitatea filialelor:
- organizare de microzone judeţene pentru

producerea cartofului de sămânţă;

- loturi demonstrative şi fenne pilot;
- iniliative şi acţiuni ale acestora in scopul
promovării progresului tehnic la cartof;

'Ci' din experienţacultlvatorilor:
- popularizarea rezultatelor oblinute de
producătorii individuali, asociaţii familiale,
societăţi şi asociaţii agricole;

'Cr valorificare: cu accent deosebit pe
industrializarea cartofului;

fi: piaţa cartofului: cereri şi oferte. preluri etc;
fi: legislaţie şi protecţia cultivatorilor:

-acte nonnative, ini~ative ale F.C.C.-R. in
sprijinul cultivatorilor de cartof;

fi: răspuns la întrebărilecititorilor.

Revista se difuzează pe bază de abonament. Preţul unui
abonament anual este de 10.000 lei. Plata abonamentului se face fie
în contul F.C.C.-România - 45.96.46., deschis la Banca Agricolă

Braşov, fie direct la casieria Federaţiei.

Abonamentele se fac anual, trimestrial şi lunar, la sediul
central al Federaţiei ( Braşov, str. Fundăturii, nr. 2, cod 2200 ), cu
men~unea "Pentru revista 'Cartoful in România' ".



TREI DECENII DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN DOMENIUL CARTOFULUI

( Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartolului Braşov)

Dr. ing Constantin DRAICA
Director general

1. ORGANIZARE
Preluând moştenirea ştiin~fică a Înaintaşilor, În anul 1967 a fost fondat,

la Braşov, Institutul de Cercetăr'i pentru Cultura Cartofului şi a Sfeclei de zahăr,

transfonnat ulterior, in 1977, in Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului
(lePC) Braşov, sub coordonarea Academiei de ŞUinţe Agricole şi Silvice
Bucureşti.

Având in vedere rolul deosebit de important al culturii cartofului, in anul
1980 s-au infiinţat 5 sta~uni de cercetare spedalizate (SCPC Miercurea Ciuc,
jud. Harghita; SC?C Tg. Secuiesc, jud. Covasna; SCPC Mârşani, jud. Dolj;
SCPC Tg. Jiu, jud. Gorj şi SCPC Tulcea, jud. Tulcea), cu obiective de cercetare
proprii, care şi-au desfăşurat activitatea sub coordonarea Iepe Braşov.

De asemenea, s-a dezvoltat colaborarea cu alte unită~ de cercetare din
reţeaua Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Universită~le de Ştiinţe

Agricole din România.

II. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINTIFICĂ
O analiză şi prezentare detaliată a adivită'~i de cercetare-dezvoltare in

domeniul cartofului in România a avut loc in 1992 la aniversarea a 25 de ani a
institutului (Analele I.C.P.C-Braşov, voI. nr. 19/1992) din care reamintim
unnătoarele:

- crearea şi promovarea in producţiea unui număr de 18 soiuri de cartof
(ChiN şi colab., 1992);

- organizarea sistemului na~onal de producere a cartofului pentru
sămânţă, bazat pe aşa-numitele zone închise, care a condus la eliminarea
importului, incepând cu anul 1974, in valoare de cea. 150 milioane USD anual şi

asigurarea necesarului integral de cartof pentru sămânţă al României până in
anul 1991;

- imbunătăvrea tehnologiilor de producere şi păstrare a cartofului pe
scopuri de foloSinţă;

in ultimii 30 de ani, cercetătorii de la institut şi unită~le de cercetare

1



colaboratoare (institute şi staVuni de cercetare agricolă, universităV de ştiinţe

agricole şi alte unităl:i) au Îmbogălit patrimoniul ştiinlific al României cu peste 510
lucrări ştiln~fice publicate În Analele Iepe Braşov. Usta lucrărilor publicate este
prezentată in Analele ICC$ Braşov, Cartoful, voI. 8 (1969-1976) şi Analele Icpe
Braşov,voI. 19 (19n-1989) şi respectiv voi. 24 (1969-1997).

De asemenea, activitatea de cercetare ştiinţifică În domeniul cartofului
s-a finalizat Într·un număr de 70 lucrări de doctorat. Usta lucrărilor de doctoral
susţinute până În prezent este publicată in Analele ICPe Braşov, val. Xl)( (1960
1991) şi voI. XXIV (1992-1997).

Activitatea de cercetare În domeniul cartofului În ultimii ani (1990-1997),
ca de altfel toată activitatea de cercetare din România, s-a desfăşurat in
condi~ile tranziţiei de la sistemul central·planificat la cel al economiei de pială,

cu avantajele şi dezavantajele sale. Poate mai mult decât la alte specii de plante
şi animale, activitatea de cercetare În domeniul cartofului a avut mult de suferit
În primii ani ai acestui deceniu din următoarele cauze:

- lipsa de interes a agenVlor economici (cu capital preponderent de stat)
pentru contractarea şi valorificarea producţiei de cartof pentru sămânţă şi

consum, in favoarea importului. Astfel, in anul 1990 s-au importat cea. 400.000
tone cartof pentru consum, iar În anul 1992 s-au importat peste 45.000 tone
cartof pentru sămânţă, in defavoarea pnxlucătorilor de cartof din România;

- desfiinţarea unită~lor cooperaliste din zonele Închise a dereglat
sistemul naVonal de producere a eartofului pentru sămânţă. Astfel, suprafaţa

cultivată a cartofului pentru sămânţă În zonele Închise, din categorii biologice
superioare, s-a redus de la cea. 12.500 ha În anul 1990 la cea. 3.500 ha in anul
1991 (o reducere de peSte 75%), situaVe care, cu toate măsurile intreprinse, nici
până in prezent nu este redresată. 1n prezent, suprafata cultivată cu cartof in
România apartine sectorului particular in proporţie de peste 97%;

- creşterea costurilor de productie şi lipsa resurselor financiare a
producătorilor particulari. MenVonăm că, faţă de alte culturi, indeosebi grâu şi

porumb, cultura cartofului nu a beneficiat de subvenvi in această perioadă, cu
mici excepvi la cartoful pentru sămânţă.

Aceşti factori au condus la reducerea suprafeţei cultivate cu cartof de la
peste 350.000 ha În anul 1989 la 218.700 ha În anul 1992, precum şi la
reducerea productiei medii de la 12,6 Uha În anul 1989 la 7,9 Uha in anul 1991,
sub nivelul productiei medii de cartof din perioada 1960-85 (8,5 Uha), an in care
producva de cartof a fost de cea. 1,87 milioane tone, faţă de peste 4,4 milioane
tone obVnute in anul 1989.

Beneficiind de participarea unui număr mare de cercetători la Conferinţa

2



Asocia~ei Europene a Cercetătorilor din domeniul Cartofului (EAPR) care a avut
loc la Edinburgh, Marea Britanie (1990) şi participarea la a1rsul de management
În domeniul cartofuJui, care a fost organizat la Universitatea din Cambridge,
Marea Britanie, În anul 1992, putem afirma că specialiştii din cadrul ICPC au
utilizat· o metodă de analiză a factorilor intemi şi extemi, favortzan~ şi

defavorizan~, utilizată pe plan mondial (SWOl). Această analiză a permis
elaborarea strategiei şi a programului de cercetare şi dezvoltare a culturii
eartofului În România. strategie care a orientat cercetările pentru rezolvarea unor
probleme stringente ale economiei de piaţă şi anume:

2.1. in domeniul cercetărilor fundamentale şi infonnaticii:
- abordarea p1uridiscipiinară şi În sistem a tuturor factorilor impiicaV În

formarea, constanţa şi calitatea producţiei;

- analiza. moclelarea şi conducerea cu ajutorul calallatorului a
proceselor agricole;

- elaborarea produselor "expert" pentru managementul culturii eartofului
(producerea eartofului pentru sămânţă, prevenirea şi combaterea bolilor şi

dăunători lor, optimizarea tehnologiilor).
2.2. În domeniul geneticii, ameliorării şi a producerii cartofului

pentru sărnanţă:

• ameliorarea atât la nivel tetraploid cât şi intensificarea activităVi la nivel
diploid. În vederea utilizării gradului de rezistenţă la boli şi dăunători existent În
germoplasma speciilor primitive şi sălbatice;

- intensificarea cercetărilor privind ÎmbunătăVrea metodelor de selecţie

În diferite etape ale procesului de ameliorare;
- continuarea cercetărilor În domeniul metodelor neconvenVonale de

ameliorare;
- producerea de antiseruri pentru extinderea utilizării tehnicii EUSA În

identificarea infecţii lor virotice şi bacterioze;
• perfecţionarea metodelor de identificare a bolilor produse de alV agenV

patogeni;
- dezvoltarea unei strategii specifice cartofului de sămânţi!l pentru

controlul integrat al bolilor şi dăunătorilor;

• organizarea unui sistem Îmbunătăţit de monitoring al afidelor În
judelele cu zone Închise;

~ introducerea unui sistem Informatic pentru management În producerea
eartofului pentru sămânţă;

- dezvoltama metoclelor pentru evaluarea calită~i biologice a cartofului
pentru sămânţă şi stabilirea bazelor fiziologice şi frtotehnice a micro şi
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rninituberculilor.
2.3. În domeniul tehnologiei:
_ stabilirea condiţiilor de amplasare cored~ a culturii cartofului pe

scopuri de folosinţă;

- optimizarea fertilizării la nivel de taria prin modelarea matematică pe
calculator;

- stabilirea principalelor măsuri agrotehnice pentru cultivarea soiurilor
intensive În vederea obţinerii unor producţii mali;

- elaborarea cerinţelor agrotehnice pentru modemizarea sistemului de
maşini in vederea unor tehnologii intensive, complet mecanizate, având ca
obied.iv realizarea producţiilor mari, reducerea tasării, a poluării şi a consumului
de energie.

2.4. În domeniul protecţiei car1ofului:
- reducerea popula~i1or iniţiale de parazi~;

- supravegherea fenomenului de rezistenţă la pesticide a principalilor
parazi~;

- supraveghe'rea apariţiei de noi patotipuri şi rase (mană, nematozi, râie
neagră) şi a tipului complementar A2 al clupercii (phytopthora infestans);

- dezvoltarea: cercetărilor privind controlul biologic;
- mărirea reproductibilită~i metod:elor de apreciere a reDstenţei

cartofului la paraziţi;

- eviden~erea şi folosirea avantajelor diversităW spa~ale generate de
mica proprietate pentru protecţia cartofului;

- realizarea ~~ perfecţionarea unui program integrat de control.
2.5. in dorooniul mecanizării culturii cartofului:
- stabilirea sistemei de maşini pentru cultivarea cartofului În gospodăriile

individuale şi in asocia~i cu suprafeţe Între 10-50 ha şi 50-100 ha;
- cercetări privind recoltarea mecanizată a cartofulul in gospodăriile

individuale şi asociaţii cu suprafeţe de 10-50 ha şi 50-100 ha;
~ modemiza'rea parcului de maşini cu Upuri noi şi cu maşini existente in

fablica~e, dar cu indici de fiabilitate ridicată.

2.6. in domeniul păstrării car1ofului:
- elaborarea unor noi metode de deJXlzitare şi modernizarea celor

existente, care să dispunetă parametrilor o~mi de păstrare a cartofului pe
scopuri de folosinţă;

- elaborarea unor teme de proiectare pentru depozite şi macrosilozuri;
• testarea capacită~i de păstrare a soiurilor şi liniilor noi. În curs de

verificare sau recent introduse În producţie;
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- îmbunătăţirea tehnologiei de păstrare a cartofului pe scopuri de
folosinţă.

2.7. in domlmiul economiei şi organizării culturii cartofului:
~ dezvoltarea studiilor de marketing;
- elaborarea principiilor de management al culturii cartofului în contextul

tranziţiei agriculturii IB economia de piaţă.

Dintre principalele realizări, din ultimii ani (1991·1997), amintim doar
câteva, şi anume:

- înregistrarea unui număr de 13 soiuri noi de cartof, din care 91a ICPC
Braşov şi 4 la SCPC Miercurea Ciuc;

~ promovarea la ITIS pentru testare a unui număr de 36 linii din care: 12
de la IePe Braşov, 10 de la SCPC Miercurea Ciuc, 11 de la Tg. Secuiesc şi 6 de
la SCA Suceava;

- testarea şi înregistrarea unui număr de 9 erbicide, 21 fungicide, 34
insecticide.

III. ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
Privatizarea agriculturii, prin aplicarea Legii nr. 1811991, a atribuit fondul

funciar al României la peste 6,5 milioane familii, care au fost total nepregătite

pentru competi~a na~onală şi intema~onaIă, specifică economiei de piaţă. De
aceea, din iniţiativa unor specialişti din cadrul ICPC Braşov, ţinând seama de
experienţa şi modul de organizare a fermierilor din alte ţări cu tradi~e În cultura
eartofului (Marea Britanie, Franţa, Olanda, Germania, SUA etc.) au fost
promovate următoarele acţiuni:

- constRuire,' Federa~ei Cultivetonlor de Canol din România (FCCR) in
anul 1991, ca organizaţie profesională, neguvemamentală, nonprofIt şi apolitică,

cu rolul de a sprijini 'transferul cât mai rapid al rezultatelor cercetării În producţie

şi susţinerea intefElselor producătorilor de cartof, indiferent de forma de
proprietate;

• ini~erea, susţinerea şi implementarea proiectului de organizare a
Centrului Na~onal de Perfecţionare a Cultivatorilor de Cartof sub coordonarea
ICPe Braşov. in al::est sens, ICPC Braşov a beneficiat de sprijinul MAA şi

Guvernului României, cât şi de suma de 2,6 milioane guldeni (cea. 1,7 milioane
USD) alocată gratuit de Guvernul Olandei in cadrul proiectului româno-olandez
PSQ-R-91219 care $-oa desfăşurat în perioada 1992-1997. Putem aprecia că

actualul centru de instruire, din cadrullCPC Braşov, este dotat cu aparatură şi

echipamente de câmp şi depozit, precum şi cu personal specializat pentru a
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•

Spemm să nu fim acuza~ de lipsă de modestie, dar considerăm că, din
iniţiativa specialiştilor din cadrullCPC Braşov, există organizat un sistem integrat
de promovare a inputurilor agricole la cultura cartofului, poate unicat in
România.

efectua instruirea teoretică şi practică, conform cerinţelor intema~onale. tn
perioada 1992-1997 au fost instrui~ peste 2.000 cultivatori de cartof şi al~

specialişti. Actualul centru, prin programul elaborat, poate asigura instruirea a
peste 8.000 de agricultOfilan;

- organizarea se Solanum Braşov in anul 1992, societate comercială a
FCCR, care poate asigura baza materială (îngrăşăminte. material de plantat
certifica~ pesticid. etc.) pentru membrii FCCR;

- organizarea Bursei Cartofului (Ringul Na~onal al CartofuluQ in anul
1995, in cooperare cu Bursa Universală Braşov I care poate avea o contribu~e

majon1la valorificarea producţiei de cartof in funcţie de specffiall economiei de
piaţă.

IV. DEZVOLTAREA COOPERÂRIlINTERNAŢlONALE
Eforturi deosebite s-au efectuat pentru dezvoltarea cooperării

internaVonale În domeniul cartofului, dintre care amintim uonătoarele:

- Înmulţirea rapidă a soiurilor româneşti de cartof În cooperare cu
Station de Haute Belgique, Ubramont, Belgia. 1n acest sens, men~onăm că În
anul 1997 s-a produs material iniţial liber de agen~ patogeni (câte 7-10 mii
minituberculQ din următoarele soiuri româneşti noi: ROCLAS, RUSTIC,
RUNICA, TITUS, MUREŞAN şi CATEUINA;

- promovarea SOiurilor de cartof româneşti pe piaţa intemaVonală În
cadrul Acordului de cooperare exdusivă şi reci~ CU AGRICO Coop. din
Olanda (semnat În 1996). 1n acest sens, menVonăm că În anul 1998 primele
soiuri româneşti (ROCl.AS, RUSTIC, TITUS, AGO) vor fi testate În reţeaua

fionel AGRICO Coop. din Olanda, Franţa, Italia şi Austria;
- specializarea cercetătorilor În cadrul Centrului Intema~onal pentru

Agricun.ură din Wageningen, Olanda şi Universitatea din Cambridge, Marea
Britanie;

- specializarea tinerilor cercetători În cadrul Universită~lor din
Wageningen (Olanda) şi Nottingham (Marea Britanie);

- organizarea unui subcentru intema~onal al cartofului În estul Europei.
Tn perioada 7-12 iulie 1997 a fost organizat simpozionul intema~onal cu tema
"Crearea soiurilor şi producerea cartofutui pentru sămânţă- la care au participat
specialişti din centru! şi estul Europei, cât şi din ţările fostei Uniuni Sovietice. Cu
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această ocazie s-a fondat un organism de lucru "Central and East European
Network of Potato Researt:h".

tncepând cu anul 1991 o atenţie deosebită s-a aalrdat documentării (1
2 ~ptămâni) şi specializării (1-12 luni) a cercetătorilor din cadrul ICPe şi a
sta~unllor specializate,·totaHzând peste 1.200 zile.

V. SITUAŢIA ECONOMiCĂ .
O aten~e deosebită s-a aalrdat stabilită~i economice şi alnsolidării

activită~1 de cercetare-dezvoltare a IePe Braşov şi a staţiunilor specializate.
Putem afirma că, exceptând SCPC Tulcea, unde au fost probleme prtvind
asigurarea apei pentru iriga~i la timpul optim şi respectiv SCPC Tg. Jiu, unde
lipseşte sistemul de irigaW, celelalte unităţi sunt consolidate din punct de vedere
economic şi pregătite pentru competiţia na~onală şi intema~onaIă.

Din păcate, cu toate interven~ile făcute la ASAS, MAA şi Guvernul
României, unită~le de cercetare din domeniul cartofului nu au beneficiat de nici
un sprijin financiar pentru dotarea tehnică a activită~lor de cercetare şi

dezvoltare a producţÎEli. Nivelul dotării tehnice a acestor unită~ se situează sub
nivelul unor agen~ economici cu capital preponderent de stat sau cu capital
privat, care au beneficiat de credite pe termen lung (rambursabile sau
nerambursabile) din partea Fondului Proprietăţii de stat, respectiv din partea
Fondului Proprietăţii Private.

Proiectul privind pnxIucerea eartofului pentru sămânţă în România
(Oraica şi Olteanu, 1996), promovat de ICPe Braşov şi susţinut de ASAS şi

MAA, nu s-a bucurat de sprijinul Guvemului României până în prezent. Atragem
atenţia că situaţia producerii cartofului în România nu este rezolvată. De aceea,
nepromovarea proiectulUi menţionat va transfonna România dintr-o ţară

producătoare de cartof pentru sămânţă, cu posibilnă~ pentru export, intr-o ţal1l

importatoare de cartof pentru sămânţă şi poate chiar pentru alnsum.
De asemenea, nu trebuie să uităm că ne aflăm într-o competiţie

naţională şi intemaţională permanentă.

De aceea, cercetările în domeniul eartofului trebuie să se alinieze
c:eroetărilor regionale şi internaţionale pentru rezolvarea următoarelor aspecte:

- utilizarea metodelor neconven~onale, bazate pe biologia moleculară,

inginel1e genetică şi biotehnologii, pentru reducerea duratei de aeare a soiurilor
noi, cu producţie şi calitate ridicată (pe scopuri de folosinţă), cu rezistenţă la boli,
dăunătOri şi condj~ilor de stress;

- utilizarea biotehnologiilor (culturi de ţesuturi, micro şi minituberculi)
pentru reducerea duratei de promovare a soiurilor noi şi producerea materialului
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de plantat cu infecţii cAt mai reduse cu boli şi dăunători;

- imbunătă~rea metodelor de identificare a bolilor şi dăunători lor şi

stabilirea măsurilor de prevenire şi combatere a acestora;
- elaborarea şi promovarea unui sistem integrat de fertilizare, combatere

a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, care să pennită diminuarea cantităţilor de
Îngrăşăminte chimic~ şi pesticide, În vederea reducerii poluării mediului şi

produselor agricole;
- elaborarea unui management de precizie care să pennită diminuarea

costurilor şi creşterea rentabilită~i culturii cartofului;
- diversificarea fonnelor de valorificare şi industrializare a cartofului În

funcţie de cerinţele l::onsumatorilor.

SISTEM INTEGRAT PENTRU PROMOVAREA IMPUTURILOR
AGRICOLE LA CULTURA CARTOFULUI

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

REZUMAT
Lucrarea li fost prezentată la Conferinţa Internaţională "Inputurlle

agricole: comerţ şi tehnologie", organizată de Banca Mondială Bucureşti,

11-13 septembrie 1997.
Se prezintă sttua~a aduală a producţiei de cartof in România şi

modul de organizare a activită~i de cercetare-dezvoltare, integrat intr-un
sistem de promovare a inputurilor agricole la cultura cartofului, unicat in
Rom~nia, prin implicarea unită~lor de cercetare şi a Centrului Naţional de
Instruire a Cultivatorilor de Cartof (sub coordonarea ICPC-Braşov),

Federa~ei Cultivatorilor de Cartof din România, S.C. "Solanum" Braşov

(societatea comercială a Federaţiei) şi Bursei Universale Braşov (Ringul
Naţional al Cartofului).

Cuvinte cheie: cartof, sistem integrat, inputuri agricole,
instruire şi trans'fer tehnologic.

INTRODUCERE
Cartoful este una din principalele culturi agricole, situându-se, atât

pe plan mondial cât şi În România, pe locul al doilea după cereale.
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Datorită compoziţiei chimice, a digestibilită~i foarte Iidicate şi a
cantităţii de substanţă uscată, energie şi proteine ce se pot realiza pe
unitatea de suprafaţă (depăşind cerealele), cartoful tinde să aibă un aport
mult mai ridicat pentru securitatea atimenta~ei la nivel mondial in mileniul al
III-lea. Acest aspect este demonstrat atât de creşterea suprafeţei de cartof
cu 2,8 % in perioada 1994-1996 (18.277 milioane ha) faţă de perioada 1989
1991, cât şi de creşterea produc~ei totale cu 5,1 % in aceeaşi perioadă

(280,4 milioane tone) faţă de perioada anterioară (FAO, 1996).
Nivelul şi calitatea producţiei, cât şi eficienţa economicA la cartof, ca

de altfel şi la alte culturi, sunt influenţate de cantitatea şi calitatea inputurilor
agricole, dar mai ales de nivelul pregătirii profesionale a producAtorilor de
cartof.

Producţia medie pe plan mondial la cartof, de cca 15,3 tolha, este
de 2 ori mai scăzlJtă decât cea realizată in Danemarca, Elveţia, Franţa,

Germania, Japonia şi Suedia, de peste 2,3 ori decât cea realizată in Belgia
Luxemburg, Israel şi SUA şi de aproape 3 ori mai mică decât cea realizată

in Marea Britanie şi Olanda.
Din păcate, producţia medie de cartof in România, În perioada

1994-1996, pe suprafaţa de 249.000 ha, a fost cu cea. 30 % sub produc~a

medie mondială din aceeaşi perioadă, deşi s-a inregistrat o creştere a
producţiei medii cu 15 % şi o reducere a suprafeţei cu 16 % faţă de perioada
1989-1991 (Draica, 1997).

Iată de ce promovarea rapidă şi sus~nută a inputurilor agricole are
un rol important În competj~a na~onală şi intema~onaIă.

1. Înfiinţarea şi dezvoltarea unităţilor de cercetare a cartofului in
RomAnia.

{nfiinţarea Institutului de Cecetare şi Producţie a Cartofului Braşov,

sub indrumarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, În 1967 şi a altor 5
sta~uni de cercetare specializate În cultura cartofului, sub coordonarea ICPC
Braşov, in 1980, precum şi cooperarea cu alte organizaţii de cercetare
(figura 1) au contribuit la realizarea următoarelor obiective:

- dezvoltarea activită~i de creare a soiurilor de cartof cu potenţial

inalt de productie (peste 50 tonelha). ln 1997 au fost Înregistrate, in LISTA
NAŢIONALĂ, 35 dl3 soiuri, din care 19 soiuri sunt create in România;

- organizarea unui sistem naţional de producere a cartofului de
sămânţă, bazat pe selecţie clonală, care a condus la reducerea importurilor
începând cu anul 1974;

9



•

- îmbunătăţirea tehnologiilor de producere şi păstrare a cartofului;
- instruirea 1'ennierilor şi a personalului de conducere din unităţile cu

capital de stat şi coclperatist.
Aceste elemente au condus la obţinerea unei producţii medii de

peste 16 tonelha În anul 1986 pe o suprafaţă de peste 320.000 ha.
CondiVile c1imatice şi lipsa inputurilor specifice În perioada 1987

1990 au condus la diminuarea progresivă a producţiei de cartof in România.
In anul 1991 s-a realizat cea mai scăzută producţie medie la cartof (7,9
tonelha).
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FEDERA ŢlA CULTlVA TORILOR DE CARTOF DIN ROMANIA (FCCR)

Data înfiinţării

Autorizare
Statut legal

Sediul legal

Scopul
organizaţiei

Principalele
obiective

Principiile de
organizare

figura 2
16 iulie 1991
Sentinţa civilă Of. 15121. nov. 1991 dată de Jud. Braşov
Organizaţie profesională, autonomă, neguvemamentală,

apolitică, nepatrimonială, in baza Legii 2111924
Braşov, str. Fundăturii or.2, cod 2.200 (Iepe Braşov),

telefon (40) 06615.06.47, fax (40) 06615.15.06
•. promovarea progresului tehnic in producerea, păstrarea

şi valorificarea cartofului;
- apărarea intereselor producătorilor şi a tuturor
membrilor organizaţiei.

- dezvoltarea cercetării ştiinţifice;

- obţinerea unor produC1il mari şi de calitate, competitive
pe piaţa naţională şi internaţională;

.. "independenţa membrilor asociaţi, totală democraţie in
organizare şi funcţionare, unitate de acţiune în spiritul
scopului şi obiectului de activitate"

Aspecte de
organizare
Număr

membri
- persoane
fizice
• persoane
juridice
Numărul

filialelor
Suprafaţa de
cartof (ha)
~Cartoful in
România"

1991

36

32

6

1580

100

1997

5.200

4.650

350

36

24.600

1.450
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II. Organizarea şi dezvoltarea Federaţiei Cultivatorilor de Cartof
din România.

Trecerea de la sistemul economic centralizat-planificat la sistemul
economiei de piaţă, incepând cu anul 1990, i-a găsit total nepregătiţi pe
producătorii de cartof şi a avut efecte negative asupra eficien\ei economice.

Prin aplicarea Legii 16/1991 s-a desfiinţat sistemul cooperatist
existent inainte. Peste 6,5 milioane de familii au beneficiat de suprafeţele pe
care le-au avut inainte de cooperativizare (1962) şi au fost puşi in situaţia de
a lua singuri decizii privind cultivarea terenului, inclusiv privind cultivarea
cartofulul.

Pentru a veni in sprijinul sectorului privat, care deţine mai mult de
97% din cultura cartofului in România, beneficiind de experien1a
cultivatorilor de cartof din Marea Britanie, Franţa, Olanda, Canada, SUA şi

alte ţări, in anul 1991 s-a constituit Federaţia Cultivatorilor de Cartof din
România (FCCR), ca organizaţie profesională, neguvemamentală, non
profit, apolitică, in baza Legii 2111924, având ini~al un număr de 36 membri
fondatori, din care 6 persoane juridice şi 32 persoane fizice ( cercetători,

specialişti şi cultivatori de cartof). În prezent, numărul membrilor FCCR
depăşeşte 5.000, din care 350 persoane juridice şi restul persoane fizice
(speclaliştl şi mai ales producători individuali de cartof), organizali in 38 de
filiale judeţene şi zonale (figura 2).

1II.0rganizarea şi dezvoltarea unui sistem integrat pentru
promovarea inputurilQr agricole la cultura cartofului.

Transferul tehnologic s-a desfăşurat prin: (figura 3)
• organizarea cursurilor de instruire cu durată scurtă (câteva zile),
medie (2-3 săptămâni) şi lungă (1-3 luni) in cadrul Centrului
Naţional de Instruire al Producătorilor de Cartof, coordonat de ICPC
Braşov, tn perioada 1992-1997 au fost instruiţi cea. 2.000 specialişti,

cultivatori de cartof şi producătOri agricoli;
- organizarea câmpurilor experimentale, a loturilor demonstrative şi

a fennelor pilot;
- organizarea de vizite, intâlniri cu producătorii, simpozioane
judeţene;

- organizBrEla slmpozionului naţional "Ziua verde a cartofului", aflat
la ediţia XXI;
- editarea mvistei Cartoful in România, aflată in al 8-lea an de
apariţie;

12
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- organizarea concursului ~Cel mai bun producător particular", aflat
la a IV-a ediţie;

- organizarea simpozionului internaţional cu tema "Crearea soiurilor
şi producerea cartofului pentru sămânţă", În colaborare cu Centrul
Internaţional al Cartofutui din Lima, PERU.

De asemenea, Iepe a trimis Guvernului României un proiect
referitor la MTnmulprea rapidă a eartofului de sămânţă- pentru promovarea
noilor soiuri.

Pentru comercializarea cartofului s-au organizat:
- Societatea Comercială ·SolanumN

Braşov. societate a FCCR
fondată în 1992;

. Bursa Cartofului (Ringul Naţional al Cartofului Braşov) in
colaborare cu Bursa Universală Braşov, fondată În 1995.

Apreciem că pentru promovarea inputurilor agricole la cultura
cartofului în România există un sistem integrat (figura 4) în care sunt
implicate următoarele organizaVi;

- Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului şi alte staVuni de
cercetare;

- Centrul Na~onal de Instruire a Cultivatorilor de Cartof;
- Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România;
- Societatea comercială "Solanum" Braşov;

• Bursa cartofiJlui Braşov;
- Specialişti agricoli de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţie; şi din

organismele teritoriale.

Luând în consideraţie opiniile specialiştilor olandezi şi facilită~le

existente, actualul Centru Naţional de Instruire a Cuttivatorilor de Cartof
poate deveni Centru NaVonal pentru Agricultură.

În acest caz ar putea fi instruiţi anual cea. 8.000 cursan~ (tabelul 1),
acoperind cele mai importante domenii din agricultură.

13
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I Federmlla CulrlvolorlluT deel C,,'" OI, R'm"" (FCCR)

Ilnslilulul de Cen:.ela~ ,1 Pro_~~:!~e:'l • 134 filiale aie FCCR '1
CaTlofulul şi. SIDllUlli de Cerce.ar" • CGmpurl e~perhnenlaie
Agricole • Loturi demonstrative
Unl"crsll1111 Agricole • Ferme"pllot

Cursa cllrtofulul se S·Ol..ANUM BRAŞOV
Cornerclllzan:a cartorulul • Asleul'llrtll batcl materiale
Instrulrt In ml.fkcllng • Extenslan

Centrul Nallonal de Instruire pentru Agriculturi

- Inslruln: • Studil de teubllllole
- Extenslan • Aslsten!ă tebnlcl

EchIpe manaeerlale
Culllwtori de nrtor ~c !imin'! ~i consum
Comcn:htn ll

Figura 4 - Sisţem integrat pentru promovarea inputuril,or agricole
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Tabelull
Programul cursurilor care pot fi organizat~ la Centrul Naţional de Instruire

pentm agriculturăprivată - Iepe Braşov

Nr. Nr. de:
Nr.dc: TolalSpecificare

participanţi Ieri. săpt5mâni particip:lnli
curs

1 -uhura de canof " 42 2310
2 fecli de zahăr sa 42 .2\00

3 :~ucrarea sfcclci de 200 2 400

"4 ulluri ccrt:l.licre 100 3 300
5 Culturi furajcrc 100 3 300, Legume şi nori

50 3 150uhivate in se!'C
7 reşltrea plsirilor 100 3 300
8 Creşterea vilelor 100 3 300
9 rcştcrca porcilor 100 3 300

10
Prolcclia planletor şi a

100 1 100mediului

11
Lc,&islalie lilounilali şi

100 1 100ooveterinarl

12
Utilizarea

100 1 100chipamcnlul'ui agricol

13
Legislalie

25 1 25
financiar-economici

14
Utilizarea caldatorolui

100 4 400in agriculturi

15
rerlilc şi rambursarea

50 I 50redilclor

"
Management şi

50 4 200m:nxcling
.TOTAL 7885
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Concluzii
Folosind experienţa celor mai importante ţări producătoare de cartof

din lume, in România s-a dezvoltat in ultimii şapte ani un sistem integrat
pentru promovarea inputurilor agricole pentru cultura cartofului, implicând
unită~ de cercetare, organizaţii neguvernamentale, unităţi de stat sau private
precum şi oameni de ştiinţă şi cultivato" particulari de cartof, ca membri ai
Federaţiei Cultivatorilor de Cartof din România, care are 38 de filiale.

Luând În consideraţie facjlită~le existente şi poziţia geografică

centrală În România, Centrul Na~onal pentru Instruirea CultivatoriJor de
Cartof, coordonat de Institutul de Cercetare şi Producţie a Cartofului Braşov,
ar putea fi dezvoltat ca Centru Naţional pentru Agricultura Privată, pentru
instruirea a cea. 8.000 de cursanţilan, existând deja programe pentru 16
cursuri de instruire in diverse domenii (tabelul 1).

Pentru a promova cât mai rapid lnputurile agricole În sectorul privat,
ICPC Braşov este pregătit să ofere:

- soiuri de cartof de calitate şi cu un Înalt potenţial de produc~e;

- seminţe şi material de plantat din categorii biologice superioare la
cartof, cereale, plante furajere, plante medicinale şi horticole;

- material de producţie cu valoare biologică ridicată la taurine (rasa
Bălţată Românescă) şi curci;

- tehnologii şi studii de fezabilitate pentru producerea, păstrarea şi

industrializarea cartofului;
- cursuri de instruire, extension şi asistenţă tehnică;

• întâlniri, seminarii, conferinţe etc.

BOLILE CARTOFULUI ÎN PERIOADA DEPOZITARII

Ing. Manuala HERMEZIU
I.C.P.C. - Braşov

La sfârşitul fiecărei campanii de recoltare a cartofului începe ceea
ce putem numi -o nouă campanie-, şi anume: păstrarea lui în condiţii

optime.
Prin aceste condiţii se urmăreşte menţinerea calităţii fizice, culinare

şi tehnologice, iar in cazul cartofului pentru sămânţă şi capacitatea biologică

a materialului de plantat.
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Pentru a ajunge la condiVile enumerate mai sus, trebuie eliminate
nişte cauze, controla1i diverşi factori care provoacă o serie de pierderi.

Putem spune că pierderile de p~strare au cauze multiple.
Dintre cele mai importante amintim:

- depozite necorespunz~toare;

- capacitatea de păstrare a soiuri/ar;
- bolile şi dăunălorii.

In privinţa depozitelor, acestea se clasifică în:
• silozuri;
- pivnite şi bordeie;
- depozite (in care factorii de mediu sunt controlaţi şi in care

pierderile sunt cele mai mici).
De mare importanţă este modul in care ş·a făcut insilozarea

materialului, respectiv eliminarea tuberculilor tăiaţi sau bolnavi. Se impune
ca tuberculii, În momentul introducerii in depozit, să fie uscaţi.

Capacitatea de păstrare a soiurilor este detenninată de o
perioadă de repaus specifică,

1n general, soiurile timpurii Îşi încheie repausul germinal mai repede
şi dacă nu se asigură temperaturile optime de păstrare (2_4° C) este posibil
să se inregistreze pierderi prin încolţirea timpurie.

Bolile de putrezire provoacă pierderi ridicate in depozite, iar
prevenirea şi combaterea apariţiei lor necesită anumite cunoştinţe,

Putrezirea tuberculilor În depozit poate fi determinată de mană

(produsă de ciuperca Phytophthora infestans).
in primele stadii, tuberculii atacati nu se deosebesc la exterior de cei

sănătoşI; într-un stadiu mai avansat apar la suprafaţa tuberculilor pete brune
sau albăstrui, de formă neregulată, dure. Tuberculii măn aţi, păstraţi În
cond iVi mai puVn corespunzătoare, pennit grefarea putregaiurilor umede,
fonnându-se adevărate focare de infecţie, finaJizându-se cu importante
pierderi cantitative.

PIerderi importante se înregistrează şi ca urmare a tuberculiJor
atacaV de putregaiul uscat (Fusarium sp.)

1n depozite, simptomele apar după aproximativ o lună, fiind
caracteristice către sfârşitul perioadei de păstrare, Zonele infectate se extind
incet, coaja de deasupra leziunli se scufundă şi se zbârceşte, fonnând
-uneori cercuri conGentrice în jurulloculul de infecţie,

Cu trecerea timpului, ţesuturile atacate se usucă, formându-se
cavităţi căptuşite cu miceliul ciupercii. Viteza procesului de autoeliminare a
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tuberculilor bolnavi (jepinde de soi şi de condiţiile de păstrare.

Tuberculif sunt atacaţi după recoltare şi în timpul păstrării de
putregaiul umed (Erwinia sp). Boala se manifestă prin transfonnarea
ţesuturilor atacate într-o masă mucilaginoasă, semilichidă, fără miros la
început; mai târziu mirosul este respingător, datorită participării mai multor
microorganisme la procesul de descompunere.

Mai sunt o serie de boli cum ar ti râia comuni, râia argintie, raia
fiinoasA, rizoctonia care afectează aspectul comercial, deci au o
importanţă mal redusă în procesul de depozitare.

Pentru a avea un start bun, În privinţa păstrării tuberculilor de cartof,
trebuie începută în câmp o ac~une de evitare a rănirilor printr-o recoftare pe
vreme bună. Timpul frumos pennite, de asemenea, o recoltare În care să se
evite udarea tubercuJilor, lucru de mare importanţă pentru evitarea instalării

pulregaiurilor.
in cadrul procesului de recoltare trebuie efectuată o sortare atentă

pentru a elimina tuberculii bolnavi şi răniţi, care constituie adevăratele

focare de boală din timpul păstrării cartofului.
De asemenea, în timpul păstrării trebuie evitate temperaturile

extreme (prea ridicate sau prea scăzute), excesul de lumină şi umiditate.
ToV aceşti factori trebuie controlaţi, având în vedere că procesele fiziologice
şi biochimice vitale (respiraţie, transpiraţie, durata repausului genninal,
încolţire) continuă in tuberculul de cartof şi influenţează starea de sănătate a
materialului depozitat.

PREGĂTIREA CARTOFULUI DE SĂMĂNŢĂ PENTRU
PLANTARE LA CARTOFUL TIMPURIU

Dr.doc. şt. Matei BERINDEI

Fiecare locuitor al satelor trebuie să cultive cartof pentru consumul
timpuriu, atât În zona de stepă a ţării, cât şi în zona colinară şi În
depresiuniJe intra şi extramontane. Cartoful nu se poate păstra peste vară În
bune condiţii şi din această cauză este necesar să producem cartof timpuriu,
pentru consum timpuriu şi de vară. Reeoltarea cartofulul pentru consumul
timpuriu începe din a doua jumătate a lunii mai în zona de stepă, din prima
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jumătate a lunii iunie În zona de silvostepă, din a doua jumătate a lunii iunie
În zona coJinară şi din prima jumătate a lunii iuHe În zona umedă de munte.
Se recoltează zilnic În funcţie de necesarul de consum sau de nevoile pieVi
până la Începutul campaniei de toamnă pentru recolta rea cartofului.

Pentru a se obţine producţii cât mai mari, Încă de la primele recoltări

timpurii, trebuie respectate cu stricteţe două verigi tehnologice. Prima este
aceea că, pentru acest fel de cultură, nu se poate merge decât cu soiuri
timpurii. Deci, fiecare locuitor al satelor trebuie să cultive cel puţin două

soiuri, unul pentru consumul timpuriu şi din timpul verii şi al doilea pentru
consumul de toamnă-iarnă şi primăvara anului următor. A doua verigă,

deosebit de importantă, este Încolţirea cartofului pentru sămânţă Înainte de
plantare. Dar Înainte de a-i trece la Încolţire sunt necesare o serie de alte
lucrări pregătitoare.

Imediat după ce se scot de la locul de păstrare, cartofii pentru
sămânţă se sortează. Această lucrare este deosebit de importantă deoarece
este posibil ca În Umpul depozitării o parte din tuberculi să fi fost afectaţi de
boli, În special dB putrezire sau de mana CBrtofului; ele nu au putut fi
sesizate la sortarea din toamnă şi astfel au evoluat În timpul păstrării. Tn
condiţiile acestui an este foarte periculoasă mana cartofului: din cauza
ploilor abundente din vara anului trecut nu au prea existat culturi de cartof
neatacate de această boală.

Cu ocazia sortării se Îndepărtează cu grijă tubercuHi cu atac de
putregai. care în timpul manipulărilor ocazionate de încolVre pot infecta şi

alti tuberculi sănătoşi. Cu această ocazie se îndepărtează şi tuberculii din
alte soiuri, care au scăpat la sortarea din toamnă.

Ruperea colplor, executată cu ocazia lucrărilor de sortare a
cartofului pentru sămânţă, este necesali. mai ales în zona de câmpie, la
cartoful păstrat în si/ozuri sau macrosilozuri, la care temperatura din timpul
păstrării nu poate fi dirijată decât parţial. Deseori colţii, la sortarea din
silozuri, au 8-10 cm lungime. Aceşti cot~, din cauza lipsei de lumină, sunt
etiolaţi, fragili, au vârfurile brunificate din cauza insuficientel oxigenului şi la
noduri prezintă rădăcini care, de regulă, se usucă la plantare. La utilizarea
unui astfel de material de plantare, fără ruperea colţilor, răsărirea este
întârziată şi produc~a este mal mică cu 15·17 %.

Calibrarea eartofului pentru sămânţă este o lucrare tot atât de
necesară ca şi s0l1area, lucrare care se efectuează primăvara, inainte de
trecerea eartofului la incolţire. Cartoful pentru sămânţă se cumpără din
toamnă, cu tuberculi intre 30 şi 60 mm diametrul mic şi aşa se păstrează
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peste iarnă. Tnainte de a-i trece la incol~re se impart in trei fracţii: 3Q-40
mm, 40-50 mm şi mai mari de 50 rnm. Fracţia de tuberculi cu diametrul mai
mare de 50 mm se reţine pentru ca tuberculii să fie secţionaţi. Rolul
calibrării este acela de a regla densitatea de plantare in func~e de mărimea

tuberculilor.
Se recomandă secţionarea manuală, cu cuţitul. Operaţiunea fiind

efectuată de om, se face in aşa fel ca pe fiecare bucată de tubercul să

existe ochi sau col~ din care să pornească tulpini. Deoarece există pericolul
ca, cu ajutorul cuţit.ului să se transmitoli o eventuală boală de la tuberculii
bolnavi la cei sănătoşi, fiecare lucrător care efectuează tăierea tuberculilor
trebuie să aibă un borcan de sticlă cu soluţie de formal 1%, in care să

introducă cu~tul după fiecare tăietură. Dar este mult mal bine ca secţionarea

tuberculilor să se efectueze concomitent cu plantarea, deci după incol~re.

Aceasta din mai multe motive, dar cel mai important este acela că se vede
câli colli rămân pe fiecare bucată de tubercul. Se poate, insă, folosi tăierea

tubercullior şi înainte de aşezarea lor la incol~t, mai ales în zonele cu
primăveri reci şi umede, respectiv in zona colinară şi cea montană. Aceasta
deoarece în timpul încolţirii se suberifică tăietura tuberculului şi pericolul
putrezirii tuberculului mamă in pământ este mult diminuat.

Cea mai importantă lucrare pentru pregătirea cartofului de
sămânţă la cultura cartofului timpuriu este încolţirea.

Tncolţirea cartofului de sămânţă, inainte de plantare, se face in cazul
culturilor de cartof pentru sămânţă, din categoriile biologice la care se
intrerupe vegetalia şi mai ales la cultura cartofului pentru consum
extratimpuriu şi timpuriu. Practic, nu se poate vorbi de cultura cartofului
pentru consum timpuriu fără incol~rea prealabilă a materialului pentru
plantare.

Principalul rol al incolţirii este acela de a grăbi răsărirea plantelar.
De regulă, eartoful răsare in 30-35 zile. Dacă se plantează tuberculi incolli~,

rnsărirea se petrece in 20-25 de zile. Zece zile in plus pentru tuberizare şi

creşterea tuberculilor, la o medie zilnică de acumulare a producţiei de 450
600 kglha, înseamnă un spor de producţie de 4,5-6 tolha, ceea ce la preţul

cartofului, mai ales al celui timpuriu, justifică din plin efortul care se face
pentru această opera~e tehnică.

Tncolţirea cartofului de sămânţă, inainte de plantare, este o metodă

prin care nu nUlTlai că se grăbeşte răsări rea, dar creşte potenţialul de
producţie la această cultură. rn primul rând pentru punerea la Încollire se iau
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toţi tuberculii la mână şi se elimină cu mai multă atenţie cei bolnavi,
asigurându·se astfel plantarea numai a cartofului de sămânţă perfed
sănătos. Aşa cum s-a arătat, prin încolţire se grăbeşte răsări rea. Grăbirea

răsăririi are loc nu numai pentru că se plantează tuberculi cu col~ forma~,

dar şi pentru că În jurul col~lor, În timpul Încol~rii, apar mici rădăcini care
acoperă ca nişte moviliţe baza lor. Aceste rădăcini Încep să crească la o
temperatură a solului mai scăzută; cu 3-40 C mai pu~n de temperatura de
creştere a plantelor de cartof. Din această cauză cartoful se poate planta
mai de timpuriu şi formarea sistemului radicular se petrece Înainte de
începerea proceselor de răsărire. Aşa se explică faptul că se poate cultiva
cartoful pentru consumul timpuriu şi în zona colinară, ca şi în zona umedă

de munte.
lnCOlţirea cartofului de sămânţă este o operaţie care se execută

destul de uşor şi nu necesită cheltuieli mari. in orice caz, cheltuielile sunt
mult mai mici în comparaţie cu avantajele şi veniturile care se realizează.

lncolţirea durează 25-45 de zile şi se face în incăperi încălzite.
Obişnuit, operaţia aceasta incepe cu cea. o lună de zile inainte faţă de data
când se preconizează că va începe plantarea. Pentru cultura carlofului
necesar consumului timpuriu, incolţirea se face cel mai bine in camere
încălzite la temperatura de 12_18° C, bine luminate şi cu posibmtă~ de
aerisire. Merită subliniată pradica dinainte de coledivizare, din bazinul de
cultură Slobozla-Brezoaiele, Lungule1u, din judeţul Dâmbovi1a. Pentru o
perioadă de cea. 30 de zile, toată familia se mai restrânge -din pund de
vedere al locuinlei- şi o cameră este destinată incolţirii carlofului de
sămâ nlă . .

La încol~rea cartofului se deosebesc două etape distinde şi anume:
preincol~rea şi Încol~rea propriu-zisă. Pentru a declanşa Încol~rea

tuberculilor, aceştia se strâng În grămezi de cea. 40 om Înălţime, se ridică

temperatura În cameră la 15-18° C şi se ţin astfel 8-10 zile. În acest timp,
pentru a apărea cât mai mulţi col~ pe fiecare tubercul, este bine ca
geamurile să fie acoperite cu hârtie neagră sau obloane de scânduri. În tot
timpul incolţirii se face aerisirea camerei.

După ce pe suprafaţa tuberculilor au apărut colţi albi de 1-2 mm
lungime, incepe Încolţirea propriu·zisă, care se face in condiţii de lumină. In
acest scop tuberc,ulii se aşazA pe rafturi, În lădiţe sau jos, pe podea, În
funcţie de posibilităţile fiecărui cultivator. Rafturile se construiesc din
scânduri, leţuri, şipci sau nuiele şi au lăţimea de 1,2-1,6 m, iar Între poliţe se
lasă o distanţă de 50 cm. Rafturile se aşază perpendicular pe zidul cu
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ferestre, Iăsându-se intre ele cărări de 50-60 cm. Lădilele sunt cele folosite
in comerţul cu legume, aşezând tuberculH intr-un strat de 2 rânduri. Lădiţele

sunt aşezate una peste alta, in benzi de câte 2 rânduri, cu cărări intre benzi
de 50-60 cm. Aşezarea lor trebuie să se facă in aşa fel incât să se asigure
maximum de iluminare de la feresre.

Cele mai bune rezultate se obţin când se face incalţirea in lădiţe.

Lucrările se execută mai uşor, transportul in câmp a cartofurui pentru
plantare se face În aceleaşi lădiţe În care s-a făcut incoltirea, realizându-se
astfel economie de timp şi de muncă, evitându-se ruperea corlilor de pe
tuberculi. in plus, Iădiţele pot fi folosite apoi pentru alte operaţii
gospodăreşti.

in timpul Încol~rii, temperatura camerei trebuie să se menţină la 15
180C ziua şi 10_12° C noaptea. Aerisirea camerei se face zilnic, pentru ca
colţii să nu se alungească şi să nu li se innegrească vârfurile. Din 7 in 7 zile
tuberculii se intorc de pe o parte pe alta şi cei din rândul de jos sunt trecuti
i!'l rândul de sus (in aceeaşi lădiţă sau pe aceeaşi poliţă). Cu această ocazie
se elimină tuberculii cu colţi filoşi şi cei care se strică. Pentru ca aerul din
cameră să fie umed, se stropeşte podeaua cu apă, in aşa fel incât apa să nu
băltească. De asemenea, lângă sobă se ţine un vas cu apă, care prin
evaporare umezeşte aerul.

La sfârşitul încolţirii, tuberculii trebuie să aibă colli scurţi (1-1,5 cm),
groşi şi de culoarea caracteristică soiului. Dacă la această dată se mai
găsesc tuberculi neincol~~, aceştia se dau in consum, deoarece nu mai au
putere de încolţire şi ca atare, nu mai răsar.

CULTURA CARTOFULUI PENTRU CONSUM TIMPURIU ÎN
ZONA COUNARĂ

Dr.doc.şt.MateiBERINDEI
Dr.lng. Gheorghe ANTOCHI

Cultura cartofului pentru consum timpuriu se practică relativ dE
puţină vreme În ţara noastră. ln perioada interbelică s-au conturat câtevc
centre specializate în producerea de cartof pentru consum timpuriu Îr
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apropierea capital·ei; la Belinţ şi SÎnnicolaul Mare, din judeţul Tirniş; Carei din
judeţul Satu- Mare; Secuieni din judeţul Bihor; Turda din judeţul Cluj,
Somăneşti din jU(jetul Gorj şi În alte câteva localităţi. După colectivizarea
agriculturii au fost conturate bazine specializate pentru cultura cartofului
timpuriu.

rn 10calitălHe În care nu se cultivă cartof pentru consum timpuriu, se
consumă În timpul primăverii şi În prima parte a verii cartof din recolta
anului precedent. Dar În această perioadă se Înregistrează mari pierderi
cantitative şi o aiccentuată depreciere calitativă a tuberculilor În timpul
păstrării. Din această cauză cartoful pentru consum timpuriu trebuie cultivat
În toată ţara, de fiecare agricultor de la sate, pentru consum propriu şi

pentru piaţă. Dupii cartoful pentru consum timpuriu, În funcţie de condiţiile

ecologice locale, se poate cultiva porumb pentru boabe sau pentru siloz,
fasole păstăi, castraveti, varză de toamnă, salată, ridichi, ceapă verde, etc.

Tn scopul verificării acestor ipoteze s-au experimentat, pe un sol
aluvionar din judeţ:ul Bacău, următoarele variante 0J):

V,
V,
V,
V,

plantat tuberculi Încolţiţi
- idem-
- idem-
- idem-

recoltat 1 iunie
recoltat 10 iunie
recoltat 20 iunie
recoltat 30 iunie

Nu se poslte vorbi de producerea cartofilor pentru consum timpuriu
fără Încolţirea la lumină a tuberculilor de sămânţă Înainte de plantare,
operaţie care s-a Elfectuat şi pentru această experienţă.

După reClJltarea cartofilor, la fiecare epocă, s-a semănat fasole
pentru păstăi, ca:straveţi şi varză de toamnă. Tn tabelul nr.1 prezentăm
rezultatele obţinute la producţia de tuberculi, pe epoci de recoltare şi

rezultatele obţinutl~ la fasole pentru păstăi.

T beii,
""

Data recoltâril Produc~a de tuberculi Producţia de fasole păstăi

tone/ha % tone/ha %

1 iunie 90 100 O 285 100 O
10 iunie I 11 8 131 1 239 839
20 iunie I 16 O 177 7 215 754
30 iunie 165 1833 1,94 68,1
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Din aceste rezultate se constată că În zona colinară, unde nu există

practica culturii cartofului pentru consum timpuriu, la 1 iunie se poate obţine

o produc~e considerabilă de cartof timpuriu şi după aceasta, pe aceeaşi

suprafaţă, o producţie de asemenea apreciabilă de fasole păstăi. Pe măsură

ce recoltarea s-a efectuat mai târziu produc~a de tuberţUli a crescut şi cum
este normal prin semănatul mai târziu, la aceeaşi epocă de recoltare a
cartofului, producţia de fasole păstăi a scăzut. Dar totuşi, o dată cu
recoltarea a 16,5 tone la hectar cartof timpuriu, la 30 iunie, semănând fasole
s-au mai produs de pe acelaşi teren Încă 1,94 tone păstăi. Rezultatele
acestea sunt destul de elocvente şi nu mai este nevoie de nici un calcul
economic.

in tabelul nr.2 prezentăm aceleaşi rezultate obţinute la producţia de
tuberculi şi producţia de castraveţi ca şi cultură succesivă.

Tabelti rv2

Data recoltârii Produc·a de tuberculi Prod, de castrave .
tone/ha % toneJha %

1 iunie 90 100 O 61 1DO O
10 iunie 118 131 1 61 100 O
20 iunie 16 O 177 7 45 738
30 iunie 165 183.3 32 52,4

Din aceste date se constată că şi În cazul culturii cartofului pentru
consum timpuriu, urmată de cultura de castraveţi pentru consumul de
toamnă, iarnă şi primăvară, rezultatele ob~nute sunt remarcabile. O
producţie destul de mare de castravep, mai ales la recoltările cartofilor
timpurii din prima decadă a lunii iunie.

În cazul culturilor succesive; cartof timpuriu cu varză de toamnă, la
varză s-au recoltat Între 22,9 şi 27,1 tone la hectar, În funcţie de epoca de
plantare a acestei"'l.

Soa experimentat şi metoda Înrădăcinării În mediu umed a
tuberculilor de cartof. ÎncolVV Înainte de plantare, măsură de mărire a
precocităVi de răsărire şi tuberizare a cartofului. Dar frecvenţa brumelor
târzii a anihilat efectul răsăririi mai de timpuriu. Din această cauză nu s-au
obţinut diferenţe semnificative de producţie Între variantele cu simpla
Încolţire a tuberculilor, Înainte de plantare şi variantele la care Încolţirea s-a
completat şi cu Înrădăcinarea În mediu umed.
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Din aceste rezuttate se pot face următoarele recomandări:

- in zona colinară se poate cultiva cu succes cartoful pentru
consum timpuriu, recoltarea putând incepe in jurul datei de 1 iunie;

• dacă În decurs de 2.-3 zile de la recoltarea cartofului timpuriu
se seamănă fasole pentru păstăi, castraveţi, sau se plantează varză de
toamnă, se obţin recolte remarcabile. Acest mod de folosire intensivă a
terenului este foarte economic pentru gospodari;

- după recoltările de cartof din primele 2 decade ale lunii iunie,
cele mai bune rezultate se ob~n dacă se seamănă fasole pentru păstăi

sau castraveţi. in ultima decadă a lunii iunie, cultura de varză de
toamnă poate aduce locuitorilor din zona colinară importante venituri.

REZULTATE ÎN PRODUCEREA CARTOFULUI TIMPURIU
PRINRAsAD

Tehn. Ioan VLAD
Săcel, jud. Maramureş

Asigurarea eşalonată a consumului de cartof nu constituie o
problemă, comparativ cu cea a legumelor, dar există perioade În care nu se
pot asigura cantităţi suficiente de cartof din cultura de toamnă păstrat În
depozite şi cultura următoare.

Au existat şi există preocupări cu privire la eliminarea perioadelor de
gol În aprovizionarea cu cartof, respectiv intre cultura de toamnă şi cea
timpurie. O astfel de Încercare a fost materializată şi În localitatea Săcel.

jud. Maramureş, pe o suprafaţă de 0,05 ha, folosind soiul de cartof
românesc Rodas, ob~nând rezultate foarte bune. Prin aceasta am reuşit să

ob~n o recoltă mai timpurie cu cea. 30-40 zile şi mai mare faţă de tehnologia
pradicată În mod curent.

Tehnologi;a este pretabilă şi pentru culturi succesive, după varză

timpurie, rapiţA furajeră, cereale păioase.

Tehnolog,ia practicată a fost următoarea:
In cadrul gospodAriei dispun de o seră şi un solar cu posibilităţi de

Încălzire. Materialul biologic I·am procurat de la I.C.P.C.·Braşov, incă din

26



J

I

toamnă şi l-am păstrat in condj~i bune in pivniţă.

Cultura a fost executată pe un teren in pantă, cu expoziţie sudică şi

cu o textură luto-argiloasă.

• plantele premergătoare au fost fasolea şi varza;
• pregătirea terenului şi fertilizarea:

• arătura adâncă a fost executată din toamnă, cu aplicarea sub
brazdă a gunoiului de grajd semifermentat (40-60 tolha);

- fertilizarea cu îngrăşăminte chimice În toamnă, peste arătură,

folosind superfosfat ·200 kg s.a./ha şi sare potasică -250 kg s.alha;
- În primăvară, la inceputul lunii martie, am făcut deschiderea

rigalelor la adâncimea de 30 cm, pe direc~a N -S, la distanţă de 80 cm intre
acestea;

- pe rigole au fost aplicate îngrăşăminte chimice complexe - 300
kg s.a./hB, cu adaos de 2.000 kglha cenuşâ din lemn. Amestecul s--a făcut

pe o prelată (platfonnă betonată) prin 10pătare pentru omogenizarea
componentelor. Acest amestec s-a aplicat pe rigolele deschise În cantitate
de 120-150 grame.fm.l. de rigolă.

Terenul astfel pregătit a fost lăsat timp de cea. 3 săptămâni pentru
descompunere lentă a substanţelor fertilizante a~icate.

• pregătirea amestecului de pământ:

Amestecul de pământ pentru cultura cartofului prin răsad este
fonnat din 10 % nisip, 50 % mraniţă, 2 % praf de var, 40 % pământ de ţelină.

Toate aceste componente le-am amestecat pe o prelată pentru
omogenizare, după care au fost dezinfectate cu fonnalină (2 %) În amestec
cu sulfat de cupru (4 %). După aceasta se acoperă cu o prelată din folie de
polietilenă. Acest amestec se face inainte de folosire cu cea 30 de zile,
respectiv În lunile decembrie~ianuarie, În funcţie de data la care se va utiliza
pentru plantarea tuberculilor.

Înainte eu 5-6 zile de utilizare amestecul a fost lopătat din nou
pentru a elimina vaporii de forrnalină ce ar putea periclita Încol~rea

tuberculilor.
Cemerea amestecului la o granula~e de 3 mm este obligatorie

pentru a putea fi pus În pungi de plastic.
• pregătirea pungilor pentru plantare:

- pungile pentru plantare le-am confecţionat din folie de material
plastic, de orice culoare, cu o lăţime de 12 crn, folosind o maşină electrică

de confec~onatpungi. După confecţionare le-am perforat la fund cu un cui,
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obţinând 4 oriticii de aerisire şi scurgere a surplusului de apă .
• pregătirea operaţiunii de plantare in pungi şi plantarea:
- suprafala de teren din seră şi solar, pe care urma să fie aşezate

pungile cu pământ şi tuberculi, le-am nivelat şi acoperit cu folie din material
plastic, pentru a nu permite trecerea in stratul de sol din seră a rădăcinilor

de cartof;
- lângă platforma de amestec de pământ muncitorii, aşeza~ pe

scăunele, au umplut pungile cu pământ şi tuberculi;
- intr-un v,as de cea. 100 1, din material plastic sau temn, am

preparat solulia de sulfat de cupru, in concentra'ie de 2%, pentru dezinfecţia

tuberculilor,
- am sortat tuberculi perfect sănătoşi, cu diametru de 3-4 cm, care

au fost puşi in coşuri şi scufunda~ in solu~a de sulfat de cupru timp de un
minut, după care se trece la plantatul propriu-zis in pungi;

- se pune pământ pe fundul pungii, aproximativ 1/3 din inălţimea

acestora, se aşază tuberculul in mijlocul pungii după care se completează

cu pământ până la umplerea acesteia; apoi, pungile astfel pregătite se pun
in coşuri şi se transportă in seră sau solar, aşezându-Ie una lângă alta;

- după aşezarea pungilor in seră sau solar se aplică o udare cu 10 I
apă pe m.p., după care se acoperă cu o folie de polietilenă care se ţine 25
30 zile, până la răsăritul plantelor.

• lucrări de intreţinere in sere sau solar:
- temperatura in seră (solar) va fi crescută progresiv de la + 2° C in

primele 5 zile, la 10° Gdupă 5 zile şi 15-20° C după 10 zile, menţinându-se
la 20° C p'ână la răsărit. După răsărire, temperatura se va reduce la 15° C
ziua şi 10° C noaptea, pentru a obţine tulpini scurte, viguroase şi a incepe
formarea stolonilor şi tuberizarea in pungă, in aşa fel incât să avem in
pungă 10-16 tuberculi de mărimea unei alune. Temperatura de la zi la
noapte nu poate scădea cu mai mult de 4_50 C. Umiditatea atmosferică, in
localul de produc'ere a răsaduri lor, nu va depăşi 80% pentru a preveni
apariţia bolilor.

- după răsărit falia de material plastic a fost inlăturată;

- primul tratament l-am făcut cu produsul "BRAVO· 2 kg/ha, la 6 zile
de la răsărire şi (-am repetat la 7 zile cu produsul "DITHANE" 2 kglha.
inainte de plantarea in câmp, am făcut al 3-lea tratament cu produsul
"BRAVO" 2 kglha, dar nu in ziua transportului ta câmp a pungilor cu răsad.

Trebuie men~onat că factorul lumină. in perioada de la răsărit ta
plantat, este detenninant pentru inceperea tuberizării in pungi; lumina
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trebuie să fie foarte intensă şi ca atare se va evita umbrirea prin văruirea

sticlei, iar noaptea poate fi iluminat fluorescent incă 6-6 ore. inainte de
plantat, cu 5-6 zile, materialul se va supune procesului de călire in aşa fel
ca in ultimele 2 zile să se ajungă la temperatura de afară.

După cea. 30 zile de la răsărit in fiecare pungă am avut câte 6·8
tulpini bine dezvoltate.

• plantarea şi intreţinerea culturii in câmp:
- plantarea in câmp este condiţionată şi dependentă de cerinţele

plantei şi de condiţiile meteorologice. Astfel, am unnărit buletinul
meteorologie, urmând să amân plantatul in cazul in care se preconizează

ingheţuri sau ninsori. Plantatul in câmp, ţinând cont de cele mai sus, l-am
făcut când temperatura in cursul zilei a fost la sol de 5_60 C şi in aer de 7_80

C ; noaptea temperatura poate scădea in aer cu până la 50 C. Nu se
transportă la câmp numai cantitatea de material săditor ce se poate planta
in ziua respectivă până la orele 18 ale zilei; continuarea operaţiunii de
plantare după această oră creează un stress plantelor şi duce la scăderea

producţiei. ptantarea s-a făcut in perioada 15-20 martie.
- transportul pungilor cu răsaduri le-am făcut in lădiţe care au fost

repartizate din loc in loc pe teren;
- plantarea s-a făcut Similar răsadurilor de legume, la distanţa de 60

cm intre rânduri şi .25 cm pe rând, asigurând o desime de 50 de mii cuiburi
Iha. Operaţiunea propriu-zisă constă in repartizarea din lăzi a pungilor in
rigolă, scoaterea din pungă ~nând punga in sus şi planta cu tuJpinile in jos,
aşezarea in rigolă a plantei cu sol in pozi~e verticală, urmată de mobilizarea
solului către plantă, În aşa fel ca stratul de pământ să nu acopere complet
vârful tulpinilor. Operaţiunea are drept scop acoperirea plantelor şi

concomitent apllcarea primei praşile. Nu se face udatuJ.

La 15 zile de la plantare se aplică praşila a II-a. La 7-8 zjle de la
aplicarea praşilei a II-a am făcut primul tratament În câmp, cu produsul
"DITHANE" 2 kglha, combinat cu produsul "CAPTADIN" 2 kglha.

Cultura se inspectează pentru a obselVa eventuala apariţie a
gândacului din Colorado sau a manel şi, dacă este necesar, se aplică

tratamentele corespunzătoare. Pentru combaterea gândacului din Colorado
am folosit produsul Mospilan, 60 grlha şi Regent 90 mllha, iar pentru
combaterea manei produsele Bravo (2 kglha), Dithane (2 kglha) şi Aerobat
(2 kglha).
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Cultura in câmp, de la plantare până la recoltare, a durat cea_ 90
zile. La sfârşitul lunii iunie am făcut recoltarea şi valorificarea producVei.

Producţia obţinută de pe suprafaţa de 0,05 ha a fost de 2.580 kg,
respectiv 51.600 kglha.

CARTOFUL PENTRU CONSUM DE TOAMNĂ -IARNĂ
ÎN ZONA DE STEPĂ

Dr.ing.şl. Matei BERINDEI
Dr.ing. Gheorghe ANTOCHI

Cultura cartofului pentru consumul din timpul verii se poate face cu
succes in zona de stepă şi in zona de silvostepă, cultivând soiuri
semitimpurii, bineinţeles numai in condi~i de irigare. In ceea ce priveşte
cartoful pentru consum de toamnă-iarnă rezultatele cercetărilor arată că şi

acest lucru este posibil cu soiuri semitârzii şi de asemenea numai in conditii
de Irigare.

Totuşi, pentru acest scop al culturii există unele controverse.
Specialiştii din zona umedă de munte sustin că nu este necesar, deoarece
pot produce ei Cl:lrtof pentru toamnă·iamă şi pentru necesarul din zona de
stepă. Acest lucnJ reprezintă un punct de vedere discutabil, deoarece ţăranii

din diversele colturi -ale satelor din zona de stepă nu se pot aproviziona cu
cartof din zona umedă de munte şi noi avem obligaţia să-i ajutăm să

producă pe teren propriu necesarul pentru consumul local din această zonă.

Pentru a verifica ipoteza posibilităVi producerii cartofului pentru consumul de
toamnă-iarnă in zona de stepă s-a organizat, in anii 1992 şi 1993,
verificarea pe suprafeţe mari a rezultatelor ob~nute de cercetare.

La societăţile comerciale agricole cu capital majoritar de stat, S.C.
~Celacob~, din localitatea Cobadin şi S.C. "Toplacer" din Topraisar, ambele
din Judeţul Constanţa, pe baza unei tehnologii elaborate de noi, s-a cultivat
cartof conform tabelului care urmează.

Deşi ambele unităţi au obtinut productii bune, acestea au fost reduse
in comparaţie cu produc~i1e medii realizate in câmpurile experimentale de la
Statiunea de Cercetări Valu lui Traian, de 42.400 kg/ha in perioada 1980-
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1993. Menţionăm faptul că între câmpurile experimentale şi cei mai buni
fermieri, există o diferenţă de producţie constantă de circa 30 %.

S.C."CELACOB" SA s.c.rrOPLACER" S.A
SPECIFICARE U.M. 1992 1993 1992 1993

Su rafa cultivată ha 125 107 80 70
Produc ia medie , /ha 14.192 21.477 17.500 22.000
Cheltuieli Iha 1., 377.160 931.831 873.075 1.884.600
Venituri !ha lei 620.392 1.890.590 977.875 2.017.928
ProfitJha Iei 243.232 958.760 110.862 133.329

Analiza rezultatelor financiare relevă că, din punct de vedere
economic, cultura cartofuJui a fost nerentabilă. Pentru a trage însă concluzii
corecte, trebuie stabilite limitele economice ale diferitelor grade de
rentabilitate a culturii cartofului în zona de stepă şi în zona de silvostepă,

tipurile de tehnologii pentru fiecare grad de rentabilitate şi de verificat aceste
tehnologii în unităţ1 de producVe performante, aşa cum am procedat noi.

La nivelul preţurilor şi tarifelor din octombrie 1993 analiza limitelor
de rentabilitate a culturii cartofului, În condiţii de irigare corectă, se constată,

aşa cum se vede din tabelul următor, că la o producţie medie de 10.000
kglha se Înregistrează o pierdere de 150.000 leilha. Creşterea profitului
devine semnificativă la producţii de peste 30.000 kglha.

Producţia medie Cheltuieli totale Venituri totale Profit
'o/ha mii lei mii fel mii lei

10.000 1.150 1.000 -150
15.000 1.340 1.500 160
20.000 1.420 2.000 580
25.000 1.600 2.250 850
30.000 1.720 2.700 980
35.000 1.830 3.150 1.300
40.000 1.950 3.600 1.650
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Prin urmare, printr-o creştere a cheltuielilor de producţie cu 70 % se
poate ob~ne, în cazul realizării unei produc~i de 40.000 kglha, amplificarea
profitului de 12 ori.

Dar acest lucru numai în cazul aplicării corecte a tehnologiei de
cultivare a cartofului în zona de stepă. Menţionăm faptul că fără irigare nu
se poate cultiva c-artoful În zona de stepă şi că o singură udare neaplicată la
timp diminueazăefectul udărilor următoare.

CULTlVATORII DE CARTOF TREBUIE SĂ SE OCUPE NU
NUMAI DE PRODUCŢIIRENTABILE, CI ŞI DE CAUTATE

Dr. doc. şt Matei BERINDEI

S-a form,at în ţara noastră o elită a cultivatorilor de cartof, care obţin

an de an produc~i rentabile. În jur de 20.000 kglha. Aceştia reprezintă însă
un procent redus, din care cauză munca de propagandă privind cultura
cartofului nu trebuie slăbită. Din păcate, şi la aceşti cultivatori, care obţin

recolte rentabile, calitatea cartofilor Iasă mult de dorit: atât la cartoful pentru
sămânţă, cât şi la cel pentru consum.

În vara a,nului 1997, am văzut multe lanuri de cartof care prezentau
un grad mare de degenerare virotică, deşi cel care cumpăraseră cartoful
pentru sămânţă aveau copie de pe actul de recunoaştere. Rezultă deci că

este vorba de infecţia secundară, care se produce din cauză că nu se
respectă tehnologia de producere a cartofului pentru sămânţă. In primul rând
izolarea faţă de culturile de cartof pentru consum. Cartoful pentru consum
reprezintă principala sursă de infecţie virotică. Boala este transmisă de afide
în lanul de cartof pentru sămânţă, care infectează plantele, pătrunde in
tubercuJi şi apare apoi o dată cu răsăritul cartofului. În al doilea rând, nu se
elimină sau se elimină cu întârziere plantele bolnave de viroze, rămânând în
cultură sursa de infec~e. Nu se face sau se face cu întârziere întreruperea
vegetaţiel. Această lucrare are drept scop împiedicarea migrarea virusului
din frunze în tuberculi şi în acest fel, chiar dacă mal apare câte o infecţie, se
împiedică transmiterea ei in anul următor. Nu se combat afidele
transmiţătoare de boli virotice, sau efectul combaterii este redus. De fapt, pe
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suprafeţe mici nu poate să aibă efect combaterea afidelor deoarece ele
zboară şi vin din lanurile vecine in care nu s-a efectuat combaterea.
Problema eficientizării combaterii afidelor vectoare, in zonele inchise pentru
producerea cartofilor de sămânţă din ţara noastră, trebuie să preocupe in
mai mare măsură sectorul de cercetare şi Ministerul AgricultUrii.

La cartoful pentru consum, aşa cum apare pe piaţă, se obselVă o
totală lipsă de responsabilitate faţă de calitatea mărfii; tuberculi cu vătămări

mecanice din tim.pul recoltării, tuberculi cu perforări mici cauzate de
dăunătorul viermele sârmă sau de rizomii de pir care pătrund in tuberculi şi

cauzează pierderi mari la decojire; amestec de soiuri, tuberculi albi in
amestec cu tuberculi roşii. Ori, fiecare soi de cartof are un timp diferit de
fierbere şi gospodinele au necazuri mari cu sfărâmarea unor tuberculi in
timpul pregătirii mâncărurilor sau ciorbelor, in timp ce al~i rămăn tari.

intr-un cuvânt, nu se face sortarea in mod corespunzător Înainte de
valorificare, pe soiuri şi pe mărimi de tuberculi. Este posibil ca amestecul să
I facă şi comerciantii, ceea ce este la fel de grav.

La cartofuf pentru consum mai sunt nişte cauze mai pu~n cunoscute
care influenţează calitatea tuberculilor. in cazul unui tubercul aparent
sănătos la suprafaţă, la tăiere pulpa prezintă poT1iuni de culoare maroniu
cenuşie. Aceasta este cauzată de lipsa de echilibru dintre ingrăşămintele

chimice folOSite, precum datorate şi vătămărilor mecanice a tuberculilor. in
timpul recoltării sunt arunca~ ca pietrele, deşi se ştie că distanţa maximă la
care poate fi aruncat,' sau lăsat să cadă un tubercul, este de 40 cm. Nu se
vatămă la suprafaţă dar se colorează pulpa in dreptul loviturii in aşa numita
"piatră ferică".

Mana cartofului provoacă leziuni şi la tuberculi, care duc la
distrugerea pulpei. Bolile de putrezire a tuberculilor de asemenea.

Părinţii noştri se preocupau in mai mare măsură de cultura
cartofului, atât pentru a obtine produc~i mari şi rentabile, cât şi in ceea ce
priveşte calitatea tuberculilor recoltaţi. Dacă se continuă să se neglijeze
calitatea cartofilor recoltaţi, nu putem fi competitivi pe piaţă şi concurenţa ii
va elimina pe cei neglijenţi.
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MAl MULTĂ A TENŢIE PENTRU MICII CULTIVATORI DE
CARTOF

Dr.dac. şI. Matei BERI NOEI

in ţara noastră sunt trei categorii de cultivatori de cartof.
Micii cultivatori, prima dintre cele trei categorii, sunt cei care cultivă

cartof numai pentru consumul familiar, iar suprafaţa cultivată de aceştia

reprezintă ponderea cea mal mare a suprafeţei cu cartof in România. Ei
sunt n1spândiţi pe tot teritoriul ţării, de la litoralul Mării Negre până pe
plaiurile de la munte.

A doua categorie de cultivatari o reprezintă cei care produc cartof
pentru piaţă, dar şi pentru consumul familiar.

A treia categorie sunt marii cultivatori, soCÎetă~ comerciale şi

asociaţii agricole, unităţi cu capital de stat sau preponderent de stat, care
produc numai pentru piaţă.

De prima categorie, micii cultivatari, nu se ocupă nimeni. Aceştia, În
marea lor majoritate, nu au utilaje pentru efectuarea tratamenteJor de
prevenire şi combatere a bolilor şi dăuniHorilor; nu au bani pentru procurarea
de pesticide. Din această cauză produc~a le este puternic diminuată, În
fiecare an, de boli şi dăunători. Tn acelaşi timp, sunt admise la înmul1ire
soiuri cu rezistenţă ridicată la mana cartofului, cea mai păgubitoare boală.

Dar? De Înmul1irea lo~ nu se ocupă nimeni. Se poate pune, deci, întrebarea
dacă există o strategie a Ministerului Agriculturii şi Alimenta~ei cu privire la
această categorie a eultivatorilor de cartof.

Aceeaşi lipsă de strategie, pentru micii cultivatori de cartof şi in ce
priveşte reînnoirea materialului de plantare. Ei plantează, practic În fiecare
an, tuberculii mici din producţia proprie, dar cu un grad mare de degenerare
virotică, degenerare care este mult mai accentuată la această fracţie de
mărime a tuberculilor. Tuberculii mici provin in marea lor majoritate de la
cuiburi cu plante bolnave de viroze şi prin folosirea lor la plantare nu se face
altceva decât un compromis dăunătorcultivatorilor de cartof. În acelaşi timp,
avem soiuri de provenien1a românească, cu rezisten1a sporită la virozele
cartofului.

Este Important să se facă o puternică popularizare pentru
reinnoirea cartofilor de sămân1ă. In acelaşi timp, Direcţiile Generale
Jude1ene pentru Agricultură şi Alimentaţie, deocamdată din zona colinară şi
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din zona montană, să organizeze microzone pentru producerea de cartof
pentru sămânţă din categoria biologică certificată. Pentru zona de stepă au
fost Încheiate cercetările, iar in scurt timp se vor face publice concluZiile şi

soluţiile.

Cultivatorii mijlocii şi mari care produc pentru piaţă trebuie să ţină

seama de cerinţele consumatorilor, de preferinţeJe acestora. Dacă acestea
sunt depăşite, este necesar ca prin mijloacele de propagandă pe care le are
la dispoziţie Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, noile recomandări să

ajungă În casele consumatorilor. Dar urgenţa urgenţelor o constituie
categoria de cultivatori mici, cei care produc cartof doar pentru uzul familiar;
in primul rând pentru faptul că cea mai mare suprafaţă cultivată cu cartof În
România aparţine acestei categorii. In al doilea rând avem o obligaţie faţă
de ei: să le facem munca mai productivă.

ASPECTE ALE EFICIENŢEIECONOMICE A INPUTURILOR
VARIABILE LA CULTURA CARTOFULUI, ÎN CONDIŢIILE

ECONOMIEI DE PIAŢA

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

Deşi România se situează pe locul al 3-lea in Europa in ceea ce
priveşte suprafaţa cultivată cu cartof, cu cca.248 ha in anul 1997,
randamentele medii obţinute reprezintă aproximativ 1/3 din cele realizate În
ţările vest-europene, costurile de producţie fiind astfel mari, Iar preţurile

necompetitive.

in structura costurilor de producţie cheltuielile cu materialul de
plantare, cât şi cele cu lucrările mecanice şi manuale au o pondere mai
mare comparativ cu cea din ţările Comunităţii Economice Europene, ca
urmare a practicării unor tehnologii Învechite, uneori chiar rudimentare.
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Rezultatele obţinute in fermele pilot, organizate la producători

particulari de cartof, membri ai Federa1iei Cultivatorilor de Cartof din
România,eviden~ază posibilită~ reale de sporire a randamentelor la unitatea
de suprafa1ă, de realizare a unor produc1ii profitabile şi competitive prin
introducerea elementelor de progres tehnic şi modernizarea tehnologiilor de
cultivare.

Astfel, produC1ii1e medii de cartof, obţinute in fermele pilot
organizate la producători particulari, in perioada 1995-1997, au fost cuprinse
Între 26,4 ta/ha În anul 1995; 27,5 ta/ha În anul 1996. 1n anul 1997 in
aceste ferme s-au obţinut in medie producţii de 21,3 tolha la cartoful de
sămânţă (tabel 1) şi 29,9 ta/ha la cartoful de consum (tabel 2).

Cheltuielile totale de produC1ie, În medie la aceşti producători, au
crescut de la 4,7 miI. leilha În anul 1995 la 9,7 miI. leilha in 1996 şi la 10,3
mii. leilha (Ia cartoful de sămân1ă), respectiv 10,8 miI. leilha (Ia cartoful de
consum) in anul 1997. Aceste cheltuieli, in general, nu includ efortul fizic al
membrilor de familie la realizarea producţiei de cartof.

Costul producţiei de cartof, În aceste ferme, a fost mai redus ca
urmare a unor produC1ii medii relativ ridicate şi anume: 183 leilkg in 1995,
361,3IeifKg În anul 1996 şi 513leilkg pentru cartoful de sămânţă, respectiv
365 leilkg pentru cartoful de consum in 1997 (Ia valoarea leului din anii
respectivi). Recalculat În $ SUA, rezultă un cost al produC1iei de 93 $110 in
anul 1995, 119 $/to În anul 1996 şi 50,6 $/to la cartoful de consum,
respeetiv 71,4 $Ilo la cartoful de sămânţă, in anul 1997 (tabel 3).

Producţiile relativ bune obţinute au permis realizarea unor profituri
Însemnate; la nivelul anului 1997 În medie 9,5 miI. leilha la cartoful de
sămân1ă şi 20,6 mii. leilha la cartoful de consum, respectiv o rată medie a
rentabilită~i de 106,6% la cartoful de sămânţă şi 153,9% la cartoful de
consum.
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Rezultate obţinute la cultura cartofului de sămânţă de către

producătorii particulari, membri al F.C,C.~ România (1997)
Tot.l1

'"~ "'... ".. ~. Pr'lde ...., ...
• Numele Jl pRl'lumele ~ _,o cIMllUlel .... ...... ma ~,...
~ - ""... .... .... ... •,
~:GHEORGHE '.0 1'.0 '"'" = '" ... ".0

, ".... ""'" '.0 ".0 0.000 "" 000 ..., .U-,
~~S:ŞANA' 40.0 ","O .- '" 000 5.302 '1,15

• ~;.;. 'ARlEŞUL' 15.CI ".0 0.7508 '" .. ..,,, 47.11

".~,
COSTlNAŞ MIRCEA lC1.0 ~., 12.150 '" '" 13.500 III.CI

• ul era •
a S.C. ·AGROCOMPl.ex· 35,CI 18.7 lC1.1U ~, .., ..". 61.5

1Xl' ul Covasna

,
~.dc; ·...GRICO"'· 30.0 2'.3 15.3OlI ~, ". 7.473 48.'

.... CO\Iasna

• S.C. 'AGROMIXT"" 161,0 '.0 '.003 ". ... ~, '.'O "'"O~

• t;~M" 170.0 10.8 tUn '" '" '" ,..
~~

" ~YOW1O€ZSO 15.0 "-, 22.1t0 .. "00 1C1.404 '". eo..-aS/la

" S.C. "SlNM>RO" '.0 ".0 un ... .. 1C1.0III 121,11

" BERNl:Tli VASILE .. ... '.375 ~ .... ..." n.,..

" """'"~..... '.0 21,CI ..... '" ,.... "-". ".,....
" =z'ltl"lEXANORU '.0 ".0 11.176 '" 1.100 ",." 1311.7

" ~:URUŢAN IOAN O., 11.0 6.711 ." "'00 23.6111 "...
f ul Sol

" ~~ •...GROMEC·_ AvtIg 185.0 13,5 ..... '" ",O ,... ».'
fui Sibiu

" TOMA CRAGOMIR '.0 ".0 14.610 '" '" 2.110 111,1
IXlc ul Silllu

,.," melln ". 'o ti. «, .~O 1.553 10i I

SUt$ll; 'FIJi' <»Slului dO prOlluC\i' II eortor-·~, • ,",ull/valOlllOf Il. Cartof lIiI1l(omarua

37



Rezultate obţinute la cultura cartofului de consum de
către producătorii particulari. membri ai

F.C.C.- România (1997)
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in ceea ce priveşte structura cheltuielilor de producţie (tabel 3),
respectiv ponderea diferitelor elemente de cheltuieli în cheltuielile totale de
produc~e, în perioada cercetată, a fost variabilă,În func~e de modificarea
preţurilor la diversele inputuri tehnologice (sămânţă, îngrăşăminte, pesticide,
motorină, piese de schimb, etc.).

Influenţa mare asupra structurii costului de produc~e a avut-o preţul

redus al cartofului de sămânţă folosit pentru recolta anului 1997, În contrast
cu creşterea preţurilor produselor industriale (motorină, îngrăşăminte,

pesticide) din acest an.

Structura cheltuielilor variabile de producţie la cartof, in fermele pilot
ale F.C.e.· România, comparativ cu alte ţări (%)

T "" 3
,
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F.C.C.-R., Economic Conskleration. lAC. Wageningen, Horton & van der zaag.
") - calculalla 7.180 Iei/$ SUA, media tn 1997.

Analiza datelor privind structura cheltuielilor variabile de producţie

din anu11997 in fermele pitot ale F.C.C.·R., comparativ cu cele din ţările

Comunităţii Econclmice Europene, evidenţiază următoarele aspecte:
• cu toată reducerea ponderii cheltuielilor cu "sămânţa" în structura

cheltuielilor varial)ile de producţie, de la 56,9 % în anul 1996, la 29,8%
pentru cartoful de consum, respectiv 43,8% pentru cartofuJ de sămânţă în
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anul 1997, ponderea acestor cheltuieli este Încă ridicată, superioară celei din
Olanda şi din alte ţări europene;

• cheltuielile pentru Îngrăşăminte au o pondere mai redusă faţă de
media din ţările europene ca urmare a folosirii unor doze mai mici de
fertilizare chimică;

• cheltuielile cu produsele fitofarmaceutice au o pondere relativ mai
mare, aceasta in primul rând datorită preţului ridicat al pesticidelor
comercializate in România şi mai pu~n a numărului de tratamente aplicate;

• pondere destul de mare a cheltuielilor pentru lucrările mecanice şi

manuale, similară cu cea din ţările europene;
• costul producţiei de cartof În fermele pilot ale F.C.C.- R. este in

scădere: de la 93 $/ to În anul 1995 la 50,8 Slto (la cartoful de consum) şi

71,4 $/ to (Ia cartoful de sămânţă) in anul 1997. cu excepţia anului 1996,
apropiindu-se astfel de costurile realizate in ţările Comunităţii Economice
Europene.

Rezultatele ob~nute in aceste ferme evidenţiază câteva aspecte
esen~ale şi anume:

• existen1a posibilită1îlor reale de sporire rapidă a randamentelor la
unitatea de suprafaţă, prin aplicarea corectă a tehnologiilor de cultivare;

• posibilităţi de reducere a cheltuielilor de produc~e;

• cele mai mari rezerve de reducere a costului de producţie sunt
legate de materialul de plantare, lucrările mecanice şi cele manuale.

Astfel, materialul de plantare, cu ponderea cea mai mare În
structura costului de producţie, are un rol deosebit in oblinerea unor
producţii mari de cartof. Asigurarea unei eficienţe maxime a acestui factor
de producţie este dependentă de calitatea materialului biologic folosit, cât şi

de realizarea unor desimi şi norme optime de plantare.
Experien1ele cu desimi şi norme de plantare scot in evidenţă că

produc~a de cartof creşte pe măsura creşterii desimii şi a normei de
plantare, până la anumite limite.

Astfel, prelucrarea statistică a rezultatelor din experien1a cu privire
la desimea optimă de plantare, la soiurile Ostara şi Desiree, efectuată la
S.C.A. Suceava (O. Scurtu, Anale I.C.P.C. Braşov, val. IX), evidenţiază că

producţia de cartof creşte până la norma de 5,6 tolha la soiul oesiree şi 6,2
tolha la soiul Ostara. Din punct de vedere economic, situalia se prezintă

insă diferit; venitul net marginal (V.N.M.) maxim s-a obţinut, in experienta
de mai sus, la norma de 2.900 kgJha la soiul oesiree şi 3.200 kglha la soiul
Ostara. La aceste norme de plantare s-a realizat un număr optim de tulpini
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la unitatea de suprafaţă, cât şi o bună valorificare a potenţialului de
producţie al terenului, obţinându-se venituri suplimentare maxime. Creşterea
normei de plantare peste 2,9 tolha (Desiree) şi 3,2 to/ha (Ostara), conduce
la diminuarea venitului suplimentar şi anularea completă a acestuia la 4,7
tolha la soiul Ostara, respectiv 6,2 tolha la soiul Desiree.

Tn experien1ele organizate in mai multe 10caJităp privind "desimea
ca factor al intensjvizării producţiei de cartof' (1. Ceauşescu şi colab.,
Anale I.C.P.C. Braşov, val. IX) şi referitor la "mărirea distan1ei intre
rândurile de cartof' (H. Bredt şi calab., Anale LC.P.C., val. XIII), la soiurile
Ostara şi Desiree, rezultă că producţia de cartof creşte până la norma de
plantare de 5,7 ta/ha la soiul Ostara şi 6,2 ta/ha la soiul Desiree (fig. 1).
Venitul net suplimentar maxim s-a obţinut la norma de plantare de 3,2 tolha
la soiul Ostara şi 2,2 tolha la soiul Desiree (fig. 2). La norme de plantare de
5,8 tolha (Ostara) şi 4,3 tolha (Desiree) dispare venitul suplimentar.

Din experienta privind influenţa greutăţii materialului de plantat
asupra producţiei de cartof organizată la I.C.P.C. Braşov (5. lanaşi şi

Maria lanoşi, Anah~ LC.P.C., voI. XVIII) rezultă că la aproximativ aceeaşi

normă de plantare (3.700 kglha), producţia cea mai mare s-a obţinut cu
tuberculi de cea SI) grame/tub., la ambele soiuri - Ostara şi Desiree. Din
punct de vedere economic, insă, V.N.M. cel mai mare se realizează la o
greutate medie a tuberculilor de sămânţă de cea. 60 gramell.ub.

Reducerea cheltuielilor cu materialul de plantare este posibilă şi prin
calibrararea tuberculilar de sămânţă şi plantarea la desimi diferenpate in
runcpe de conditiile ecologice specifice, fraclia de mărime a tuberculilor
folosiţi, tehnologia aplicată şi destinaţia productiei.

Prin asigurarea unei norme de plantare la cartoful de consum
toamnă-iarnă, neirigat, de cea. 3,2 tolha (desime cea 37 mii cuiburilha, cu
tuberculi din fracţia mare), normă considerată ca optimă, se pot economisi
0,7-1,7 milo leilha la cheltuielile cu materialul de plantare (tabel 4). Folosind
tuberculi din fracpa mică de mărime, cu creşterea corespunzătoare a desimii
de plantare, cheltuielile cu "sămânţa" se pot reduce intr-o proporţie şi mai
mare.

Folosirea la plantare a cartofului calibrat asigură distribuirea corectă

a tuberculilor de către maşinile de plantat şi implicit o mai bună uniformitate
a culturii, cu influenlă asupra acumulării productiei.
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INFLUENŢA NORMEI DE PLANTARE ASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF
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INFLUENŢA APLICĂRII FRACŢlON....TE,., lNGR.1.ŞĂMINTELORASUPRA PRODUCŢIEI DE CARTOF
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INFLUENŢA .-.PL.ICĂRII FRACŢIONATE A iNGRĂŞĂMINTELOR ASUPAA VENITULUI NET MAAGINAL· MU LEIIH.A
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Influenţa calibrului tuberculilor de sămânţă şi a desimii asupra
cheltuielilor cu materialul de plantare

Tabel 4

Reducerea sau
Distanţa Deslmea de Norma de Costul mater. creşterea chelt.
intre tub. plantare (m II plantare de plantare *) cu mater. de

~:~~d
culburUha) (kQ/ha) (mii IeI/ha) plantare

(mii lei/ha)
Frac la mare - 88 Qr.ltubercul

25 533 4.693 5.538 +1.696
27 494 4.346 5.128 +1.286
30 444 3.911 4.615 +773
33 400 3.524 4.558 +716
38 37 O 3.256 3.842 O
40 333 2.933 3.461 -381

Frac ia mică - 42 5 ar.ltubercul
21 835 2.698 3.184 -658
23 580 2.484 2.907 -935
25 533 2.267 2.675 -1.167
27 494 2.090 2.466 -1.376
30 444 1.889 2.229 -1.613
33 40 O 1.702 2.008 -1.834

•) cartof sămanţa, categona biOlogică 12 -1.000 lellkg + TVA

Îngrăşăminteleau un rol important in sporirea recoltei de cartof. Pe
măsura creşterii dozelor de fertilizare creşte de asemenea şi producţia până

la anumite limite.
Prelucrarea statlstică a datelor din experienţa efectuată intr-un

număr de 12 localităP din România, in perioada 1978-1980 C'N. Copony şi

calab., Anale I.e.p.c. Braşov, val. XIII) evidenţiază că producţiile de cartof
cresc până la doza de 680 kg N.P.K. s.a.lha la solul Desiree şi până la
peste 880 kg N.P.K.s.a.lha la soiul Ostara. Din punct de vedere economic,
insă, V.N.M. cel mal ridicat se obţine la doza de 380 kg N.P.K. s.a.lha la
solul Desiree şi 480 kg N.P.K.s.a.lha la soiul Ostara.

Tn aceeaşi experienţă, la aplicarea fracţionată a ingrăşămintelor,

comparativ cu aplicarea integrală a acestora, sporurile de producţie au fost
mai mari cu 1,7 până la 2 tolha la soiul Desiree şi 2,6 până la 5,8 to/ha la
'solul Ostara, iar maximul tehnic se realizează la doze de 550 - 660 kg
N.P.K. s.a.lha (fig. 3), faţă de 680 kg N.P.K. s.a./ha la aplicarea integrală a
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Îngrăşămintelor, ca urmare a folosirii mai eficiente a acestora de către

plante. Prin acest mod de aplicare a Îngrăşăminlelor creşte V.N.M. Ia
aceleaşi doze de aplicare. Cel mai mare V.N.M. s-a realizat la doza de 350
kg N.P.K. s.a.lha la soiul Desiree şi 400 kg N.P.K. s.a./ha la soiul Ostara
(fig. 4).

Aceleaşi rezultate s-au obţinut şi in cazul experienţei efectuate În
silvostepa Moldovei (1. Măzăreanu, W. Copony, Anale I.C.P.C. Braşov.

vol.XV); producţiile de cartof au crescut până la doze de până la cea. 5BO kg
N.P.K. s.a./ha, iar V.N.M. maxim s-a realizat la doze de 200 - 3BO kg N.P.K.
s.a./ha. Creşterea dozelor de fertilizare peste aceste valori conduce la
scăderea venitului suplimentar, acesta anulandu-se la doza de 4BO kg
N.P.K. s.a./ha la soiul Desiree şi 650 N.P.K. s.a./ha la soiul Ostara.

Stabilirea corectă a dozelor de Îngrăşăminte (organice şI chimice)
se face numai pe baz.a cartării agrochimice a terenurilor, cât şi ţinând seam<ţ

de cultura premergătoare, tehnologia practicată şi destinaţia producţiei.

Reducerea cheltuielilor pentru lucrările mecanice şi manuale, cu o
pondere Însemnată În structura cheltuielilor de produc~e la cartof este
posibilă prin creşterea gradului de mecanizare a culturii şi combinarea
unor lucrări mecanice, În condiţiile raţionalizării tehnologiei de
cultivare.

Analizând tehnologiile practicate la cartof in fermele pilot ale F.C.C.
R., cu plantare mecanizată şi recoltare semi-mecanizată, rezultă un indice al
gradului de mecanlza.re de cca.45%.

Simularea unor variante tehnologice de cultivare a cartofului cu
indice diferit al gradului de mecanizare, pornind de la cel mai scăzut grad de
mecanizare practicat În România (i.m.:35%) şi până la un nivel maxim al
gradului de mecanizare posibil de realizat în producţie, cu dotare existentă

în ţara noastră (i.m.:79%), evidenţiază posibilitatea creşterii productivităţii

muncii şi a reducerii costului de produc1ie. Creşterea gradului de mecanizare
de la 35% până la 7'9% asigură reducerea consumului de muncă vie de la
31,6 ore omlto la 6,7 ore omlto şi o reducere a costului de producţie cu cea.
10% (tabel 5).
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Variaţia unor Indicatori economici În funcţie de gradul de mecanizare a
culturii cartofului de toamnă (neirigat)

Tabel 5

rsa. FIJ'l costului de producţle" !tot .. produdtOfIl particulari membfl al F.C •

Indicele gradului de mecanizare
{variante sim ulate- 30 toIhal %

Indicatori U.M. 350 I 397 I 450 558 I 664 I 790
Rec. semimecanizată Rec.. mecanizată

Consum de ore omlto 316 267 225 158 108 67
muncă vie % 100 O 845 712 50 O 342 212
Consum de lIta 57 58 60 63 6,5 6,8
motorlni % 1000 1017 1053 1105 114.0 1193
Costul mii lei/to 4620 448 O 430' 4480 434 O 416 O
oroductiel % 1000 969 93 O 969 939 90.0

s, .. a . .c ...

De asemenea, prin combinarea unor lucrări mecanice (tabel 6)
(plantat + fertilizat; rebilonat + erbicidat; prăşit + rebilonat; tratamente pentru
Colorado cu cele pentru mană, etc.) este posibilă o reducere a numărului de
treceri cu până la 6-7, a consumului de motorină cu cea. 10 II ha şi a
cheltuielilor pentru lucrările mecanice cu 315-360 mii leihla.. Scăderea

numărului de treceri reduce şi gradul de tasare a solului cu implicaţii

favorabile asupra producţiei de cartof.

Reducerea consumului de motorină şi a cheltuielilor de înfiinţare şi

întreţinere a cultl:lrii cartofului, prin combinarea unor lucrări mecanice

Tabel 6

Secvenţl! Nr. de Consum Costul lucrării

tehnologll:e trecerI de Ha.a.n./ha mii Jellha
executate la o motorinA

trecere I{ha
Fără combinarea

lucrărilor

- fertilizare cu fngr. 3 5,7 0,63 X
chimice
• pregătire pat 1 4,0 0,50 X

I aerminativ
- olantare 1 10 O 100 X
• rebilonare 2 12 O 100 X
• erbicidare 1 1 3 013 X
· .<ăsn 2 50 084 X



Sursa. lnnucmţa creşt'ml gr.ldulo.n de me{::lnlUlre la cultura c:lrtafulul asupra unor ,ndlcalon economiCI, Nan.
1, Analel.. I.C.P.C., VClI. XVl.

_rebilonat 1 60 050 X
_tratamente Colora<jo 3 54 054 X
- tratamente mană 6 108 108 X
TOTAL 20 602 622 1.555

Prin combaterea.
lucrărilor

- pregătit pat 1 4,0 0,50 X
I oerminativ
~ p!antat+fertilizat 1 11,4 1,10 X
N.P.K.
- rebilonat 1 60 050 X
~ rebilonat+erbicidat 1 60 050 X
- pră it 1 25 042 X
. ră it+rebilonat 1 60 050 X
- tratamente Colorado 1·2 1 8·36 0·18-036 X
• tratamente 6 10,8 1,08 X
Co/orado+mană

TOTAL 13 - 14 48,5 - 50,3 4,78 - 4,96 1.195 ·1.240
Reduceri 6·7 10 1,44 -1,26 315 - 360

-. -.

Raţionalizarea tehnologiei de cultivare a cartofului plin încadrarea
acestuia într-un asolament, asigurarea unei structuri şi a unei rotaţii a
culturilor favorabile cartofului, o bună culturalizare a terenului şi alte măsuri

de eradicare a buruienilor problemă (pir, etc.), reducerea numărului de
treceri prin combinarea unor lucrări mecanice reprezintă elemente ale
modernizării produC"liei de cartof.

CONCLUZII

Pentru a evita risipa de resurse la cultura cartofului şi folosirea cu
maximum de eficienţă a acestora ("sămânţă", îngrăşăminte, lucrări

mecanice şi manuale, etc.) se impune practicarea unei agriculturi pe baze
ştiinţifice, cercetarea de mai sus evidenţiind următoarele concluzii:

1. necesitatea stabilirii unor norme de plantare diferenţiate, în
funcţie de agrotehnica aplicată, calibrul materialului de plantare, destinaţia

producţiei şi preţul cartofului de sămânţă;

2. Ia aceea.şi normă de plantare, producţia maximă se realizează

folosind la pJantare t.uberculi de sămânţă mari (de cca 80 grameltub.), iar
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venitul net suplimentar maxim cu tuberculi de mărime mijlocie (de cea 60
gramel1ub.);

3. fertilizarea numai pe baza cartării agrochlmice a solurilor, ţinând

seama, de asemenea, de agrotehnica aplicată şi destinaţia producţiei;

4. aplicarea fracţionată a îngrăşămintelor chimIce creşte eficienţa

folosirii acestora;
5. maximum economic la aplicarea diverselor imputuri (sămânţă,

îngrăşăminte, etc.) este variabil în funclie de preţul acestora, având ca limită

superioară maximul tehnic al producllei pentru soiul respectiv;
6. necesitatea raţionalizării tehnologiei de cultivare În condiţiile

creşterii gradului de mecanizare şi combinării unor lucrări mecanice;
De asemenea, cercetarea rezultatelor de produclie şi economice a

eşantionului de ferme pilot ale F.C.C.-R., evidenVază existenla posibilităţilor

reale de sporire a randamentelor la unitatea de suprafaţă, prin aplicarea
corectă a tehnologiilor de cultivare.

MICROZONAREA PRODUCERll CARTOFULUI PENTRU
SAMANŢA ÎN JUDEŢUL SALAJ

Ing. Ioan Baboş - S.C."Unisem" Sălaj

Ing. Mihai 10viţă - I.C.S.M.S. Sălaj

1. Fundamentarea necesarului de cartof.
Pentru cei peste 260.000 locuitori din judelul Sălaj, la un consum

mediu de 170 kg cartofllocultor, necesarul este de cel puţin 44.000 tone
cartof Într·un an.

Conform datelor din tabelul nr.1, acest necesar a fost realizat În
permanentă, poate mai puVn În condiţiile diminuării dramatice a suprafeţelor

cultivate În 1990, iar producţia totală să depăşească necesităţile judeţulUi în
ultimii 6 ani.

Această depăşire este un argument pentru vocaţia agricolă a
judelului Sălaj, capabil să producă hrană şi pentru populaţia urbană a
judeţelor limitrofe: Cluj, Bihor, Maramureş.

Din suprafeţele cultivate cu cartof până in 1990 circa 700 ha au fost
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destinate cartofului pentru consumul de vară, în timp ce în anul 1997
această cultură ocupa numai 433 ha, dar producţia realizată asigură circa 15
% din necesarul de consum al populaţiei.

Situaţia cultivării cartofului in judeţul Sălaj in perioada 1989 ·1997

Suprafata cultivată (ha) Productia Productia
Anii de Total din care: medie totală realizată

cultură proprietate realizată (tone)
privată (kglha)

până în circa 5.700 1.200 circa 11.000 62.700
1989
1990 3.561 3.000 11.122 39.607
1991 3.525 3.400 12.970 45.717
1992 4.453 4.400 14.865 66.195
1993 5.621 5.550 15.643 87.929
1994 5.748 5.700 11.797 67.812
1995 5.628 5.750 12.913 75.245
1996 6.071 6.000 14.829 90.032
1997 5.723 5.696 12.100 69.248

Mărimea suprafeţelor cultivate, precum şi structura pe soiuri, după
tipurile de cultură car,e se vor dezvolta şi stabiliza în judeţ, se vor reaşeza pe
baza cererii şi ofertei. Totuşi, apreciem că cel puţin 5.000 ha se vor cultiva
cu cartof în anii imeejiat unnători, din care cel puţin 1.00 ha vor fi cultivate
cu cartof de vară.

După cum reiese din tabelul nr.1, aproape în întregime terenul este
în proprietate privată. cultivarea cartofului făcându-se în judeţ, în general, pe
suprafete mici, familiale. În aceste conditii, cel puţin pentru moment,
producătorii miel îşi pennit să schimbe sămânţa cam o dată la 3 ani. Deci,
anual, se înregistrează un minim necesar la "sămânţă" de 6.500-7.000 tone.
Preferinţa dintre soiuri este de peste 60 % pentru soiuri cu coajă roşie, iar în
ceea ce priveşte timpurietatea, circa 15-20 % reprezintă necesarul de soiuri
timpurii şi semitimpurii.
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Din tot Blcest necesar, S.C. "UNISEM" Sălaj a asigurat un procent
foarte important, dar totuşi cea mai mare parte din necesar s-a aprovizionat
de la distanţe mari, din judeţele producătoare de "sămânţă", cu zone
inchise, in condiţiile in care an de an costurile au crescut, in special cele
privind transportul.

Se impune deci, din ce in ce mai mult, ca producătorii să fie
aprovizionaţi cu "sămânţă" de bună calitate, la un preţ acceptabil şi de la
distanţe cât meli mici. 1n această direcţie, din iniţiativa Institutului de
Cercetare şi Producţie a Cartofului Braşov şi cu sprijinul Federaţiei

Cultivatorilor de Cartof din România, DGM, UNISEM, OCOTA, din judeţul

Sălaj, au acţionat in vederea reactivării activită~i de producere a cartofului
pentru sămânţă.

T be12

Caracterizare ~lg~pedocl;matJciJa microzone; de producere a cartofului
pentru siJmSnliJ din judelul Sila}

•
Comulna Suprafaţa (ha) Nota medie

Total d.c.: favorablfă de bonitare
arablf cartofului

BAZINUL CRASNEI 20.483 18.345 48
Halmâşd 2.009 1.975 44
Plopiş 2.410 2.262 46
Valcău de Jos 1.816 1.608 49
8'9 2.980 2.579 46
8ânişor 1.701 1.331 48
Cizer 1.548 1.443 47
Crasna 2.953 2.748 50
Horoatu Crasnei 2.824 2.201 50
Mese~enii de Jos 2.442 2.200 47
BAZINUL AGRIJULUI 6.580 5.270 50
Agrij 2.158 1.548 49
Buciumi 2.144 1.804 48
Românasi 2.278 1.918 51
BAZINUL ALMAŞULUI 9.804 7.757 48
Fildu de Jos 1.373 847 49
A1maşu 3.136 2.220 50
Cuzăplac 1.684 1.383 48
Sânmihaiu A1maşului 1.802 1.579 47
Zimbor 1.809 1.637 47
TOTAL GENERI"'L 36.867 31.272 48
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II. Organizarea proa'ucerii cartofulul pentru sămanţă.

Acel minim necesar anual de "sămânţă" comercialăse poate realiza
pe 600M700 ha de culturi semincere, suprafaţă care poate fi regăsită În judeţ,

În 3 bazine de cultură, aşezate pe văi şi versanţi ai mun~lor Meseş. După

numele apelor care le străbat, există bazinul Crasnei, bazinul Agrijului,
bazinul Almaşului. 1n aceste 3 bazine, până În 1989, s--au cultivat, pe lângă

cartof de consum şi cel puţin 650 ha cartof pentru sămânţă. Şi În anul 1996
sMau cultivat cu rezultate bune peste 2.500 ha de cartof de consum, datOrită

factorilor favorizaţi culturii cartofului, din care o parte îi prezentăm in tabelul
nr.2.

2.1. Factori pedolonici.
Din cele aproape 37.000 ha teren arabil din cele 3 bazine, situate la

altitudini cuprinse Între 600M700 m, peste 31.000 ha au peste 40 puncte de
bonitare (media fiind de 48) pentru cultura cartofului.

Structura tipurilor de sol se bazează in primul rând pe soiurile brune,
care constituie majoritatea, unnate de negruclinohidromorf, aluviale,
coluviale, mai puţin pseudorendzine, Iăcovişti drenate şi regoso[uri. Gradul
de favorabilitate pe care ÎI afişează se bazează pe o textură lutoasă, lutoM

argiloasă, cu structUiră medie, cu grad de penneabilitate bun, conţinut de
humus mijlociu, pH slab acid sau acid, fertilitate naturală bună.

2.2. Factori climatic:i
1n aceste 3 zODe climatul este temperat umed, cu ierni mai guţin

friguroase şi veri calde. Temperaturile medii anuale au valori peste 9 C În
zona de vest a munţilor Meseş şi ceva peste aDe În estul lor. 1n intervalul
mai·septembrie media este peste 1oDe in toate lunile.

Brumele târzii de primăvară sunt frecvente În martie şi aprilie, iar
cele timpurii de toamnă pot apărea din a treia decadă a lunii septembrie, dar
sunt frecvente din a doua decadă a lunii octombrie.

Precipitaţiile medii anuale sunt În jurul valorii de 700 mm in bazinul
Crasnei şi Agrijului şi ceva mai mici in cel al Almaşului. Din această sumă,

aproximativ 2J3 cad: in perioada februarieMiulie cu deficit de precipitaţii În
următoarele luni, În ,:lnumiţi ani.

Primele zăpezi pot debuta din prima decadă a lunii noembrle, iar
ultime[e la Începutul lunii aprilie.

Vânturile predominante vara, care aduc ploi, sunt cele din nord--vest, iar
in timpul iernii din est bate crivăţul, aducător de zăpadă şi temperaturi scăzute.
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•
2.3. Factori fitosanitari

Terenurile cultivate din judeţ sunt libere de râie neagră, iar
controalele efectuate de Inspectoratul Judeţean de Protecţie a Plantelor nu
au evidenţiat existenţa nematozitor cu chişti din genul G!obodera sp.

Totodată. acelaşi inspectarat relatează că presiunea virotică este
scizută.

Din punct de vedere al transmiterii virusurilor la plantele de cartof, În
calea deplasării vectorilor se găsesc crestele dealurilor şi munplor ce
delimitează cele 3 văi, păduri de faioase, păşuni, fâneţe.

2.4. Factori organizatorici.
Cele pestEl 31.000 ha de teren favorabil culturii cartofului din aceste

zone oferă o supr,afaţă de 40-50 ori mai mare decât este necesar În acest
moment pentru eultura cartofului de sămânţă. La cele peste 2.500 ha
cultivate cu cartof În anul 1996, deja se realizează necesarul pentru o rotaţie

de 4 anI. Singurlll lucru ce rămâne de făcut este organizarea acestor
suprafeţe În direc~a producerii de "sămânţă". în acest scop s.au şi făcut
primii paşi. rn aceste bazine se află producătOrii care au suprafeţe

importante de cartof cultivate după toate rigorile tehnologice. rn anul 1997 s
au cultivat cea 140 ha supuse controlului şi certificării.

rn toată munca de organizare a producerii cartofului pentru sămânţă

rolul preponderent trebuie să-I aibă S.C:UNISEM", ca unic integrator,
primitor şi distribuitor de credite, realizator de structură de soiuri, urmăritor

de realizare a cali1ă~i. "sămânţei", valorificator de producţie.

Pentru cele 650-700 ha ce ar trebui să se cultive anual cu cartof
pentru sămânţă, trebuie realizată o etajare. O sută de hectare plantate cu
"prebază" vor asigura materialul "bază" de plantat pentru celelalte 550-600
ha de "bază".

Structura pe soiuri va trebui să cuprindă cea. 60% soiuri cu coajă

roşie. Din totalul soiurilor 20 % trebuie să fie soiuri timpurii sau semitimpurii,
pentru a asigura consumul de vară.

Din punct de vedere al rezistenţei la degenerare virotică, nu trebuie
admise mai mult (je 30 % soiuri sensibile.

Pentru Începerea acestei acţiuni, S.C. "UNISEM" Sălaj trebuie să

asigure 300-350 tone de sămânţă "prebază", În proporţiile mai sus
menţionate, pentru a putea realiza prima treaptă din program. Această

"sămânţă" ar g~isi deja suprafaţa necesară În bazinul Crasnei, unde
"Agroprod" Vârşol:ţ, Împreună cu S.C."Rombild" Crasna şi S.C:Serceanu-
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impex" Meseşeni asigură suprafaţa necesară. Până la obţinerea "sămânţei"

din categoria biologică "bază" se pot organiza societăţile, asociaţiile şi

cultivatorii particulari. care să cultive această "bază" nou obţinută.

În vederea relalizării acestor obiective, S.C. "UNISEM" are nevoie in
primul rând de credite in condiţii avantajoase, pe parcursul a doi ani,
unitatea trebuie să finanţeze pentru inceput fiecare din cele două etape,
timp de doi ani. Abia la valorificarea sămânţei certificate sistemul poate
funcţiona prin autofinanţare.

Reuşita acţiLlnii poate fi luată În considerare doar dacă pentru suta
de hectare plantate cu "prebază" se pot obţine credite care să acopere În
totalitate cheltuielile şi asta pe parcursul a doi ani.'

UN ERBICID EFICIENT PENTRU COMBATEREA
BURUIENILOR DIN CULTURA CARTOFULUI

FRONTIER 900 CE

Comparativ cu alte plante de cultură, cartoful este foarte sensibil la
Îmburuienare. Pagubele produse de buruieni acestei culturi sunt foarte
ridicate, la o Îrnburuilenare puternică, cultura poate fi chiar compromisă.

Pentru a veni În sprijinul cultivatorilor de cartof În rezolvarea acestei
probleme recomand,ăm; În prezenta lucrare, aspectele legate de aplicarea
erbicidului FRONTIE,R 900 CE.

Caracteristilca erbicidului.
FRONTIER 900 CE se prezintă sub formă de concentrat

emulsionabil de culoare galben~brună, cu un conţinut de 900 grll
dimetenamid, erbicict din clasa cloracetamidelor.

Un prim avantaj al acestui erbicid este faptul că, aparţinând acestei
grupe de erbicide mai pu~n reprezentată până acum la cultura cartofului,
oferă posibilitatea unei rota~i a erbicidelor În cadrul asolamentului şi o
alternanţă cu alte erbicide deja consacrate pentru cartof, cu toate avantajele
care decurg din această rotaţie.

Este absorbit prin coleoptitul plante lor tinere de buruieni,
pătrunderea prin răclăcini fiind mai redusă. Nu este volatil, nici coroziv, nu
este toxic pentru alb~ne.
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Spectrul de combatere:
Ertlicidul FRONTIER 900 CE face parte din noua generaţie de

erbicide antigramineice, mai eficiente, mai selective pentru planta de cartof
şi mai puţin toxice.

Testat În zone cu condiţii pedoclimatice şi de imburuienare diferite:
Braşov, Valu Traian, M. Ciuc, Livada, Suceava, Tg. Jiu, Mârşani, Secuieni,
s-a remarcat prin eficacitatea deosebită asupra gramineelor anuale: Setaria
glauca, Setaria viridis (Mohor), Echinochloa crus-galli (Iarbă bărboasă),

Digitaria sanguinalis (Meişor).

Eficacitatea erbicidului FRONTIER 900 CE asupra
monocotiledonatelor anuale, la cultura cartofului (% faţă de martorul
nelucrat).

Tabel 1

Varianta Doza Bra ov M. Ciuc V. Traian
FRONTIER 900 CE 12 68 75 74 76
FRONTIER 900 CE 16 80 78 77 79
FRONT1ER 900 CE+ 1,6+
LEXONE 75GO 05 91 87 100 91
FRONTIER 900 CE+ 1,6+
lEXONE 75 GD 1 O 98 89 100 100
Martor 3 orasile - 72 64 100 56

Erbicidul aplicat simplu, În doză de 1,2-1,6 I/ha, combate şi unele
dicotiledonate anuale ca Amaranthus sp., Chenopodium album, Sinapis
arvensis.

Un alt avantaj al erbicidului FRONTIER 900 CE este
compatibilitatea cu alte erbicide antidicotiledoneice ca Lexone, Sencor,
Afalon, Gesagard etc.

Selectivitatea Erbicidul FRONTIER 900 CE aplicat preemergent.
Este,selectiv pentru cartof, aplicat În dozele recomandate de 1,2-1,61Iha.

Tehnologia de aplicare.
Epoca de aplicare a erbicidului are o importanţă deosebită. Se

aplică cu 1-5 zile Înainte de răsărirea cartofului. Aplicat astfel, combate
buruienile cu germinaţie de primăvară şi cele cu germinaţie târzie de vară

care produc Îmburuienarea după răsărirea cartofului şi Încheierea rândurilor
de cartof.
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Se recomandă erbicidarea după o lucrare mecanică de întreţinere,

prăşit şi rebilonat, care are rolul de a mărunţi solul, înălţarea bilonului şi

crearea condiţiilor de umiditate, pentru mărirea eficacităţii erbicidelor
sistemice. După erbil~idare nu se lucrează solul timp de 3-4 săptămâni.

Toxicitate, remanenţa
Erbicldul FHONTtER 900CE face parte din grupa a IV-a, a

erbicidelor puţin toxice.
Se descompune in sol după 1-2 luni, in funcţie de tipul de sol,

umiditate, temperatură, neridicând probleme de remanenţă in cadrul rotaţiei

culturilor.
Sintetizând recomandările făcute se conturează următoarele

avantaje privind aplic;area erbicidului FRONTIER 900 CE:

- aparţine unei noi clase de
erbicide pentru cartof;
- eficacitate ridicată in special
asupra gramineelor anuale;
- selectiv pentru cartof, indi
ferent de soi;
- compatibil cu alte erbicide
antidicotiledoneice;
- epoca de aplicare flexibilă;

- efect rezidual redus;

- grupa de toxicltatH IV;
- dependenţă scăi~ută faţă de
condiţiile climatice;
- emulsifierea în apă excelentă.

» combate specii rezistente la alte
erbicide;
» cultură curată de buruieni şi

producţie ridicată de cartof;
» pierderi reduse de producţie datorate
fitotoxicităţii;

» economie de timp şi combustibil;

» aplicare uşoară şi sigură;

» nu ridică probleme de rotaţie a
culturii;
» puţin poluant;
» 58 poate aplica şi pe condiţii de
umiditate mai scăzută in sol;
» aplicare uşoară

Producător: firma BASF AG Germania
Furni2~or: Firma BASF-SRL Romania

Calea Vic:toriei, Nr. 155, AI, tronson 7-8, et.6
Tel.: 0116595831: 016590535012 102450

Fax.: 2114195 Bucureşti
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Împotriva gindacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata):
0,09 - 0,1 IIHa

Se aplică la ecloziunea maximă a fiecărei generaţii

Contra Gândacului bălos (Lema melonopa) şi Ploşnila cerealelor
(Eurygoster spp) se aplică doza de 0,09 1/Ha.

COMPATIBILITATE
inaintea utilizării unei soluţii mixte, vă rugăm să face~ un test pe câteva

plante.

CALITATEA TRATAMENTELOR
Pentru o eficacitate maximă a produsului se va asigura o repartiţie uniformă

a soluţiei pe culturile tratate.

AVANTAJE REGENT 200 se
• produs eficace şi împotriva formelor rezistente
ale Gândacului din Colorado

• produs persistent

Marcă înregistrată RPA Conţine 200 gll Fipronil
Omologat În România cu Nr. 1581/13.03.95

IAŞI TIMIŞOARA

032/230754 0561200253
BUCUREŞTI

0113121996
SIGHIŞOARA CRAIOVA
0651773463 018/625290

RHONE-POULENC
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ABSOLUT ECOLOGIC (PRODUS iN SUA)

UN NOU PRODUS AMERICAN DESTINAT AGRICULTURII, CU ACŢIUNE

SPECTACULOASĂ ASUPRA CREŞTERII ŞI RODIRII PLANTELOR,
PENTRU TOATE TIPURILE DE CULTURI AGRICOLE

PRODUS ORGANIC LICHID PENTRU AMELIORAREA SOLULUI,
STIMULAREA CREŞTERII PLANTELOR ŞI MAXIMlZAREA PRODUCŢIEI

PRODUCŢIA POATE SPORI PĂNĂ LA 30 % ŞI CHIAR MAI MULT, iN
FUNCŢIE DE APLICAREA CORECTĂ A TEHNOLOGIEI CULTURII,
AVĂND ŞI O CALITATE NET SUPERIOARĂ

ESTE ABSOLUT NETOXIC, NEINFLAMABIL, NEVOLATIL, PROFITABIL,
ADITIV PENTRU SOL ŞI îNGRĂşĂMĂNT, UŞOR DE FOLOSIT.

Este un COMPLEX ORGANO·MINERAL care conţine o serie de
carbohidraţi, micmelemete (Bo, Zn, Mn, Fe, Na, Mg, Ca, Cu etc.), proteine
brute, fibre brute, grăsimi brute, sultal de cupru (conservant). Produsul
comercial se prezintă in f1acoane din material plastic, sigilate, conţinând 200
sau 500 mI.

Este deosebit de eficient pentru creşterea viguroasă a rădăcinilor,

tulpinilor, frunzetor, organelor de reproducere, in consecinţă, a fructelor şi

seminţelor, a tutu rer organelor de depunere a rezervelor nutritive (rădăcini,

tulpini, tuberculi, muguri, inflorescenţe etc.)
Produsul PENNASOIL se aplică in sol, odatel cu infiinţarea fiecărei

culturi.
Influenţa produsului se manifestă in sol şi in plantă. in comportarea

acesteia faţă de factorii ctimatici şi in final in nivelul cantitativ şi calitativ al
producţiilor obţinute.

Analizând influenţa acestui produs in sol şi in plante, se disting, cu
precădere, următoarele aspecte:
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• PENNASOIL-ul stimulează multiplicarea microftorei din sol şi

reactivează azotul nitric, fosforul şi potasiul prin transformarea sărurilor din
forme neasimilabile În forme asimilabiJe, care pot fi absorbite de rădăcinile

active ale plantelor;
• Măreşte gradul de utilizare a substanţei active din ingrăşămintele

chimice aplicate in sol, până la dublarea acestuia;
• Grăbeşte germinarea seminţelor şi stimulează creşterea puternică

a rădăcinilor, astfel incât asigură o rezistenţă mai bună la seceta din primele
faze de vegetaţie, mai ales În anii sau in zonele unde se instalează lipsa de
apă in sol după infiinţarea culturilor.

• Stimulează creşterea mai intensă a tulpinilor şi frunzelor mărind

capacitatea de fotosinteză, cu influenţă directă asupra creşterii şi rodirii;
• Măreşte rezisten1a plantelor la stress-ul provocat de factorii in

exces: frig, căldură, secetă, vânturi; mai ales În cazul trecerilor bruşte de la
un factor la altul;

• 1n interiorul plantei, PENNASOIL-ul se comportă ca un catalizator
al metabolismului, influen1ând pozitiv sinteza hidrocarbonatelor complexe
(zaharuri complexe, maltoze, amidon etc.) şi a proteinelor.

Omologat in România
Certificat de Omologare Nr. 9342,

eliberat de Ministerul Agriculturii şi Alimenta1iei din România.

1n urma testării in condiţH de produC1ie, În diferite zone ale 1ării
noastre şi În staţiunile de cercetări ale Academiei de Ştiinţe Agricole,
produsul PENNASOIL s-a remarcat prin sporuri cantitative ale producţiilor

agricole, cuprinse Între 20-30 % şi chiar mai mult, precum şi prin însuşiri

calitative remarcabile ale produselor (creşterea con~nutului de zahăr la
sfecla de zahăr cu 1-3%, creşterea procentului de ulei În semin1ele de
floarea-soarelui şi soia, creşterea numărului de tuberculi mari de peste 100
gr. in cazul cartofului, creşterea nivelului proteic la cereale, etc.).

Prin aplicarea produsului PENNASOIL În legumicultură şi

pomicultură fructele sunt mai mari, mai intens colorate, şi cu un conţinut mai
mare în substan1e hidrocarbonate.
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BiostimulatoruI cu MicroeIemente
din "noua Generape

"-.

Concentrat cu elemente: Îngrăşământ lichid universal
pentru toate plantele de câmp, cereale şi culturi horticole,

care asigură sporuri de recolta de 25·100%

Amestec fertilizant • microelemente • soluţie chelatlzată

PLANT-POWER 2003 este o combinaţie specială de
microelemente pentru modificarea vegetaţiei şi a creşterii la
cereale şi alte plante de cămp şi hortic6le. Produsul pLANT
POWER 2003 este preluat de frunze, tulpini şi sistemul
radicular 'şi este transportat în interiorul plahtei prin ţesuturi,
putându-se folosi la toate culturile. La culturile irigate se
recomandă administrarea lui prin sistemul de irigatii.

Garantăm calitatea constaniă a produsului PLANT
POWER 2003. Acesta este fabricat numai din compuşi de înaltă

calitate, testaţi prin 'analize chimice; NU conţine compuşi

nedoriţi, cum ar ÎI metalele grele.
PLANT-POWER 2003 'conţine numai compuşi care nu

sunt toxici şi nu afectează În nici un fel sănătatea, fiind admisă

folosirea lui şi în agricultura ecologică.

Nu garantăm pentru produs, dacă a fost depozitat sau
folosit incorect.

Preţul:Flacoane 1 litru 78 $ (inclusi'(lVA)
Flacoane 0,25 litri 20 $ (inclusiv lVA)
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