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INTRODUCERE 

Volumul producţiei și efi cienţa economică în 
mare măsură sunt condiționate de calitatea biologică 
și fi tosanitară a materialului de plantat care la cartof, 
mai mult ca la oricare altă plantă agricolă, determi-
nă mărimea şi calitatea recoltei. Știinţifi c și practic 
este confi rmat faptul că toate soiurile de cartof, prin 
cultivarea lor timp de mai mulţi ani, își pierd din po-
tenţialul de producţie și degenerează. În perioada de 
vegetaţie și de păstrare, sub infl uenţa factorilor de me-
diu, cartoful este atacat de zeci de boli provocate de 
micoze, bacterioze și, mai ales, viroze, majoritatea că-
rora, datorită înmulţirii vegetale, se transmit din an în 
an prin tuberculi şi prin diferiţi agenţi patogeni [1, 6, 
12, 14]. Degenerarea cartofului, infl uenţată de diferiţi 
factori (ecologici, fi ziologici, virotici), este principala 
cauză de constrângere și stagnare a dezvoltării carto-
fului în ţara noastră [5, 6, 7, 18]. 

Problemele ce ţin de degenerarea cartofului și ela-
borarea metodelor de combatere a acestui fenomen 
s-au afl at mereu în atenţia savanţilor. După cum au 
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demonstrat cercetările efectuate în diferite zone de pe 
glob, cartoful degenerează pretutindeni, dar în mod 
diferit și cu o anumită accelerare, în funcție de con-
diţiile de mediu. Într-o măsură mai mare degenerarea 
are loc în zonele cu temperaturi ridicate și insufi cienţă 
de precipitaţii (din care face parte și Republica Moldo-
va), cu o răspândire mare a vectorilor de transmitere 
a virușilor, iar temperaturile ridicate din perioada de 
formare și creștere a tuberculilor catalizează procesele 
de degenerare care au un efect negativ, în primul rând, 
asupra calităţii seminţelor. 

Elucidarea cauzelor și metodelor de prevenire a 
degenerării cartofului a condus la apariţia diverselor 
ipoteze și teorii. Prima ipoteză a fost lansată încă la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea, ca mai târziu să devină 
o teorie. Pentru moment sunt cunoscute mai multe te-
orii și concepte de degenerare a cartofului.

Teoria degenerării prin îmbătrânire
Adepţii acestei teorii afi rmau că degenerarea nu 

este altceva decât îmbătrânirea progresivă a plantei 
care cu timpul își pierde funcţionalitatea din cauza 
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înmulţirii vegetative. Se considera că îmbătrânește nu 
planta luată aparte, ci soiul în întregime.

Conform acestei teorii, procesul de degenerare 
este cauzat de vârsta tuberculilor: la soiurile mai tim-
purii, în special în zonele de stepă, cu condiţii mai se-
cetoase și calde, maturizarea tuberculilor se produce 
mai devreme și mai rapid, de aceea și îmbătrânirea 
este mai accentuată [3, 4, 5, 9]. Noi considerăm că în-
locuirea soiurilor mai vechi cu altele noi se încadrează 
parțial în teoria dată [6, 7]. 

Degenerarea ecologică a cartofului
Degenerarea ecologică ca teorie a fost elaborată în 

Germania în prima jumătate a secolului al XX-lea. În 
opinia autorilor acestei teorii, cauzele degenerării se 
afl ă, exclusiv, în corelaţie directă cu condiţiile nefavo-
rabile din perioada de vegetaţie a cartofului: necores-
punderea regimului de temperatură, stresurile termo-
hidrice și, respectiv, dezechilibrul hidric din plantă, 
dereglarea regimului de nutriţie, precum și alţi factori 
ecologici care conduc la schimbări patologice majore 
ce se transmit prin ereditate viitoarelor plante. 

Teoria dată îşi atinge apogeul în anii 1950–1960. În 
urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia că degenerarea 
climatică este cauzată de temperaturile  ridicate,  asoci-
ate  cu  lipsa  de umiditate. Principala formă de mani-
festare a degenerării climatice este încolţirea fi loasă care 
duce la reducerea proprietăţilor biologice ale cartofului 
pentru sămânţă, deprecierea însușirilor de reproduce-
re a tuberculilor și, respectiv, o reducere considerabilă 
a capacităţii  de producţie. Scăderea producţiei drept 
consecinţă a degenerării cartofului este însoţită și de 
deprecierea calitativă a tuberculilor care rămân mici și 
au un conţinut de amidon mai redus cu 3,5-6%.

În afară  de  încolţirea  fi loasă  a tuberculilor, există 
și un alt tip de degenerare ecologică. Atunci când survin 
condiţii climatice nefavorabile în timpul perioadei de 
vegetaţie – precipitaţii reduse, însoţite de temperaturi ce 
depășesc pragul biologic de creștere a tuberculilor – au 
loc anumite procese fi ziologice care determină stagna-
rea creșterii tuberculilor, întreruperea repaosului vege-
tativ, puirea tuberculilor în sol, deformarea și formarea 
tuberculilor secundari (tuberizare simplă sau repetată), 
fenomene care depreciază calitatea fi zică și biochimică 
a cartofului de consum și cea biologică a cartofului de 
sămânţă [3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 19]. 

Teoria ecologică de degenerare a avut o infl uen-
ţă controversată asupra dezvoltării cartofului. Pe de o 
parte, a jucat un rol pozitiv, deoarece a contribuit la 
perfecţionarea tehnologiei de cultivare și combatere a 
factorilor nocivi, pe de altă parte, a respins alte cauze 
de degenerare, cum ar fi : patologică, virușii și alte boli, 
considerând factorii climatici drept unica sursă. Mai 

târziu, după descoperirea cauzelor patologice de de-
generare, această teorie a fost pe nedrept negată sau 
subapreciată de promotorii noii teorii.

Totuși în urma nenumăratelor cercetări, dispute 
știinţifi ce, rezultate practice, în prezent degenerarea 
climatică a cartofului este unanim recunoscută, având 
un impact negativ sub aspect economic, în speci-
al în zonele de stepă, cu temperaturi mai ridicate în 
comparaţie cu cele optime culturii. Este evident că în 
contextul schimbărilor climatice, rolul acestui tip de 
degenerare va crește și se va extinde teritorial, iar in 
combinaţie cu degenerarea patologică va face produ-
cerea cartofului de sămânţă mai costisitoare.

Degenerarea virotica a cartofului
O explicaţie mai complexă a degenerării cartofului 

a fost posibilă odată cu recunoașterea naturii patologi-
ce a degenerării.

Descoperirea și studierea virușilor a permis afl a-
rea răspunsurilor la unele întrebări, și anume: de ce în 
unele și aceleași condiţii ecologice manifestarea simp-
tomelor de pierdere a capacităţii de producţie la unele 
plante de același soi sau lot de seminţe este diferită și 
de ce în plantaţiile de cartof, de rând cu plantele bol-
nave, se întâlnesc plante sănătoase. Explicaţii clare la 
aceste întrebări nu oferă nici teoria degenerării prin 
îmbătrânire, nici teoria ecologică de degenerare.

Degenerarea virotică are la bază natura patologică 
infecţioasă, provocată de virusuri specifi ce sau nespe-
cifi ce cartofului. Transmiterea infecţiei de la plantă la 
plantă, în interiorul câmpului de cartof, sau de la un 
câmp la altul, sau de la plantele gazdă la cartof și in-
vers, în funcție de virus, are loc prin intermediul unor 
specii de afi de, insecte sau fungi, prin contactul direct 
dintre plante, prin intermediul uneltelor agricole, ca 
rezultat al activităţii fermierului, prin intermediul ră-
nilor și sevei; iar de la un an la altul – prin tuberculi, 
afi de și alte insecte care iernează în stadiul de adult, 
prin spori de rezistenţă ai ciupercilor, resturi vegetale, 
sol [1, 2, 12, 13, 14, 17, 21].

Particularităţile interacţiunii virusului și plan-
tei sunt specifi ce pentru fi ecare virus și plantă gazdă. 
Unul și același soi poate fi  tolerant la un anumit virus 
și foarte sensibil la altul. Reproducerea virusului pro-
voacă dereglări esenţiale în viaţa plantelor care sunt 
exprimate prin diferite caractere patologice: mozai-
curi, necroze, cloroze, deformări de frunze, încetinirea 
creșterii plantelor. Drept rezultat, scade productivita-
tea și calitatea producţiei.

Reducerea producţiei la plantele infectate cu vi-
rusuri este determinată, în mare parte, de specia și 
tulpina virusului, toleranţa soiului, dar și de condiţiile 
pedoclimatice și tehnologice.
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 La infecţia cu viruși se întâlnesc foarte des cazuri 
de stare latentă, adică la o infecţie sistemică, simptome 
vizuale pe plante nu apar.

Degenerarea fi ziologică a cartofului
În toiul discuţiilor despre teoria de degenerare 

ecologică a cartofului şi lansării teorii de degenerare 
virotică, cercetătorul japonez (Kawakami, 1936) sus-
ţine că productivitatea cartofului este puternic infl u-
enţată de starea fi ziologică a tuberculilor. Mai târziu 
el a dezvoltat aceste idei, demonstrând că recolte bune 
sunt obţinute numai la plantarea tuberculilor la vârsta 
optimă de dezvoltare. Creșterea rapidă a colţilor se co-
relează direct cu vârsta fi ziologică a tuberculilor din 
care provin acești colţi. Plantarea cu tuberculi de să-
mânţă de „vârstă potrivită” conduce la obţinerea pro-
ducţiilor mari de cartof.  

Starea fi ziologică a tuberculilor de sămânţă este 
crucială pentru calitatea materialului de plantat. Ca 
urmare, este extrem de important de a avea viziuni 
clare asupra stării (vârstei) fi ziologice a tuberculului 
în orice moment [6, 12, 13]. 

În ce constă vârsta fi ziologică? Imediat după 
recoltare, odată ce tuberculii sunt deconectaţi de la 
plantă, ei devin fi ziologic independenţi şi îşi manifestă 
comportamentul propriu de dezvoltare fi ziologică. 
Încep să reacţioneze la condiţiile de mediu, fără a mai 
fi  infl uenţaţi de comportamentul fi ziologic al tufei or 
al altor părţi ale plantei și trec prin diferite stadii de 
dezvoltare (fi gura 1). Așadar, după recoltare, tubercu-
lii întră în perioada de repaus vegetativ și nu încolţesc 
chiar dacă sunt amplasaţi intr-un mediu favorabil în-
colţirii, fi indu-le, astfel, caracteristice:  

a) perioada de repaus;
b) perioada dominaţiei apicale;
c) perioada încolţirii normale;
d) perioada colţilor subţiri.
Începutul și durata acestor perioade depinde de:
a) condiţiile de cultivare, în special de temperatu-

rile ridicate;

b) particularităţile soiului;
c) condiţiile de păstrare (umiditatea și temperatu-

ră aerului);
d) fl uctuaţiile de temperatură (abateri pozitive și 

negative faţă de nivelul optim);
e) intensitatea luminii;
f) raportul CO2/O2 în aer;
g) starea fi zică a tuberculilor – procentul de vătă-

mări mecanice. 
Durata perioadei de repaus depinde de mai mulţi 

factori, dar, în primul rând, are un caracter specifi c 
soiului și nu este direct proporţională perioadei de ve-
getaţie. Unele soiuri timpurii pot avea o perioadă de 
repaus vegetativ mai lungă, iar unele soiuri tardive – 
o perioadă relativ scurtă. În general, repausul vegeta-
tiv are o durată de 25-80 de zile, perioadă care poate fi  
redusă sau mărită în funcţie de temperatura din tim-
pul perioadei de vegetaţie și, mai ales, din timpul păs-
trării cartofi lor pentru sămânţă. Vârsta tuberculilor 
recoltaţi la fel infl uenţează perioada de repaus, tuber-
culii fi ziologic mai tineri (imaturi) păstrându-se mai 
îndelungat, iar tuberculii recoltaţi la maturitate depli-
nă având un repaus mai scurt [12, 13]. Condiţiile de 
cultivare – tipul de sol, nivelul de nutriţie, asigurarea 
cu apă, starea de vătămare la recoltare și condiţiile de 
păstrare, în special temperatura și umiditatea aerului, 
dar și condiţiile climatice nefavorabile din perioada de 
vegetaţie, pot scurta sau chiar suprima repausul vege-
tativ, declanșându-se încolţirea timpurie imediat după 
recoltare sau chiar în câmp, înainte de recoltare.

În condiţiile Republicii Moldova, perioada de re-
paus, în funcție de soi, timpul de recoltare, condiţiile 
de păstrare, durează de la două până la trei-patru luni. 
Tuberculii din această perioadă de repaus se pregătesc 
pentru plantare numai în scopuri de cercetare sau în 
cazul realizării culturii a doua, cu tuberculi proas-
păt recoltaţi (afl aţi in faza de repaus vegetativ pro-
fund). Pentru a scoate cartoful din repaus și a-l face 
să încolţească, se folosesc diferite metode şi substanţe 
stimulatoare de creştere ca: acidul Giberilic, Tiourea 

Figura 1. Tuberculii la diferite stadii de dezvoltare fi ziologică: (a) repaus; (b) dominaţie apicală; 
(c) încolţire normală) (d) senilă (fi ziologic bătrân)



ŞTIINŢE AGRICOLE

78 |AKADEMOS 1/2017

sau combinaţia acestor substanţe, tratarea tuberculilor 
după prelucrare cu soluţie de fungicid [6, 24, 25]. Gra-
dul de încolţire calitativă mai este puternic infl uenţat 
de temperatura optimă, dar și de umiditatea ridicată a 
mediului de încolţire.

MATERIALE ȘI METODE

Investigațiile au fost efectuate în cadrul Laborato-
rului de Cercetări în domeniul Cartofului (Institutul de 
Fitotehnie „Porumbeni”, 1996–2008) și al Secţiei Ame-
liorare și Tehnologii în Legumicultură (IP IȘPHTA, 
2008–2016). Experienţele s-au desfășurat în câmp 
deschis în zonele Sud, Centru şi Nord, în condiţii de 
irigare şi fără irigare, pe soluri cernoziomice, boga-
te în fosfor și potasiu mobil, conţinutul de humus 
2,9-3,2, pH-ul 7,0-7,2. Pe parcursul cercetărilor, con-
diţiile climaterice au fost relativ favorabile culturii, 
totodată anii 1999, 2003, 2007, 2011, 2014 s-au mani-
festat prin temperaturi ridicate și secete acute care au 
adus daune culturii, dar totodată au permis evaluarea 
mai amplă a soiurilor utilizate și a elementelor tehno-
logice aplicate.

 În cadrul aprecierii și evaluării soiurilor sub aspec-
tul productivităţii și calităţii cartofului pentru sămân-
ţă, atât în prima, cât și în a doua cultură, schemele de 
cercetare incluzând mai multe variante, a fost selectat și 
studiat un vast fond genetic al cartofului prin metodele 
de introducere de noi soiuri din diferite zone geografi ce. 
În cercetare a fost inclus materialul de plantat de diferi-
tă calitate, începând cu minituberculi (material iniţial) 
până la tuberculi de categoria A și B. În cadrul multipli-
cării și evaluării calităţii materialului de plantat au fost 
studiate și evidențiate principalele boli virotice, căile de 
transmitere, cauzele de degenerare și metodele de com-
batere, diferite scheme de reproducere rapidă și evaluare 

a materialului eliberat de viruși, studiate scheme de pro-
ducere a elitei după metode clasice și bazate pe cultura 
de meristeme, scheme de multiplicare și producere a 
cartofului pentru sămânță atât în prima cultură, cât și în 
cultura a doua.

REZULTATE ȘI DISCUŢII

Condiţiile climatice ale Republicii Moldova, fi ind 
relativ favorabile producerii cartofului pentru consum 
(mai ales a cartofului timpuriu), sunt mai puţin favo-
rabile, iar în unii ani chiar difi cile pentru producerea 
cartofului pentru sămânţă. Soluri bogate, dar relativ 
grele, insufi cienţa de umiditate în sol și aer, presiunea 
bolilor virotice și a vectorilor de răspândire a lor reduc 
din potenţialul de producţie, iar temperaturile ridicate 
din perioada de formare și creștere a tuberculilor ac-
celerează procesele de degenerare ecologică și virotică, 
care au un efect negativ, în primul rând, asupra calită-
ţii seminţelor. Acţiunea complexă a factorilor biotici 
și abiotici asupra multiplicării cartofului în cultura de 
primăvară-vară, fără întreprinderea măsurilor specia-
le de cultivare și protecţie, conduce la pierderea pro-
ductivităţii și capacităţilor reproductive care impune 
reînnoirea frecventă a materialului de plantat foarte 
costisitor. După cum demonstrează în mod conclu-
dent cercetările a trei soiuri de cartof: Agata – timpu-
riu; Red Scarlet – semitimpuriu și Desiree, cu fi eca-
re multiplicare a cartofului liber de viroze, importat 
din Olanda, se reduce înălţimea plantelor, numărul 
de tulpini, suprafaţa foliară. La soiul timpuriu Agata, 
înălţimea plantelor, după o multiplicare, scade de la 
52 cm la 47 cm, iar după două înmulţiri – până la 
39 cm sau exact cu o treime. Odată cu micșorarea înăl-
ţimii plantelor se reduce și numărul de tulpini princi-
pale la o plantă. 

Tabelul 1 
Productivitatea cartofului în funcție de numărul de reproduceri

Categoria biologică Numărul de tuberculi, buc./plantă Masa medie a unui 
tubercul, g

Productivitatea, 
g/plantătotal > 30 g

Soiul Agata
Clasa A (import) 14 12 77 890
Clasa B (repr. II) 11 9 69 625
Clasa C (repr. III) 8 6 67 410

Soiul Red Scarlet
Clasa A (import) 12 10 95 930
Clasa B (repr. II) 9 7 81 667
Clasa C (repr. III) 7 6 63 380

Soiul Desiree
Clasa A (import) 12 10 98 920
Clasa B (repr. II) 10 8 78 624
Clasa C (repr. III) 8 7 67 469
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În aceeași ordine scade și suprafaţa foliară a plan-
telor, iar, în consecinţă, plantele vor acumula la o 
unitate de suprafaţă mai puţină producţie, mai mul-
te raze solare vor cădea pe suprafaţa solului, ridicând 
temperatura peste necesităţile biologice ale plantelor. 
Mai abundentă devine creșterea buruienilor, fi indcă 
acestea întâmpină mai puţină concurenţă din partea 
plantelor slab dezvoltate. La soiul semitimpuriu Red 
Scarlet și soiul semitardiv Desiree se observă aceeași 
tendinţă ca și la soiul Agata.

Odată cu creșterea numărului de multiplicări are 
loc diminuarea habitusului tufelor, scade și producti-
vitatea plantelor, fapt ce se manifestă prin reducerea 
numărului de tuberculi de la an la an și a masei lor 
(tabelul 1). După doi ani de multiplicare, fără efectu-
area procedurilor speciale de protecţie și menţinere a 
calităţii, sub presiunea infecţiei cu viruși și a condiţi-
ilor climatice, numărul de tuberculi la soiul timpuriu 
Agata scade de la 14 până la 8, la soiul Red Scarlet – de 
la 12 la 7, iar la soiul Desiree – de la 12 la 8. Masa me-
die a unui tubercul standard scade de la 77 la 67 g la 
soiul Agata, de la 95 la 63 g la soiul Red Scarlet și de 
la 98 la 67 g la soiul Desiree. Diminuarea recoltei nu 
constă numai în reducerea numărului de tulpini prin-
cipale și, respectiv, de tuberculi în cuib sau a suprafeţei 
foliare, dar și a capacităţilor fi ziologice, morfologice și 
de asimilare a plantei.  În ţările unde ramura cartofului 
este bine dezvoltată, această procedură se operează în 
fi ecare an (Germania, Olanda), iar utilizarea cartofului 
de sămânţă mai jos de clasa A este interzisă prin 
lege. Anume utilizarea seminţelor de calitate, cu un 
potenţial biologic mare, a permis ţărilor europene să 
ridice productivitatea şi calitatea cartofului, utilizând 
în producţie chiar şi soiuri mai vechi. 

Pierderile de producţie, care se înregistrează în 
culturile de cartof din cauza bolilor virotice, variază 
considerabil în funcție de tipul și tulpina virusului, de 
nivelul de rezistenţă a soiului la unele virusuri, condi-
ţiile de cultivare, timpul infecţiei, frecvenţa plantelor 

infectate, timpul de zbor și numărul de afi de purtătoa-
re de viruși, nivelul sistemului de producere a materia-
lului de plantat etc. Plantele tinere sunt mai sensibile la 
infecţia cu virusuri. Pe măsură ce plantele înaintează 
în vegetaţie, se produce o îngroșare a epidermei frun-
zelor și o creștere concomitentă a rezistenţei plantelor 
la infecţia cu virusuri. 

Majoritatea soiurilor de cartof, cultivate la noi 
în ţară, au un potenţial biologic de 60-80 tone/ha. 
Această productivitate poate fi  obţinută numai prin 
folosirea unui material de plantat de calitate biologică 
și fi tosanitară superioară, aplicând, totodată, măsuri 
fi totehnice de etalare a potenţialului biologic (fertili-
zarea, irigarea, protecţia). Materialul de plantat, cali-
tativ din punct de vedere biologic, fi tosanitar și fi zic 
constituie peste 60% din devizul de cheltuieli necesa-
re pentru producerea cartofului. Pe de altă parte, s-a 
constatat că în realizarea producţiei mari și calitative 
un rol primordial, peste 50-70%, îi revine materialului 
de plantat. Cu cât cartoful de sămânţă este mai calita-
tiv din punct de vedere al categoriei biologice, cu atât 
productivitatea și calitatea producţiei va fi  mai mare.

După cum demonstrează studiile întreprinse, so-
iurile de cartof, în diferite localităţi, se deosebesc după 
rezistenţa la viroze, fapt care se răsfrânge în mod di-
rect asupra productivităţii. La multiplicarea lor, fără 
efectuarea lucrărilor specifi ce producerii seminţelor, 
mai rezistente s-au dovedit a fi  soiurile Sante și Kon-
dor, iar mai sensibil – soiul Marabel (fi gura 2). Totoda-
tă, menţionăm că productivitatea cartofului după doi 
ani de reproducere a scăzut cu 18% la soiul Santé și cu 
37% – la soiul Marabel, după trei ani de multiplicare 
productivitatea soiurilor scade cu 37-62% [6]. 

Unul din efectele principale ale virușilor asupra 
plantelor de cartof îl constituie reducerea dimensiunii 
tufei, iar plantele infectate, în funcție de tipul de viruși, 
pot pierde mai bine de 50% din productivitate.

Reducerea producţiei în urma infectării progresive 
cu viroze poate fi  evitată prin reînnoirea sistematică a 

Figura 2. Reacţia soiurilor la gradul de infecţie în procesul de multiplicare
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materialului de plantat. De obicei, schema de reînnoire a 
materialului de plantat este elaborată în funcție de zona 
de cultivare, reieșind din starea condiţiilor pedoclimati-
ce, riscurile și gradul de acumulare a infecţiilor virotice, 
nivelul de producţie, dar și de posibilitatea fi nanciară 
pentru asigurarea ei. 

În ţările unde ramura cartofului este bine 
dezvoltată, reînnoirea se face în fi ecare an (Germania, 
Olanda), iar utilizarea cartofului de sămânţă mai jos 
de clasa A este interzisă prin lege. Anume utilizarea 
seminţelor de calitate, cu un potenţial biologic mare, 
a permis ţărilor europene sa sporească productivitatea 
și calitatea cartofului, utilizând în producţie chiar și 
soiuri mai vechi.

Rezultatele multiplelor cercetări, efectua-
te în diferite ţări privind fenomenele de degene-
rare a cartofului, au stat la baza elaborării pro-
gramelor și schemelor speciale de producere a 
cartofului pentru sămânţă în baza culturilor de me-
risteme. Aceste programe speciale prevăd elaborarea 
și aplicarea unui complex de măsuri indirecte, de 
prevenire și reducere a reinfectării plantelor cu viruși. 
Pe lângă măsurile fi tosanitare specifi ce producerii 
cartofului pentru sămânţă,  complexul include și un 
șir de metode agrotehnice. Cultura de meristeme este 
una dintre cele mai importante și efi ciente metode de 
obţinere a materialului sănătos de cartof și de mul-
tiplicare a lui rapidă [1, 12, 13, 17]. Această metodă 
este folosită cu succes pentru regenerarea cartofului și 
eliberarea de viruși în ţările producătoare de cartof și 

în toate cazurile, dar mai ales atunci când alte meto-
de nu sunt efi ciente sau posibile. Unul dintre cele mai 
mari avantaje ale multiplicării in vitro, comparativ cu 
metodele clasice, constă în înmulţirea rapidă a plante-
lor, cu o rată ridicată faţă de metodele clasice și într-un 
ritm extrem de accelerat. Prin culturile in vitro pot fi  
menţinute caracteristicile de specie sau soi, indiferent 
de gradul de heterozigoţii al plantelor sau de anumite 
mecanisme fi ziologice, genetice, care nu permit înmul-
ţirea plantelor respective prin seminţe sau organe vege-
tative. Producerea de minituberculi în spaţii protejate, 
elaborarea și aplicarea schemelor prescurtate de mul-
tiplicare a categoriilor superioare ale cartofului pentru 
sămânţă asigură reducerea perioadei de producere în 
câmp, înmulţirea și promovarea rapidă a soiurilor noi, 
îmbunătăţirea calităţii biologice și fi tosanitare a carto-
fului pentru sămânţă. 

S-a stabilit că la aplicarea unei scheme noi de pro-
ducere a elitei de trei-patru ani, în loc de șapte ani cu 
respectarea normelor fi tosanitare de izolare, protecţie, 
monitorizarea afi delor, întreruperea vegetaţiei etc., ca-
litatea elitei corespunde standardelor internaţionale. 
Producerea cartofului, după o schemă mai mare de 
patru ani, sporește rata infecţiei (tabelul 2).

Productivitatea mai mare a elitei, obţinută după 
schema de trei sau patru ani se datorează, în primul 
rând, calităţii mai ridicate a seminţei și unei rate mai 
mici de infecţie cu viruși. Rezultatele obţinute dove-
desc necesitatea reducerii perioadei de multiplicare a 
cartofului de la cinci la trei-patru ani care asigură o 

Tabelul 2 
Starea fi tosanitară a elitei în funcție de schema de producere și sursa de material iniţial

Schema de producere a elitei
Infecţia cu viruși, %

RizoctoniaVirusul răsucirii 
frunzelor Virusul Y Forme 

ușoare
Schema de 3 ani (material devirozat) 0,2 0,5 0,6 -

Schema de 4 ani (material devirozat) 0,5 1,2 2,8 0,4

Schema de 5 ani (material devirozat) 1,8 3,5 6,4 1,2

Schema de 5 ani (metoda vizuală) 3,2 4,8 12,1 2,4

Tabelul 3 
Productivitatea elitei în funcție de schema de producere

Varianta Producția, t/ha Numărul de tuberculi la o plantă, buc.

Total Standard

Schema de 3 ani (material devirozat) 32,3 12 10
Schema de 4 ani (material devirozat) 27,8 11 9
Schema de 5 ani (material devirozat) 25,3 10 8

Schema de 5 ani (metoda vizuală) 19,4 9 7
DL 2,04
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producţie de 27,8 – 32,3 t/ha (schemele – trei-patru 
ani), în raport cu schema de cinci ani (19,4 – 25,3 t/ha) 
(tabelul 3). Este foarte important ca și elita să fi e mul-
tiplicată de producătorii de sămânţă nu mai mult de 
unu-doi ani.

Schimbările climatice globale afectează tot mai des 
unele zone de producere a cartofului pentru sămânţă, 
considerate anterior favorabile culturii. Temperatura 
aerului și a solului adeseori se ridică la un nivel critic, 
menţinându-se perioade îndelungate. În aceste cazuri 
accidentale se reţine creșterea și dezvoltarea plantelor, 
scade calitatea materialului deplantat, inclusiv în zone-
le de stepă. Una din căile de soluţionare a probleme-
lor date este crearea sistemelor proprii de producere 
și aprovizionare cu cartof pentru sămânţă. Ca metodă 
de depășire și diminuare a consecinţelor de degenerare 
este producerea cartofului în cultura a doua [23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29]. Scopul principal de cultivare a cartofu-
lui în cultura a doua este producerea unui material de 
plantat mai sănătos, în comparaţie cu cultura de pri-
măvară-vară. Numărul de tuberculi infectaţi de viruși, 
deformaţi, crăpaţi, infl uenţaţi de ritmul de creștere este 
mult mai mic, practic tuberculii nu încolţesc în sol și 
nu produc colţi fi loși. Totodată, cartoful de consum, 
obţinut în cultura a doua, are un aspect comercial 

mai atractiv și își păstrează aceste proprietăţi de cartof 
proaspăt recoltat timp îndelungat (până în aprilie-mar-
tie), fără cheltuieli suplimentare la păstrare (tabelul 4). 

Așadar, la utilizarea materialului de plantat impor-
tat, bunăoară, din Olanda, clasa A, la plantarea lui și 
recoltarea la maturitate, după care urmează reţinerea 
din recoltă a fracţiei medii de tuberculi pentru planta-
re, după primul an se observă o creștere a infecţiei de 
viruși, forme grave de 10%, iar de forme ușoare – de 
14%. În afară de aceasta, cartoful este supus atacului 
de temperaturi ridicate și insolaţii puternice care pro-
voacă degenerarea lui prin pierderea capacităţii de în-
colţire, formarea colţilor fi loși de până la 12%. În anii 
de secetă, la cultivarea cartofului fără irigare, la unele 
soiuri acest indice, în primul an de înmulţire, crește 
până la 53%. Evident, productivitatea cartofului scade 
de la 36 la 24 t/ha, sau cu 33%. 

Producerea cartofului pentru sămânţă în cultura a 
doua în condiţii mai domoale de temperaturi, pe timp 
de zi și de noapte, numărul mai redus de afi de, dar 
și starea fi ziologică mai tânără a tuberculilor la mo-
mentul plantării permite menţinerea productivităţii și 
a calităţii cartofului la un nivel înalt, cu o diminuare 
minimă a calităţii și productivităţii la avansarea anilor 
de reproducere (tabelul 5).

Tabelul 4 
Calitatea cartofului de sămânţă în post cultură în funcție de sursa de obţinere 

a materialului de plantat, soiul Riviera, media de trei ani, zona Centru
№ Sursa de sămânţă Numărul 

de repro-
duceri

Producția, 
t/ha la matu-

ritate

Tuberculi 
cu colţi 
fi loși, %

Plante atacate de viroze, %
Virusul 
răsucirii 

frunzelor

Virusul Y Forme 
ușoare 
X,S,M

1 Cartof de import
clasa A, recoltarea 

la maturitate

1 36,1 12 2,1 3,8 14,1
2 24,3 11 6,7 15,9 23,7
3 15,2 10 9,3 24,8 35,2

2 Cartof de import
clasa A, recoltarea 

timpurie

1 35,0 6 1,5 1,9 4,1
2 31,4 5 2,1 2,5 6,2
3 27,2 7 3,4 5,6 7,3

3 Sămânţă din cultura a 
doua, din tuberculi 

proaspeţi

1 35,3 0 1,2 1,7 2,4
2 32,4 0 1,8 2,3 3,6
3 28,5 0 2,5 3,4 5,8

4 Sămânţă din cultura a 
doua, din tuberculi vechi

1 37,1 0 0,6 1,1 1,9
2 35,3 0 1,1 1,8 3,1
3 32,4 0 1,9 2,1 5,2

5 Sămânţă proprie,
plantat, recoltat

1 22,1 12 7,3 18,1 45,2
2 16,0 14 10,4 24,5 96
3 9,5 13 12,5 30,7 100

Sx % 2,3
DL 0,95 3,1
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Implementarea schemei prescurtate și a progra-
melor de producere a cartofului pentru sămânţă în 
Republica Moldova poate fi  realizată cu efi cienţă ma-
ximă numai prin utilizarea metodei de multiplicare 
prin cultura a doua. Se știe că vârsta tuberculilor de 
sămânţă este infl uenţată de factorii de mediu şi de 
suma de temperaturi acumulată în perioada de păs-
trare. În cazul culturii a doua, atât tuberculii proaspăt 
recoltaţi din prima cultură, cât și tuberculii din cul-
tura a doua din anul precedent, sunt recoltaţi fi ziolo-
gic mai tineri. Prin utilizarea acestei metode tuber-
culii sunt obţinuţi în condiţii de climă mai apropiate 
de condiţiile biologice ale culturii, sunt mai sănătoși 
din punct de vedere biologic, în comparaţie cu tuber-
culii recoltaţi la maturitatea deplină, în lunile iulie-
august. Utilizarea metodei de producere a cartofului 
de sămânţă în cultura a doua permite multiplicarea 
cartofului timp de patru-cinci ani, cu tuberculi proas-
păt recoltaţi, și timp de cinci-șase ani, cu tuberculi din 
anul precedent.

CONCLUZII

După cum s-a stabilit în urma cercetărilor, car-
toful pentru sămânţă în Republica Moldova poate fi  
produs prin următoarele metode: plantarea timpurie 
și recoltarea timpurie, precum și prin metoda culturii 
a doua cu tuberculi proaspăt recoltaţi sau cu tuberculi 
din anul precedent. Materialul de plantat produs în 
cultura a doua este mai sănătos, mai tânăr din punct 
de vedere fi ziologic, practic nu este supus degenerării 
ecologice și se păstrează mai bine pe timp de iarnă. 
Utilizarea schemei de trei ani pentru producerea eli-
tei, cu respectarea normelor fi tosanitare și a cerinţelor 
tehnologice, elaborate în procesul cercetărilor știinţifi -
ce (izolarea câmpurilor, eliminarea plantelor suspecte, 
monitorizarea și protecţia de afi de, întreruperea tim-
purie a vegetaţiei etc.), dar și a metodelor moderne de 
identifi care și control al bolilor virotice și de carantină, 

atât la producerea locală a cartofului pentru sămânţă, 
cât și a celui importat de peste hotare, permite obţine-
rea materialului de plantat sănătos și calitativ.

Multiplicarea cartofului în cultura a doua și pro-
ducerea seminţelor de cartof a condus la reducerea 
importului de seminţe de peste hotare de la 2 500, la 
400-500 tone în ultimii ani, ceea ce a permis econo-
misirea a mai bine de 1,6 milioane de euro anual la 
importul cartofului de sămânţă, aprovizionarea ţării 
cu cartof de consum autohton și, parţial, cu material 
de plantat calitativ.
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