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Introducere  

  

Cartoful dulce, Ipomoea batatas, cunoscut și sub 

denumirea de batat, este o plantă legumicolă și ornamentală, 

cultivată în special pentru producerea de tuberculi, dar și în 

scop decorativ. Specia face parte din familia Convolvulaceae, 

alături de plante floricole precum zorelele (Ipomoea purpurea 

și alte specii de Ipomoea) și este înrudită cu buruieni perene, 

precum volbura sau rochița-rândunicii (Convolvulus arvensis).  

În acest ghid sunt prezentate cele mai importante 

probleme fitosanitare întâlnite la cartoful dulce. Astfel, sunt 

prezentați principalii agenți dăunători (boli, dăunători și 

buruieni) detectați în România la această cultură, însă sunt 

menționate și alte probleme fitosanitare semnalate în țările mari 

cultivatoare de cartof dulce.  

Prezentul ghid oferă potențialilor cultivatori de cartof 

dulce, dar și celor interesaţi, posibilitatea de a recunoaşte rapid 

cele mai importante organisme dăunătoare speciei Ipomoea 

batatas și propune diferite modalitățide prevenire și protecție 

fitosanitără. Ghidul furnizează informaţii utile, de natură 

practică, însoţite de imagini sugestive pentru recunoașterea 

simptomelor atacului produs de organismele dăunătoare la 

cartoful dulce (Ipomoea batatas).  

Ghidul de față propune o serie de măsuri de 

management integrat al bolilor, dăunătorilor şi buruienilor ce 

pot afecta cultura de cartof dulce. Controlul integrat presupune 

aplicarea unor metode preventive, biologice, agrofitotehnice, 

mecanice, fizice şi chimice pentru limitarea atacului 

organismelor dăunătoare în cultură. Aceste metode sunt 

nepoluante și reduc necesarul de produse fitosanitare.  
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Aplicarea produselor de protecţie a plantelor la cultura 

de cartof dulce prezintă în momentul de față o serie de riscuri 

datorate lipsei unor produse omologate în România pentru 

această cultură. Totodată, aceste produse chimice au un impact 

puternic asupra agroecosistemelor având o serie de avantaje (în 

ceea ce privește reducerea sau eradicarea unor agenți biologici 

dăunători) dar şi dezavantaje legate mai ales de toxicitatea 

produselor utilizate. Un aspect important ce trebuie avut în 

considerare la aplicarea repetată a acestor produse este riscul 

apariţiei fenomenului de rezistenţă a organismelor dăunătoare 

la anumite substanțe active din produsele fitosanitare utilizate 

pentru protecţia plantelor. De asemenea, utilizarea unor 

produse de protecţie a plantelor necertificate pentru cultura 

cartofului dulce sau aplicarea unor doze mai mari decât cele 

indicate în prospect duc la apariţia unor fenomene de 

fitotoxicitate care se manifestă prin îngălbeniri, arsuri pe frunze 

și/sau stagnări în creştere. Este de preferat alegerea unor 

produse de protecţie a plantelor selective pentru fauna utilă şi 

aplicarea acestora în concentraţiile și dozele corespunzătoare.  

Recomandările fitosanitare, în ceea ce privește 

produsele de protecția plantelor, sunt strict orientative și se 

bazează pe experiența cultivatorilor de cartof dulce de la 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe 

Nisipuri, Dăbuleni, sau a datelor din literatura de specialitate 

colectate din țările cu tradiție în cultivarea cartofului dulce.  
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IMPORTANȚA ȘI UTILIZĂRILE  CARTOFULUI 

DULCE  

  

Dintre culturile destinate pentru consum, la nivel 

mondial, cartof dulce este clasat între cele mai importante 

plante alimentare din punct de vedere al productivității (Liu, 

2017). Interesul pentru această cultură a fost atras de anumite 

însușiri ale plantei,cum ar fi rezistența la unele condiții extreme 

de mediu, precum seceta și ploi cu vânt puternic, la care numai 

un număr restrâns de culturi pot să reziste. Planta are o 

capacitate ridicată de acoperire a solului, conduce la costuri 

reduse în ceea ce privește erbicidarea sau lucrările solului, după 

înființarea culturii. Necesarul de fungicide și insecticide este de 

asemenea redus. Aportul de îngrășăminte cu azot poate fi 

scăzut iar pentru înființarea culturii nu sunt necesare 

amendamente, întrucât plantele de cartof dulce tolerează soluri 

cu pH variat.  

Cultura de cartof dulce este versatilă, iar prin varietatea 

bogată de cultivaruri poate mulțumi diferite cerințe din partea  

consumatorilor. De la cartoful dulce se utilizează preponderent 

tuberculii însă se pot consuma și vârfurile tinere de creștere. 

Tuberculii se pot folosi atât pentru consum cât și pentru hrana 

animalelor, sau industrial, ca sursă de amidon sau pentru 

obținerea de etanol, acid lactic, acetonă, butanol, ori pentru 

prepararea anumitor băuturi fermentate.  

Pentru obținerea de tuberculi destinați consumului sunt 

utilizate două mari categorii de cartof dulce: varietatea tip și 

cea pentru desert. Soiurile de cartofii dulci din varietatea tip au 

pulpa albă sau crem, cu un conținut bogat în amidon și proteină 

comparativ varietății pentru desert. Aceste considerente ale 

variețății tip prezintă importanță deosebită în mod special 

pentru industrie și furajare. Soiurile din varietatea pentru desert 
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prezintă în general pulpa portocalie, au un conținut bogat în β-

caroten și zaharuri simple. Există însă și cultivaruri 

intermediare acestor categorii. De asemenea, există și 

cultivaruri de cartofi dulci a căror tuberculi prezintă pulpa 

violet sau purpurie (roșu-închis), cu un conținut ridicat de 

antociani și antioxidanți. Este de menționat faptul că, pentru 

anumite cultivaruri, calitatea și gustul cartofului dulce pot fi 

îmbunătățite pe parcursul depozitării (păstrării). În ceea ce 

privește producerea de lăstari pentru consum, există mai puține 

genotipuri create special pentru acest scop.   

Drept aliment, cartoful dulce reprezintă o sursă bogată 

de energie, cu un conținut de carbohidrați de 25-30%, dintre 

care 98% sunt considerați în categoria celor ușor digerabili. 

Cartoful dulce asigură cca 113 cal/100 g, comparativ cartofilor 

care oferă 75 cal/100 g. În pofida acestei diferențe calorice, 

cartofii cresc mai mult nivelul zahărului în sânge comparativ 

cartofilor dulci (Clark și Moyer, 1988). Aceştia au un indice 

glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că senzaţia de foame va 

apărea mai târziu. Prin calitatea nutrițională deosebită dată de 

conținutul în nutrienți și fibre, din care 40% fibre solubile (care 

ajută la scăderea zaharului din sânge și a colesterolului), 

cartoful dulce este alimentul ideal pentru diabetici, copii şi 

femei gravide (Burri, 2011). Cartofii dulci sunt o sursă 

excelentă de carotenoizi, în special provitamina A 

(betacaroten). Soiurile cu pulpa portocalie au un conținut 

ridicat de betacaroten, cca 11500 µg/ 100 g produs, în 

comparaţie cu doar 6 µg la cartofi, şi chiar cu 40% mai mult 

decât în morcovii. Betacarotenul este convertit de către 

organism în vitamina A, ajutând la întărirea imunităţii, la 

sănătatea pielii şi a membranelor care căptuşesc plămânii, 

nările şi intestinele. În medie, cartofii dulci conțin cca 5345 UI 

(unități internaționale) de provitamina A/ 100g, ceea ce 

reprezintă 121% din doza zilnică recomandată. Cu toate 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/fibre/
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acestea,  conținutul de caroten poate să difere substanțial în 

funcție de varietate, fiind cuprins între 0-8000 UI/100g (Clark 

și Moyer, 1988). Cartofii dulci prezintă un conținut ridicat de 

vitamina C (20-30 mg/100 g), vitamine din grupul B (B1, B2, 

B3, B5, B6 și B9), potasiu (200-350 mg/100 g), calciu (10-30 

mg/ 100 g), magneziu (~25 mg/100 g) și fier (0,6-0,8 mg/ 100 

g). Conținutul de aminoacizi este relativ bine echilibrat, cu un 

conținut mai mare de lizină decât orezul sau grâul, respectiv un 

conținut moderat de leucină. Totuși, așa cum se întâmplă și la 

alte tuberculifere, conținutul de proteine este scăzut, între 2,5- 

7,5% din substanța uscată, în funcție de genotip.  

Potențialul de industrializare al cartofului dulce este 

ridicat, deși în țara noastră această posibilitate ar fi mai greu de 

realizat. Utilizarea cartofului dulce pentru obținerea de amidon 

depinde mult și de țara cultivatoare. Spre exemplu în SUA, 

cartoful dulce se utilizează mai puțin pentru amidon, 

comparativ cu Japonia. În ceea ce privește obținerea alcoolului 

etilic, din 100 kg tuberculi se obțin cca 14,5L etanol. 

Randamentul este mai bun decât la alte culturi precum cartoful 

(Solanum tuberosum) din care se poate obține 11,4 L, sau din 

sfeclă de zahăr din care s-ar obține 11,9 L etanol. Totuși, 

cantitatea este mai redusă decât la grâu, orz sau ovăz, din care 

se obține 17,6 L etanol, sau porumb, din care se obțin 44,9 L 

etanol. Cu toate acestea, potențialul productiv este mai ridicat 

la cartoful dulce, comparativ altor culturi, întrucât producția la 

ha este mai ridicată, în România putând să se atingă ușor 20-30 

t/ha. În ceea ce privește obținerea de etanol, proporția din 

recoltă care nu s-ar comercializa eficient pentru consum, s-ar 

preta la direcționarea către industrializare.  

Numeroase varietăți de cartof dulce au și rol decorativ, 

prin frunze și habitus. Cartodul dulce decorativ este adesea 

utilizat în bacuri și jardiniere, datorită portului pendent și a 

frunzișului frumos colorat, în nuanțe variate de la verde, la 
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auriu, roșcat sau violaceu, în funcție de cultivar. Frunzele pot 

avea formă diferită, cordată sau palmat lobată.  

În contextul actual al schimbărilor climatice și 

economico-sociale, importanța culturii de cartof dulce nu este 

pe deplin apreciată, însă, despre această cultură se poate spune 

că valorifică foarte bine terenurile nisipoase din zonele cu 

temperaturi medii anuale mai ridicate, asigurând o producție 

ridicată fără eforturi agrotehnice sau culturale însemnate. 

Producția de tuberculi pentru consum poate să fie valorificată 

foarte bine atât din punct de vedere economic (potențialul 

productiv fiind mai ridicat comparativ cu cel al cartofului - 

Solanum tuberosum) cât și din punct de vedere nutritiv.  
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BIOLOGIA CARTOFULUI DULCE  

  

Cartoful dulce (Ipomoea batatas L.) aparţine familiei 

Convolvulaceae şi este originar din America Centrală și partea 

de nord-vest a Americii de Sud.   

Cultura se încadrează în categoria plantelor pretențioase 

față de căldură. Planta crește cel mai bine în zonele 

semitropicale cu temperaturi cuprinse între 20 și 30°C. 

Creșterea este maximă la temperaturi de peste 25°C,  însă 

atunci când temperatura depășește 35°C, sau scade sub 12°C 

creșterea plantelor este întârziată. Creșterea plantelor este 

restricționată sub temperatura de 10°C, iar plantele sunt 

deteriorate fizic la 1°C. Pentru o creștere optimă este nevoie de 

o temperatură medie de 24°C, cu expunere însorită și nopți 

calde. Deși este o cultură iubitoare de soare,  poate tolera o 

reducere de 30-50 % din radiația solară completă.   

Cultura de cartof dulce are nevoie de cel puțin 500.mm 

precipitații în timpul sezonului de creștere și  precipitații anuale 

de 75-1000 mm, cu o umiditate scăzută la sfârșitul vegetației, 

ca recolta să ajungă la maturitate. Plantele pot tolera perioade 

considerabile de secetă, dar randamentele sunt foarte mult 

reduse atunci când deficitul de apă se produce la 50-60 de zile 

de la plantare, când este inițiat procesul de formare a 

tuberculilor.   

Cultura de cartof dulce este relativ tolerantă la secetă și 

are o mare plasticitate ecologică (Motsa, 2015). Cu toate 

acestea, randamentul este redus considerabil dacă seceta se 

produce la momentul plantării sau la inițierea rădăcinilor. 

Pentru maturare planta are nevoie de cca 120 zile de vegetație 

în câmp.  

În 1993, C. Rosenzweig atrăgea atenția asupra faptului 

că schimbările climatice vor conduce la transformări majore în 

producția de alimente. În același an, Pimentel sublinia 
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importanța culturii de cartof dulce în contextul schimbărilor 

climatice. În urma studiilor efectuate în diferite zone din 

Kenya, Ketiem și colab. (2015) recomandă cultura de cartof 

dulce drept o alternativă în condiţiile schimbărilor climatice, 

planta fiind rezistentă la secetă și temperaturi ridicate. 

Rezultate similare au fost obținute și în Uganda, unde, în urma 

unei analize comparative între mai multe culturi, Caffrey și 

colab. (2013) au apreciat cartoful dulce ca fiind cultura cel mai 

puțin vulnerabilă la schimbările climatice. Aceasta se datorează 

faptului că plantele de Ipomoea batatas cresc bine la 

temperaturi mult mai mari decât cele actuale. Cu toate acestea, 

cultura este vulnerabilă la boli și dăunători, și poate fi 

concurată de buruieni.   

Zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei oferă 

condiții favorabile pentru cultura cartofului dulce. Intervalul 

termic de 18 – 28°C este optim pentru această cultură. 

Temperatura minimă suportată de cartoful dulce este de 10°C, 

iar cea maximă de 38°C. Pe solurile nisipoase cantitatea de 

precipitații are o tendință de scădere, iar distribuția acestora 

este neuniformă în timpul anului, cu o sumă multianuală de 

554,96 mm. Cea mai mică cantitate de precipitații a fost 

înregistrată în anul 1958, de 269,8 mm, iar cel mai bogat an în 

precipitații a fost 2014 cu 994 mm. În perioada de vegetație a 

cartofului dulce (martie-octombrie) suma multianuală de 

precipitații este de 391,94 mm. Datorită faptului că 

precipitațiile pe solurile nisipoase sunt reduse în perioada de 

vară, în anii cu secetă trebuie să se intervină cu irigare, în 

perioada de creștere intensă a plantelor. Plantele de cartof dulce 

vegetează bine la 60-80 % din capacitatea de apă în câmp și 

suportă seceta pe perioade scurte. În perioadele secetoase este 

necesară irigarea culturii, în special în perioada de inițiere a 

rădăcinilor.  
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Cartoful dulce este o specie cu cerințe moderate față de 

sol, vegetează bine pe soluri ușoare-mijlocii, fertile, bine 

drenate, afânate. Pentru această cultură reacția solului este 

optimă dacă valorile pH sunt cuprinse între 5,6-6,6. O reacție 

slab acidă spre neutră este ideală pentru cartoful dulce, însă 

plantele pot vegeta și la valori pH mai largi,de 4,5 – 8. Cultura 

de cartof dulce preferă un sol nisipos bine drenat, cu toate 

acestea, cartofii dulci au fost cultivați cu succes pe o gamă 

largă de soluri în Kentucky. Solurile grele, bogate în argilă, 

stâncoase și slab drenate trebuie evitate. Deși cartofii dulci pot 

fi cultivați pe o varietate de soluri, sunt indicate solurile luto-

nisipoase, cu un conținut ridicat în materie organică și cu 

permeabilitate ridicată pentru apă. Plantele de cartof dulce sunt 

sensibile la condiții alcaline și saline, iar un drenaj bun este 

esențial pentru reușita culturii. Solurile argiloase, grele sau 

solurile foarte bogate în humus duc în mod normal la 

randamente scăzute și un produs de proastă calitate. Cercetările 

efectuate de Margaret Graham (2015) au evidențiat rezultatele 

bune obținute de cultivatorii de cartof dulce din Australia de 

Vest. Cele mai bune rezultate au fost obținute pe soluri luto-

nisipoase bine drenate, bine fertilizate și irigate. Solurile grele 

și mlăștinoase tind să producă rădăcini tuberizate aspre, 

diforme.   

Condițiile de sol din zona de sud a Olteniei sunt foarte 

bune pentru cultura cartofului dulce, dacă sunt bine stabilite 

toate verigile tehnologice necesare pentru obținerea unor 

producții profitabile.  
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VIROZELE CARTOFULUI DULCE  

  

La plante, virozele nu pot fi combătute prin tratamente 

fitosanitare în cultură. Pentru acestea singurele măsuri de 

protecție sunt cele preventive. Astfel, este important ca 

materialul săditor utilizat pentru înființarea culturilor să fie 

liber de virusuri, iar pe măsura cultivării plantelor, să fie 

prevenit atacul insectelor vectoare.   

Cea mai probabilă cale de introducere în cultura de 

cartof dulce a unei viroze este materialul de plantare infectat. 

Virozele se transmit de la un ciclu de vegetație la altul prin 

materialul de înmulțire prelevat de la plante bolnave. De aceea, 

se recomandă o atentă monitorizare a culturilor, atât a acelora 

din care urmează să fie recoltați tuberculii pentru sămânță dar 

și a plantelor de la care urmează să fie recoltați lăstarii/butașii 

destinați înființării de noi culturi în câmp.   

În ceea ce privește extinderea în cultură a infecțiilor de 

natură virală, operațiile de tăiere (pentru recoltarea de 

lăstari/butași) constituie o primă cale de răspândire. O altă 

cauză ar fi insectele vectoare, al căror atac conduce la 

răspândirea bolii de la o plantă infectată la altele sănătoase. 

Luând în considerare acest aspect, se recomandată cultivarea 

materialului pentru înmulțire separat de culturile pentru 

producția comercială, întocmai pentru a reduce riscul de 

transmitere a virozelor de către insectele vectoare.   

În cazul varietăților biologice valoroase la care singurul 

material biologic de înmulțire a fost infectat, se pot realiza 

devirozări, în laboratoarele specializate pentru astfel de 

activități, prin multiplicări in vitro asociate cu tratamente 

specifice pentru devirozare.  

Plantele cu simptome grave sau acute de boală pot 

uneori să fie detectate vizual și astfel pot fi eliminate din 

cultură sau evitate pentru recoltarea de lăstari. Cu toate acestea, 
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infecțiile virale nu pot fi diagnosticate cu certitudine prin 

inspecție vizuală. Detectarea cu precizie a infecțiilor virale 

fiind posibilă prin teste de serologie și analize moleculare. În 

cazul producerii de material săditor, pentru comercializare, 

materialul de înmulțire trebuie să fie certificat ca fiind liber de 

virusuri.  

În cazul în care cultura de cartof dulce se înființează 

mai mulți ani la rând utilizând, ca material de înmulțire, 

tuberculi nevalorificabili din producția de consum, există un 

risc crescut de virozare a materialului biologic. Astfel, se 

recomandă,ca la fiecare câțiva ani să se achiziționeze material 

de înmulțire certificat, liber de virusuri, provenit din culturi 

destinate producerii de material de înmulțire (DAFF, 2011).  

La nivel mondial, cele mai răspândite viroze ale 

cartofului dulce sunt SPFMV (Sweetpotato Feathery Mottle 

Virus) și SPCSV (Sweet Potato Chlorotic Stunt Virus) 

(Loebenstein, 2015), însă spectrul de virusuri ce pot afecta 

producția de cartof dulce este foarte mare (tabelul 1). Bolile 

virotice pot afecta atât nivelul producției cât și calitatea 

tuberculilor (Clark și Moyer 1988; Loebenstein și colab., 

2004). În SUA, fermierii au raportat pierderi de recoltă de până 

la 30-50% (Clark și Hoy, 2006), însă studile au arătat pierderi 

de până la 80-90% în culturile de cartof dulce infectate cu 

(SPCSV, genul Crinivirus) și potyvirusuri (Hahn și colab., 

1981; Milgram și colab., 1996; Aritua și colab., 2000; DiFeo și 

colab., 2000; Mukasa și colab., 2006).  Boala este transmisă 

preponderent prin materialul de înmulțire  infectat (lăstari, 

butași și tuberculi de sămânță infectați) și răspândită de afide și 

musculițe albe (Moyer și Salazar 1989; Valverde și colab., 

2004).  
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Tabelul 1.  

Virozele cartofului dulce   

(după Valverde și colab., 2007)  

  

Virus  

Încadrare 

taxomonică*  

(Familie/Gen)  
Vectori  Bibliografie 

Cucumber mosaic virus  

(CMV)  

Bromoviridae/  

Cucumovirus  
afide  Cohen și colab.,1988 

Ipomoea yellow vein virus  

(IYVV)  

Geminiviridae/  

Begomovirus  

musculițe 

albe  
Lotrakul și 

colab.,2003 

Sweet potato chlorotic stunt 

virus (SPCSV)  
Closteroviridae/  

Crinivirus  
musculițe 

albe  
Winter și colab., 1992; 

Kreuze și colab., 2002 

Sweet potato feathery mottle 

virus (SPFMV)  
Potyviridae/  

Potyvirus  
afide  

Moyer și Kennedy 

1978; 

Sakai și colab., 1997 

Sweet potato latent virus  

(SwPLV)  

Potyviridae/  

Potyvirus  
afide  Colinet și colab.,1997 

Sweet potato virus G  

(SPVG)  

Potyviridae/  

Potyvirus  
afide  Colinet și colab.,1994 

Sweet potato leaf curl virus  

(SPLCV)   

Geminiviridae/  

Begomovirus  

musculițe 

albe  
Lotrakul și 

Valverde 1999 

Sweet potato leaf curl  

Georgia virus (SPLCGV)  

Geminiviridae/  

Begomovirus  

musculițe 

albe  
Lotrakul și colab., 

2003 

Sweet potato leaf speckling 

virus (SPLSV)  
Luteoviridae/  

Enamovirus  
afide  

Fuentes și colab., 

1996 

Sweet potato mild mottle 

virus (SPMMV)   
Potyviridae/  

Ipomovirus  
NI  Colinet și colab.,1996 

Sweet potato mild speckling 

virus (SPMSV)   
Potyviridae/  

Potyvirus  
afide  

Alvarez și colab., 

1997 
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Virus  

Încadrare 

taxomonică*  

(Familie/Gen)  
Vectori  Bibliografie 

Tomato spotted wilt virus  

(TSWV)  

Bunyaviridae/  

Tospovirus  
tripși  Clark și Hoy 2007 

Sweet potato C-6 virus  
Betaflexiviridae/  

Carlavirus  
NI  

Fuentes 1994;De 

Souza și colab, 2013. 

Sweet potato caulimo-like 

virus  
Caulimoviridae/  

Cavemovirus  
NI  

Atkey și Brown 

1987; De Souza și 

colab, 2011 

Sweet potato chlorotic fleck 

virus (SPCFV)  
Flexiviridae/  

Carlavirus  
NI  

Fuentes și 

Salazar, 1992; 

Aritua și Adipala 

2004 

Ipomoea crinkle leaf curl 

virus (ICLCV)  
Geminiviridae/  
Begomovirus  

NI  Cohen și colab., 
1997 

Sweet potato ringspot virus  Comoviridae/  
Nepovirus  

NI  Brunt și colab., 
1996 

Sweet potato vein mosaic 

virus  
Potyviridae/  

Potyvirus neclasificat  
afide  

Anonim, 1973 

Sweet potato virus 2 (SPV2). 

Sinonime:  
Ipomoea vein mosaic virus;  
Sweet potato virus Y  

Potyviridae/  
Potyvirus  

afide  Rossel și 
Thottaplilly 1988; 

Tairo și colab., 
2006; Ateka și colab., 

2007 

Sweet potato yellow dwarf 

virus (SPYDV)  
Potyviridae/  
Ipomovirus  

NI  Liao și colab., 
1979 

NI = neidentificat     
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În România au fost semnalate posibile infecții virale la 

cartoful dulce numai pe baza simptomatologiei, conform 

descrierilor date de Organizaţia Horticulture Innovation 

Australia (Dennien, 2015). Astfel, au fost observate simptome 

similare infecţiei cu Sweetpotato feathery mottle virus 

(SPFMV) (fig. 1), Sweetpotato yellow dwarf virus (SPYDV) 

(fig. 2), Sweet potato leaf curl virus (SPLCV) (fig. 3) şi 

Sweetpotato mild mottle virus (SPMMV) (fig. 4).  

SPFMV este unul dintre cele mai răspândite virusuri. 

Este întâlnit şi în Coreea, ţara de provenienţă a materialului 

vegetal din cele două soiuri omologate în România: KSC1 

(South Korea Chestnut) și KSP1 (South Korea Pumpkin). Pe 

frunze se manifestă prin pete clorotice ce conferă aspect 

marmorat, pete circulare sau de-a lungul nervurilor cu sau fără 

margini violet în funcţie de cultivar, stadiul de dezvoltare a 

plantei şi de tulpina virală (fig. 1a). Este transmis de către afide 

în mod nepersistent, inclusiv de către Aphis sp. șiMyzus sp. 

dăunători frecvenți în culturile agricole din țara noastră.  

O anumită tulpină de SPFMV produce pe suprafața 

tuberculilor infectați mici crăpături împrejurul acestora. Astfel 

de tuberculi au suprafața rugoasă (fig. 1b)  
  

 
Figura 1. Simptome similare infecţiei virale  

cu Sweetpotato feathery mottle virus (SPFMV) 
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SPYDV (Sweet potato leaf curl virus) se manifestă prin 

cloroză foliară sistemică şi piticire (fig. 2).  

SPLCV se transmite preponderent prin înmulţire 

vegetativă, dar şi de către insecte vector, precum musculiţele 

albe de seră (Bemisia tabaci).La plantele infectate marginea 

frunzelor este răsucită în sus (fig. 3), uneori frunzele se și  

încrețesc. Nervurile principale au tendință de îngroșare. 

Simptomele se manifestă preponderant la plantele și frunzele 

tinere, dar nu se mențin pe tot parcursul sezonului de vegetație, 

putând să dispară pe măsura trecerii timpului.  

 

 
Figura 2. Simptome similare infecţiei virale  

cu Sweetpotato yellow dwarf virus (SPYDV) 
  

  
Figura 3. Simptome similare infecţiei virale  

cu Sweet potato leaf curl virus (SPLCV) 
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Figura 4. Simptome similare infecţiei virale cu  

Sweetpotato mild mottle virus (SPMMV) 

  

SPMMV (Sweetpotato mild mottle virus) poate fi 

transmis de către musculiţele albe de seră, în mod nepersistent.   

Este recomandabil ca plantele cu simptome de infecţie 

virală să fie excluse din cultură, pentru a nu servi drept sursă de 

infecţie. De asemenea, se recomandă tratamente preventive 

contra afidelor şi musculiţei albe de seră, deși combaterea 

acestor dăunători nu este totdeauna eficientă. O altă 

recomandare ar fi utilizarea soiurilor rezistente sau tolerante la 

viroze. Trebuie însă menționat faptul că soiurile tolerante pot 

prezenta infecție fără a manifesta simptome vizibile de atac, 

fapt ce ridică dificultăți în selectarea materialului de înmulțire. 

În cazul unui material genetic valoros pentru devirozare se 

recomandă microînmulţirea in vitro asociată cu metode 

specifice devirozării.  
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 BOLILE BACTERIENE ALE CARTOFULUI DULCE  

  

Bacteriozele, deși nu foarte frecvente, sunt responsabile 

pentru pierderi economice importante. Acestea afectează 

țesuturile vasculare, precum și rădăcinile și tuberculii, 

provocând ofilire bacteriană și/sau putregai.  

În țara noastră, până în momentul de față nu au fost 

semnalate infecții bacteriene la cartoful dulce, deși parte dintre 

agenții de dăunare menționați în literatura internațională sunt 

prezenți pe teritoriul României (Dickeya dadantii și Ralstonia 

solanacearum).  

  

Putregaiul bacterian de sol este întâlnit preponderent 

în SUA și Japonia, însă a fost menționat și în alte țări 

cultivatoare de cartof dulce. Atacul cauzează atât pierderi de 

recoltă cât și deprecierea aspectului comercial al tuberculilor.  

Leziunile provocate pe tuberculi sunt în general 

superficiale, cel mai adesea până la 5 mm adâncime, unde 

țesutul infectat se necrozează. Totuși, boala nu avansează pe 

parcursul depozitări tuberculilor.  

Patogenul poate infecta și rădăcinile fibroase pe care le 

usucă și le putrezește. Dacă infecția se instalează la plantele 

tinere, acestea rămân subdezvoltate și dau producții reduse. 

Plantele infectate au foliajul clorozat sau de culoarea bronzului, 

înfloresc prematur sau prezintă simptome de ofilire. Patogenul 

responsabil pentru infecție este Streptomyces ipomoea, o 

bacterie actinomycetă cu aspect filamentos, gram-pozitivă, ce 

prezintă un miceliu sporogen de culoare albastră. Această 

bacterie patogenă poate rezista mulți ani pe terenul infestat 

chiar și în absența plantelor de cartof dulce, utilizând probabil 

ca gazdă buruienile Convolvulaceae, precum volbura.  

Factorii care favorizează apariția acestui patogen sunt 

pH-ul, umiditatea din sol și rotația culturilor. Patogenul a fost 
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raporta doar în țările mari cultivatoare de cartof dulce, în 

terenuri cu valori pH mai mari de 5,2. În terenurile infestate, 

umiditatea din substrat poate influența instalarea bolii, 

patogenul dezvoltându-se mai bine în terenurile bine drenate, 

cu umiditate scăzută. O dată terenul infestat, severitatea 

atacului crește dacă nu se respectă rotația culturii. Astfel că, 

odată semnalată boala în teren, este bine să se evite cultivarea 

cartofului dulce în acea solă în următorii ani, iar în terenul 

respectiv trebuie combătute buruienile dicotiledonate în special 

cele din aceeași familie botanică cu cartoful dulce.  

  

Putregaiul bacterian al tulpinii și tuberculilor de 

cartof dulce este cunoscut și sub denumirea de putregai moale 

bacterian, ofilire bacteriană, sau putregaiul moale al 

tuberculilor, în funcție de simptomele de atac pe care le 

produce. Plantele infectate prezintă tulpini și pețioli cu leziuni 

brune, hidrozate, cu țesutul putrezit apos. Infecția se extinde 

rapid în interiorul plantei, prin vasele conducătoare, către 

rădăcinile fibroase și tuberculi. Aceștia pot putrezi în teren, însă 

frecvent putregaiul evoluează în perioada de depozitare. Unii 

tuberculi infectați pot să nu prezinte la suprafață simptomele 

bolii, chiar dacă putregaiul se dezvoltă în pulpa tuberculului. 

Țesutul infectat se macerează, se brunifică și prezintă o bordură 

marginală înnegrită, care dă impresia de limitare a infecției. 

Tuberculii infectați prin contact și tuberculi cu simptome 

avansate de putregai bacterian prezintă la suprafață porțiuni 

brunificate, localizate, cu marginea înnegrită, la care țesutul 

infectat se înmoaie.   

Prin secționarea plantelor infectate se poate observa 

țesutul vascular brunificat al tulpinii și tuberculilor infectați. 

Agentul patogen responsabil pentru infecție este bacteria 

Erwinia chrysanthemi, actual reclasificată ca Dickeya dadantii 

(Samson și colab., 2005). Această bacterie fitopatogenă este 
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prezentă și în România. Patogenul este prezent în țări din 

întreaga lume, fiind menționat la mai multe culturi agricole 

(precum porumbul, sorgul ș.a.), respectiv la plante horticole, 

cum ar fi cele solanacee (cartofi, tomate, vinete), bulboase 

(ceapa), rădăcinoase (morcovi, țelină) și vărzoase (brocoli, 

ridichi), sau la plante floricole (crizanteme, garoafe, lalele, 

begonii, crasulacee, orhidee, dracena etc.).  

Agentul patogen preferă climatul cald și umed. 

Infecțiile rămân latente la temperaturi sub 20°C, însă 

simptomele evoluează rapid la temperaturi de 22-34°C.În 

terenurile infectate patogenul poate supraviețui pe resturi 

vegetale sau buruieni. Preponderent, patogenul pătrunde în 

țesutul vegetal prin răni. Alte modalități de transmitere a 

infecției sunt din sursele precum: materialul de plantare 

infectat, echipamentele de recoltare infectate, rădăcinile sau 

resturile vegetale putrezite ori solul infectat care intră în contact 

cu țesuturile sănătoase.  

Șansele de răspândire a infecției cresc foarte mult  pe 

parcursul recoltării mecanizate a tuberculilor, întrucât la acel 

moment se pot produce leziuni mecanice, iar tuberculii sănătoși 

pot intra în contact cu sol infectat sau țesuturi macerate.   

Ca măsuri preventive se recomandă:  

- Reducerea incidenței rănilor mecanice, prin respectarea 

timpului și a condițiilor de cicatrizare a rănilor după 

recoltare, înainte de depozitare;  

- Sortarea materialului destinat depozitării și înlăturarea 

tuberculilor cu simptome de atac;  

- Atenție sporită în culturile mulcite în special pe solurile 

grele, argiloase, întrucât anaerobioza crește probabilitatea 

proliferării patogenului;  

- La recoltarea lăstarilor/ butașilor pentru plantarea în câmp, 

nu se recoltează lăstarii care au intrat în contact cu solul;   
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- Atenție la recoltarea lăsarilor/ butașilor pentru înființarea 

culturii în câmp, să nu se preleveze material biologic de la 

plantele infectate iar lăstarii observați (prin secționare) a fi 

infectați, nu trebuie să fie menținuți în aceleași găleți cu apă, 

alături de lăstari sănătoși, pentru a preveni transmiterea 

infecției.  

  

Ofilirea bacteriană  

Această boală este produsă de un organism de carantină 

fitosanitară, bacteria Ralstonia solanacearum (anterior 

denumită Pseudomoas solanacearum). În România, conform 

ordinului MADR 586/2007 privind controlul bacteriei 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., plantele 

gazdă pentru acest patogen sunt cele din familia Solanaceae, 

mai exact: cartofii (Solanum tuberosum), tomatele (Solanum 

lycopersicum L., sin. Lycopersicon esculentum Mill.) și speciile 

Solanum dulcamara şi Solanum nigrum. Însă, în literatura 

internațională, din țările cu tradiție în cultivarea cartofului 

dulce (Ipomoea batatas), se atrage atenția asupra potențialului 

de infectare al acestei plante de către bacteria menționată (atât 

după denumirea ei actuală, cât și cea anterioară). Simptomele 

descrise în literatură prezintă atât modul de manifestare al 

infecțiilor la plante cât și la tuberculi.   

În stadiul incipient al bolii, plantele infectate au 

vârfurile de creștere veștejite, în special în perioada diurnă cu 

temperaturi ridicate. Bacteria se dezvoltă în sistemul vascular al 

plantei, iar pe măsura ce patogenul proliferează, densitatea 

bacteriilor crește, iar vasele conducătoare se obturează cu 

biomasă bacteriană, îngreunând circulația sevei și cauzând 

simptome de ofilire. Astfel, cu timpul, veștejirea unui lăstar sau 

a întregii plante devine ireversibilă. La început frunzele rămân 

verzi, ca mai apoi să se îngălbenească, apoi să se brunifice.   
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Pe terenurile infectate plantele se ofilesc. Infecția se 

manifestă dinspre baza tulpinii pe care se formează leziuni 

hidrozate, la început gălbui care apoi se brunifică. În secțiune 

prin tulpină se poate observa sistemul vascular brunificat. 

Atenție însă, planta este producătoare de latex, iar simptomele 

descrise la plantele de cartof (Solanum tuberosum) și tomate 

infectate cu Ralstonia solanacearum nu sunt identice și la 

cartoful dulce (Ipomoea batatas). Tuberculii prezintă, de 

asemenea,decolorări la nivel vascular însă, în principal, apar 

dungi maronii longitudinale, precum și leziuni hidrozate, 

brune,pe suprafața tuberculilor. În perioada depozitării, 

tuberculii afectați putrezesc complet și emană un miros 

caracteristic, neplăcut.  

Bacteria este un patogen de sol, care poate să se 

instaleze în teren odată cu plantarea de material biologic 

infectat. După infestarea solului, există riscul ca bacteria să 

poată supraviețui, în teren, 4 ani în absența plantelor gazdă. 

Diseminarea în aceeași solă se poate realiza cu apa de udare. În 

cazul detectării acestui organism de carantină fitosanitară 

trebuie respectate măsurile legislative în vigoare. În cursul 

următorilor 3 ani, terenul trebuie menţinut înţelenit sau cultivat 

cu cereale, ori ca păşune permanentă, cosită scurt sau păşunată 

intensiv, sau cultivat cu iarbă pentru producţia de seminţe, 

urmată de plantarea în următorii 2 ani cu plante care nu sunt 

gazdă organismului, sau  pentru care nu există un risc 

identificat de supravieţuire sau răspândire a organismului. 

Atenție la faptul că patogenul prezintă risc identificat de 

supravieţuire în plantele din genul Brassica (vărzoase, rapiță 

etc.).  

  

  

  

  



26  

BOLILE MICOTICE ALE CARTOFULUI DULCE  

  

La cartoful dulce, infecțiile cauzate de fungi se pot 

instala în diferite stadii de dezvoltare ale plantei. Unii 

fitopatogeni pot infecta planta pe tot parcursul ciclului de 

producție, iar alții atacă doar în anumite stadii de dezvoltare.  

Din acest considerent, fungii fitopatogeni pot fi clasificați ca:  

- patogeni de sol  

- boli foliare  

- boli manifersate în câmp și post-recoltă  

- putregaiuri post recoltă, sau de depozit  

- infecții ale materialului de plantare  

  

Fungi fitopatogeni de sol  

Multe dintre problemele fitosanitare ale culturii de 

cartof dulce se manifestă numai în regiunile tropicale, unde 

planta este cultivată continuu, pe tot parcursul anului 

calendaristic, iar lăstarii de propagare pentru înființarea unei 

noi culturi sunt prelevați dintr-o cultură preexistentă. În alte 

regiuni însă, această practică nu este posibilă. Astfel, pentru 

înființarea unei noi culturi,sunt necesari tuberculi de propagare, 

care trebuie puși la forțat în spații protejate, în vederea obținerii 

de lăstari.  

În aceste condiții, anumiți patogeni de depozit își pot 

continua ciclul de dezvoltare în timpul forțării tuberculilor,  pe 

parcursul producerii de lăstari. Astfel de putregaiuri de depozit 

pot afecta nu numai producția de lăstari ci se pot transmite 

ulterior și în câmp.  

Din categoria patogenilor ce produc daune în perioada 

de forțare a tuberculilor, cei mai păgubitori sunt: putregaiul 

tulpinii (produs de Sclerotium rolfsii) și rizoctonioza (cauzată 

de Rhizoctonia solani). Prin selectarea lăstarilor pentru 
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plantare, se evită transmiterea infecțiilor în câmp, astfel ca 

acești patogeni nu influențează în mod considerabil producția.   

  

Putregaiul tulpinilor  

Boala este cauzată de Sclerotium rolfsii. În România, 

deși acest patogen este menționat la alte culturi, unde nu 

produce pagube însemnate, nu a fost semnalat și la cartoful 

dulce.  

În țările unde această boală se manifestă, producția de 

lăstari este afectată considerabil. Totuși, patogenul are o 

distribuție limitată, condițiile climatului temperat nefiindu-i 

mai puţin favorabile.  

Boala se instalează după răsărirea lăstarilor și se 

manifestă prin ofilirea în scurt timp a noilor creșteri. Mai apoi, 

necroza se extinde ușor în întreaga plantă. Simptomele se pot 

observa ușor, iar la baza plantelor se formează un miceliu alb 

ce se extinde pe sol.  

La Sclerotium rolfsii, scleroții sunt la început albi, se 

formează în miceliu, iar apoi încep să se închidă la culoare, 

asemănându-se cu boabele de muștar. Dimensiunea acestora 

este de 0,5-5 mm în diametru, însă majoritatea prezintă  1-1,5 

mm. Inițierea formării scleroților are loc după 4-7 zile de la 

dezvoltarea miceliului. Instalat în teren, patogenul poate 

supraviețui în sol, mai mulți ani, având un spectru foarte larg de 

plante gazdă, atât mono- cât și dicotiledonate. Forma perfectă 

(sexuată, teleomorfă), Athelia rolfsii, deși a fost identificată în 

natură, nu a fost asociată cartofului dulce.  

Se consideră că S.rolfsiise dezvoltă, la început, ca 

saprofit. Apoi,după ce terenul este acoperit de plantă, datorită 

abundenței frunzișului, se formează un climat favorabil pentru 

dezvoltarea miceliului. Ulterior, în prezența anumitor alcooli 

sau compuși volatili emanați la intrarea în descompunere a 

frunzelor bazale, patogenul devine parazitar.  
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Ca măsuri preventive, se recomandă:  

- evitarea plantării în terenuri cunoscute a fi infectate, 

pentru un minim de 3 ani;  

- înlocuirea substratului infectat din spațiile protejate, 

destinate forțării tuberculilor și obținerii de lăstari;  

- utilizarea de material de plantare sănătos, fără 

simptome de infecție, pete circulare sau putregai pe tuberculi.   

    

  Rhizoctonioza  

 Este o boală frecventă în țara noastră, care se manifestă la 

multe culturi mono- și dicotiledonate, însă nesemnalată până în 

prezent la cartoful dulce cultivat în România. Se consideră, 

însă, că riscul extinderii acestui patogen la cultura de cartof 

dulce este ridicat, mai ales că patogenul este cunoscut, în alte 

regiuni ale globului, ca fiind un patogen virulent, ce produce 

pagube importante la această cultură.  

 Boala se manifestă la baza tulpinilor, care putrezesc în 

regiunea cuprinsă între punctul de atașare a lăstarilor la 

tuberculi și primii centimetrii de la suprafața solului.  

  

  Mucegaiurile cleioase  

 Sunt cauzate de specii diferite de fungi, care dau însă 

simptome similare. Aceste mucegaiuri se extind pe tuberculii 

din depozite, sau în solarii,la suprafața tuberculilor puși la 

forțat, pe sol, pe lăstari și pețiolii frunzelor. La început, 

materialul vegetal este acoperit de o masă cleioasă, gelatinoasă 

și este pigmentat în galben sau violaceu, în funcție de varietate. 

La momentul sporulării ciupercii, simptomele de infecție devin 

evidente, la suprafață formându-se spori brun-negricioși.  

Patogenii responsabili pentru astfel de infecții sunt 

Fuligo violacea, Physarum plumbeum, Stemonitis sp. Astfel de 

infecții nu au fost găsite până în prezent la cartoful dulce 

cultivat în România.  
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Boli foliare  

Spectrul de patogeni ce produce boli foliare este foarte 

variat, însă importanța economică a acestora este mai puțin 

însemnată. Astfel, în unele țări precum Statele Unite, nu sunt 

necesare măsuri fitosanitare specifice pentru astfel de infecții. 

În funcție de arealul de producție, se pot întâlni și țări sau 

regiuni în care astfel de infecții pot depăși pragul economic de 

dăunare. Dintre patogenii mai problematici face parte 

Sphaceloma batatas, care la noi în țară nu este întâlnită.  

Se presupune că rezistența sau toleranța plantelor de 

cartof dulce la atacul bolilor foliare se datorează faptului că 

planta are un conținut bogat în compuși fenolici, fenol oxidază, 

latex și fitoalexine, care o protejează într-o oarecare măsură de 

eventuale infecții foliare.  

  

Alternarioza sau pătarea frunzelor  

Până în prezent, la nivel mondial, au fost detectate 

numeroase specii de Alternaria responsabile pentru infectarea 

cartofului dulce. Pătarea frunzelor cauzată de Alternaria sp. 

este o boală frecventă, cu vastă răspândire, inclusiv la noi în 

țară. Speciile identificate la cartoful dulce sunt cunoscute ca 

patogene și pentru alte specii de plante cultivate.   

Patogenul se dezvoltă în special pe frunzele senescente, 

unde formează pete necrotice, concentrice, cu margine foarte 

bine definită (figura 5). Uneori, țesutul necrozat de desprinde 

din limbul foliar. Întrucât se regăsește preponderent pe frunzele 

îmbătrânite, se consideră că producția de tuberculi nu este 

afectată de astfel de infecții.  
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Figura 5. Pete necrotice concentrice 

cauzate de Alternaria sp. 

  

Până în prezent, la nivel mondial, au fost semnalate 

puține surse de Alternaria sp. cu virulență ridicată față de 

cartoful dulce. Acestea produc pete mici, ovale, brune sau gri, 

atât în limbul foliar cât și pe pețioli. Pe vreme umedă, aceste 

pete se extind mai rapid, producând necroze circulare 

împrejurul pețiolilor, obturând circulația sevei înspre și dinspre 

frunze. Uscăciunea atmosferică conduce la formarea unor pete 

decolorate.  

Deși nu au fost depistate tratamente preventive 

eficiente, infectarea diferențiată a cultivarurilor de cartof dulce 

sugerează că soiurile au toleranță diferită la acest patogen.   

  

Cercosporioza   

Boala a fost semnalată mai întâi în Africa, în special în 

regiunile calde și umede de la tropice, apoi, în America de Sud. 

Datele din literatură menționează că nu este un patogen 

problemă pentru cartoful dulce cultivat în SUA sau pe 

continentul European.  
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Sunt menționate două tipuri de pătări produse de 

cercosporioză, unele circulare iar altele unghiulare, delimitate 

de nervuri. În ambele cazuri, petele sunt de până la 8 mm 

diametru. Petele pot fi brune sau gri, cu marginea mult mai 

închisă la culoare decât centrul petei. Este posibil ca infecțiile 

produse la cartoful dulce să fie cauzate de mai multe specii de 

Cercospora. Cel mai adesea, în literatura de specialitate este 

menționată Cercospora bataticola, deși micologii menționează 

C.ipomoeae. Unii autori menționează că C.apii poate infecta și 

cartoful dulce.  În regiunile tropicale a fost izolată și 

C.timorensis.   

În general, însă, Cercospora sp. este menționată cu un 

spectru larg de plante gazdă. Infecțiile sunt favorizate de 

climatul cald și umed, fiind rareori întâlnită în perioadele lipsite 

de precipitații. Se consideră că, în teren, răspândirea bolii în 

cultură este favorizată de vânt și picăturile de ploaie care 

transportă conidiile de pe o plantă infectată la alte plante. 

Patogenul se poate instala și supraviețui și pe alte specii de 

plante, inclusiv buruieni, sau pe resturi vegetale.  

Până în prezent nu au fost descrise măsuri fitosanitare 

dedicate pentru controlul cercosporiozei, însă se recomandă o 

igienă culturală, cu strângerea resturilor vegetale după 

desființarea culturii. În zonele în care boala se manifestă anual, 

se recomandă schimbarea varietăților cu unele care au toleranță 

mai ridicată.  

  

Uscarea frunzelor cauzată de Phyllosticta  

Este o boală favorizată de condițiile de umiditate 

ridicată, fiind foarte rar semnalată în regiunile aride. Deși este 

considerată între bolile frecvente ale cartofului dulce, nu 

produce pagube însemnate din punct de vedere economic.  

Petele necrotice au formă neregulată, nu sunt mai mari 

de 8 mm în diametru, cu marginea mai intens pigmentată, 
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brună sau violacee. Pe zona necrozată se observă niște puncte 

foarte mici, negre, de regulă grupate înspre centrul petei, care 

reprezintă fructificațiile ciupercii (denumite picnidii). 

Patogenul se răspândește prin  picnospori, produși în aceste 

picnidii.  

Patogenul, Phyllosticta batatas (anterior denumit 

Depazea batatas, sau Phyllosticta bataticola) poate ierna în 

resturile vegetale, considerându-se a avea ca plantă gazdă 

numai cartoful dulce.  

  

Septorioza  

Simptomele sunt similare cu cele ale infecției cu 

Phyllosticta, deși la Septoria leziunile sunt mai mici, de 2-5 

mm, cu centrul albicios și margine de un brun-închis. În centrul 

petelor se observă, de asemenea, puncte mici negre, 

reprezentate de picnidii (fructificațiile asexuate ale 

patogenului), de obicei nu mai mult de 1-2 picnidii/pată.  

 Patogenul  Septoria  bataticola,  este  înrudit  cu  

Phyllosticta batatas. Picnidiile sunt negricioase, globuloase, de 

70-130µm, iar condiţiile sunt filiforme, de până la  60µm 

lungime, cu 3-7 septe. Boala se răspândește pe vreme umedă, 

sau la udarea prin aspersie.  

  

Rugina roșie  

Este o boală foliară minoră, rar întâlnită chiar și în țările 

cu tradiție în cultivarea cartofului dulce. Patogenul responsabil 

pentru infecție se numește Coleosporium ipomoeae. Pe cartoful 

dulce atacă în faza de uredo- și teliospori. Urediniile au ca  1 

mm diametru, iar uredosporii sunt globuloși sau elipsoidali, 

hialini sau de un galben pal, cu suprafața echinulată. Teliosporii 

sunt produși subepidermal, în jurul urediniilor. Prin germinarea 

acestora se formează basidii cu basidiospori, care au viabilitate 



33  

redusă și pot infecta doar speciile de pin, la care infecția are loc 

prin stomate și se manifestă pe frunze.   

Specia Coleosporium ipomoeae este macrociclică 

(formează toate cele cinci tipuri de spori specifice ciupercilor 

din clasa Uredinales ce produc boli cu denumirea generică de 

rugini) și heteroică (desfășoară un ciclu complet de dezvoltare 

pe două plante gazdă, pinul și cartoful dulce). Astfel, în faza de 

basidiospori, și mai apoi de picno- și ecidiospori patogenul 

infectează speciile de pin, iar în faza de uredo- și teliospori 

infectează cartoful dulce.  

Boala nu prezintă importanță pentru speciile de cartof 

dulce pentru consum, ci doar pentru speciile ornamentale.  

  

Antracnoza sau râia frunzelor  

Deși este menționată ca fiind cea mai importantă între 

bolile foliare, se întâlnește numai în Asia, țările din Pacificul de 

sud, respectiv pe coasta de vest a Americii de Sud. În aceste 

regiuni, infecțiile pot cauza pierderi de peste 50%. Boala este 

produsă de Sphaceloma batatas (forma asexuată a ciupercii), 

care are forma perfectă (sexuată) Elsinoë batatas.  

Frunzele infectate prezintă mici pete necrotice pe lăstari 

și frunze. Datorită necrozării nervurilor acestea rămân mai mici 

iar limbul foliar se gofrează. Leziunile sunt ușor proeminente 

cu centrul mai închis la culoare decât marginea. Ciuperca se 

dezvoltă inter și intracelular, și formează sub cuticulă acervuli 

incolori (fuctificații asexuate).  

În literatură se menționează pentru combaterea acestui 

patogen tratamente cu clorotalonil, mancozebul fiind mai puțin 

eficient.  
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Rugina albă  

Este o boală cu importanță redusă, ce infectează  pe 

vreme umedă. În faza incipientă a infecției, pe fața superioară a 

frunzelor (adaxial) apar pete clorotice, iar abaxial (pe fața 

inferioară a frunzelor) se formează cruste de culoare albă. 

Infecția poate migra și înspre pețioli și pe lăstari. La formarea 

sporangiilor, pe țesut apar pustule, care erup și eliberează sporii 

ciupercii. Rugina albă este produsă de Albungo ipomoeae-

pandurae.  

  

Boli manifestate în câmp și post-recoltă  

Astfel de infecții cu fungi fitotopatogeni se manifestă în 

câmp însă evoluează și pe parcursul depozitării. Acestea sunt 

cele mai importante boli micotice ale cartofului dulce.  

  

Putregaiul negru  

La nivel mondial, este considerat cel mai păgubitor 

putregai la cartoful dulce. Produce pierderi atât în pe parcursul 

forțării sau în cultură, prin putrezirea lăstarilor și a tulpinilor 

dar mai ales în depozit unde putrezește tuberculii. Infecția este 

produsă de Ceratocystis fimbriata. însă, la noi în țară, acest 

patogen nu a fost semnalat încă.  

Cu toate acestea, cultura trebuie atent monitorizată, 

inclusiv după recoltare, întrucât tuberculii sunt afectați și în 

timpul depozitării. Trebuie, de asemenea, verificată și starea 

fitosanitară a materialului de propagare, mai ales dacă această 

este importat. Patogenul se poate dezvolta în condiții climatice 

foarte variate (cu temperaturi între 10-35°C), deși cel mai bine 

se dezvoltă la 23-27°C. Deși preferă o umiditate ridicată în sol, 

se poate dezvolta la un regim de hidric suficient doar pentru 

irigarea plantelor.  
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Ca măsuri de control se recomandă:  

- selectarea cu atenția a tuberculilor destinați plantării;  

- aplicarea de tratamente chimice la tuberculii de sămânță (de 

ex. tiabendazol, deși în țara noastră acest pesticid nu a fost 

omologat și pentru cartoful dulce);  

- la recoltarea lăstarilor, pentru înființarea unei noi culturi, se 

recomandă tăierea acestora de la 2cm deasupra solului;  

- se recomandă dezinfectarea solului la minim 3ani în 

solariile destinate forțării tuberculilor de cartof dulce;  

- în câmp se recomandă o rotație a culturii la 3-4 ani;  

- nu se recomandă spălarea și ambalarea tuberculilor recoltați 

din culturi în care s-au manifestat simptome de infecție 

întrucât se favorizează transmiterea infecției la întregul lot 

și se poate contamina și echipamentul;  

- după recoltare, se recomandă ca tuberculii să fie menținuți 

5-10 zile la 30-35°C și 85-90% UR, înainte de depozitare;  

- se recomanda dezinfectarea echipamentelor înainte și după 

utilizare (în special dacă au fost contaminate). De 

asemenea, se recomandă o igienizare a spațiului de 

depozitare și a lăzilor/paleților utilizați pentru stocare.  

  

Putregaiul cărbunos  

Acest putregai este produs de Sclerotium bataticola, 

actualmente denumit Macrophomina phaseolina. Patogenul are 

un spectru vast de plante gazdă. A fost semnalat și în țara 

noastră, însă la alte specii de plante, motiv pentru care trebuie 

să i se acorde o grijă deosebită.   

La nivel mondial produce pagube în zonele tropicale și 

sub tropicale, însă pierderile sunt rareori grave.  

Simptomele se manifestă în primul rând în decursul 

depozitării. Tuberculii încep să putrezească menținându-și 

fermitatea, iar porțiunea afectată capătă o culoare maroniu-

roșcată. Pe măsură ce putregaiul avansează, se vor distinge 
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două regiuni: una cu putregai negru (în care țesutul a fost de 

mai mult timp putrezit) și alta cu putregai maro-roșcat, care 

continuă evoluția infecției. De obicei, patogenul descompune în 

totalitate tuberculii infectați. Rareori se întâmplă ca infecția să 

nu ajungă în profunzimea pulpei sau să fie limitată doar pe o 

porțiune.   

Tuberculii putreziți în totalitate se întăresc,se usucă și se 

mumifică, fără ca peridermul să trădeze o eventuală infecție. 

Simptomele se deosebesc, însă, de putregaiul uscat cauzat de 

Fusarium sp., la care țesutul infectat este mai slab colorat.  

Macrophomina phaseolinaeste un patogen de sol, care 

poate ierna în substrat sau pe resturi vegetale. Poate infecta și 

alte plante de cultură mare, precum porumbul, soia ș.a.   

Ca majoritatea putregaiurilor de depozit, patogenul 

infectează prin răni, de aceea tratamentul pentru cicatrizarea 

rănilor, înainte de depozitare, este esențial în reducerea 

pierderilor pe parcursul depozitării. Patogenul preferă 

temperaturi înalte de 29-31°C, de aceea menținerea tuberculilor 

în soare, după recoltare, poate crește incidența bolii. De 

asemenea, stresul hidric poate produce unele fisuri la nivelul 

tuberculilor, fisuri care se pot adânci pe parcursul stocării, 

crescând astfel riscul contactării unei noi infecții.  

  

Putrezirea bazei tulpinilor  

Este cauzată de un patogen cu importanță redusă la 

nivel mondial însă, în unele regiuni cu tradiție în cultivarea 

cartofului dulce, această boală poate crea probleme în câmp sau 

în depozit, dacă nu sunt respectate regulile de igienă 

fitosanitară în cultură.  

Simptomele de atac se produc pe tuberculii depozitați, 

sau la baza plantelor în decursul forțării tuberculilor. Frunzele 

de la baza plantelor intens atacate, se îngălbenesc, iar plantele 

încep să se usuce. Plantele nu foarte intens atacate prezintă 
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necroze la și sub nivelul solului. Astfel de plante ar putea 

rămâne neobservate la momentul plantării lăstarilor în teren, 

ceea ce favorizează transmiterea bolii în câmp. Dacă infecția se 

transmite la plantele din câmp, plantelor încep să li se 

îngălbenească frunzele dinspre bază, planta se ofilește și moare 

sau, în cazul în care reușește să formeze rădăcini adventive 

deasupra punctului de infecție, supraviețuiește, dar manifestă 

manifestă un putregai brun la baza tulpinii, în vecinătatea 

solului. Pe plantele distruse de infecție și pe porțiunile de plantă 

puternic infectate se pot observa puncte negre în miceliul 

ciupercii, reprezentând picnidiile. Putregaiul poate migra înspre 

tuberculi care, dacă ajung să poată fi recoltați, sunt putreziți 

parțial dinspre capătul infectat. Dezvoltarea patogenului în 

decursul depozitării tuberculilor este lentă, nu afectează decât 

parțial tuberculii infectați, zona putrezită rămânând fermă.  

Patogenul responsabil pentru aceste simptome este 

Plenodomus destruens, asemănător și înrudit cu Phomopsis 

phaseoli (anamofra ciupercii responsabile pentru putregaiul 

uscat). Asexuat, ciuperca formează picnidii, atât în țesutul 

brunificat (baza tulpinii, rădăcini, tuberculi), cât și pe mediul de 

cultură (în condiții de laborator).  

Infecția se poate propaga pe parcursul ciclului de 

producție și poate ierna în resturile vegetale rămase în sol, fără 

să persiste în teren. Singurele plante gazdă sunt din fam. 

Convolvulaceae.  

Ca măsuri de prevenire și control se recomandă igienă 

culturală, selectarea materialului de plantare, respectiv tratarea 

tuberculilor destinați propagării cu tiabendazol. Acesta are 

acțiune sistemică și efect fungicid și nematocid, este omologat 

în România, însă nu și pentru cartoful dulce.  
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Fuzarioza  

Această boală produce putrezirea rădăcinii, tulpinilor și 

putregaiul uscat al tuberculilor. Infecțiile pot fi cauzate de 

diferite specii de Fusarium, care pătrund prin rănile mecanice 

produse la recoltare, orificiile făcute de nematozi, sau rosăturile 

insectelor sau rozătoarelor.   

Fuzarioza se poate manifesta fie în câmp,unde produce 

putrezirea bazei tulpinilor (fig. 6), fie în depozit, unde produce 

putregaiul uscat al tuberculilor, infectând prin răni (fig. 6c) apoi 

înaintând în pulpă, până la putrezirea completă a tuberculilor. 

Putregaiul înaintează radial prin pulpă însă, la exterior, zonele 

de putregai sunt concentrice și alternează regiuni brune cu 

regiuni negricioase. În secțiune, țestul putrezit este spongios și 

uscat. Dacă condițiile sunt propice, în cavitățile formate în 

interiorul tuberculului degradat se dezvoltă un miceliu alburiu. 

La putrezirea completă tuberculii sunt uscați și mumifiați.  

În cazul în care pentru propagare se folosesc tuberculi 

infectați, fuzarioza se transmite la plantele puse la forțat în 

solar, iar prin lăstari se poate răspândi în teren. Ajuns în teren, 

patogenul poate persista timp de mai mulți ani datorită 

capacității de a forma spori de rezistență (clamidospori).  

Inițial s-a considerat că infecțiile sunt cauzate doar de 

Fusarium oxysporum și că F. oxysporum f.sp. batatas cauzează 

ofilirea fuzariană. Cu toate acestea, și F. solani  poate infecta 

suprafața tuberculilor depozitați. Studiile au arătat că F. solani 

se transmite din tuberculii infectați în lăstari, nu însă și 

F.oxysporum.  
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Figura 6. Simptome de fuzarioză la cartoful dulce 

a. ofilire fuzariană, b-c. putregai la baza tulpinii,   
d. putregai pe tubercul rănit la recoltare  

  

Incidența putregaiului tuberculilor pe parcursul 

depozitării este influențată de o serie de factori, însă cel mai 

mare risc de infecție îl creează rănile produse la recoltare. Alți 

factori de risc sunt condițiile din perioada recoltării, precum 

solul umed și vremea rece dar și seceta în perioada recoltării, 

întrucât pot cauza crăpături în peridermul tuberculilor și, astfel, 

aceștia pot contacta boala. De asemenea, acest lucru este 

posibil și în situația temperaturilor extreme (foarte ridicate sau 

extrem de scăzute), extinse pe o perioadă mai îndelungată, ori 

la seceta prelungită.  

Ca măsuri preventive se recomandă manipularea cu 

grijă a recoltei pentru a diminua rănirea tuberculilor și 

respectarea procedurii de cicatrizare a rănilor înainte de 

depozitare. Un alt aspect este reducerea incidenței dăunătorilor 

în cultură (a nematozilor și a viermilor albi ce pot crea orificii 
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în/prin tuberculi). De asemenea, trebuie redus riscul de 

transmitere a patogenului de la tuberculii infectați în câmpul de 

forțare pentru producerea de lăstari. Astfel, trebuie respectate o 

serie de reguli precum:  

- selectarea cu atenție a tuberculilor destinați propagării, astfel 

încât să fie eliminați cei cu simptome de infecție;  

- tratarea tuberculilor destinați propagării, cu fungicide 

eficiente (de ex. tiabendazol);  

- utilizarea unor terenuri neinfectate pentru producerea de 

lăstari destinați plantării în câmp;  

- recoltarea lăstarilor prin tăierea deasupra nivelului solului, 

nu prin smulgere și evitarea porțiunilor care au stat pe sol;  

- nu se recomandă mai mult de 2-3 recoltări de lăstari din 

același teren;  

 

Fuzarioza sistemului radicular  

Rădăcinile firoase pot și ele să fie afectate de fuzarioză. 

Astfel de situații au fost întâlnite în China, când putrezirea 

sistemului radicular a condus la piticire, căderea prematură a 

frunzelor, înflorire devansată, moartea întregii plante, respectiv 

diminuarea accentuată a producției. Cele mai virulente specii 

de Fusarium întâlnite în China au fost F. solani f.sp. batatas și 

F.javanicum (acesta din urmă nefiind încă raportat a fi prezent 

în România).   

  

Ofilirea fuzariană  

Statistic. se menționează că această boală este mai 

frecventă în regiunile temperate, cu un climat mai rece, 

comparativ zonelor tropicale de producere a cartofului dulce.  

Boala s-a manifestat, la intensitate foarte scăzută și pe 

terenurile nisipoase din sudul Olteniei, unde incidența a fost de 

0,66% plante infectare.  
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Simptomele de boală apar în câmp, după pornirea în 

creștere a lăstarilor. Frunzele bazale sunt primele care încep să 

se îngălbenească, apoi planta începe să se ofilească. Uneori 

apare și o defoliere prematură sau piticirea plantelor. Alteori 

simptomele sunt similare infecției cauzate de Erwinia 

chrysanthemi. La plantele fuzariate, însă, tulpinile încep să se 

usuce și devin ușor casante (fig. 6b).  

 Boala se poate transmite prin sistemul vascular. Astfel, unii 

tuberculi, deși infectați, nu prezintă la suprafață simptome de 

boală. Cu toate acestea, prin secționarea tuberculilor recoltați 

de la plantele infectate se poate observa că venele prezintă o 

culoare modificată. Boala poate persista latent, sistemic, și 

astfel poate să ajungă în spațiile de forțare pentru producerea de 

lăstari, iar prin lăstari se poate propaga în câmp, unde în anul 

următor va produce mai multe pagube.  

Simptomele infecției apar cam la 2-3 săptămâni după 

plantare.  

Deși fuzarioza apare preponderent în climatul temperat, 

temperatura optimă de dezvoltare a patogenlui este între 28-

30°C, însă se poate dezvolta și la temperaturi mai scăzute, pe 

parcursul cultivării cartofului dulce. De asemenea, evoluează 

mai bine la o umiditate mai ridicată în substrat.   

Unii autori menționează că boala se manifestă mai puțin 

în solurile supresive, ceea ce conduce la ideea conform căreia 

aplicarea în teren a unor biopreparate microbiene de protecția 

plantelor, pe bază de tulpini selecționate din microflora locală, 

poate să prevină și să reducă riscul de infecție. În plus, prin 

utilizarea unor agroinoculanți pe bază de tulpini microbiene 

autohtone, locale, cresc șansele de supraviețuire și acomodare a 

tulpinilor de biocontrol în terenul tratat.  

Pentru a reduce incidența bolii în terenurile afectate de 

fuzarioză se recomandă:  
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- rotația culturilor, care doar reduce, însă nu elimină 

patogenul;  

- alegerea tuberculilor de sămânță numai din terenuri libere de 

fuzarioză;  

- întrucât patogenul se dezvoltă doar în partea bazală a plantei 

și în sistemul radicular, se recomandă ca recoltarea lăstarilor să 

se facă prin tăierea acestora la 2-5 cm deasupra nivelului 

solului;  

- imersarea tuberculilor și/sau a lăstarilor în fungicide 

(benzimidazoli sau tiabendazol) reduce riscul de transmitere a 

bolii pe parcursul ciclului de producție.  

      

 Necroza marmorată  

 Boala face referire la infecțiile cu Pythium sp. care produc un 

putregai alb. Simptomele sunt similare fuzariozei. Infecțiile au 

loc în câmp, când temperatura solului este de peste 18-22°C. 

Patogenul infectează rădăcinile tuberizate la care produce pete 

brune ușor adâncite în pulpă. Secționați transversal, tuberculii 

infectați prezintă pulpa marmorată, cu zone brune, în alternanță 

cu porțiuni spongioase și zone neafectate la culoare.  

  

Putregaiuri de depozit  

Infecțiile care se instalează post-recoltă se mai numesc și 

putregaiuri de depozit. Aceste infecții sunt mai des întâlnite în 

zonele temperate, unde tuberculii sunt depozitați perioade de 

câteva luni.  

În timpul depozitării, cel mai adese sunt infecțiile cu 

fungi, însă sunt și bacterioze care pot deprecierea tuberculii 

după recoltare. Pentru anumite regiuni de producție și 

nematozii (precum Meloidogyne, Dithylenchus ș.a.) conduc la 

deprecierea tuberculilor.  

Între fungii fitopatogeni ce produc pagube post recoltă, 

întâlnim toate speciile menționate la secțiunea anterioară 

(Fusariumsp., Pythiumsp., Macrophomina phaseolina, 
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Ceratocystis fimbriata, Plenodomus destruens), însă, în afara 

acestora mai putem întâlni infecții cu putregai moale cauzat de 

Rhizopus, putregai cenușiu cauzat de Botrytis, putregai albastru 

cauzat de Penicilluim, sau alte putregaiuri precum Aspergillus, 

Epicoccum, Pestalotia, Pleospora, Rosellinia, Trichoderma, 

Schizophyllum și Sclerotinia.  

 Pentru a preveni instalarea patogenilor pe rănile 

rezultate la recoltare și manipulare, se recomandă ca înainte de 

depozitare tuberculii să fie menținuți 5-10 zile la 26-32°C și 

85-90% UR, în condiții bune de ventilație, pentru a asigura 

cicatrizarea rănilor. În cazul în care astfel de condiții sunt mai 

greu de realizat atunci tuberculii de batat se pot menține la 

cicatrizat 2 săptămâni la 15-23°C.   

Pentru depozitare temperatura recomandată la cartoful 

dulce este de 12-15°C. Nu se recomandă temperaturi mai 

scăzute sau refrigerarea, întrucât tuberculii de cartof dulce sunt 

sensibili la îngheț. În funcție de cultivar și imposibilitatea 

depozitării în condiții optime, controlate, perioada de stocare 

poate să ajungă până la 6 sau chiar 10 luni. Dacă perioada de 

stocare este mai îndelungată UR trebuie să fie ridicată pentru a 

preveni deshidratarea, însă în perioadele scurte de stocare 

(precum în depozitele magazinelor) tuberculii se pot menține și 

la minim 70% UR.  

  

Putregaiul moale-apos cauzat de Rhizopus  

Această formă de putregai este între cele mai des 

întâlnite și cea mai păgubitoare pentru tuberculii de cartof 

dulce. Simptomele apar în special pe tuberculii depozitați 

impropriu, uneori însă, infecțioase poate întâlni și în cultură, 

dacă apa băltește pe teren în ultima parte a sezonului de 

vegetație.  

Tuberculii infectați prezintă pulpa înmuiată, apoasă, 

asemeni infecțiilor bacteriene. Cel mai adesea, putregaiul se 

instalează dinspre capetele tuberculului însă se extinde rapid în 
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pulpă. Mirosul tuberculilor alterați este similar fermentației 

alcoolice, sau a fermentației cu drojdii. Asemeni putregaiului 

bacterian, și putregaiul cauzat de Rhizopus atrage musculițele 

de oțet sau musculițele fructelor, care se reproduc pe tuberculii 

descompuși într-un ritm accelerat, conducând la o populație 

generoasă în depozitele cu tuberculi afectați de putregai.  

În cazul în care infecția pe tubercul pornește din mai 

multe puncte, atunci simptomele sunt foarte greu de distins de 

cele cauzate de Pythium sp. Iar prin depozitarea cartofului 

dulce la temperaturi improprii de 2-5°C, atunci putregaiul 

predominant va fi cauzat de Mucor sp.  

Pe tuberculii infectați cu Rhizopus apare la suprafață un 

miceliu alb, afânat, ca de vată, la suprafața căruia se formează 

sporangii punctiformi, de culoare neagră. Patogenul responsabil 

de producerea putregaiului moale, apos, este Rhizopus 

stolonifer (sin. R. nigricans), sau  mucegaiul pâinii. Patogenul 

se poate dezvolta într-un interval vast de temperatură, în special 

între 6-22°C. La temperaturi peste 30°C se instalează R.oryzae, 

însă ambele specii sunt active și în intervalul termic de 22-

30°C. Infecțiile cu Rhizopus sunt foarte greu de prevenit la 

cartoful dulce. Din această cauză, în SUA, se recurge și la 

aplicarea unor fungicide precum DCNA (2,5-dicloro-

4nitroanilină), inclusiv la tuberculii destinați pentru consum.   

  

Putregai negru (Java)  

Este produs de Lasiodiplodia theobromae (sin. 

Botryodiplodia theobromae, Diplodia gossypina ș.a.). În SUA, 

boala a primit denumirea ”Java black rot“ întrucât a pătruns în 

America odată cu importul de cartofi dulci din insula Java. În 

România, patogenul a fost semnalat pentru prima dată de Șesan 

și Oprea în 1991 la specia de arbori ornamentali Magnolia 

grandiflora.   
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Deși patogenul este unul dintre cele mai des întâlnite 

putregaiuri la cartoful dulce, până în prezent, la noi în țară, nu a 

fost menționat la această specie.   

Pulpa tuberculilor infectați este de culoare brună, sau 

brun-roșcată la început, apoi progresează în negru. Tuberculii 

incomplet putreziți, dacă sunt secționați, își brunifică rapid 

pulpa chiar și în porțiunile care nu ar părea afectate de putregai. 

La putrezirea completă, tubericulii se mumifică și se usucă. 

Uneori, infecțiile pot fi confundate cu putregaiul negru cauzat 

de Ceratocystis fimbriata, putregaiul cărbunos produs de 

Macrophomina phaseolina, sau putregaiul uscat produs de 

Fuarium sp.  

În literatura de specialitate, se menționează că patogenul 

inițiază infecțiile încă din teren, unde conidiile pot supraviețui 

mai mulți ani fie libere în sol, fie pe diferite resturi vegetale. 

Patogenul, deși nu este capabil să penetreze tuberculii intacți, 

poate pătrunde prin răni, în special la recoltare, când tuberculii 

sunt desprinși de vrej.  

Patogenul preferă temperaturi ridicate, și se dezvoltă cel 

mai bine între 20-30°C, temperatură la care se recomandă 

cicatrizarea. Cu toate acestea, cei mai susceptibili la acest tip de 

putregai sunt însă tuberculii stocați o perioadă mai îndelungată 

(5-8 luni).  

  

Putregaiul albastru  

Este datorat infecțiilor cu Penicillium sp. La cartoful 

dulce infectează doar tuberculii depozitați. Apariția 

putregaiului albastru trădează faptul că tuberculii de cartof 

dulce au fost stocați la temperaturi scăzute, sau patogenul s-a 

instalat pe răni ori crăpături generate de frig. Acest putregai nu 

se întâlnește la tuberculii stocați la temperaturi de 16°C sau mai 

ridicate.   
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Putregaiul cenușiu  

Apare ocazional la cartoful dulce stocat la temperaturi 

scăzute. Putregaiul este produs de Botrytis cinerea.  

  

Alte putregaiuri de depozit  

Patogeni precum Plenodomus destruens și Fusarium sp.  

pot cauza putregai uscat, dar se pot întâlni și alte putregaiuri, 

cauzate de Trichoderma koningii sau Alternaria sp.   

  

În țările cu tradiție în cultivarea cartofului dulce este 

menționat un spectru foarte variat de fungi fitopatogeni pentru 

această cultură. Cele mai frecvent întâlnite boli micotice 

(conform Ames și colab., 1997; Clark și colab., 2015; Ekman și 

Lovatt, 2015) sunt listate în tabelul 2.   

 

Tabelul 2. Fungi fitopatogeni pentru cartoful dulce 

Boala  Fung fitopatogen  

Pătarea frunzelor, 
alternarioza.  

Specii de Alternaria (preponderent: 
A.alternata, A.bataticola și A.tenuissima)  

Putregaiul negru  Ceratocystis fimbriata  

Ofilirea fuzariană  Fusarium oxysporum f.sp. batatas  

Putregaiul violet al 

rădăcinilor  
Helicobasidium mompa  

Boala  Fung fitopatogen  

Antracnoza  Sphaceloma batatas (sin. Elsinoe batatas)  

Putrezirea tulpinii  Sclerotium rolfsii  

Rizoctonioza  Rhizoctonia solani  

Alți fungi fitopatogeni mai puțin importanți  

Deformarea și clorozarea 

frunzelor  
Fusarium lateritium  

Pătări ale frunzelor  Ascochyta sp., Cercospora sp., 

Colletotrichum sp., Curvularia sp., 

Pestalotia batatae, Phomopsis ipomoea-

batatas (sin. Phyllosticta batatas) și 

Septoria sp.  
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Fungi fitopatogeni de depozit  

Putregaiul bazei tulpinii  Plenodomus destruens  

Ulcerația neagră  Lasiodiplodia theobromae   
(sin. Diplodia gossypina)  

Putregaiul cărbunos  Macrophomina phaseolina  
(sin. Sclerotium bataticola)  

Putregaiul cenușiu  Botrytis cinerea  

Putregaiul moale,  putregaiul 

apos  
Rhizopus stolonifer și Mucor sp.  

Putregaiul albastru  Penicillium expansum și alte specii din 

genul Penicillium  

Putregaiul uscat  Diaporthe batatas(sin. Diaporthe 

phaseolorum, Phomopsis phaseoli)  

Fuzarioza sau putregaiul 

rădăcinilor  
Fusarium solani și F.javanicum  

  

În ultimii ani, la nivel mondial, mai multe specii de 

fungi fitopatogeni și-au extins arealul de infecție,și în alte 

regiuni cultivate cu cartof dulce. În 2016, Lee și colab. au 

menționat,pentru prima dată în Coreea, infecții cu putregai 

uscat provocat de Diaporthe batatas (anterior denumit D. 

phaseolorum), la soiul de cartof dulce "Juwhangmi", studiat 

pentru aclimatizare și în România. Tot în Coreea, Paul și colab. 

(2017) au identificat pentru prima dată infecții cauzate de 

Rhizopus microsporus care provoacă putrezirea roșie a 

cartofului dulce. Același grup de cercetători a semnalat, pentru 

prima dată în Coreea de Sud, putregaiul rădăcinilor de cartof 

dulce produs de Fusarium solani, în timpul depozitării din 

2016-2017 (Yang et al., 2018). Astfel de semnalări sunt de 

mare importanță și pentru România, deoarece cele două soiuri 

de cartof dulce omologate în România (KSC1 și KSP1) sau 

introduse spre aclimatizare, sunt de proveniență coreeană.   
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Deși, în întreaga lume, spectrul agenților patogeni 

pentru cartoful dulce este relativ mare, în țara noastră a fost 

observat un spectru redus de fungi fitopatogeni,în condițiile 

experimentale de la SCDCPN Dăbuleni (jud. Dolj). Aici, pe 

parcursul anilor 2015-2018 nu s-au înregistrat infecții 

fitopatogene grave, care să aducă pierderi economice 

importante, înainte de recoltare. În ceea ce privește depozitarea, 

deși în primul an au fost suferite pierderi majore datorită 

putregaiurilor de depozit, în anii următori, prin gestionarea 

corespunzătoare a producției înainte de stocare și prin 

asigurarea unor condiții controlate de depozitare, pierderile 

post-recoltă au fost reduse.   

Cu toate acestea, este de așteptat ca, din cauza 

schimbărilor climatice, un număr tot mai mare de agenți 

fitopatogeni să găsească condiții prielnice în România pentru a 

infecta cartoful dulce. De asemenea, schimbul de material 

biologic între România și alte state crește riscul de introducere 

a unor patogeni noi pentru țara noastră. Mai mult decât atât, 

prin extinderea arealelor de cultivare a cartofului dulce și 

creșterea ponderii acestei culturi în asolament, se estimează 

instalarea la cartoful dulce a unor fungi fitopatogeni menționați 

în literatura internațională la această plantă și prezenți în 

România la alte culturi. Astfel de patogeni, prezenți în țara 

noastră la diferite alte culturi vor putea găsi condiții adecvate 

pentru a infecta și cartoful dulce. Fitopatogenii preconizați să-și 

extindă spectrul de gazdă sunt: Fusarium solani, 

Macrophomina phaseolina și Rhizoctonia solani. Acești 

fitopatogeni sunt întâlniți la multe dintre speciile de plante 

cultivate la noi, sunt menționați în literatură și la cartoful dulce, 

însă, până în prezent, nu au fost semnalați la această cultură în 

România.  
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DĂUNĂTORII CARTOFULUI DULCE  

  

Chiar dacă în zonele cu tradiţie în cultivarea batatului 

sunt listate, la nivel mondial, peste 40 de specii de artropode 

dăunătoare acestei culturi, doar câteva dintre ele provoacă 

pagube considerabile.   

Batatul este o cultură relativ recent introdusă pe solurile 

nisipoase din zona de sud a României iar cercetările au fost 

orientate în mod particular în direcţia identificării speciilor de 

artropode locale care pot provoca pagube în cultură.  

În perioada 2015-2018 la SCDCPN Dăbuleni (jud. 

Dolj), au fost identificate 11 specii de artropode dăunătoare 

culturii de cartof dulce (tabelul 4).  În funcţie de organul atacat, 

aceste specii au fost încadrate în două mari categorii: dăunători 

foliari şi dăunători ai tuberculilor.  

Principalele specii găsite in experimentul desfăşurat în 

terenurile experimentale de la Dăbuleni în perioada 2015- 2018 

sunt prezentate mai jos.  

  

Dăunători foliari:  

Dăunătorii foliari limitează randamentul plantelor în 

mod indirect, prin reducerea suprafeţei foliare. Atacul lor poate 

fi uşor de vizualizat şi evaluat. O atenţie deosebită trebuie 

acordată acestei categorii de dăunători, în mod special, la 

începutul sezonului de vegetaţie. Principalele specii găsite în 

cadrul experimentului desfăşurat la SCDCPN Dăbuleni au fost:  

  

Acarienii din specia Tetranychus urticae Koch, care au 

avut o prezenţă sporadică în cultura de batat. Larvele şi adulţii 

acestei specii se hrănesc pe partea inferioară a frunzelor. 

Prezenţa acarienilor este favorizată de căldură şi umiditate 

scăzută în aer. Întrucât specia este polifagă, sursa de infestare 

poate fi reprezentată şi de vegetaţia adiacentă. Managementul 
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acestor dăunători cu produse chimice nu este de obicei necesar, 

populaţiile de acarieni putând fi reprimate în mod natural prin 

creşterea umidităţii atmosferice în condiţii de ploaie, sau prin 

aspersie cu apă de irigare.  

  

Hemiptere    

Dintre speciile de hemiptere identificate în cultură, 

afidele Myzus persicae  Shulzer, 1776 şi Aphis gossypii Glover 

identificate în anul 2017 au potenţial de a transmite boli virale 

atât la batat cât și în alte culturi.   

Speciile identificate în anul 2016 au fost Myzus 

persicae Shulzer şi Aphis gossypii Glover. De obicei, afidele 

atacă vârfurile de creştere şi frunzele tinere. Se hrănesc pe 

suprafaţa inferioară a frunzelor, unde sug seva.  Ambele specii 

identificate pot să transmită boli virale, atât în cultura de batat 

cât şi de la alte specii de plante. La aceste specii se adaugă 

musculiţele albe şi cicada Empoasca sp. (figura 7), a căror 

prezenţă a fost remarcată atât cu ocazia observaţiilor vizuale cât 

şi pe capcanele galbene cu clei.   

 

 
  Figura 7. Cicada Empoasca sp   
  

Aplicarea de insecticide se recomandă doar în cazul 

unor infestării foarte puternice însă trebuie menţionat faptul că, 

pe de o parte, la aceste specii de hemiptere există studii care au 

dovedit că acestea dezvoltă rezistenţă la insecticide. Însă, pe de 
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altă parte, zona de experimentare s-a remarcat că având o 

abundenţă semnificativă de prădătorilor naturali specifici 

precum: numeroase coccinele, dipterele syrfide,  ploşniţa 

prădătoare Nabis ferus (figura 8) şi neuropterul Chrysoperla 

carnea (Stephens, 1836) (figura 9).  

  

 
Figura 8. Nabis ferus  Figura 9. Adult de Chrysoperla 

carnea 
 

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) aceasta este o ploşniţă 

invazivă din ord. Hemiptera, fam. Pentatomidae (figura 10). 

Deşi incidenţa acesteia a fost redusă în aria de studiu, 

considerăm că prezenţa acestui dăunător trebuie menţionată, 

deoarece această specie continuă să-şi extindă aria de 

răspândire, ca urmare a polifagismului accentuat. Întrucât 

specia este invazivă, poate deveni un dăunător major pentru 

culturile de câmp dar şi din spaţii protejate, în România.  

 
Figura 10. Larvă de Nezara viridula pe frunza de batat  
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Lepidoptere   

A fost identificată specia Agrius convolvuli. Larva se 

hrăneşte cu limbul foliar (figura 11), pagubele fiind mai mari 

pe măsură ce larva se dezvoltă.   

  

 

Figura 11. Atac de Agrius convolvuli la cartoful dulce  

  

Perioada larvară durează 3-4 săptămâni, şi are 5 stadii. 

La ultima vârstă (figura 12a) acestea se retrag în sol, hrănindu-

se doar noaptea. Pierderile de producţie pot apărea în cazul 

unui atac puternic în special la începutul perioadei de vegetaţie 

a culturii. Împuparea  are loc în sol şi durează 5-26 zile, în 

funcţie de temperatură. Pupa are o culoare brun-roşcată (figura 

12b) şi se caracterizează printr-o trompă proeminentă, curbată 

în jos.  
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Figura 12. Agrius convolvuli: (a) larvă pe foliaj de cartof dulce, (b) pupa 

insectei, în condiţii controlate de creştere în laborator. 

 

Lepidopterul Agrius convolvuli a avut o incidenţă mică 

în perioada 2015-2018, frecvenţa şi intensitatea atacului au fost 

extrem de reduse.  

La un atac redus utilizarea pesticidelor nu este 

recomandată, deoarece acestea poate întrerupe acţiunea 

elementelor de control biologic natural.  

Pentru a monitoriza populaţia adulţilor, pot fi montate 

capcane luminoase. Dintre agenţii de combatere biologică sunt 

speciile de viespi parazitare din genul Trichogramma, în timp 

ce reduvidele şi tachinidele se hrănesc cu larve de Agrius 

convolvuli de diferite vârste.  

  

Agrotisipsilon, specia este polifagă, şi se poate hrăni şi 

pe specii de buruieni precum: Poa pratensis, Rumex crispus, 

Chenopodium album, Barbarea vulgaris şi Amaranthus 

retroflexus. La infestări sporadice tratamentele chimice nu sunt 

necesare. Pentru prevenţie se recomandă utilizarea de capcane 

luminoase şi feromonale pentru a monitoriza populaţia 

adulţilor. În literatura de specialitate, pentru reducerea 

populaţiei de Agrotis, sunt recomandate tratamente cu 

biopreparate pe bază de Metarhizium anisopliae şi virusul 

poliedrozei nucleare.  



54  

Microlepidoptere miniere. Pe parcursul observaţiilor 

efectuate s-a constatat un atac de microlepidoptere miniere, 

începând cu luna iunie în câmp dar şi în septembrie în solar 

(figura 13).  

 
Figura 13. Atac de larve microlepidoptere miniere,  

în solar, pe frunze de batat  

  

Pentru identificarea speciilor dăunătoare, frunze cu atac 

specific şi larve în diferite stadii de dezvoltare, au  fost aduse în 

laborator. Dăunătorii au fost crescuţi până la completa 

dezvoltare. Din pupele obţinute au apărut adulţii, care au fost 

identificaţi ca aparţinând genului Bedellia (Ord. Lepidoptera, 

fam. Bedellidae).  

Gradul de atac pe frunzele de batat înainte de efectuarea 

tratamentelor chimice a fost cuprins între 5,4% şi 8,3%, 

diferenţele între variante fiind nesemnificative. Nici după 

aplicarea tratamentelor nu s-au constatat diferenţe notabile între 

variante experimentale.  

În concluzie, sunt necesare în continuare efectuarea de 

studii privind biologia speciei de microlepidoptere, astfel încât 

tratamentul chimic cu insecticide să fie aplicat la începutul 

depunerii pontelor.  
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Tabelul 4. Incidenţa principalelor specii de artropode 

dăunătoare prezente în cultura de batat  

la SCDCPNDăbuleni în perioada 2015-2018  
 

Legendă: (0) nu a fost prezent; (+) prezenţă redusă; (++) prezenţă moderată;  
(+++) prezenţă ridicată  

Grup 

taxonomic 
Specia 

Capcane 

Barber 

Observaţii 

vizuale 

Capcane 

galbene 

Sondaje 

sol 
Categoria 

Dăunători foliari 

Acarina 

Tetranychidae 

Tetranychus 

urticae 
- + - - Sporadic 

Hemiptera 

Aleyrodidae 
Bemisia tabaci + + ++ - 

Vector 

de 

virusuri 

Hemiptera 

Aphididae 

Myzus persicae  

Aphis gossypii  
+ + ++ - 

Vector 

de 

virusuri 

Hemiptera 

Cicadellidae 
Empoasca sp.  - + + - Minor 

Hemiptera 

Pentatomidae 
Nezara viridula 0 + - - Minor 

Lepidoptera 

Noctuidae 
Agrotis spp. - + - - Minor 

Lepidoptera 

Bedellidae 
Bedellia sp.  0 + - - Minor 

Lepidoptera 

Sphingidae 
Agrius convolvuli  - ++ - - Minor 

Coleoptera 

Carabidae 
Bembidion sp. - + - - Sporadic 

Lepidoptera Microlepidoptere - ++ - - Minor 

Coleoptera 

Chrysomelidae 
Apthona spp. + + + - - Minor 

Dăunători pe tuberculi 

Coleoptera 

Scarabaeidae 

Anomala sp. - 

larve 
0 0 - + Major 

Coleoptera 

Elateridae 

Drasterius 
bimaculatus  
- larve 

++ - - 0 Major 

Lepidoptera 

Sphingidae 

Agrius convolvuli 

-larve 
0 ++ - 0 Minor 

Coleoptera 

Chrysomelidae 

Apthona spp. - 

larve 
+ ++ - 0 Minor 
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B. Dăunători în sol  

Între dăunătorii ce atacă în sol, în intervalul 2015- 2018, 

în câmpul experimental de la SCDCPN Dăbuleni au fost 

identificaţi:  

- purecii de pământ  

- dăunătorii pe rădăcini  

  

Puricii de pământ  

Aphthona spp., cunoscute sub denumirea populară de 

pureci de pământ, au avut o densitate scăzută în intervalul 

studiat (2015-2018). Adulţii se întâlnesc pe faţa superioară a 

frunzelor unde se hrănesc provocând perforaţii sub forma unor 

găuri înguste sau caneluri ceva mai mari. În schimb, larvele se 

dezvoltă în subteran şi se hrănesc pe rădăcini.  

Referitor la recomandările  pentru monitorizare şi 

combatere, practicile culturale pentru prevenirea infestării cu 

purici de pământ (arăturile prin care se distrug stadiile 

hibernante, controlul buruienilor din cultură) şi urmărirea 

situaţiei infestării plantelor spontane din zonele adiacente 

culturii, s-au dovedit a fi foarte importante. Tratamentele 

chimice pot fi necesare doar în cazul unor infestări puternice, la 

începutul vegetaţiei.  

  

Dăunătorii pe rădăcină:  

În principiu, insectele care se hrănesc pe rădăcinile 

tuberizate sunt cele care provoacă cele mai mari probleme 

culturii de batat. Ele pot induce pierderi economice şi în cazul 

unei abundenţe scăzute, și, în plus, sunt dificil de controlat cu 

insecticide deoarece trăiesc in sol. Deşi în capcanele de sol au 

fost observate câteva exemplare de adulţi din specia Drasterius 

bimaculatus, în lotul experimentale organizate la Dăbuleni în 

perioada 2015-2018, nu s-au înregistrat pierderi economice 

produse de larvele acestei specii.  
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Pe parcursul efectuării sondajelor în sol, au fost 

colectate larve de viermii albi (ord. Coleoptera, fam. 

Scarabaeidae), identificate în laborator ca aparţinând speciei 

Anomala errans. Această specie trăieşte în zone nisipoase. 

Larvele se hrănesc la început cu humus, ca mai apoi să devină 

polifage, atacând mai ales rădăcinile plantelor ierboase. Prin 

hrănire, larvele produc rosături fie localizat, fie sub forma unor 

şanţuri largi la suprafaţa tuberculilor de batat (figura 14), ceea 

ce depreciază aspectul comercial. Adulţii sunt activi pe timp de 

noapte, însă se hrănesc cu frunze de arbori foioşi ori viţă de vie.   

  

  

Figura 14. Atac de viermi albi pe rădăcinile tuberizate de cartof dulce  

  

Frecvenţa atacului larvelor de cărăbuşi a fost cuprinsă 

între 20 şi 25 %, nefiind înregistrate diferenţe semnificative 

între variante. În ceea ce priveşte tratamentul biologic cu 

Beauveria brongniartii considerăm că aplicarea în sol nisipos a 

produsului a condus la levigarea conidiilor înainte de 

colonizarea substratului de către ciupercă. Astfel, rădăcinile 

tuberizate nu au putut beneficia de un substrat îmbogăţit cu 

microorganisme entomopatogene.  

Trebuie avut în vedere faptul că şi alte specii de viermi 

albi sunt cunoscute drept dăunători ai rădăcinilor tuberizate de 
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cartofi dulci. Durata ciclului de viaţă depinde însă de specia 

dăunătoare şi variază de la unu la trei ani. În cazul în care în 

primăvară (aprilie, mai) se constată prezenţa în zonă a speciilor 

de cărăbuşi se va proceda la efectuare de sondaje în cultură, de 

la jumătatea lunii august - până la recoltare. De asemenea, se 

vor face sondaje şi observaţii înainte de înfiinţarea noilor loturi 

în primăvară.  

Atacul viermilor albi, la tuberculii de cartof dulce, poate 

să favorizeze unele infecţii fitopatogene. La momentul 

recoltării, pe un număr mic de rădăcini tuberizate (4 

tuberculi/câmp experimental), a fost observată instalarea 

fuzariozei pe rănile produse de viermii albi. Boala poate evolua 

în perioada de depozitare, cauzând putregaiul uscat al 

tuberculilor.  

În concluzie, monitorizarea dăunătorilor cu ajutorul 

capcanelor galbene şi a capcanelor de sol, precum şi 

observaţiile vizuale cu frecvenţă sporită au permis identificarea 

speciilor cu potenţial dăunător culturilor de batat pe soluri 

nisipoase în zona de sud a României.   

Dăunătorii pe rădăcină şi cei foliari ai culturii de batat 

au avut o prezenţă sporadică în câmpurile experimentale de la 

SCDCPN Dăbuleni în intervalul 2015- 2018.Utilizarea de 

insecticide trebuie efectuată doar la atingerea pragurilor de 

dăunare specifice fiecărei specii de agent de dăunare, pentru a 

proteja duşmanii naturali ai acestor dăunători.   

În cadrul proiectului ADER 2.2.2./2015 finanțat de  

MADR, pe solurile nisipoase din sudul Olteniei, la SCDCPN 

Dăbuleni au fost testate experimental tratamente preventive cu 

tiacloprid (Calypso 480 SC) în doză de 80ml/ha. În literatura de 

specialitate, pentru combaterea dăunătorilor cartofului dulce 

sunt menționate diferite substanțe active cu acțiune insecticidă, 

dar și metode biologice bazate pe biopreparate entomopatogene 

sau pe utilizarea de prădători și parazitoizi specifici.  
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Întrucât în România cultura de cartof dulce este relativ 

nouă, nu au fost omologate produse fitosanitare pentru această 

cultură. Acest lucru presupune selectarea unor pesticide 

menționate în literatura de specialitate pentru protecția 

cartofului dulce (Anexa 1). În cazul în care se dorește utilizarea 

altor PPP (produse de protecția plantelor) cunoscute a fi 

eficiente în prevenirea și combaterea anumitor boli, dăunători 

sau buruieni, aplicarea trebuie să fie realizată doar după 

testarea fitotoxicității produsului asupra plantelor de cartof 

dulce.  
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA BURUIENILOR  

  

Combaterea buruienilor din culturile de câmp reprezintă 

unul dintre obiectivele principale pentru obținerea unei recolte 

la potenţialului biologic al speciei sau soiului cultivat. 

Prevenirea apariției buruienilor și reducerea gradului de 

îmburuienare sub pragul economic de dăunare conduce la 

optimizarea consumului de apă şi elemente nutritive pentru 

planta de cultură, la dezvoltarea normală a plantelor şi, în final, 

la obţinerea de producţii mari/ha (Popescu, 2007). Acest lucru 

se datorează faptului că  buruienile concurează plantele 

cultivate pentru nutrienţii și apa din sol, spaţiul de creştere, 

lumina directă a soarelui şi constituie gazde pentru anumiţi 

patogeni și insecte vectoare de virusuri.   

Cercetările efectuate la SCDCPN Dăbuleni, în perioada 

2015-2018, privind controlul îmburuienării la cartoful dulce, 

subliniază importanţa reducerii gradului de îmburuienare în 

realizarea producţiei de tuberculi. Pentru aceasta, cele mai bune 

rezultate au fost obținute prin aplicarea unor măsuri integrate 

cu metode mecanice şi culturale, concomitent utilizării 

erbicidelor. Cultivatorii de cartof dulce trebuie să aibă în 

vedere riscul major datorat concurenţei buruienilor din perioada 

de început a sezonului de vegetație pentru cartoful dulce, în 

special în primele trei săptămâni după plantare.   

Cele mai bune rezultate, obținute la SCDCPN  

Dăbuleni,  în ceea ce privește producția de cartof dulce, au fost 

obținute pe sol bilonat, mulcit cu folie PE și erbicidat cu Dual 

Gold 960 EC 1,5l/ha imediat după plantare + Fusilade Forte, în 

doză de 1,5 l/ha, aplicat la apariţia buruienilor monocotile.   

Spectrul de buruieni prezent în zona desfășurării 

cercetărilor (psamosolurile din sudul Olteniei) cuprinde 

Ambrosia artemisifolia (ambrosia sau iarba pârloagelor), 

remarcată ca specie predominantă (46-56% din totalul de specii 
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de buruieni), urmată de Atriplex patula (loboda, în procent de 

~36%) şi Portulaca oleracea (iarba grasă). Alte specii de 

buruieni precum Solanum nigrum (zârna), Amaranthus 

retroflexus (ştirul), Xantium strunarium (cornuţii) ș.a., au 

apărut sporadic. Dintre monocotiledonate, specia cea mai des 

întâlnită a fost Digitaria sanguinalis (meișorul sau cosiţa).  

În alte țări cultivatoare de cartof dulce sunt menționate 

mai multe variante de combatere chimică a buruienilor între 

care sunt menționate:  

- Glifosatul, erbicid total, aplicat după răsărirea buruienilor 

monocotiledonate şi dicotiledonate, înainte de înființarea 

culturii;  

- fluazifop-P-butil, metolaclor, metribuzin, napropamid sau 

setoxydim aplicate după transplantarea cartofului dulce. 

Trebuie ținut cont însă, de faptul că aceste erbicide nu trebuie 

aplicate pe vreme caldă și umedă întrucât pot genera efecte 

fitotoxice;  

- clomazon și DCPA (omologat doar in SUA) aplicate 

preemergent, asociate după plantarea lăstarilor cu napropamid 

și flumioxazin;  

- carfentrazon-etil, respectiv cletodim pentru combaterea 

buruienilor monocotiledonate, în perioada de vegetaţie.   
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Anexa 1  

Produse de protecția plantelor cu potențial de utilizare în 

cultura de cartof dulce  

Substanță activă Categorie Acțiune 

Bacillus 

thuringiensis 

subsp. kurstaki 

Bioinsecticid 

microbian 

Insecticid cu acțiune de ingestie 

Boscalid Fungicid Fungicid pentru prevenirea și combaterea 

putregaiurilor care formează scleroți 

Clorantraniliprol Antranilamide Insecticid pentru combaterea ouălor, larvelor 

și adulților, cu acţiune prin contact și ingestie 

Clorpirifos Organofosforic Insecticid cu acţiune prin contact, ingestie şi 

respiraţie 

Dazomet  Fumigant  Patogeni de sol  

Metam de sodiu Fumigant de sol 

cu acțiune 

fungicidă, 

insecticidă, 

nematocidă și 

erbicidă 

Dezinfectant al solului pentru spații protejate, 

cu spectru multiplu de combatere față de: 

nematozi (Meloydogine, Pratylenchus, 

Globodera, Ditylenchus, Rotylenchus, etc), 

dăunători (viermi sârmă, buha semănăturilor, 

etc), patogeni de sol (Fusarium, Rhizoctonia, 

Pythium, etc.), buruieni 

Metaflumizon Organofosforice 

sistemice 

Insecticid ce combate Lepidoptere, 

Coleoptere, Hemiptere, Hymenoptere, Isoptere 

și Diptere.  

Pentiopirad Carboxamide Fungicid pentru combaterea patogenilor foliari 

(pătări, rugini ș.a.), dar cu acțiune și față de 

unii patogeni de sol (Rhizoctonia solani) 

Tiabendazol Derivat al 

benzimidazolului 

Fungicid cu acțiune sistemică  pentru 

combaterea putregaiurilor ce atacă la baza 

tulpinii și pe rădăcini (inclusiv Monilochaetes 

infuscans), putregaiul tuberculilor (Fusarium 

sp. ș.a.). Manifestă și acțiune nematocidă 

Spirotetramat Ketoenoli 

Insecticid sistemic cu perioada reziduală 

îndelungată. Acționează asupra dăunătorilor 

aflați în stadiile larvare pe parcursul hrănirii 

acestora, reduce viabilitatea  nimfelor, scade 

funcția reproductivă la insectele femele și 

reduce fertilitatea ouălor. Nu are efecte 

adverse față de albine și alte insecte utile. 

Zeta-cipermetrin 
Piretroid de 

sinteză 

Insecticid cu acțiune de contact și ingestie, are 

și efect repelent 
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