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Е., 2004; Бугаева И., 2005; Семенченко Е., Семибрат-
ская Т., 2015; Дронова Т., 2018).

În condițiile Republicii Moldova, cultura a doua poate fi  
efectuată atât cu tuberculi proaspăt recoltați din prima cul-
tură, cât şi cu tuberculi din roada anului precedent (Трес-
кин Н., 1972; Глянько Г., 1974; Немчин Ф., Глянько Г., 
1975; Iliev P., Ilieva I., 2002, 2005, 2017, 2018; Iliev P., 
2016). În primul caz obiectivul principal este multiplicarea 
rapidă a cartofului de sămânță, în special a materialului 
inițial. La folosirea metodei date dispare necesitatea păstră-
rii îndelungate a materialului de plantat din anul precedent. 
O problemă majoră de organizare și efectuare a culturii a 
doua cu tuberculi proaspăt recoltați o prezintă starea de re-
paus vegetativ al tuberculilor, care poate dura 25-80 de zile 
în funcție de soi, temperatura din perioada de vegetație și 
condițiile de păstrare, încolțirea și răsărirea mai tardivă și 
neuniformă a acestora (Wiersema S., 1985; Struik P., Wier-
sema S., 1999; Alexopoulos A. et al., 2008; Aksenova N. et 
al., 2013). Deci pentru a fi  plantați, acești tuberculi trebuie 
scoși din starea de repaus. Multiplele cercetări științifi ce au 
stabilit că scoaterea tuberculilor din repaus poate fi  efectu-
ată prin aplicarea metodelor mecanice, biologice, chimice, 
păstrarea în condiții oscilante de temperatură (rece–cald), 
înțepături, tăieri, preîncolțire, tratarea cu substanțe chimi-
ce (Iliev P., Ilieva I., 2002, 2005; Овэс Е., 2004; Вожего-
ва Р., Балашова Г., 2014; Семенченко Е., Семибрат-
ская Т., 2015; Iliev P., 2016; Ilieva I., 2018). 

Pentru întreruperea efi cientă a repausului vegetativ 
pot fi  folosite mai multe produse. Din gama largă de re-
gulatori de creștere, pentru efectuarea cercetărilor au fost 
selectate următoarele produse: tioureea, acidul giberelic, 
tiocianatul de potasiu, acidul succinic, iar pentru preveni-
rea putregaiurilor și protecția de vătămători  –  produsele 
de uz fi tosanitar omologate (fungicide, insecticide).

MATERIALE ȘI METODE

Cercetările au fost efectuate în anii  2013–2017 la 
trei soiuri de cartof din grupa de maturitate extratimpurie 
(Minerva, Riviera) și timpurie (Agata), fi ind determinată  
și acțiunea diferitor substanțe fi ziologic active: tioureea, 
acidul giberelic, tiocianatul de potasiu, acidul succinic, iar 
pentru prevenirea putregaiurilor și protecția de vătămători 
au fost selectate   fungicide și insecticide omologate în 
țară. În calitate de martor au servit regulatorii de creștere 
tioureea și acidul giberelic, pe larg folosiți  în practica mon-
dială. Experiența a inclus șapte variante în patru repetiții 
cu soluții din mai multe componente și concentrații de re-
gulatori de creștere, prezentați în tabelele 1, 2, 3. Numărul 
de tuberculi în fi ecare repetiție a constituit 200.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

La „trezirea” și încolțirea tuberculilor proaspăt recoltați 
un rol important are concentrația soluției, durata de expu-
nere, starea fi ziologică a tuberculilor, dar și particularitățile 
biologice ale soiului (Iliev P., Ilieva I., 2002; Hassani F. et 
al., 2014; Mani F. et al., 2014).
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ABSTRACT. Seed potato production in a second crop 
is one of the method to reduce the pressure of viruses 
and ecological degeneration, and keep longer the seed in 
good physiological condition and free of virus diseases. 
Dormancy period of the new harvest tubers is one of ma-
jor impediment. Not all the variety are good for second 
crop. Experiment was done with 3 varieties:  Minerva, 
Riviera- extra early and Agata – from early group of ma-
turity and 4 large known chemicals. For rapid and quali-
tative dormancy breaking the best solution is to use the 
combination of gibberellic acid, thiourea, succinic acid, 
potassium thiocyanate. Effi  ciency of dormancy broken 
depends of biological particularities of variety and con-
centration of chemicals in solution. For reduce the num-
ber of routed tubers ast er the cutting, and the attack of 
the pest in the soil and ast er emergence of the plants in 
solution was introduced 4 kg of  TMTD fungicide and 11l 
of Prestige 290 FS.

KEYWORDS: second crop, variety, chemicals, seed cutting, 
solution, dormancy breaking, pests.

INTRODUCERE

Insufi ciența materialului de plantat calitativ certifi cat 
este un impediment care nu permite producătorilor din 
țara noastră, dar și celor din alte țări în curs de dezvoltare 
extinderea producerii de cartof (Struik P., Wiersema, S., 
1999; Iliev P., 2016; Ilieva I., Gumaniuc A., Iliev P., 2017; 
Вожегова Р., Балашова Г., 2013, 2014). Cercetările efec-
tuate demonstrează că producerea cartofului prin utiliza-
rea culturii a doua are o importanță colosală atât în aprovi-
zionarea populației cu cartof de consum timpuriu și pentru 
consumul de toamnă-iarnă, cât și în special asigurarea 
gospodăriilor de fermieri din sudul Ucrainei cu material de 
plantat autohton. Cultura de vară în Republica Moldova, 
dar și în zonele de sud ale Ucrainei, Rusiei, Caucazului 
de Nord, Kazahstanului în condiții de irigare creează pre-
mise și viziuni noi asupra sistemului de producere a ma-
terialului de plantat și, ca urmare, producerea materialului 
de plantat de înaltă calitate în zonele respective (Овэс 
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Rezultatele obținute demonstrează că acțiunea tiou-
reei asupra întreruperii repausului vegetativ al tubercu-
lilor proaspăt recoltați depinde de concentrația soluției, 
durata tratării și de reacția soiului. Odată cu creșterea 
concentrației soluției sau a duratei de tratare, se majorează  
și numărul tuberculilor „treziți”. Aceasta se observă deja la 
a 7-a zi după tratament. Reacția soiurilor însă este diferită. 
Cel mai bine reacționează la acțiunea tioureei soiul Mi-
nerva, urmat de Riviera, pe când soiul Agata are o reacție 
mai lentă. La a 12-a zi după tratament tuberculii soiului 
Agata se trezesc în proporție de 45–63% la expunerea de 
120 min. și la o concentrație de 2%, pe când tuberculi so-
iurilor Riviera și Minerva, înmuiați în concentrația de 1,5% 
la aceeași expunere de 120 min., se trezesc în proporție de 
59–79% și, respectiv, 65–88%, iar la concentrația de 2% și 
expunere/durata de tratare de 120 min., trezirea constituie 
94 și, respectiv, 99%, față de 63% la soiul Agata (tab.1).

După 15 zile de la tratament, soiul Agata încolțește 
sufi cient (95%) numai la concentrația și durata maximă 
de tratare. Soiurile Riviera și Minerva reacționează bine 
la concentrația de 1,5% și durata de tratare de 120 min. 
și, respectiv,  la concentrația de 2%  și durata de tratare 
90–120 min.

O altă substanță pe larg folosită pentru întreruperea 
repausului vegetativ, mai ales a tuberculilor fi ziologic ti-
neri, a minituberculilor crescuți în spații protejate și a ma-
terialului de plantat în general este acidul giberelic (GA3). 
Fiind mai puțin toxic pentru mediul înconjurător, este pe 
larg utilizat  în multe țări pentru întreruperea repausului 
vegetativ (Alexopoulos A. et al., 2008; Aksenova N. et al., 
2013; Hassani F. et al., 2014). În mai multe lucrări științifi ce 
se menționează că concentrația acidului giberelic utilizat 
pentru scoaterea tuberculilor din repausul vegetativ va-
riază între 0,0001 și 0,0005%, iar efi ciența procesului în 
mare măsură depinde de soi și expunerea la tratare (Ale-
xopoulos A. et al., 2008; Aksenova N. et al., 2013; Has-
sani F. et al., 2014; Asalfew G. et al. 2016). 

În rezultatele obținute de noi aplicarea concentrației de 
0,0001% nu a avut un efect pozitiv asupra scoaterii din 
repaus a tuberculilor la soiul Agata. La înmuierea tuber-
culilor în soluție timp de 10 min., procentul de tuberculi 
încolțiți după 15 zile a constituit numai 45%, pe când la 
soiul Riviera, în același interval, au încolțit 75%, iar la soiul 
Minerva – 85%. Mărirea duratei expunerii la tratare până 
la 30 min. a sporit procentul de tuberculi încolțiți până la 
63% la soiul Agata și, respectiv, 86 și 90% la soiurile Rivi-
era și Minerva. 

La creșterea concentrației soluției până la 0,0003% 
numărul de tuberculi „treziți” la soiul Agata a crescut, în 
funcție  de expunere, după 2 săptămâni de la 59 până la 
71%, la soiul Riviera –  de la 86 la 93%, iar la soiul Minerva  
–  de la 96 până la 100%. 

Menționăm că soiurile Riviera și Minerva au avut și un 
start de încolțire mai rapid decât  soiul Agata. Creșterea 
ulterioară a concentrației până la 0,0005% asigură o 
încolțire a soiului Agata, în funcție de expunere, până la 
84–95%, a soiului Riviera – până la 93–98%, iar a soiului 
Minerva – până  98–100%. Totodată, trebuie menționat 

Tabelul 1 
Infl uenţa concentraţiei de tiouree și a du-

ratei de tratament asupra întreruperii 
repausului vegetativ și încolţirii 
tuberculilor proaspăt recoltaţi 

(anii 2013–2015)

Soiul

C
on

ce
nt

ra
ția

, %

Ex
po

zi
ția

, m
in

. Tuberculi 
încolțiți, %

7 
zi

le

12
 z

ile

15
 z

ile

Agata

apă, mar-
tor 120 0 0 0

1,0
60 0 12 45
90 0 21 51
120 2 32 63

1,5
60 0 19 59
90 0 27 64
120 4 36 68

2,0
60 3 45 84
90 5 54 88
120 7 63 95

Riviera

apă, mar-
tor 120 0 0 0

1,0
60 8 27 75
90 10 35 78
120 12 43 83

1,5
60 11 59 86
90 17 71 90
120 23 79 93

2,0
60 16 85 93
90 25 91 95
120 31 94 98

Minerva

apă, mar-
tor 120 0 0 0

1,0
60 9 32 84
90 12 39 90
120 14 48 93

1,5
60 13 65 96
90 19 83 98
120 26 88 100

2,0
60 21 94 98
90 28 97 100
120 34 99 100
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Tabelul 2 
 Infl uenţa acidului giberelic asupra 
întreruperii repausului vegetativ 

al tuberculilor 
(anii 2013–2015)

Soiul

C
on

ce
nt

ra
ția

, %

Ex
po

zi
ția

, m
in

. Tuberculi 
încolțiți, %

7 
zi

le

12
 z

ile

15
 z

ile

Agata

apă, martor 30 0 0 0

0,0001

10 0 12 45

20 9 21 51

30 15 32 63

0,0003

10 17 19 59

20 20 27 64

30 24 36 71

0,0005

10 31 45 84

20 40 54 88

30 47 63 95

Riviera

apă, martor 30 0 0 0

0,0001

10 8 27 75

20 17 35 78

30 25 43 83

0,0003

10 31 59 86

20 37 71 90

30 53 79 93

0,0005

10 45 85 93

20 51 91 95

30 64 94 98

Minerva

apă, martor 30 0 0 0

0,0001

10 19 32 84

20 22 39 90

30 25 48 93

0,0003

10 34 65 96

20 49 83 98

30 56 88 100

0,0005

10 51 94 98

20 58 97 100

30 64 99 100

că concentrația de 0,0005% la expunerea maximă, poa-
te deteriora ușor colții soiurilor Minerva și Riviera. Din 
aceste considerente, la aceste soiuri nu trebuie aplicată o 
concentrație mai mare de 0,0003% (tab. 2).

Pentru sporirea efi cienței regulatorilor de creștere în 
procesul de întrerupere a repausului vegetativ și reduce-
rea duratei de tratament, unii cercetători recurg la utiliza-
rea soluțiilor din mai multe componente.

Reieșind din analiza datelor bibliografi ce și a rezul-
tatelor proprii obținute în procesul de cercetare (Iliev P., 
Ilieva I., 2002, 2005), s-a constatat că la tratarea tuber-
culilor cu un amestec de acid giberelic în combinație cu 
alți regulatori de creștere se micșorează durata expune-
rii la tratament, tuberculii ies din repausul vegetativ mai 
ușor și uniform, procentul de tuberculi încolțiți este mai 
mare, durata perioadei plantare–răsărire este mai scurtă 
în comparație cu tratarea tuberculilor numai cu unul dintre 
componenții soluției (tab. 3). De exemplu, dacă la „trezirea” 
tuberculilor doar cu tiouree este necesară o concentrație 
de 1,5% și o expunere de 2 ore, sau la tratarea cu acid 
giberelic de 0,0003% la o expunere de 30 min., iar efectul 
maxim poate fi  atins numai după 15 zile, la combinarea 
acestor două produse: varianta 3 (tab. 3), concentrația tio-
ureei 2% + acidul giberelic 0,0001%, procesul de încolțire 
se accelerează și deja la a 7-a zi procentul de tuberculi 
încolțiți este de 7 ori mai mare față de primul martor și du-
blu față de martorul al doilea, varianta a doua. La mărirea 
concentrației acidului giberelic până la 0,0005%, varianta 
5, sporește și mai mult numărul de tuberculi încolțiți (până 
la 98%) într-o perioadă de timp mult mai scurtă – 10 minu-
te. La includerea în componența soluției a acidului succi-
nic de 0,002% și a tiocianatului de potasiu în concentrație 
de 1%, variantele 6-9 (tab. 3.), conduce la accelerarea 
ulterioară atât a procesului de „trezire”, cât și a creșterii 
procentului de tuberculi încolțiți, iar după 15 zile practic 
sunt încolțiți 99–100%. Datorită tiocianatului de potasiu, 
care servește drept catalizator al interacțiunii regulatorilor 
de creștere, precum și a acidului succinic, se reduce ex-
punerea la tratament până la 1-3 minute. În experiențele 
practice de implementare a fost sufi cientă înmuierea tu-
berculilor în soluție sau chiar stropirea lor. Rezultatele 
obținute deschid posibilități de tratare a tuberculilor conco-
mitent cu plantarea. Mărirea concentrației de tiouree până 
la 2%, varianta 7, și a acidului giberelic până la 0,0005%, 
varianta 9, nu s-a soldat cu rezultate suplimentare, însă ar 
putea avea un efect pozitiv la tratarea altor soiuri noi de 
cartof sau la tratarea plantelor în perioada de vegetație 
din prima cultură înainte de recoltare, metodă care uneori 
este utilizată de unii cercetătorii, însă nu este încă sufi ci-
ent descrisă în literatura de specialitate.

În literatura de specialitate este prezentată și analizată 
sufi cientă informație despre acțiunea separată sau comu-
nă a doi, trei sau a mai mulți regulatori de creștere asupra 
întreruperii repausului vegetativ, metodelor și condițiilor 
de aplicare. În același timp, date despre aplicarea fungi-
cidelor și a insecticidelor, rolul și efectul lor în soluțiile de 
întrerupere a repausului vegetativ sunt foarte puține. Re-
zultatele despre rolul și importanța prezenței fungicidului 

nr. 5-6 [83-84] 2019  „Pomicultura, Viticultura şi Vinifi caţia”  41



p
om

ic
u

lt
u

ră



Tabelul 3 
 Acţiunea complexă a regulatorilor de creștere asupra întreruperii repausului vegetativ, 

soiul Agata (anii 2013–2015)

Nr.
d/o Varianta Expoziția, 

min.
Tuberculi încolțiți, %

7 12 15
1. Tiouree 2%, martor 120 7 63 95
2 Acid giberelic 0,0003%, martor 30 24 36 71
3. Tiouree 2% + acid giberelic 0,0001% 30 47 68 82
4. Tiouree 2% + acid giberelic 0,0003% 10 53 73 89
5. Tiouree 2% + acid giberelic 0,0005% 10 54 75 98

6. Tiouree 1% + acid giberelic 0,0003% + tiocianat 
de potasiu1% + 0,002% acid succinic 1-3 65 87 99

7. Tiouree 2% + acid giberelic 0,0003% + tiocianat 
de potassiu 1% + 0,002% acid succinic 1-3 69 90 100

8.
Tiouree 1% + acid giberelic 0,0003% + tiocia-
nat de potassiu 1% + 0,002% acid succinic +  
TMTD 4 L + Prestige 1L

1-3 68 89 100

9.
Tiouree 1% + acid giberelic 0,0005% + tiocianat 
de potassiu 1% + 0,002% acid succinic + TMTD 
4 L + Prestige 1 L

1-3 69 90 100

în soluție sunt prezentate în tabelul 4. 
În procesul de cercetare și implementare a rezultatelor 

științifi ce referitor la scoaterea tuberculilor din starea de 
repaus vegetativ, din cauza rănilor efectuate pentru pă-
trunderea mai ușoară a regulatorilor de creștere, persistă 
riscul putrezirii unei cantități de tuberculi. Pentru evita-
rea sau reducerea la maximum a putrezirii tuberculilor și 
protecția lor de unele boli din sol, în soluție se adaugă 
un fungicid (TMTD – 4 kg, Ditan M 45 – 2–4 kg, Oxiclo-
rură de cupru – 4–5 kg etc.). Fungicidul servește drept 
catalizator de cicatrizare mai rapidă a rănilor provocate 
prin secționare. Datele prezentate în tabelul 4  ne demon-
strează că tratarea tuberculilor, în soluție cu prezența fun-
gicidului, tăiați sau înțepați, reduce numărul de tuberculi 
putreziți în sol: la fracția mică – de la 11 la 2,5% (de 4,4 
ori), la fracția medie cu tuberculi tăiați din partea conectării 
cu stolonul – de la 8 la 1,3%  (de 6,15 ori), iar la fracția de 
30–50 mm obținută din secționarea tuberculilor de peste 
100 g – de la 13 la 1,9%, sau de 6,8 ori.

În același timp, s-a constatat că prezența fungicidu-
lui în soluție evită fermentarea și prelungește termenul de 
acțiune a ei.

În momentul răsăririi, plantele tinere de cartof sunt su-
puse unui atac foarte agresiv din partea gândacului-de-
Colorado, prin migrarea lui din câmpurile cu tufa îmbătrâ-
nită de cartof din prima cultură. În unele țări, în scopuri de 
acumulare și nimicire a dăunătorului, se plantează fâșii-
capcană, care apoi, după acumularea masivă a gândaci-
lor, sunt tratate cu un insecticid cu o concentrație majorată 
a soluției. Pentru a proteja cultura de acest și alți dăunători 
din sol dar și de afi de la prima etapă de creștere și dez-
voltare, după răsărirea plantelor, noi am studiat efectul in-
troducerii unui insecticid în soluția de tratare a tuberculilor 

concomitent cu regulatorii de creștere. Cercetările au fost 
efectuate cu produsul Prestige 290 FS în cantitate de un 
litru/100 l apă, pentru tratarea unei tone de tuberculi. Re-
zultatele obținute demonstrează o efi ciență sporită a aces-
tui „knowhow” (tab. 5). Aplicarea insecticidului în soluție a 
redus numărul de tuberculi atacați de dăunătorii din sol de 
la 17,2 la 1,3%, sau de 13 ori, practic a protejat cultura de 
invazia gândacilor-de-Colorado, reducând numărul lor de 
la 100 la 0,5%, dar și de vectorii de viruși – afi de, cicade, 
de la 12,1 la 1,4%, sau de 8,6 ori. Așadar, dacă nu se iau 
măsuri de protecție, cultura poate fi  compromisă chiar în 
momentul răsăririi. Protecția plantelor în câmp după răsă-
rirea lor este efi cientă în comparație cu martorul fără tra-
tament, dar cedează considerabil variantei cu adăugarea 
insecticidului în soluția pentru tratarea tuberculilor.

Aplicarea insecticidului în soluție la tratarea tuberculi-
lor este mai efi cientă, prin simplitatea efectuării, mai puțin 
costisitoare și evită tasarea suplimentară a solului.

Pregătirea soluției și tratarea tuberculilor 

Unii regulatori de creștere se dizolvă ușor în apă, alții 
mai greu, iar unii numai în alcool sau necesită alte condiții 
mai speciale. În urma cercetărilor și experienței acumulate 
pe parcursul anilor de cercetare s-a stabilit ordinea de pre-
gătire a soluției (100 l), care este următoarea: într-un vas 
din masă plastică sau o cadă de baie se pun  90 l de apă. 
Primul regulator de creștere care se dizolvă în apă este 
tioureea. Dat fi ind faptul că tioureea se dizolvă greu în apă 
rece, se iau adăugător 5–7 litri de apă caldă la 30–40 oC, 
în ea se adaugă 1–2 kg de tiouree și se amestecă până 
la dizolvarea deplină, apoi se toarnă în cada mare. După 
tiouree, în soluție se adaugă acid giberelic în cantitate de 
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Tabelul 4
Efectul tratării tuberculilor cu fungicid înainte de plantare, soiul Agata 

(anii 2013–2015)

Varianta

Tuberculi putreziți în sol, după răsărirea plantelor, %
fracția de 20–

25 mm, tuberculi 
înțepați la vârf

fracția de 30–
50 mm, tuberculi 

tăiați la stolon

fracția de 30–50 mm, 
obținută din tuberculi 

tăiați în 2-3 bucăți

Soluție de regulatori de creștere fără 
fungicid (martor) 11,2 8.3 13,7

Soluție de regulatori de creștere + 
fungicid (TMTD – 4 kg) 2,5 1,3 1,9

DL 05 1,7 2,3 2,1

Tabelul 5 
Efi cienţa insecticidelor în protecţia cartofului de dăunători, soiul Agata 

(anii 2013–2015)

Varianta

Plante atacate de dăunători din sol, 
gândacul-de-Colorado, afi de, %

dăunători din sol, 
tuberculi la recol-

tare, %

gândacul-de-Co-
lorado, plante la 

răsărire, %
afi de, cicade, 

%

Soluție de regulatori de creștere fără insecticide, 
martor 17,2 100%, ( 8-10 

adulți plantă) 12,1

Soluție de regulatori de creștere cu adaos 
de insecticid, imidalcloprid (Prestige 290 FS) 

1l/t tuberculi
1,3 0,5 1,4

Soluție de regulatori de creștere cu protecția 
culturii în câmp (Konfi dor extra, 300 ml/ha) 2,8 7-8 4,5

DL05 1,8 2,3 2,5

100–500 mg. Giberelinele, pentru o dizolvare mai com-
pletă și rapidă, se dizolvă în alcool de 96o, aproximativ 
în 20–50 ml, apoi se amestecă bine într-un litru de apă și 
se adaugă în soluția din cada mare. În cantitatea de apă 
rămasă (2–3 l) până la 100 l se dizolvă acidul succinic (20 
g) și tiocianatul de potasiu (1 kg). 

Pregătirea tuberculilor proaspăt recoltați 
pentru plantare

Tuberculii proaspăt recoltați și destinați plantării mai 
întâi se spală. Această procedură se face cu apă curată 

în vase speciale și are ca scop debarasarea tuberculilor 
de rămășițele de sol de pe suprafața lor. În caz contrar, 
solul va polua și va îngroșa soluția, va slăbi concentrația 
inițială, va complica și împiedica pătrunderea regulato-
rilor de creștere în tuberculi. După spălare, tuberculii se 
scurg de apă, se calibrează după diametru în 2-4 fracții. 
La plantarea cu tuberculi fracționați se asigură calitatea şi 
uniformitatea mai bună a plantării și răsăririi. În scopul pă-
trunderii mai rapide a regulatorilor de creștere în tuberculi 
se aplică secționarea sau tăierea lor (fi g. 1). Fracțiile mai 
mari de 80–100 g se secționează în 2-3 bucăți în așa mod 
ca fi ecare bucată să conțină cel puțin 2-3 ochi.

Figura 1. Secţionarea tuberculilor în funcţie de dimensiunile acestora

Tuberculul 1
20–30 g Tuberculul 2

30–70 g Tuberculul 3
80–120 g Tuberculul 4

130–160 g
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Tuberculul 1 – nu se taie, doar se înțeapă la vârf; tu-
berculul 2 – se taie în două sau tuberculii de circa 30 g se 
taie sub formă de disc din partea stolonului; tuberculul 3 
– se taie în trei; tuberculul 4 – se taie în 4 bucăți.

Tuberculii fracțiilor mai mici (35–80 g) se taie la baza 
tuberculului – locul unde tuberculul se leagă cu stolonul 
de planta-mamă, sau în două părți, iar tuberculii mici se 
înțeapă la vârful lor, acolo unde sunt plasați cei mai mulți 
colți. După fi ecare tăiere sau înțepătură cuțitul se dezin-
fectează într-o soluție de formol sau alcool. Tuberculii tăiați 
sau vătămați prin înțepătură sunt supuși tratării prin înmu-
ierea în soluția de regulatori de creștere proaspăt pregă-
tită. Durata expunerii la tratament depinde de compoziția 
soluției. La utilizarea soluției compusă din 4 regulatori de 
creștere, tratarea tuberculilor poate fi  efectuată direct pe 
mașina de plantat, prin montarea unui rezervor și a du-
zelor de distribuție a soluției în momentul plantării pentru 
fi ecare rând/brăzdar în parte, sau prin stropirea uniformă 
a lor cu stropitoarea de spate înainte de plantare. Pregătiți 
astfel, tuberculii pot fi  plantați imediat sau puși la încolțire 
în spații speciale bine aerisite, cu umiditatea aerului ridica-
tă (90–95%) și protejați de razele solare directe. În cazul 
când plantarea tuberculilor după tratarea cu regulatorii de 
creștere, din diferite motive (condiții meteorologice), este 
amânată cu câteva zile de la termenele optime, diferențele 
de producție sunt mai mici, față de tratarea tuberculilor 
recoltați mai tardiv, dat fi ind faptul că tuberculii tratați la 
timp au fost „treziți” și încep a încolți.
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