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• Calendarul seminariilor Chemark Rom în perioada 
ianuarie – februarie

• Seed Sprint – îngășământ cu acizi humici. Diferențe 
vizibile la numai două săptămâni de la semănat

• Noi produse bio pe bază de bacterii
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"Suntem împreună cu dumneavoastră de 20 de 
ani, atunci când s-a dat startul privatizării agriculturii 
românești. În toți acești ani am învățat economia de 
piață, dar cel mai important aspect este acela că am 
înțeles ce înseamnă competiția, a ține pasul cu inovația 
și marketingul.
Astfel, în 2011 am creat departamentul „Nutriția 
Plantelor" care se dovedește a fi drumul corect spre 
agricultura modernă și performantă.
Acest domeniu a fost negljat, performanța fiind atribuită 
geneticii și protecției plantelor. Noi am identificat 
necesitatea nutriției plantelor ca fiind una foarte 
importantă. Avem trei furnizori – parteneri exclusivi 
Chemark Rom pentru acest departament: Tradecorp 
International, De Sangosse și JH Biotech, companii ce 
excelează în domeniul inovației biotehnologică."

”De 20 de ani, prin intermediul unei echipe profesioniste 
de vânzări, reușim în fiecare an să dezvoltăm relații 
oneste și durabile cu clienții Chemark Rom. 
Apreciem fidelitatea colaboratorilor și partenerilor 
noștri și îi asigurăm că vom rămâne preocupați să 
le oferim și în anii următori soluții tehnice corecte și 
condiții avantajoase de achiziție pentru produsele din 
portofoliul nostru. ”

Tudorel Pilaf
Administrator

Chemark Rom

Cătălin Sevastin
Director Vânzări
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Iulia Lățcan
Director Nutriție

Raoul Rabosckai
Director Logistică

și Producție Brașov

”Am adus un plus de valoare pe piața produselor de 
nutriție a plantelor prin parteneriate cu furnizori externi 
renumiți ce ajung pentru prima dată în România prin 
intermediul Chemark Rom. Prin implicarea activă a 
echipei de reprezentanți tehnici am devenit foarte 
apropiați de clienții noștri și am reușit să le oferim 
inputuri agricole moderne. De 20 de ani Chemark Rom 
protejează rodul muncii tale!”

 

”Chemark Rom continuă să fie principalul furnizor 
de produse microambalate pentru fitofarmaciile din 
România, fiind una dintre puținele unități de ambalare 
autorizate de producători precum Bayer, BASF, 
Syngenta, Dow, Nufarm. Ne bucurăm să vedem cum 
an de an cerințele clienților și partenerilor noștri se 
diversifică, pentru că asta înseamnă că ei se dezvoltă 
împreună cu noi.
În ceea ce privește ambalarea și microambalarea, au 
fost achiziționate linii noi de producție pentru a putea 
satisface cerințele diversificate din piață. 
Chemark Rom beneficiază de propriul laborator de 
analize, dotat cu gaz cromatograf și alte echipamente 
performante.
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Calendarul lucrărilor agricole în luna 
ianuarie – februarie

Cultura mare
• Se întocmește 
programul general 
de activitate al 
exploatației pe anul 
agricol respectiv, 
program care urmează 
a fi îmbunătățit pe 
parcursul anului, în 
funcție de situațiile 
concrete.
• Se întocmește, în 
linii mari, programul 
de activitate pentru 

campania de primăvară, incluzând culturile ce se vor înființa și lucrările 
prevăzute pentru fiecare cultură, în ordinea firească, stabilită prin 
tehnologiile de cultură cadru.

• Se începe procurarea de inputuri necesare în campania de primăvară 
(îngrășăminte chimice, semințe, pesticide, etc). 

• Pentru cultura mare, se execută reparațiile la mașinile și uneltele 
agricole, în ordinea în care acestea se vor folosi în campaniile agricole.

• În câmp, se efectuează controlul semănăturilor de toamnă (din 15 
în 15 zile), iar în situațiile deosebite (ger puternic, crustă de gheață, 
polei, băltiri de apă) controlul se face și mai des. În funcție de cele 
constatate, se iau măsuri de spargere a crustei de gheață, înlăturarea 
poleiului, evacuarea apei prin șanțuri de scurgere.

• O altă lucrare este transportul gunoiului de grajd în câmp.
• Când există posibilități de irigare, dacă toamna și iarna nu au fost 

precipitații, se fac udări de aprovizionare și la culturi neincluse în 
suprafețele irigate.

• În locurile de depozitare a produselor (magazii, pătule, silozuri), se 
face controlul produselor depozitate și se iau măsuri de corecție a 
eventualelor nereguli.

• Acoperirea suplimentară sau dezvelirea parțială a silozurilor, în funcție de 
temperatură (desfacerea silozurilor și sortarea produselor depozitate 
când se constată prezența mucegaiurilor), lopătarea produselor și 
aerisirea în magazii.
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• Aprovizionarea, din timp, cu 
pesticide eficiente și autorizate.

• Efectuarea tratamentelor de iarnă 
cu soluții clasice (zeamă bordeleză, 
zeamă sulfocalcică, uleiuri 
minerale).

• Urmărirea și prevenirea atacului 
rozătoarelor din livadă.

• Efectuarea tăierilor de fructificare 
la speciile semințoase, dacă timpul 
permite.

Pomicultura

• Se definitivează planul de 
culturi pentru anul curent. 
Se achiziționează semințele, 
îngrășămintele, insectofungicidele 
și alte materiale necesare pentru 
primele culturi programate  (în 
primul rând răsadurile).

• Se trimit probe la analiză din 
semințele destinate a fi semănate în 
răsadnițe în epoca I de însămânțări 
de primăvară.

• Se repară tot inventarul și se dezinfectează, procurându-se sau 
confecționându-se inventarul care lipsește.

• Controlul stării îngrășămintelor organice și chimice.
• Se transportă gunoiul de grajd la capătul solelor.
• Se continuă cernerea și dezinfectarea pământului de țelină, a mraniței 

și se presează nisipul în vederea alcătuirii amestecurilor de pământ 
pentru răsaduri și culturi forțate.

• Începe instalarea răsadnițelor și se face semănatul pentru obținerea 
răsadurilor necesare la culturile forțate.

• În seră se face plantatul tomatelor și ardeiului pentru cultura forțată.
• Se seamănă și conopida timpurie în perioada optimă (10-30 ianuarie).

Legumicultura
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Locație Tehnologie de nutriție și protecție a plantelor Data

TIMIȘOARA cultură mare 25 ianuarie

CRAIOVA grâu, porumb, floarea soarelui 26 ianuarie

MUREȘ grâu, porumb, sfeclă 1 februarie

SATU MARE grâu, porumb, floarea soarelui 2 februarie

TULCEA cultură mare 6 februarie

GALAȚI cultură mare 7 februarie

VRANCEA viță de vie, pomi 8 februarie

BOTOȘANI grâu, porumb, cartof, floarea soarelui 9 februarie

IAȘI grâu, porumb, floarea soarelui 10 februarie

BRAȘOV grâu, porumb, sfeclă, cartof 14 februarie

PRAHOVA viță de vie 15 februarie

VASLUI grâu, porumb, floarea soarelui 17 februarie

COVASNA grâu, porumb, sfeclă, cartof 21 februarie

BRĂILA cultură mare 23 februarie

Chemark Rom începe anul 2017 cu o serie de evenimente 
dedicate noilor tehnologii de nutriție si protecția plantelor. 
Fermierii, distribuitorii locali și proprietarii de fitofarmacii vor 
avea ocazia să se întâlnească cu echipa Chemark Rom în mai 
multe locații din țară, în perioada ianuarie – februarie 2017.

Seminariile 
Chemark Rom 
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Lucrările agricole în viticultură în 
timpul repausului vegetativ și importanța lor

În această perioadă, în plantațiile viticole, se execută un complex 
de măsuri agrofitotehnice, menite să susțină potențialul biologic de 
producție al soiurilor, cum ar fi: 

• Aratul și mușuroitul;
• Aplicarea îngrășămintelor de bază;
• Controlul viabilității mugurilor;
• Tăiatul;
• Dirijarea și legatul coardelor;
• Completarea golurilor;
• Dezmușuroitul și copcitul.
Toate aceste măsuri se corelează între ele și se aplică diferențiat, în 

raport cu particularitățile biologice ale soiurilor, condițiile ecologice, 
formele de conducere, vârsta, etc.

Aratul și mușuroitul – este prima lucrare care se efectuează după 
căderea frunzelor, efectuându-se mobilizarea solului pe interval și 
distrugerea buruienilor, cu răsturnarea brazdelor spre  rândurile de vie 
(‘’în părți’’), ușurând astfel protejarea vițelor de gerurile din iarnă, prin 
mușuroire.

Aplicarea îngrășămintelor de bază – odată cu arătura se efectuează și 
fertilizarea de bază în plantațiile viticole, cantitățile de elemente nutritive 
pe care le consumă vița de vie în timpul unui an, fiind: 92-154 kg N; 21-
45 kg P2O5; 91-129 kg K2O; 100-160 kg CaO; 10-15 kg MgO; 1-2 kg Fe; 
80-150 g B; 80-240 g Mn; 60-120 g Cu; 100-120 g Zn; 2-3 g Mo. 
Pentru a determina cantitățile de îngrășăminte ce trebuie aplicate, 
se va face o cartare agrochimică a solului o dată la 2-3 ani. Starea de 
aprovizionare optimă cu elemente nutritive este asigurată atunci când 
solul conține: 5-10 mg NO3, 10-20 mg P2O5 și 30-40 mg K2O la 100 g 
de sol. La fertilizarea plantațiilor se vor folosi îngrășăminte de tip NPK + 
mezoelemente (Ca, S) + microelemente (Mn, B, Fe).

Controlul viabilității mugurilor – înainte de tăiere, se recoltează probe 
de coarde de 12-15 ochi care se etichetează pe soiuri și parcele în 
minim de 20 de bucăți pe hectar, în vederea stabilirii soluțiilor de tăiere, 
în funcție de pierderile de ochi survenite din timpul iernii. Se așează în 
găleți timp de 48 de ore la 18-20oC.
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Tăiatul –  este una dintre principalele 
verigi tehnologice ale viței de vie, 
viticultorii spunând că producția stă în 
‘’vârful foarfecei’’ tăietorilor. Dacă nu 
am efectua tăiatul la vița de vie, aceasta 
datorită polarității își concentrează 
vegetația spre vârf, degarnisindu-se la 
bază. Prin tăiere se folosește polaritatea 
în favoarea rodirii vițelor. 

Dirijarea și legatul coardelor – 
datorită caracterului de liană a viței 
de vie, organele acesteia aeriene 
trebuie susținute pe ‘’șpalier’’ (tulpina, 
cordoane, coarde). Înainte de a dirija și 
lega, se revizuiește șpalierul (înlocuirea 
bulumacilor rupți, refacerea ancorelor, 
completarea și întinderea sârmelor, 
înlocuirea tutorilor rupți).
După revizuirea sistemului de susținere, 
se  face palisatul tulpinilor pe tutori, a 
cordoanelor pe primul etaj de sârmă și 
a coardelor cu rafie sau alte materiale 
textile sau elastice.
   Completarea golurilor – se efectuează 
în plantațiile tinere de până la 3-4 ani cu 
butași din același soi (varietate).

Dezmușuroitul și copcitul – se execută 
după ce a trecut pericolul ca temperatura  
aerului să scadă sub (-8oC) – (-9oC). 
Dezmușuroitul se execută ”la cormană”, 
se mobilizează solul dinspre rândurile 
de viță spre mijlocul intervalului, 
îndepărtându-se pământul până sub 
punctul de altoire.
Odată cu dezmușuroitul se face și copcitul, prin această operațiune 
îndepărtându-se eventualele rădăcini apărute pe altoi (o dată pe an la 
viile bătrâne și 1-2 ori la cele tinere). Unii specialiști recomandă copcitul 
în iulie-august, când puterea de regenerare a rădăcinilor este mai slabă.

Dragoș  Mocanu
Reprezentant de Vânzări, zona Vrancea
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Când mă gândesc la Seed Sprint, mă gândesc la o tehnologie inovatoare 
care oferă avantaje net superioare față de alte îngrășăminte la înființarea 
culturii. Seed Sprint asigură o înrădăcinare profundă, pivotantă datorită 
fosforului (P) care intră în compoziția acestuia. Doresc să mai punctez și 
faptul că acest produs conține și acizi humici, ceea ce îl diferențiază de 
celelalte produse standard din acest segment.

Acizii humici ajută la reglarea pH-ului din sol, reprezentând un avantaj 
considerabil pe terenurile din zona Brăila – Tulcea, unde terenurile au 
un pH ridicat (8–8,5). Aceștia ajută la uniformizarea culturii și a asimilării 
fosforului care este greu solubil și mobil în sol. Pentru o mai bună 
exemplificare a efectului pe care îl are acest produs, vă rog să vizualizați 
imaginile de mai jos: 

Seed Sprint - îngrășământ cu acizi humici
Diferențe vizibile la numai două săptămâni de la 

semănat

Data: 19.10.2015Martor

Semănat 04.10.2015 Semănat 06.10.2015

Seed Sprint H5
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După 2 săptămâni de semănat, se poate observa o diferență clară a 
plecării în vegetație, cât și a sistemului radicular care s-a dezvoltat mult 
mai bine, în comparație cu proba martor, asigurând în anotimpul de 
primăvară o “masă mai copioasă” a îngrășămintelor de bază; deși proba 
martor a fost semănată cu 2 zile înaintea semănării probei de Seed Sprint.

Semănatul a avut loc pe 
data de 08.10.2015 a 
ambelor probe: martor, 
Seed Sprint. Este vizibil 
efectul produsului Seed 
Sprint care a asigurat un 
start în vegetație mult 
mai rapid față de proba 
martor, fosforul, încă o dată 
făcându-și efectul. 

Data: 30.10.2015Produs concurent Seed Sprint H5

Efect Seed Sprint - grâu
SC Bogdanic Agroserv SRL
Tudor Vladimirescu - Brăila

Data: 26.10.2015
Semănat 08.10.2015

Data semănatului: 01-03.10.2015
Semănat cu aplicator

Data semănatului: 06.10.2015
Semănat prin metoda sandwich
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  În proba martor a fost aplicat un alt produs din același segment 
(îngrășământ microgranulat), fiind aplicat cu un utilaj special al 
îngrășămintelor microgranulate, atașat deasupra semănătorii, în data 
de 01–03.10.2015. Proba de Seed Sprint a fost semănată prin metoda 
“sandwich” (îngrășământul microgranulat Seed Sprint a fost administrat 
în buncărul semănătorii și omogenizat cu sămânța la 3 zile diferență față 
de proba martor (06.10.2015).

Diferența, din nou, este foarte vizibilă, ținând cont de metoda de 
semănat, cât și perioada semănatului, rădăcinile martorului ajungând 
până la 9–10 cm, pe când proba cu Seed Sprint ajunge la 13–14 cm.

Marius Pănescu
Reprezentant de Tehnic și Comercial, zona Brăila - Tulcea

“De ce este bine să utilizăm un îngrășământ microgranulat?” și mai apoi 
“de ce să utilizăm Seed Sprint?” sunt două întrebări la care am putut găsi 
un răspuns doar după ce am văzut efectul acestui tip de îngrășământ 
administrat în teren.

De ce este bine să utilizăm un îngrășământ 
microgranulat? este o întrebare relativ simplă 
în contextul agriculturii moderne și al evoluției 
climei din România. Avantajele pe care le 
oferă un îngrășământ microgranulat sunt 
numeroase, de la densitatea mare de granule 
și faptul că acestea sunt semănate pe rândul 
de semințe și până la faptul că elementele 
nutritive au un grad de absorbție ridicat, 
sporind rezistența plantelor și oferindu-le o 
creștere rapidă.

Din cauza faptului că semănatul a fost întârziat cu aproape trei 
săptămâni în zona de est a României, fapt datorat secetei prelungite, am 
propus utilizarea îngrășământului microgranulat Seed Sprint. Tinerele 
plante s-au bucurat de sinergia elementelor nutritive, puse într-o formulă 
unică, și rezultatele au fost cele scontate. 

De ce este bine să utilizăm un
îngrășământ microgranulat?
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Mircea Miron
Reprezentant de Tehnic și Comercial, 

zona Vaslui - Bacău

PFA VALENTIN MARGINEAN
Roraș Târnăveni, jud. Mureș

Față de martor, tulpina plantelor unde 
s-a utilizat Seed Sprint la două săptămâni 
de la răsărire era, în medie, cu 1- 1,5 cm 
mai mare, iar rădăcinile plantelor aveau 
un avans considerabil, cu până la 5 cm 
înrădăcinare mai profundă în sol, cât și faptul 
că aderența solului pe rădăcini era mult mai 
mare, datorită formulării unice a produsului 
și a acizilor humici prin care se realizează 
o absorbție ridicată a tuturor elementelor 
nutritive existente în acest produs.

“Am studiat si testat în fermă îngrășămintele starter microgranulate 
de câțiva ani. Compoziția și rezultatele în urma folosirii produsului Seed 
Sprint m-a făcut să fiu constant în folosirea lui și pe mai departe la culturile 
din fermă: rapiță, floarea soarelui, porumb, grâu, soia. Acizii humici numiți 
și ,,aurul negru’’ al solului aflați în compoziția acestui îngrășământ, clar au 
îmbunătățit calitatea structurii solului, absorbția nutrienților, și au crescut 
capacitatea solului de reținere a apei. Seed Sprint mi-a oferit un start 
bun, o cultură uniformă și o producție pe masură.”.

Efect Seed Sprint H5
I.I. Alupoaiei Alina Mihaela
Com. Tanacu

Testimonial

Martor
Seed Sprint H5
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LOT DEMO SFECLĂ DE ZAHĂR

tratat cu seed sprint

VITAPLANT SRL, IS

LOT DEMO GRÂU SCDA 

TURDA, CJ
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Păstrarea și depozitarea merelor iarna 

Cât de mult veți reuși să păstrați merele, depinde nu doar de metoda de 
păstrare aleasă, dar și de soiul de mere. Unele soiuri nu își pierd calitățile gustative 
nici peste jumătate de an (fiind respectate condițiile de păstrare), altele trebuie 
consumate imediat după culesul roadei. Atunci când alegeți mere, acordați 
atenție la o proprietate importantă, precum păstrarea calității fructelor – anume: 
aceasta determină faptul, dacă merele pot fi păstrate pentru iarnă.

Primul aspect pe care trebuie să-l avem în vedere este pregătirea spațiului de 
depozitare. Fie că este o cămară mică, o debara sau un beci, locul trebuie să fie 
aerisit, cu o umiditate și temperatura scăzută.

Nu se recomandă pentru păstrare îndelungată merele din plantațiile aflate în 
primii ani de rodire, merele cu dimensiuni mari (peste 75 mm în diametru) și cele 
recoltate la un grad de maturare necorespunzător. Nu se recomandă soiurile 
de toamnă cu capacitate slabă de păstrare. Nu se recomandă,  pentru păstrare, 
merele care au fost ținute mai multe zile după recoltare la temperatura mediului 
ambient, cele irigate cu 1-2 săptămâni înainte de recoltare și cele fertilizate 
unilateral cu azot.

Cele mai populare soiuri de mere care pot fi păstrate pe termen lung sunt: 
Antonovka Redwood, Hercules, Melba, de Aur, Zhigulevskoye, Starkrimson, 
Jonathan, McIntosh, Uelsya, Starking, North Sinap, Simirenko.

Pentru ca merele să se păstreze cât mai mult timp, este important ca fructele 
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să fie recoltate corect:
• fructele nu trebuie deteriorate, strivite cu degetele sau zgâriate;
• nu se recomandă să li se rupă tulpinițele;
• recoltarea merelor trebuie să înceapă de la coroana inferioară la cea 

exterioară;
• recoltarea se face doar pe timp cu soare, fără ploaie
Toate merele culese trebuie sortate după mărime: mari, medii și fructele mici, 

cu deteriorări. Merele mari se păstrează mai rău decât merele de același soi, 
însă de o mărime mai mică. Merele din categoria III, de regulă, sunt folosite la 
prepararea compoturilor, dulcețurilor și altor conserve.

În majoritatea cazurilor, păstrarea merelor pentru iarnă se efectuează într-un 
spațiu special amenajat, unde temperatura aerului se menține la nivelul de la 
0 până la +3 grade Celsius, iar umiditatea aerului nu depășește indicele de 
90%. Din cauza temperaturilor ridicate, merele încep să se îngălbenească. Pereții 
depozitului trebuie dați cu var, iar dușumeaua trebuie prelucrată cu o soluție de 
sulfat de fer.

Merele recoltate trebuie imediat  răcite, prin plasarea fructelor la frigider sau în 
subsol. Merele sortate nu trebuie spălate sau șterse, deoarece învelișul de ceară 
va proteja fructele de boli. Uneori, merele sunt unse suplimentar cu grăsime sau 
sunt scufundate în ceară topită, pentru a le proteja de insectele dăunătoare.

Pentru reducerea pierderilor și 
deprecierilor pe durata păstrării 
este obligatoriu ca într-o celulă să 
se păstreze mere dintr-o singură 
grupă de soiuri, cu același grad 
de maturare și aceleași cerințe 
pentru factorii de păstrare. 
Încărcătura unei celule se va face 
în maxim 5 zile, în condițiile în care 
temperatura optimă a spațiului de 
depozitare pe perioada încărcării 
este între 4-8 grade C.

Modul de păstrare al merelor poate fi în lăzi sau pe rafturi, cât mai puțin 
îngrămădite, preferabil chiar să nu se atingă fructele între ele. Dacă aveți 
posibilitatea, înveliți fiecare fruct în hârtie de ziar. Se pot pune merele în rumeguș 
sau în fân, metodă care permite aerisirea recoltei, ferirea ei de lumină și de 
umezeală excesivă. 
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Încăperea, spațiul în care se face depozitarea merelor, trebuie să fie un loc 
răcoros, dar unde fructele să nu înghețe – magaziile sau pivnițele sunt cele mai 
la îndemână. Un element important este umiditatea, care trebuie să fie de circa 
80-90%, iar dacă simțim că aerul devine uscat, se pot pune tăvițe cu apă călduță. 
Fără umiditate, merele se vor zbârci.

Pe perioada depozitării, merelor trebuie să li se facă verificări periodice, în 
care să se înlăture fructele care prezintă chiar și cele mai mici semne de alterare. 
Atenție, merele nu se vor păstra lângă cartofi, care le grăbesc alterarea.

Știați că:
• Merele sunt printre cele mai consumate fructe din lume;
• Mărul și trandafirul fac parte din aceeași familie botanică. În 

lume există  aproximativ 8.000 de soiuri de mere;
• În România, consumul de mere, pe cap de locuitor, este 

de 13 kg, iar cele mai populare soiuri sunt Ionatan, Renet, 
Creţesc şi Domnesc;

• Un măr are nevoie de aproximativ 30 de frunze verzi pentru o creştere 
optimă

• Un măr copt poate fi recunoscut după caliciul larg şi adânc, precum şi după 
seminţele maronii;

• Coaja mărului este o sursă mai bogată de antioxidanți și fibre în comparație 
cu pulpa;
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Depozitarea corectă a  cartofilor în perioada de 
iarnă și “bolile de păstrare”

După recoltarea unei culturi de cartof, aceasta se depozitează, de regulă, pe 
durată de timp diferită, în funcţie de ritmul şi cantităţile valorificate. În funcţie 
de starea tuberculilor în momentul recoltării şi durata păstrării, trebuie asigurate 
spaţii şi condiţii corespunzătoare de păstrare. Scopul principal al depozitării 
corecte este reducerea, la minim, a pierderilor şi păstrarea calităţii tuberculilor, 
pînă la valorificare. 

Păstrarea cartofilor este la fel de importantă ca și producerea lor. Tuberculul 
de cartof conține aproximativ 75% apa, datorită acestui fapt se îmbolnăvește 
foarte ușor în timpul păstrării de așa numitele “boli de păstrare”: putregaiul 
umed, putregaiul uscat, putregaiul datorat manei cartofului etc. 

Putregaiul umed al tuberculilor -  Erwinia carotovora pv. atroseptica

Este o bacterioză răspândită în toate țările cultivatoare de cartofi din Europa 
și America.

Plantele provenite din tuberculi infectați rămân mici, acestea se smulg ușor, 
nu produc tuberculi sau aceștia sunt infectați de putregaiul umed. In secțiune 
prin tuberculul afectat se constată o colorație roz-violacee a inelului de vase. 
Într-un stadiu mai avansat, în tubercul se formează caverne pline cu un mucilagiu 
bacterian, ce emană miros neplăcut, iar pulpa tuberculului se descompune în 
întregime. 
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Putregaiul uscat al tuberculilor - Fusarium sp.

F. coeruleum pătrunde prin răni sau mici zgârieturi provocate de nematozi 
în tuberculi și evoluează în depozitele prost aerisite, unde temperaturile cresc 
(15-28°C) și umiditatea este mare (50-80%).

Atacul se manifestă pe tuberculi, unde apar pete brune, în dreptul cărora 
țesutul este moale. Pulpa tuberculilor putrezește și capătă o culoare brună, apoi 

se usucă și se întărește. Treptat, tubeculul atacat se zbărcește, își micșorează 
volumul, pulpa transformându-se într-o masă tare, sfărămicioasă, de culoare 
alb-gălbuie.

Mana cartofului  - Phytophthora infestans

Mana se manifestã pe toate organele 
aeriene ale cartofului și pe tuberculi.

Pe tuberculii atacați, mana se manifestă 
sub forma unor pete brune, brun cenușii sau 
albăstrii, în dreptul cărora coaja tuberculului 
este ușor afundată. Petele au dimensiuni 
și forme variate și cuprind, rareori, toată 
suprafața tuberculului. 
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Depozitarea corectă a cartofilor
Deși tuberculul de cartof se poate îmbolnăvi destul de ușor, acesta și-a dezvoltat, 

de-a lungul timpului, câteva mecanisme care să îi asigure o rezistență la păstrare. 

În primul rând, are o coajă groasă, care contribuie la reducerea schimbului 
de gaze și  protejează, destul de bine, tuberculul de atacul microorganismelor.

 În al doilea rând, conține în coajă și în stratul imediat următor o substanță 
(solanina) care ajută la vindecarea rapidă a rănilor și la apărarea de unii dăunători.  

Pentru a asigura o mai bună protecție în timpul păstrării, concomitent cu 
recoltarea trebuie să se facă două operații esențiale.

Prima are ca scop creșterea rezistenței la păstrare a tuberculilor sub influența 
luminii. Pentru aceasta, tuberculii nu se strâng imediat după recoltare, ci se lasă 
pe pământ, la lumina zilei, 6 - 7 ore.

O data cu strângerea cartofilor se face și sortarea lor. Cei vătămați în timpul 
recoltării, cei suspecți că ar fi bolnavi, ca și tuberculii mici, se așează separat și 
se folosesc, imediat, în hrana animalelor.

Temperatura în depozitele de cartofi pentru consum trebuie să se menţină 
între 3-4°C. La temperaturi mai mici, cartofii se îndulcesc, iar la -1°C - îngheaţă. 
La temperaturi mai mari, încolţesc şi se zbârcesc dacă umiditatea aerului este 
scăzută, ca urmare a deshidratării. Păstraţi la lumină, cartofii înverzesc, devin 
amari şi toxici pentru animale şi om. Există substanţe sub formă de pudră care 
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împiedică încolţirea, dar cartofii destinaţi pentru sămânţă nu se vor trata cu 
asemenea substanţe. 

Pentru aerisirea uniformă a tuberculilor, aceştia nu se pun grămadă, jos, în 
beci, ci se amenajează boxe din scânduri. Distanţa dintre scânduri trebuie să fie 
de 2 cm, pentru a se asigura o bună circulaţie a aerului. Tot în acest scop, de la 
suprafaţa beciului, respectiv a pivniţei, şi până la baza boxei, se lasă un interval 
de 15-20 cm. De asemenea, la peretele unde este fixat geamul de aerisire, se 
lasă o distanţă între peretele boxei şi cel al beciului, tot de 15-20 cm. Într-un beci 
astfel amenajat, cartofii se pot pune într-un strat de 2-2,5 m înălţime, în timp ce, 
fără astfel de amenajări, grosimea stratului de cartofi nu trebuie să depăşească 
1-1,2 m.

Aerisirea trebuie făcută cu 
multă grijă, mai ales în primele 
zile după depozitare, când 
tuberculii transpiră mai intens. 
În timpul iernii, trebuie avut 
grijă ca aerisirea să se facă 
numai ziua, doar trei-patru 
ore, când temperatura aerului 
afară este de 1°C.

Indiferent de modul de 
păstrare - în beciuri, în pivniţe, 

în silozuri, în depozite speciale, aerisirea e o măsură de mare importanţă. Întrucât, 
după recoltare, procesele vitale fiziologice şi biochimice din tubercul continuă, 
toate operaţiile care se fac în timpul păstrării au scopul ca aceste procese să 
se desfăşoare cât mai lent - înainte de toate, respiraţia. În condiţii normale de 
păstrare, pe lângă bioxidul de carbon care se formează, se degajă şi o cantitate 
apreciabilă de căldură, circa 2,5 kcal pe tonă şi oră, care determină creşterea 
temperaturii în masa de tuberculi, fapt ce accelerează respiraţia, provocând 
stricarea cartofilor. Din această cauză, respiraţia trebuie să fie cât mai apropiată de 
minimum, ceea ce se realizează prin dirijarea temperaturii cu ajutorul aerisirii. Prin 
aerisire, respectiv mişcarea aerului, se realizează împrospătarea lui, evacuarea 
căldurii şi a vaporilor de apă, degajaţi în procesul de respiraţie.
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Arvi Agro România este membră a grupului de 
firme Arvi, companie ce desfășoară activități în 
producția de îngrășământ granulat complex, ce 

unește fabrici din Lituania și Rusia, precum și terminalul de vânzări și transbordare 
de îngrășăminte din România. Fabricile Arvi pot produce peste 250 de formule 
complexe de îngrășăminte, care sunt exportate în Europa de Vest și de Est, 
Asia, Africa și America de Sud. Compania a achiziționat tehnologia modernă, 
fără deșeuri, pentru îngrășămintele complexe granulate de la Sackettand 
Sons – companie americană și produce anual aproximativ 250.000 de tone 
de îngrășământ. În România, Arvi Agro comercializează aproximativ 60.000 de 
tone de îngrășăminte pe an. Fără îngrășăminte nu se poate obține o producție 
bogată, însă îngrășământul bine ales este doar o parte a succesului. În acest 
context, începând cu anul 2017, societatea Arvi Agro oferă nu 
numai îngrășăminte chimice, dar și produse biologice pentru 
creșterea eficienței îngrășămintelor și îmbunătățirea structurii 
solului. Partenerul  nostru, Bio Energy Lituania, este unul dintre 
cei mai mari producători de preparate bacteriene din Europa.
Scopul grupului nostru de societăți este de a crește și de a fi inovativi. În acest sens, 
încercăm să oferim agricultorilor cele mai bune soluții pentru a asigura hrana 
optimă plantelor. Țările europene cele mai avansate în domeniul agriculturii, 
cum ar fi: Germania, Franța, Polonia și Bulgaria, au început să folosească 
agenții bacterieni în tehnologia lor cu mult timp în urmă, crescând, astfel, 
eficiența îngrășămintelor și regenerând substanţele nutritive din solurile mai 
puţin fertile. Începând cu anul 2017, venim în întâmpinarea fermierilor români 
cu preparatele bacteriene: Azofix, Fosfix și Ruinex, produse de  BioEnergy LT. 
Potrivit producătorilor, unul dintre cele mai mari avantaje ale acestor produse 
este posibilitatea de a le amesteca cu  pesticide, micro sau macro îngrășăminte. 
Datorită tehnologiei de fabricație brevetate, bacteriile aflate în aceste produse 
sunt în etapa de spori, rămânând inactive până la contactul cu enzimele din sol 
și oxigen. BioEnergy – Ai grijă de solul tău, iar acesta va avea grijă de plantele 
tale!

AZOFIX conține bacteria Azotobacter vinelnadii, 
care se consideră că este principalul tip de bacterie 
fixatoare de azot non-simbiotică aflată în sol. După 
aplicare, aceasta inițiază asimilarea de azot din 
atmosferă. Rezultatul testelor din diferite țări indică 
faptul că Azofix vă ajută să obțineți cu până la 80 kg 
N mai mult pe ha/an. Azofix poate fi utilizat în toate 

culturile sensibile la deficiența de azot. Bacteriile măresc cantitatea de azot din 
sol, ajutând, în același timp, la creșterea activității biologice a solurilor, hrănind 
și numeroase microorganisme. Se poate aplica pe toate tipurile de sol.
Procent de aplicare : 1,0 -2,0  l /ha
Tratament sămânță : 1,0 l/t semințe

Noi produse bio pe bază de bacterii
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Perioadă de aplicare: Înainte de însămânțare sau în primele stadii ale 
dezvoltării, în amestec cu primele pesticide sau cu primii  fertilizatori.  

FOSFIX este un produs microbiologic care conține  
bacteria Bacillus megaterium var. phosphaticum. 
Atunci când este aplicat pe sol, eliberează fosfor 
din formele nedisponibile plantelor, precum fosfați 
de calciu, fier și aluminiu și le transformă în forme 
de fosfor organic disponibil pentru aceasta. Atunci 
când se utilizează acest preparat, plantele nu resimt 
deficiența de fosfor, putând evolua treptat, pentru ca recolta să ajungă la 
maturitate. Studiile științifice au indicat faptul că, în numai o lună de la tratamentul 
cu Fosfix, cantitatea de fosfor disponibilă pentru plantele din sol crește cu 
22%, iar în două luni cu 31%. După utilizarea Fosfix, conținutul de zaharuri din 
plante crește în mod semnificativ. Acest lucru este un factor determinant pentru 
iernarea culturilor de rapiță. Fosfix crește productivitatea plantelor și ajută la 
redobândirea calităților naturale ale solului. Se poate aplica pe toate tipurile de 
sol, fiind extrem de eficient pe solurile cu conținut redus de fosfor.
Procent de aplicare : 1,0 -2,0  l/ha
Tratament sămânță : 1,0 l/t semințe
Perioadă de aplicare : Înainte de însămânțare sau în primele stadii ale 
dezvoltării plantei, în amestec cu primele pesticide sau cu primii fertilizatori.

RUINEX este un produs foarte eficient, ce 
contribuie la descompunerea resturilor 
organice rezultate în urma recoltei. Resturile 
vegetale sunt transformate în humus, element 
esențial pentru un sol plin de nutrienți. Produsul 

accelerează descompunerea resturilor organice rămase după recoltat cu 
ajutorul  fungilor Trichoderma sp., ce au în compoziția lor fitohormoni. Aceștia 
asigură menținerea nutrienților vitali (fizici, chimici și biologici) în sol pentru a 
îmbunătăți calitatea acestuia. Activitatea microbiologică are 3 funcții: reciclarea 
nutrienților, furnizarea acestora într–o formă naturală și îmbunătățirea structurii 
solului.
Beneficii: 
• îmbunătățește structura solului la un cost redus;
• accelerează descompunerea resturilor vegetale;
• elimină celuloza și lignina;
• elimină patogenii care sunt transmiși în sol prin plantele reziduale;
• crește productivitatea culturilor cu 10-15%;
Procent de aplicare: 1,0 -2,0  l /ha
Tratament sămânță : 1,0 l/t semințe
Perioadă de aplicare: Se aplică pe resturile organice imediat după recoltare 
sau înainte de a semăna.
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S-a dat startul campaniei
Seed Sprint te duce la Formula 1 Mexic 2017!

Campania Seed Sprint continuă și în 2017, orașul vedetă al anului este 
Mexic.

Achiziționează 6 tone din produsul Seed Sprint H1 sau H5 și primești 
atât un talon de participare la promoția “SEED SPRINT TE DUCE LA 
F1ESTA MEXIC 2017” cât și un aplicator marca APV.

Excursia va avea loc în perioada 27 octombrie - 1 noiembrie și cuprinde:
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Eşti proprietarul unei fitofarmacii sau al unui magazin agricol?
Trimite-ne adresa şi telefonul tău pe contact@chemarkrom.ro

şi îţi trimitem 50 de exemplare, gratuit, în fiecare lună! 

Revista Chemark în
magazinul tău agricol!Gratuit!


