
CARTOFUL



Irigarea
Irigarea este unul dintre cei mai importanţi 
factori care contribuie la succesul şi calitatea 
recoltei de cartofi şi la toleranţa la boli. 
Consumul anual de apă este estimat la 4.000-
7.000 m3/ha Intervalele scurte de irigare de 3-5 zile 
menţin tensiunea umidităţii solului sub 30 centibari 
pentru a preveni factorul de solicitare. 

Planificarea irigării comparativ cu dezvoltarea plantei (în zile)

Cartoful
Coeficient cultură comparativ cu stadiul de dezvoltare
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Sistemele de irigare NaanDanJain
NaanDanJain oferă două sisteme principale pentru 
irigarea optimă a cartofilor: IrriStand şi Amirit. 
Aceste două sisteme sunt concepute pentru a asigura o 
soluţie complexă pentru gestionarea eficientă a tuturor 
culturilor moderne de cartofi, în toate stadiile de dez-
voltare a culturii. 

Ce este sistemul IrriStand? 
Sistemul IrriStand pentru cartofi este un aspersor 
cu debit redus care simulează ploaia uşoară. Ir-
riStand se bazează pe un sistem PE flexibil, com-
pact, de tip „in and out“ şi este conceput special 
pentru a se adapta stadiilor de dezvoltare a cartofu-
lui şi cerinţelor acestuia. 
• Germinare
• Irigare uniformă 
(menţinând condiţiile de aerare a solu-
lui) 
• Aplicare continuă a azotului 
• Micro-climat şi răcirea solului 
• Menţinerea structurii stratului (previne 
eroziunea şi crăparea solului) 
• Protecţie împotriva îngheţului 

De ce IrriStand? 
Avantaje principale
• Rată de precipitaţii redusă 
• Eficacitate ridicată şi distribuţie uniformă a apei
• Control deplin asupra profilului de udare 
• Disponibilitatea umidităţii şi a substanţelor  
nutritive optime pentru sistemul radicular
• Creşterea producţiei până la 40-70 ton/ha, în funcţie 
de varietăţi şi de sezon 

Uniformitatea ridicată a distribuţiei şi rata de 
aplicare redusă, în cicluri de irig-
are frecvente, asigură controlul şi 
monitorizarea optimă a profilului 
de sol udat şi aerat, esenţial pentru 
rădăcina superficială. 

• Rată de aplicare redusă (3-5 mm/h): 
permite absorbţia optimă a apei în sol, 
fără scurgere, chiar şi în pante. 
• Impact redus al picăturilor: 
conservă structura solului şi previne 
formarea crustei, pentru a permite ger-
minarea şi dezvoltarea perfectă. 
• Cicluri de irigare scurte: se previne 
presiunea cauzată de surplusul de 
apă; se asigură condiţii optime de creştere, cu acces la 
un volum mare de apă şi substanţe nutritive,  
într-un profil de sol udat şi aerat; absenţa solubilizării 
nitratului sub zona rădăcinii şi a scurgerii în pânza de 
apă freatică.

Operaţiune de dispunere a sistemului IrriStand



Sistemul Amirit
Bazat pe conceptul IrriStand, Amirit este 
un sistem compact ce include conducte PE 
de 50 mm, cu segmente de 10-12 
metri. 
Avantaje principale: flexibilitate, 
portabilitate şi utilizare simplă. 

Gama de soluţii  
NaanDanJain
NaanDanJain oferă o gamă amplă 
de aspersoare concepute special 
pentru irigarea cartofilor, luând în 
considerare condiţiile specifice ale 
câmpului: 
• Construcţie solidă
• Rezistenţă la coroziune (com-
ponente din plastic de calitate 
superioară) 
• Uniformitate extrem de ridicată a 
distribuţiei apei 

Super 10 
Mecanism etanş, compact, cu bilă, 
pentru distanţe de până la 12 m
Disponibil cu regulator de debit

5022-U 
Aspersor de impact pentru distanţe 
de până la 12 m
Fiabil în condiţii de joasă presiune
Disponibil cu regulator de debit

Maestro 
Cel mai avansat produs pen-
tru distanţe cu diametru mare (de 
până la 15 m) se bazează pe VTD 
(acţionare cu traiectorie variabilă) 
şi asigură o acoperire uniformă 
maximă şi udare în apropiere. 
Conceput să funcţioneze în condiţii de vânt
(până la 2,.0 m/sec, 7,2 km/h) 
În condiţii de vânt puternic, se recomandă 
reducerea distanţei.

Instalare a sistemului Amirit

Maestro 
pe Amirit 



Controlul dăunătorilor şi al bolilor
Gestionare şi control al calităţii îmbunătăţit prin irigarea controlată IrriStand 

Rugină  *Umiditatea de pe suprafaţa 
tuberculilor previne infectarea 

cu bacterii. 
Testele arată modul în care 

irigarea poate fi utilizată 
pentru controlul bolii

Planificarea irigării 
cu ajutorul sistemului IrriStand 

menţine umiditatea optimă 
în jurul tuberculilor 

de cartofi

Febră aftoasă (Erwinia) *Evitaţi udarea şi scurgerea 
excesivă

Planificarea irigării 
şi cantitatea echilibrată 

reduce riscul. 

Absenţa scurgerii.

Rizoctonioză (Rhizoctonia)  *Cauzată de secetă
Irigarea adecvată 

ajută cultura 
să treacă peste 

efectele negative. 

Gestionare controlată 
a intervalelor 

de irigare

Formarea de crăpături Planificarea bine gestionată 
a irigării asigură obţinerea 

cartofilor rotunzi

Cartofi rotunzi 
şi culoare uniformă

Substanţă uscată a tuberculilor Industria de produse prăjite 
şi crocante necesită cartofi 

cu un nivel ridicat 
de substanţă uscată. 
Un sistem de irigare 

bine gestionat 
nu reduce calitatea,
 ci chiar contribuie 

la aceasta 
în cazul anumitor varietăţi. 

Nivel ridicat de materie 
uscată şi cartofi de calitate

Tratament Contribuţie IrriStand

* Culturile irigate şi gestionarea acestora/Roger Bailey 

Sistemele IrriStand şi Amirit pot fi utili-
zate eficient ca şi sistem de protecţie 
împotriva îngheţului. 

Caracteristici: 
• Precipitaţie redusă
• Uniformitate crescută 
• Viteză optimă de rotaţie a asperso-
rului 
• Rentabilitate (sistemele IrriStand 
sau Amirit acoperă o suprafaţă mare 
utilizând pompe relativ mici). 

Pentru câmpuri mari cu o capacitate 
mică de pompare, o irigare uşoară 
timpurie va încălzi aerul de deasupra 
suprafeţei imediate, ridicând tem-
peratura cu 1°C. Acesta este un factor 
important pentru cartofii răsăriţi.

Protecţie împotriva îngheţului 



Compararea sistemelor
Sistemul IrriStand comparativ cu aspersorul pistol şi sistemul tradiţional de aspersie

IrriStand Aspersor standard/irigator 
rulant

Avantajele IrriStand

Recoltă

În funcţie de varietate 
şi condiţiile locale

Calitatea şi 
uniformitatea 
cartofilor

Rezultate superioare 
din punct de vedere 

al culorii, formei 
şi densităţii

Medie Preţ de comercializare 
maxim

Forţă de muncă 
folosită în timpul 
sezonului

1 persoană 1 oră/zi 
pentru o suprafaţă 

mică sau mare 
de până la 200 ha

Aspersor pistol 
50 ha-3,0 oră/zi 

Utilizare de îngrăşământ 

(în îngrăşământ cu nitrat)

Energie
(în combustibil)

Uniformitatea 
distribuţiei (cu%)

Eficacitate 
(raport între apa 
pompată şi apa c
are ajunge la rădăcini)

Sistem închis 
fără scurgeri, bloc irigat 

mare, efect redus 
al vântului, 

fără scurgere

Controlul pesticidelor
Sistemul compact IrriStand asigură 
flexibilitatea totală a programării 
irigării şi a pulverizării. 
În unele cazuri, sistemul de aspersie 
poate fi utilizat pentru aplicarea 
substanţelor chimice. 

Temperatura solului
Calitatea tuberculilor este afectată de 
temperatura solului. 
Irigarea uşoară contribuie la răcorirea 
suprafeţei solului. 

Fertilizarea
Uniformitatea crescută a distribuţiei 
apei a sistemului IrriStand asigură 
aplicarea exactă a îngrăşămintelor pe 
fiecare metru pătrat de câmp. 

Muşuroire
Rata scăzută de precipitaţie a sistemu-
lui IrriStand previne necesitatea aratului 
suplimentar şi elimină necesitatea de a 
reface straturile erodate.

Considerente agrotehnice



Sistemul NaanDanJain IrriStand  
a revoluţionat piaţa aspersoarelor 
tradiţionale. Cultivatorii de cartofi 
vor constata avantajele imediate 
ale sis temului. Pentru mai multe 
infor maţii, contactaţi distri buitorul 
sau reprezentanţa noastră. 


