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IMPORTANŢA APLICĂRII 
ÎNGRĂŞĂMINTELOR FOLIARE 
LA PRODUCEREA CARTOFULUI 
DE CONSUM
Petru ILIEV, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare

ABSTRACT. The eff ect of leaves fertilizer vas stud-
ied on 4 varieties on two diff erent types of soil – black 
heavy soil in the central part of country, relative reach 
in N, P2O5 and K2O, and sandy loam soil in the south east 
part of the country. It was established that on black soil 
one treatment is enough to increase the yield for all stud-
ied varieties from 4 till 7 t/ha in dependence of type of 
fertilizer and maturity of variety. The second treatment 
ast er two weeks practically did not increase the yield. On 
sandy loam soil the fertilizers had a higher eff ect as on 
black soil. In the same times where observed that main 
crop varieties react effi  ciently on two leaves fertilizers 
treatment. The extra earliest varieties show a tendency 
to yield increasing, but not confi rmed mathematically. 
Fertilizers had a positive impact in improving quality of 
the tubers.

KEYWORDS: tehnology, efi ciency, potential, economic evo-
lution.

INTRODUCERE

Îngrăşămintele foliare sunt produse fertilizante com-
plexe recomandate pentru tratamente în perioada de ve-
getaţie. Ele au o compoziţie chimică diversifi cată în func-
ţie de culturi şi fazele de vegetaţie ale plantelor. Aplicate 
corect, aceste îngrăşăminte contribuie atât la creşterea şi 
dezvoltarea masei vegetale, a sistemului radicular, cât şi a 
celorlalte organe. Datorită structurii anatomice şi particu-
larităţilor de dezvoltare, planta de cartof preia foarte uşor 
şi valorifi că efi cient elementele nutritive administrate pe 
frunze, reacţionând la acest tip de fertilizare prin sporuri 
de producţie şi o calitate îmbunătăţită a tuberculilor. 
Plantele  consumă  macroelemente  (azot,  fosfor,  pota-
siu),  mezoelemente (calciu, magneziu, sulf), dar şi mi-
croelemente. În acelaşi timp, plantele îşi produc propriii 
regulatori de creştere (citochinine, gibereline, auxine, eti-
lenă etc.). În condiţii de stres producerea regulatorilor de 
creştere în plantă este redusă substanţial. Factorii externi, 
precum excesul de căldură, seceta, îngheţul şi fi totoxici-
tatea cauzează reduceri ale potenţialului plantei, ceea ce 
duce la o scădere semnifi cativă a recoltei. Unii fertilizanţi 
foliari conţin toată gama de regulatori de creştere necesari 
plantelor şi sunt un puternic stimulator al metabolismului 
plantelor. Pentru a compensa neajunsurile cauzate de fac-
torii de stres externi, în componenţa lor sunt incluşi mulţi 
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aminoacizi, majoritatea esenţiali. Aceştia sunt responsa-
bili de diviziunea celulară şi infl uenţează activ dezvoltarea 
sistemului radicular şi coacerea fructelor. Microelemente-
lor  care  se  conţin  în  diferite  cantităţi,  în  funcţie  de 
compoziţia fertilizantului, le revine un rol special:

- fi erul  este  parte  a  mai  multor  enzime.  Fără  fi er  
formarea  genelor  şi creşterea nucleului celulei nu ar fi  
posibilă;

- zincul are un rol important în metabolismul plantei, 
deoarece se găseşte în mai mult de 300 de enzime. Pentru 
plante zincul este foarte important în sintetizarea amino-
acidului triptofan – precursor al fi tohormonului auxină;                              

- cuprul infl uenţează metabolizarea hidrocarburilor şi 
a azotului prin enzime; 

- manganul ia parte la fotoliza apei în timpul fotosin-
tezei;

- molibdenul în plantă este componentul unor serii de 
enzime reductaze. Acesta este strâns legat de metaboliza-
rea azotului. Cele mai importante enzime care conţin mo-
libden sunt: nitroreductaza şi nitrogenaza;

- borul este unul dintre microelementele esenţiale. 
Lipsa borului dăunează schimbului de zaharuri.

Aplicarea foliară a fertilizanţilor nu înlocuieşte fer-
tilizarea la sol cu macroelemente  pentru  creşterea  şi  
dezvoltarea  culturii  de  cartof.  Este  important ca azo-
tul, fosforul şi potasiul, necesari nivelului de producţie 
scontat, să fi e prezenţi şi accesibili în zona radiculară. În 
tehnologiile moderne de cultivare a cartofului fertilizarea 
foliară este o secvenţă care necesită o atenţie deosebită. 
Prin fertilizare foliară se pot obţine sporuri de producţie de 
la 10 până la 20–30%. Aceste sporuri pot varia foarte mult, 
de la un an la altul, sau de la o zonă la alta, în funcţie de 
condiţiile de cultură, soi etc. (Borlan Z., Diaconu A.,1995; 
Ianoşi I. şi al., 2002; Мязин Н., 2009; Jasim A., 2013; 
С.В. Рафальский и др., 2015; Л.С. Федотова, А.В. Селива-
нов и др., 2015).

Efi cienţa fertilizării foliare este cu atât mai ridicată, 
cu cât condiţiile ecologice şi cele agrotehnice sunt mai fa-
vorabile pentru creşterea plantelor, deoarece preluarea şi 
folosirea substanţelor nutritive de către plante prin frunze 
este puternic infl uenţată de condiţiile de creştere, mai ales 
de cele climatice. Condiţiile de secetă puternică pot afecta 
sau chiar exclude efectele intervenţiilor prin fertilizarea 
foliară, în timp ce în regim irigat se obţin sporuri sigure, 

constante şi mai mari. Este evident că fertilizarea foliară 
la cartof este efi cientă doar  în condiţiile unui foliaj sănă-
tos şi intact, asigurat prin tratamentul la timp al bolilor şi 
dăunătorilor.

MATERIALE  ŞI METODE

Experienţele  au fost efectuate cu utilizarea a trei fer-
tilizanţi foliari (Azosol 36 Extra, Folirus activ, Terrafl ex F), 
administraţi la patru soiuri de cartof cu o diferită perioadă 
de vegetaţie şi tip de creştere. Cercetările au fost efectuate  
în zona centrală a ţării – staţiunea experimentală „Codru”, 
(Institutul Ştiinţifi co-Practic pentru Horticultură şi Teh-
nologii Alimentare),  pe sol cernoziomic  relativ greu, cu 
un conţinut de humus de 3,1%, relativ bogat in fosfor şi 
potasiu, şi în lunca fl uviului Nistru – s. Talmaza, raionul 
Ştefan-Vodă, pe soluri uşoare  cu un conţinut de humus 
de 2,3%, mai sărac în azot, fosfor şi potasiu. În calitate 
de premergător  pe ambele loturi a fost folosit grâul-de-
toamnă.  Experienţele au fost montate în 4 repetiţii, ran-
domizat. Plantarea cartofului a fost efectuată mecanizat, 
densitatea plantelor la hectar – 50 de mii. Tratamentele 
au fost aplicate în primele ore ale zilei. Primul tratament 
în faza de butonizare a plantelor, al doilea   – peste 12 zile, 
la începutul înfl oririi plantelor. Pe parcursul perioadei de 
vegetaţie au fost aplicate câte trei irigări prin aspersiune, 
norma  fi ind de 350–400 m3 la o irigare. Recoltarea s-a 
efectuat pe parcele aparte cu fracţionarea tuberculilor, de-
terminarea volumului şi calităţii producţiei.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

La aplicarea fertilizării foliare în tehnologia culturii 
cartofului trebuie să se ţină cont de complexitatea pro-
ceselor de creştere şi dezvoltare a tufei de cartof, care se 
suprapune cu iniţierea, formarea şi creşterea tuberculilor. 
Planta de cartof are nevoie de aprovizionare cu substanţe 
nutritive în toate fazele de dezvoltare, dar cea mai mare 
necesitate o are la începutul fazei de înfl orire, atunci când 
foliajul este bine dezvoltat şi se încheie rândurile. Aplica-
rea îngrăşămintelor  în  această  fază  favorizează  crearea  
raportului  optim  dintre mărimea tufei şi a tuberculilor. 
Pentru cartoful de consum fertilizarea foliară este deose-
bit de importantă, întrucât prin aceasta se poate prelungi 

durata de vegetaţie, mărind peri-
oada de acumulare a producţiei. 
Perioada activă fotosintetică a 
frunzei de cartof este de aproxi-
mativ 6 săptămâni. După aceasta 
frunzele îmbătrânesc, iar aportul 
lor la fotosinteză scade. În condi-
ţiile Republicii Moldova,  aplica-
rea a 2-3 tratamente foliare poa-
te prelungi perioada de vegetaţie 
a culturii, în funcţie de soi, cu 
5-10 zile, perioadă în care plan-
tele acumulează suplimentar cel 
puţin 2–4 t/ha. Efi cienţa îngrăşă-
mintelor foliare depinde mult şi 
de starea frunzelor (turgescenţă, 
integritate, sănătate, etc.). În pe-
rioada de înfl orire viteza de ab-
sorbţie a elementelor este maxi-
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mă, în acelaşi timp şi plantele au nevoie de cantităţi mai 
mari de elemente nutritive. În acest răstimp efectul fer-
tilizării foliare este maxim. Pentru facilitarea pătrunderii 
mai uşoare a microelementelor în plante se folosesc dife-
riţi adjuvanţi. Momentul aplicării trebuie ales în aşa fel, ca 
frunzele să fi e turgoriscente, fapt care facilitează pătrun-
derea mai uşoară în plantă a elementelor nutritive. Din 
aceste considerente se recomandă aplicarea tratamentelor 
după ploaie sau irigare, pe timp noros, dimineaţa sau sea-
ra, deoarece roua asigură o umiditate mai mare pe frunze, 
iar evaporarea apei din soluţie este mai lentă. Aplicarea 
fertilizanţilor nu se face în zilele cu umiditate redusă a 
aerului, în timpul prânzului, la temperaturi ridicate, când 
frunzele sunt ofi lite şi deshidratate (cu stomatele închise), 
sau în timpul  vânturilor mari.

Pentru reducerea costurilor la aplicarea fertilizanţilor 
foliari  este indicată combinarea  lor  cu  tratamentele  pen-
tru  combaterea  bolilor  şi  dăunătorilor. Trebuie de luat 
în calcul că la aplicarea comună a pesticidelor şi îngrăşă-
mintelor foliare, care conţin microelemente, ultimele nu 

Tabelul 1 
Infl uenţa fertilizanţilor foliari asupra creşterii înălţimii plantelor

Soiul

Azosol Extra 36, 10,0 l/

ha+Adob Mn 3,0 l/ha
Folirus activ, 5,0 l/ha Terrafl ex F, 4kg/ha

Numărul de tratamente
Numărul de tratamen-

te
Numărul de tratamente

0 1 2 0 1 2 0 1 2

Sol cernoziomic, relativ bogat în elemente nutritive

Riviera 45 51 50 45 50 51 45 48 51
Agata 47 54 55 47 55 54 47 51 54
Arnova 54 62 64 54 61 63 54 58 62
Romano 55 63 66 55 62 65 55 60 64

Sol nisipos, relativ sărac în elemente nutritive

Riviera 43 52 53 43 51 52 43 48 52
Agata 45 55 57 45 54 56 45 52 56
Arnova 52 63 66 52 61 64 52 60 64
Romano 53 61 67 54 63 68 53 60 65

Tabelul 2 
Infl uenţa fertilizantului Azosol Extra 36 + Adob asupra perioadei de vegetaţie, 

a numărului şi masei tuberculilor

Soiul

Perioada de vegetaţie, zile
Numărul de tuberculi/

pl., tot./st.
Masa medie a tub. st., 

Numărul de tratamente Numărul de tratamente Numărul de tratamente

0 1 2 0 1 2 0 1 2

Sol cernoziomic, relativ bogat în elemente nutritive

Riviera 57 61 63 9/8 10/9 10/10 91 102 104
Agata 61 66 67 13/11 14/13 14/13 85 97 101
Arnova 72 79 81 12/10 13/11 13/12 101 107 109
Romano 77 83 86 10/8 11/9 11/10 98 105 107

Sol nisipos, relativ sărac în elemente nutritive

Riviera 56 60 61 9/8 10/9 10/10 93 105 106
Agata 60 65 66 14/12 15/13 15/13 87 99 103
Arnova 72 78 81 12/10 13/12 13/12 102 106 110
Romano 76 83 87 10/8 12/11 12/11 97 103 109

sunt compatibile cu pesticidele pe bază de săruri bazice de 
cupru şi bariu. În urma  amestecului, microelementele din 
îngrăşămintele foliare se precipită sub formă de sulfuri, 
iar efi cienţa fertilizării scade mult. În cazul amestecului 
dintre îngrăşăminte şi pesticide, îngrăşămintele dizolvate 
lichide se vor adăuga în soluţia de pesticide, şi nu invers.

În Registrul de Stat al produselor de uz fi tosanitar 
şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republi-
ca Moldova, sunt înregistraţi mai mulţi fertilizanţi foli-
ari pentru aplicarea la culturile de cartof, o parte din ei 
sunt înregistraţi la culturile legumicole şi de câmp, iar în 
ţările vecine se aplică pe scară largă şi la cartof. Pe sol 
cernoziomic şi în regiunea de sud-est a ţării, pe solurile 
uşoare din lunca Nistrului s-a stabilit că la aplicarea fer-
tilizanţilor plantele au reacţionat pozitiv prin creşterea 
suplimentară a înălţimii şi foliajul mai bine dezvoltat, 
mai verde şi robust. 

Fertilizanţii Azosol Extra 36 şi Folirus activ, având o 
compoziţie chimică aproape similare, dar puţin diferită de 
fertilizantul Terrafl ex F, ultimul are concentraţia mai mică 
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de macroelemente, au asigurat efectul de creştere şi dez-
voltare doar la o singură aplicare pe solul cernoziomic, pe 
când fertilizantul Terrafl ex F a asigurat creşterea în conti-
nuare  a plantelor după două aplicări (tab. 2). 

Aplicarea primului tratament în faza de butonizare a 
plantelor, care coincide cu perioada de 3-4 săptămâni de 
la răsărirea plantelor, a avut un efect pozitiv asupra creş-
terii şi dezvoltării foliajului. Pe solul mai bogat în humus 
şi substanţe nutritive plantele au crescut mai înalte cu 
5–7 cm. Pe solurile mai nisipoase şi sărace reacţia plante-
lor a fost mai evidentă, manifestându-se printr-o creştere 
mai mare cu 1–2 cm faţă de solurile mai bogate şi o cu-

Tabelul 3 
Productivitatea cartofului (t/ha) în funcţie de aplicarea fertilizanţilor foliari

Soiul

Azosol Extra 36, 10,0 l/

ha+Adob Mn, 3,0 l/ha
Folirus activ, 5,0 l/ha Terrafl ex F, 4 kg/ha

Numărul de tratamente Numărul de tratamente Numărul de tratamente

0 1 2 0 1 2 0 1 2

Sol cernoziomic, relativ bogat în elemente nutritive

Riviera 38 44 45 38 43 44 38 42 43
Agata 39 45 47 39 44 45 39 43 44
Arnova 36 43 44 36 42 43 36 41 42
Romano 37 44 46 37 43 45 37 42 44

Sol nisipos, relativ sărac în elemente nutritive

Riviera 36 45 45 36 44 44 36 43 44
Agata 36 44 45 36 43 44 36 42 43
Arnova 35 42 45 35 42 44 35 41 43
Romano 36 43 48 36 42 46 36 41 45

Tabelul 4 
Infl uenţa fertilizantului Folirus activ asupra calităţii tuberculilor

Soiul
Tratat/ne 

tratat

Conţinutul de 

substanţă uscată, 

%

Conţinutul de 

amidon, %

Conţinutul de 

vitamina C, mg %

Calităţile 

gustative, bal.

Sol cernoziomic

Riviera 1
F.t. 17,7 15,9 18,7 4,5
1 trat. 18,1 16,2 19,2 4,8

Agata
F.t 18,6 16,2 19,4 4,4
1 tr. 19,0 16,7 20,1 4,7

Arnova
F.t. 20,5 16,9 21,8 4,1
1 tr. 21,0 17,3 22,3 4,4

Romano
F.t 21,8 18,0 21,8 4,6
1 tr. 22,0 18,4 22,5 4,9

Sol nisipos

Riviera
F.t 17,3 15,4 18,5 4,3
1 tr. 17,6 15,8 19,0 4,5

Agata
F.t. 18,1 15,9 19,3 4,1
1 tr. 18,7 16,3 19,7 4,3

Arnova
F.t. 20,0 16,4 21,3 4,0
1 tr. 20,6 16,8 21,7 4,2

Romano
F.t. 21,2 17,6 21,6 4,3
1tr. 21,7 18,2 22,1 4,6

loare mai pronunţată a frunzelor comparativ cu varianta 
fără tratament.

Altfel au reacţionat soiurile la introducerea îngrăşă-
mintelor foliare pe solul mai nisipos. Soiurile extratim-
puriu Riviera şi timpuriu Agata au reacţionat pozitiv la 
aplicarea unei stropituri cu fertilizanţii Azosol Extra 36 + 
Adob şi Folirus activ şi la aplicarea a două stropituri cu 
fertilizantul Terrafl ex F. Soiurile semitimpuriu Arnova şi 
mediu  Romano, cu o perioadă mai lungă de vegetaţie, au 
reacţionat pozitiv la 2 stropituri. Aplicarea fertilizanţilor 
prin acţiunea lor de stimulare a creşterii şi menţinerii 
tufei în stare verde prelungeşte perioada de vegetaţie a 
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plantelor cu 6-11 zile în funcţie de soi şi tipul de sol. Cu 
cât soiul este mai tardiv, cu atât activitatea frunzelor la 
aplicarea fertilizanţilor este mai lungă.

Aplicarea îngrăşămintelor foliare a avut un efect po-
zitiv asupra productivităţii cartofului, ce s-a manifestat  
parţial prin sporirea numărului de tuberculi, dar mai sem-
nifi cativ prin creşterea masei tuberculilor standard, mai 
mari de 30 mm în diametru (tab. 3).

În urma analizei acţiunii fertilizanţilor asupra pro-
ductivităţii plantelor s-a stabilit că la cultivarea cartofu-
lui timpuriu – soiurile Riviera şi Agata, pe un fundal de 
îngrăşăminte minerale N60P60K60 la aplicarea unui trata-
ment foliar, productivitatea a sporit cu 10–16%, în funcţie 
de fertilizant, pe sol cernoziomic, şi cu 14–25% pe soluri 
uşoare, mai sărace în elemente nutritive. 

Aplicarea a două tratamente nu are tendinţe clare de 
sporire a productivităţii. Soiurile  semitimpuriu Arnova şi 
mediu Romano au realizat pe solul cernoziomic un spor al 
recoltei de 14–19% şi, respectiv, de 17–20%, la aplicarea 
unui tratament. Soiurile mai tardive în comparaţie cu cele 
timpurii, cultivate pe soluri mai sărace, reacţionează pozi-
tiv la aplicarea a două tratamente. Productivitatea creşte 
suplimentar cu 3–5 t/ha, sau cu 8–10%.  

Îngrăşămintele foliare infl uenţează şi calitatea tuber-
culilor. La efectuarea unui tratament cu fertilizant foliar 
se observă o îmbunătăţire  a  calităţii  tuberculilor,  prin  
creşterea  conţinutului  de  substanţă  uscată, amidon, vi-
tamina C, dar şi a calităţilor gustative (tab. 4).

CONCLUZII

Aplicarea  fertilizanţilor  foliari  mobilizează  procesele  
de  creştere şi dezvoltare a plantelor şi formare a tubercu-
lilor, stimulează utilizarea mai efi cientă  a  substanţelor  
nutritive, duce  la  sporirea productivităţii  şi  calităţii pro-
ducţiei indiferent de tipul de sol. Pe solurile nisipoase, mai 
sărace în elemente nutritive, efi cienţa fertilizanţilor foliari 
este mai mare. Totodată, soiurile de precocitate medie pe 
aceste soluri reacţionează pozitiv la aplicarea a două tra-
tamente pe frunze.
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