
Recent a văzut lumina tipa-
rului monografi a  „Bazele ştiinţi-
fi ce de producere a cartofului în 
Republica Moldova” semnată de 
Petru Iliev, doctor în  agricultură,  
alcătuită din 2 părţi – partea ge-
nerală şi partea specială. Partea 
generală include date şi studii 
despre istoria culturii cartofului  
în Europa, apariţia şi dezvoltarea 
ei în Republica Moldova, exigen-
ţele acesteia faţă de factorii de 
mediu, precum şi studii referitor 
la cultivarea cartofului în condiţi-
ile de schimbare a climei – încăl-
zirea globală.

Partea specială include trei 
compartimente generale: cerce-
tări privind  testarea, evaluarea 
şi implementarea  soiurilor noi,  
producerea  cartofului  de con-
sum,  tehnologiile  de  producere  
a cartofului de sămânţă.

Situaţia critică care s-a creat 
la sfârşitul anilor ’80 – începutul 
anilor ’90 în ce priveşte produce-
rea şi aprovizionarea populaţiei 
cu cartof, cauzată de  lipsa de 
soiuri, a materialului de plantat 
calitativ, a tehnologiilor avansate 
de cultivare, dependenţa totală 
de importul cartofului de consum 
şi de sămânţă, a impus căutarea 
unor soluţii majore. 

Analiza reală a situaţiei, prin 
abordarea ştiinţifi că a problemei, 
elaborarea unui studiu amplu 
privind programele şi metodele 
specifi ce de cercetări ştiinţifi ce  
şi implementarea acestora în 
producţie, a permis identifi carea  
punctelor slabe întru soluţionarea 
difi cultăţilor existente.

Apreciind rolul primordial al 
resurselor genetice care oferă noi 
posibilităţi pentru îmbunătăţirea 
sortimentului, a fost evidenţiat 
şi demonstrat rolul şi importanţa 
soiului în sporirea potenţialului 
de producţie şi a calităţii tubercu-
lilor, în funcţie de zona de culti-
vare şi factorii pedoclimatici.

Studierea, elaborarea, verifi ca-

rea şi perfecţionarea elementelor 
tehnologice noi, cum ar fi  lucra-
rea solului, amplasarea culturii în 
asolament, aplicarea raţională a 
îngrăşămintelor, fertilizanţilor fo-
liari, determinarea normelor, ter-
menelor şi adâncimii de plantare 
în funcţie de zona de cultivare şi 
calitatea materialului de plantat, 
a asigurat creşterea semnifi cativă 
a  capacităţii de producţie a car-
tofului în ţară.

Un loc deosebit de important 
în producerea cartofului îi revine 
materialului de plantat calitativ, 
metodelor şi sistemelor de pro-
ducere a cartofului de sămânţă 
şi de multiplicare a tuberculilor 
în diferite condiţii, selectarea, 
diagnosticarea şi multiplicarea 
materialului de plantat. 

 Prin metode noi de cerce-
tare şi elaborarea schemelor 
inovative de selectare, verifi ca-
re şi  producere a cartofului de 
sămânţă în  baza culturilor de 
meristeme, inclusiv prin metoda 
culturii a doua, implementarea 
inovaţiilor  ştiinţifi ce a condus la 
soluţionarea problemei ştiinţifi co-
aplicative de importanţă majoră 
– aprovizionarea ţării cu cartof de 
consum autohton şi, parţial, cu 
cartof de sămânţă, iar în unii ani 
a fost posibil chiar şi  exportul 
cartofului de consum în cantităţi 
semnifi cative.

Teza de doctor habilitat în  
fi totehnie (în baza lucrărilor 
publicate) a fost elaborată în ca-
drul laboratorului „Ameliorare 
şi Tehnologii în Legumicultură” 
al Institutului Ştiinţifi co-Prac-
tic de Horticultură şi Tehnologii 
Alimentare, conducător ştiinţifi c 
Constantin Dadu, doctor habilitat 
în agricultură.

Lucrarea  poate  fi   de un real 
folos  în cadrul cursurilor  speci-
ale  de pregătire şi instruire a ca-
drelor agricole, studenţilor insti-
tuţiilor de învăţământ, în progra-
mele de ameliorare  a plantelor 
agricole şi modernizarea tehnolo-
giilor de producere din alte insti-
tuţii din ţară şi de peste hotare, 
pentru producătorii şi specialiştii 
din agricultură, doctoranzi etc. 

Victor BUCARCIUC, 
doctor habilitat 

în agricultură, 
conferenţiar universitar
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BAZELE ŞTIINŢIFICE 
DE PRODUCERE A CARTOFULUI 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA


