SUPORT DE CURS
LEGUMICULTOR
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LEGUMICULTOR
Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia se adresează celor care se ocupă cu activitatea de cultivare a legumelor prin
crearea unor condiţii de viaţă corespunzătoare plantelor în scopul realizării de
producţii în vederea valorificării şi a consumului.
Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe aferente în prelucrarea solului,
înfiinţarea culturilor, realizarea producţiei şi a valorificării ei în condiţii profitabile.
Activităţile specifice ocupaţiei implică cunoaşterea particularităţilor biologice ale
diferitelor specii, soiuri şi hibrizi precum şi relaţiile dintre plante şi factorii mediului
înconjurător.
Ocupaţia presupune cunoaşterea cerinţelor fiecărei specii în parte, faţă de
temperatură, lumină, apă, hrană pentru a se interveni cu măsuri adecvate.
Ocupaţia presupune aprovizionarea cu materii şi materiale, precum şi desfacerea
producţiei ceea ce necesită calităţi de bun manager.
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu cei din echipă prin informarea şi
instruirea acestora.
UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ
Domeniul de competenţă Nr.

Titlul unităţii

crt.

1

Stabilirea amplasamentului şi a structurii
culturilor legumicole.

2

Aprovizionarea cu materii prime şi materiale
(seminţe, material săditor, îngrăşăminte,
pesticide).

Competenţe specifice
ocupaţiei
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3

Producerea materialului săditor.

4

Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor
legumicole de câmp.

5

Înfiinţarea culturilor legumicole de câmp.

6

Executarea lucrărilor de întreţinere a culturilor
legumicole

7

Asigurarea recoltării produselor legumicole şi
desfiinţarea culturii.

8
9

Stocarea şi depozitarea producţiei legumicole
pentru valorificare şi consum.
Comunicarea la locul de muncă.

10

Munca în echipă.

Competenţe
fundamentale

Aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I..

Competenţe generale pe
11
domeniul de activitate
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UNITATEA 1
STABILIREA AMPLASAMENTULUI ŞI A STRUCTURII CULTURILOR
LEGUMICOLE
Descriere
Unitatea se referă la activităţile desfăşurate pentru stabilirea amplasamentului
culturilor legumicole care să asigure condiţii optime de creştere a plantelor şi
asigurarea unei structuri a culturilor legumicole în concordanţă cu condiţiile naturale
existente, a executării în bune condiţii a lucrărilor agricole şi a folosirii celor mai
bune soiuri şi utilaje agricole.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Stabilirea amplasamentului se face ţinând
cont

1.Identifică amplasamentul şi

de cerinţele faţă de factorii de vegetaţie
cuprinşi în

condiţiile pedo-climatice

cartările existente sau prin comandă.
1.2.Condiţiile pedo-climatice sunt stabilite
corect
pe baza cartării agrochimice existente.
1.3.Însuşirile pedologice ale solului sunt
evaluate
corect prin observaţie directă vizuală şi
dactilă.
1.4.Condiţiile climatice ale zonei sunt
identificate
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prin corelarea tuturor elementelor specifice.

2.1. Sursele de apă sunt identificate în
totalitate
prin inspectarea atentă a zonei.
2.2.Posibilităţile de irigaţie sunt stabilite cu
realism.
2.3. Infrastructura zonei este identificată cu
atenţie
pentru a stabili posibilităţile de aprovizionare
şi
acces.

2.Identifică sursele de apă şi
infrastructura zonei

3. Stabileşte structura culturilor

3.1.Speciile se aleg funcţie de favorabilitatea
solului privind textura şi valoarea pH-ului.
3.2.Cerinţele de rotaţie şi asigurare a
asolamentelor legumicole după o
premergătoare
corespunzătoare.
3.3.Structura de culturi este stabilită cu
obiectivitate, astfel încât să se ţină cont de
cerinţele pieţei.
3.4.Asigurarea atentă a disponibilului de forţă
de
muncă pe perioade şi total culturi.
3.5.Structura de culturi legumicole va fi
stabilită
cu responsabilitate pe baza analizei
profitabilităţii
fiecărei culturi
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3.1.Structura culturilor este stabilită corect în
funcţie de favorabilitatea solului şi a climei.
3.2. Structura culturilor este aleasă în funcţie
de

cerinţele şi tendinţele pieţei pentru asigurarea profitabilităţii maxime.
3.3. Sistemul de cultură este stabilit corect în funcţie de tipul de agricultură practicat
. 3.4. Sistemul de cultură este ales funcţie de posibilităţile de mecanizare identificate
şi de posibilităţile financiare.
3.5. Tipul şi ponderea culturilor legumicole se aleg cu atenţie în funcţie de
disponibilul de forţă de muncă.
GAMA DE VARIABILE
Amplasamentul cuprinde: localizarea, vecinii şi suprafaţa agricolă
Factorii de vegetaţie: căldură, lumină, hrană, sol
Însuşirile pedologice ale solului (ex.: textură, structură, umiditate, materie organică)
Infrastructura zonei: şosele, căi ferate, silozuri etc.
Condiţiile pedo-climatice:
-temperatura medie anuală şi frecvenţa perioadelor secetoase
-suma precipitaţiilor medii anuale şi distribuirea lor în timpul anului relieful: câmpie, luncă, deal
-tipul de sol şi orientarea acestora
-intensitatea şi durata luminii pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor -pH-ul solului
Condiţii favorabile pentru cultivarea legumelor:
-temperaturi minime şi optime pentru germinare, creştere şi coacere
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-asigurarea unei umidităţi necesare în primele faze de dezvoltare şi în perioada de
fructificare -fertilitatea naturală a solului şi asigurarea consumului de elemente de
producţie urmărite -pH- acid sau alcalin
Cerinţele pieţei impun alegerea de culturi legumicole care satisfac nevoile pieţei
calitativ şi cantitativ asigurând profitabilitate ridicată:
-culturi timpurii: tomate, ardei, pătlăgele, vinete, spanac
-culturi extra-timpurii: dovlecei
-culturi de vară-toamnă: tomate, ardei, pepene verde, varză, conopidă, morcovi
-culturi pentru industrializare: tomate, ardei, vinete, ţelină, sfeclă roşie, mazăre
Tipul culturii:
-culturi înfiinţate prin răsad plantat
-culturi înfiinţate prin semănare directă -culturi mecanizate pe rânduri de plante
-culturi ce se recoltează manual, semi-mecanizat şi mecanizat
Legumicultor – 11 unităţi – 27 pagini
Verigi tehnologice aferente diferitelor culturi:
-arat, discuit, plantat, semănat, fertilizat, erbicidat, irigat, prăşit, recoltat
UNITATEA 2
APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME ŞI MATERIALE
Descriere
Unitatea cuprinde activităţile ce se realizează pentru asigurarea aprovizionării cu
materii prime şi materiale necesare pentru desfăşurarea normală a tuturor lucrărilor
specifice culturilor legumicole.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZARE
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1.1.Necesarul de materii prime şi materiale
sunt
1. Stabileşte tipul şi necesarul de
materii prime si materiale

identificate pe culturi, cantitativ şi pe grupe
de
produse.
1.2.Tipul de seminţe şi răsaduri se stabileşte
corect în funcţie de tipul culturii legumicole.
1.3.Necesarul de seminţe şi răsaduri se
stabileşte
corect în funcţie de consumul specific.
1.4. Tipul şi cantitatea de îngrăşăminte se
calculează cu exactitate în funcţie de gradul
de
aprovizionare a solului şi ceilalţi factori
specifici.
1.5.Tipul de erbicide se alege corespunzător
spectrului de combatere dorit iar cantitatea
se
stabileşte ţinând cont de criteriile specifice.
1.6.Tipul de pesticide se stabileşte în funcţie
de
tipul dăunătorului iar necesarul se
calculează
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ţinând cont de numărul de tratamente,
suprafaţa
culturii şi consumul specific.
2.1.Sursele de aprovizionare sunt
2. Identifică sursele de aprovizionare identificate în
funcţie de seriozitatea furnizorului.
2.2.Sursele de aprovizionare sunt
identificate
ţinând cont de raportul calitate/preţ şi
distanţă.
2.3.Sursele de aprovizionare se vor
identifica
asigurându-se condiţii optime de livrare, în
timp
util.
3.1.Materiile prime şi materialele sunt
3. Aprovizionează şi depozitează

recepţionate cu atenţie astfel încât să
corespundă

materialele

din punct de vedere cantitativ şi calitativ cu
normele în vigoare
3.2.Asigurarea produselor de erbicide şi
pesticide
cu etichete respectându-se prescripţiile
specifice
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fiecărui produs este verificată cu atenţie.
3.3.Verificarea şi asigurarea valabilităţii
produselor şi a pregătirii acestora se face
respectând N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice.
GAMA DE VARIABILE
Tipuri de materii prime şi materiale pentru lucrări în legumicultură: pesticide,
ierbicide, îngrăşăminte chimice, îngrăşăminte organice, material săditor, ambalaje,
pompe
Condiţii optime de livrare: ambalaj, condiţii de transport şi distanţă, termen de
livrare, plată.
Spaţii de depozitare specifice pe produse: magazine pentru sămânţă, depozit pentru
substanţe toxice, rezervor pentru carburanţi.
Compatibilitate/incompatibilitate între sortimente pe produse: -legume şi pesticide –
necompatibile
-îngrăşăminte chimice, legume şi carburanţi – necompatibile
Asigurarea unor condiţii favorabile depozitării prin: -posibilităţi de aerisire
-diminuarea umezelii în depozit -posibilităţi normale de acces
Factori specifici pentru stabilirea cantităţii de îngrăşăminte: nivelul producţiei
planificate, suprafaţa, consumul specific, efectul rezidual
Criterii pentru stabilirea cantităţii de erbicide: tipul de cultură, tipul de erbicid,
consumul specific, efectul rezidual
Cerinţe pentru apă: curată, fără săruri şi substanţe nocive.
Condiţiile optime se referă la: preţ, condiţii de plată, termen de livrare, condiţii de
livrare, raportul calitate / preţ.
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UNITATEA 3
PRODUCEREA MATERIALULUI SĂDITOR
Descriere
Unitatea se referă la organizarea producerii materialului săditor necesar pentru
înfiinţarea culturilor legumicole de câmp.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Pregătirea corectă a suprafeţei răsadniţei
se

1. Pregăteşte patul germinativ

face în funcţie de suprafeţele stabilite prin
structura de culturi.
1.2.Pregătirea cu atenţie a amestecului este
realizată în funcţie de tipul culturii
respectând
reţeta adecvată.
1.3.Alegerea corectă a tipului de răsadniţă
se face
în funcţie de perioada de plantare.

2. Pregăteşte seminţele şi execută

2.1.Tratarea seminţelor cu insecticide şi

însămânţarea

fungicide respectă dozele în funcţie de
agentul
patogen.
2.2. Schema de semănat se respectă cu
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corectitudine.
2.3.Semănatul se efectuează cu atenţie în
funcţie
de tipul culturii respectând norma de
sămânţă.
3.1.Asigurarea corectă a umidităţii şi
temperaturii
3. Execută lucrări de întreţinere a

este necesară pentru germinarea seminţei şi

răsadurilor

răsărirea plantelor.
3.2.Repicatul răsadului se efectuează atent
la
diferite distanţe, în funcţie de specie.
3.3.Lucrările de îngrijire după repicat
privind
dirijarea temperaturii, umidităţii, aplicarea
tratamentelor şi a fertilizărilor răsadurilor se
realizează cu responsabilitate.
3.4.Călirea răsadului se efectuează cu
atenţie în
funcţie de vârsta răsadului şi data plantării.
3.5.Tratamentele pentru combaterea bolilor
şi
dăunătorilor se execută în funcţie de tipul
culturii
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şi agentul patogen, astfel încât să se asigure
maximizarea efectului.
4.1. Udarea se face cu grijă încât să se
asigure
4. Pregăteşte răsadurilor pentru

smulgerea fără deteriorarea plantei

plantarea în câmp

4.2. Răsadul este scos, pregătit şi mocirlit în
vederea plantarii
4.3. Răsadul este transportat cu targa la
cuiburi
gata făcute.

GAMA DE VARIABILE
Succesiunea în timp a activităţilor
-stabilirea componentelor proporţiilor amestecului -erbicidarea amestecului,
fertilizarea, semănatul
Mărimea seminţelor:
-mici: tomate, ardei, varză, vinete
-mari: castraveţi, dovlecei, pepeni, gulii
Indici calitativi a seminţelor: -puritatea
-germinaţia
-masa a 100 boabe
Densităţi: în funcţie de specie Schemă de semănat:
-5 x 1,5-2cm – tomate -5 x 1-2cm - ardei
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Norma de semănat:
-250-300 g/ha – tomate -800-100 g/ha - ardei
Tipul de răsadniţă: la cald şi la rece
Lucrări de întreţinere a răsadurilor: replicat, udat în răsadniţe calde cu stropitoarea,
plivit în răsadniţa, îngrijirea răsadurilor în cultură

UNITATEA 4
PREGĂTIREA TERENULUI PENTRU ÎNFIINŢAREA CULTURII
LEGUMICOLE
Descriere
Unitatea se referă la asigurarea lucrărilor pentru pregătirea terenului în bune condiţii
în vederea înfiinţării culturilor legumicole de câmp.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Lucrarea se efectuează respectând
momentul

1. Execută fertilizarea organică a

calendaristic pentru aplicarea îngrăşămintelor

terenului

organice.
1.2.Îngrăşămintele organice se administrează
în
funcţie de gradul de aprovizionare a solului
astfel
încât să se asigure condiţii optime de

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

dezvoltare a
viitoarei culturi.
1.3.Cantităţile de îngrăşăminte se aplică în
funcţie
de cultură şi de planta premergătoare.
1.4.Asigurarea unei repartiţii uniforme a
îngrăşămintelor organice, se face cu
respectarea
tehnologiei.

2.1.Epoca optimă pentru arat este aleasă
corect.
2. Execută arătura de bază

2.2.Arătura adâncă (28-32 cm) se efectuează
în
funcţie de sol, de umiditatea solului la
momentul
respectiv, astfel încât să se asigure condiţii
optime
de dezvoltare a plantelor.
2.3.Lucrarea de arat se face în funcţie de tipul
culturii premergătoare şi a celei pentru care se
pregăteşte terenul.
2.4.Arătura se realizează uniform pentru
cultura ce
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se înfiinţează.
2.5. Arătura se execută concomitent cu
fertilizarea
organică cu respectarea momentului optim.

3.1.Fertilizarea de bază cu îngrăşăminte
chimice cu
3. Execută lucrări de fertilizare cu

solubilizare lentă, se efectuează diferenţiat, în

îngrăşăminte chimice

funcţie de consumul specific culturii şi
nivelul de
producţie.
3.2.Asigurarea unei fertilizări optime se face
ţinând
cont de gradul de aprovizionare cu elemente
nutritive al solului.
3.3.Realizarea unei fertilizări uniforme pe
toată
suprafaţa destinată culturii cu legume se
realizează
mecanizat sau manual, acordând atenţie
deosebită
omogenizării îngrăşămintelor chimice.

4.1.În vederea nivelării solului şi afânării se face
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4.Pregăteşte patul germinativ lucrarea de discuit.
4.2.Asigurarea condiţiilor optime pentru irigarea culturii pe rigole se realizează prin
nivelarea de întreţinere a solului.
4.3.Solurile grele argiloase, sunt afânate adânc, la circa 50 cm, la 3-4 ani, prin
lucrarea de subsolaj. 4.4.Ierbicidarea se face cu atenţie, diferenţiat, în funcţie de
specie şi de modul de înfiinţare a culturii.
4.5.Deschiderea rigolelor în vederea modelării terenului, se efectuează în funcţie de
specie. 4.6.Modelarea corectă a terenului se realizează în straturi înălţate.
GAMA DE VARIABILE Condiţii tehnice ale solului: -sol greu
-sol uşor (nisipos) -solumed
-sol uscat
Indicii de calitate ai arăturii: uniformitatea distribuţiei, uniformitatea adâncimii Tipul
de culturi premergătoare:
-păioase
-plante furajere pentru masă verde Succesiunea în timp a activităţilor:
-arat, discuit, erbicidat, modelat semănat, fertilizat -arat, discuit, modelat, semănat,
erbicidat
Caracteristicile patului germinativ: grad de mărunţire, adâncime, nivelare, afânare.
Elemente specifice în alegerea tipului şi cantităţii de îngrăşăminte chimice: gradul de
aprovizionare a solului, consumul specific al culturii, nivelul stabilit al producţiei
Metoda de fertilizare: manuală sau mecanizată.
UNITATEA 5
ÎNFIINŢAREA CULTURII LEGUMICOLE
Descriere
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Unitatea se referă la organizarea tuturor acţiunilor pentru desfăşurarea în bune
condiţii a lucrărilor ce concură la înfiinţarea culturilor legumicole de câmp.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZA

1.1.Epoca este stabilită cor
1.Pregăteşte înfiinţarea culturilor

condiţiile de mediu, asigurâ

legumicole

pentru tipul de plantă.

1.2.Epoca de înfiinţare a cu
aleasă cu

atenţie în funcţie de cerinţe

asigurarea eficienţei maxim

1.3.Răsadurile şi seminţele

pregătite corespunzător, fu
tehnologie.

1.4.Utilajele sunt alese core
tipul
plantei şi dotare.

1.5.Reglarea utilajelor este
încât

să se asigure cerinţele func
norma
de consum.
2. Execută lucrări de semănat în

2.1.Calcularea cu atenţie a

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

seminţe,
astfel încât să se încadreze
consum
câmp

stabilite în funcţie de speci
cultură.

2.2.Stabilirea corectă a epo

funcţie de cerinţele pieţei, p
unui
profit maxim.
2.3.Efectuarea cu atenţie a
utilajele

pentru semănat asigurând n
pe
specii şi culturi.

3.1. Plantarea se execută nu
3. Plantează răsadurile de legume

pregătit corespunzător.
3.2.Epoca de plantare este

3.3.Plantatul răsadului se fa

tehnologiei pentru fiecare s
3.4.Schema de plantare se
funcţie de
particularităţile de creştere

soiurilor şi destinaţia cultur
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3.5.Plantatul se face cu aten

adâncimea de plantare în fu

3.6.Prinderea răsadurilor es

atenţie identificând eventua

3.7.Completarea golurilor s
pentru

asigurarea uniformităţii dis

GAMA DE VARIABILE
Caracteristicile tehnice ale utilajelor de semănat: -distanţa dintre brăzdare pentru
semănat -numărul de brăzdare pentru semănat -distanţeîntre seminţe pe rând
-adâncimea de semănat
Măsuri specifice în teren privind calitatea semănatului: -adâncimea de semănat
-distanţa dintre rânduri
-distanţa dintre sămânţă pe rând
-suprafeţele semănate sau pregătite pentru semănat
-cântărirea seminţei consumate pe o anumită suprafaţă semănată
UNITATEA 6
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE A CULTURILOR
LEGUMICOLE
Descriere
Unitatea se referă la lucrări cu caracter general sau special privind lucrările de
întreţinere din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
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ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZARE

1.1. Indicii calitativi ai utilajelor legumicole
de
1.Stabileşte indicii calitativi de lucru

întreţinere sunt calculaţi cu atenţie în
funcţie de

ai utilajelor legumicole de întreţinere tipul lucrărilor de întreţinere şi succesiunea
acestora.
1.2.Indicii calitativi ai utilajelor legumicole
de
întreţinere sunt calculaţi corect conform
normativelor în vigoare, în funcţie de tipul
solului şi al utilajelor de întreţinere utilizate.

2. Stabileşte schema de lucru pentru

2.1.Schema de lucru pentru lucrările
legumicole

lucrările legumicole de întreţinere

de întreţinere este stabilită corect în funcţie
de
specie şi de tipul culturii, astfel încât să se
asigure condiţii optime de dezvoltare a
plantelor.
2.2. Schema de lucru pentru lucrările
legumicole
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de întreţinere este stabilită corect în funcţie
de
condiţiile meteorologice anterioare aplicării
lucrărilor de întreţinere.
2.3.Schema de lucru pentru lucrările
legumicole
de întreţinere este stabilită cu atenţie în
funcţie
de gradul de îmburuienare al culturilor.
2.4.Schema de lucru pentru lucrările
legumicole
de întreţinere este stabilită corect în funcţie
de
sănătatea plantelor.
2.5. Schema de lucru pentru lucrările
legumicole
de întreţinere este stabilită în funcţie de
utilajele
legumicole şi de modul de aplicare al
lucrărilor
de întreţinere.

3. Efectuează recepţia lucrărilor de

3.1. Asigurarea unui regim hidraulic
adecvat
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tipului de cultură prin udări, după plantarea
întreţinere

răsadului sau după semănat, cu norme care
corespund fiecărei specii în parte.
3.2.Asigurarea unei densităţi optime
culturilor
legumicole prin lucrarea de completare a
golurilor, la culturile înfiinţate prin răsad.
3.3.Asigurarea densităţii optime culturilor
legumicole înfiinţate prin semănare directă
în sol

este realizat prin lucrarea de rărire a plantelor. 3.4.Efectul lucrărilor de întreţinere
aplicate este verificat zilnic, astfel încât să se asigure distrugerea buruienilor şi un
regim hidraulic corespunzător prin irigarea culturilor. 3.5.Fertilizarea fazială aplicată
culturilor legumicole se va face cu atenţie în vederea asigurării dezvoltării normale a
plantei. 3.6.Asigurarea capacităţii de producţie a plantelor se realizează prin
aplicarea corectă a tratamentelor cu insectofungicide, la momentele optime.
3.7.Asigurarea dezvoltării normale ale plantelor se asigură prin efectuarea unor
lucrări speciale în funcţie de tipul culturii şi de specia respectivă.
GAMA DE VARIABILE
Tipul lucrărilor de întreţinere: -udarea după plantare -udareasemănăturii completareagolurilor -răritul plantelor
-prăşitul solului
-combaterea buruienilor prin: prăşile manuale, mecanice şi ierbicidare; fertilizarea
fazială cu îngrăşăminte chimice
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-irigaţii
-tratamente împotriva bolilor şi dăunătorilor
-lucrări speciale: palisat, copilit, cârnit, tratamente cu biostimulatori
Gradul de îmburuienare a culturilor: -număr de buruieni /mp
-tipul buruienilor-pe specii
-rezistenţa culturilor la îmburuienare
Condiţii meteorologice anterioare momentului de aplicare a lucrărilor de
întreţinere: -sol umed care nu permite intrarea utilajelor în teren
-plantele umede care nu permit aplicarea tratamentelor
-vânt puternic şi insolaţie care nu permite aplicarea substanţelor de combatere şi
erbicidelor
Model de aplicare a lucrărilor de întreţinere a culturilor: -udarea după plantare
manual sau pe rigole
-udarea semănăturii trebuie să asigure răsărirea în 12-15 zile de la semănat completarea golurilor se face manual la 2-3 zile de la plantat
-răritul plantelor semănate direct în sol se execută manual asigurând densitatea
propusă
-prăşitul solului se aplică în cursul vegetaţiei ori de câte ori este nevoie şi se
efectuează manual sau mecanic
-erbicidarea se face: pe toată suprafaţa înainte de răsărirea plantelor; pe rând
concomitent cu prăşitul
-fertilizarea fazială se efectuează prin administrarea îngrăşămintelor manual sau
mecanic, concomitent cu prăşitul
-tratamentele cu insectofungicide conform recomandărilor de specialitate
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-irigarea culturilor se face pe rigole, pe brazde sau prin aspersiune: în diverse stadii
de dezvoltare a plantelor; normele de udare sunt în funcţie de cerinţele plantelor
-lucrările speciale se aplică la momente optime în vederea asigurării unei producţii
ridicate şi calitative
Măsurători specifice lucrărilor de întreţinere a culturilor:
-lăţimea spaţiului de protecţie a plantelor la lucrarea de prăşit mecanic adâncimea de lucru la prăşit
-numărul buruienilor distruse prin prăşit sau erbicidat -cântărirea îngrăşămintelor
chimice consumate -dozarea corectă a soluţiilor de pesticide şi erbicide

UNITATEA 7
ASIGURAREA RECOLTĂRII PRODUSELOR LEGUMICOLE ŞI
DESFIINŢAREA CULTURII
Descriere
Unitatea se referă la stabilirea condiţiilor tehnice pentru recoltare, pregătirea
utilajelor şi a forţei de muncă în vederea recoltării, recepţia cantitativă şi calitativă a
produselor şi asigurarea desfiinţării culturilor legumicole în vederea eliberării
terenului.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZARE

1.1.Alegerea momentului optim pentru
recoltare
1.Stabileşte condiţiile tehnice pentru

este în funcţie de tipul şi destinaţia culturii,

pregătirea recoltatului

distanţa, tipul şi momentul transportului.
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1.2.Condiţiile tehnice de recoltare sunt
stabilite
cu atenţie, în funcţie de condiţiile
meteorologice
astfel încât să permită accesul utilajelor
legumicole de recoltat şi a forţei de muncă.
1.3.Asigurarea cu responsabilitate a
ambalajului
necesar recoltării în flux.
1.4.Stabileşte modul de recoltare în funcţie
de
destinaţia recoltei şi de cerinţele
beneficiarului.
1.5.Pregăteşte cu atenţie a echipamentele de
recoltat şi instruieşte forţa de muncă în
vederea
recoltării produselor.

2.1.Respectă tehnologia de recoltare.
2.Recoltarea producţiei legumicole

2.2.Urmăreşte cu atenţie recoltarea din
punct de
vedere calitativ ca să răspundă parametrilor
din
standardele în vigoare.
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2.3.Recepţia lucrărilor de recoltare este
efectuată
cu responsabilitate din punct de vedere
cantitativ.

3.1.Desfiinţarea culturilor legumicole şi
3.Desfiinţarea culturilor legumicole

eliberarea de resturi vegetale este realizată
conform destinaţiei ulterioare a terenului.
3.2.Defrişarea culturilor legumicole este
efectuată mecanizat în funcţie de tipul
culturii şi
de specie.
3.3.Desfiinţarea culturilor legumicole este
realizată manual în funcţie de tipul culturii
şi de
specie.

GAMA DE VARIABILE
Starea culturii în vederea recoltării:
-maturitatea comercială – momentul recoltării
-umiditatea boabelor optimă, specifică fiecărei culturi -gradul de îmburuienare
Condiţii meteorologice:
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-perioadele de precipitaţii exclud recoltarea
-perioadele de insolaţie excesivă exclud recoltarea
Operaţiile specifice de pregătire a utilajelor de recoltat:
-reglarea utilajelor de tăierea plantelor în funcţie de talia plantei şi destinaţia
producţiei
Parametrii din standardele de produs:
-umiditatea, greutatea hectolitrică, conţinutul în corpuri străine (fasole, mazăre bob) gradul de maturare a fructelor (tomate, ardei, vinete, dovlecel, pepene) dimensiunile fructelor (castraveţi)
-gradul de învelire al căpăţânilor (vărzoase)
-gradul de maturare tehnică a rădăcinoaselor (rădăcinoase, bulboase) maturarea comercială (legume frunzoase)
UNITATEA 8
STOCAREA ŞI DEPOZITAREA PRODUCŢIEI LEGUMICOLE PENTRU
VALORIFICARE ŞI CONSUM
Descriere
Unitatea se referă la stabilirea condiţiilor privind stocarea şi depozitarea produselor
legumicole pentru valorificarea acestora pe piaţă şi pentru asigurarea consumului
până la viitoarea recoltă.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Sortarea legumelor pe calităţi se face cu
grijă,

1.Stabilirea condiţiilor pentru

pentru evitarea deteriorării şi în
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conformitate cu
cerinţele STAS privind sortarea pe calităţi a

stocarea produselor

produselor în funcţie de specie şi cerinţele
pieţei
1.2.Stocarea producţiei se face cu atenţie în
funcţie de momentul livrării şi a depozitării
în
vederea consumului.
1.3.Pe perioada stocării produselor
legumicole se
urmăreşte evitarea deprecierii cantitativ şi
calitativ a acestora.

2. Stabilirea condiţiilor pentru

2.1.Depozitarea produselor legumicole se
face în

depozitarea producţiei

spaţii special amenajate şi respectând
cerinţele
pentru ambalaje şi depozit.
2.2.Depozitarea se face cu atenţie în funcţie
de
specie, în vederea asigurării consumului
până la
viitoarea recoltă.
2.3.Operaţiile specifice de pregătire a
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lucrărilor
de stocare şi depozitare se fac astfel încât să
se
asigure respectarea tehnologiei.

GAMA DE VARIABILE
Cerinţe pentru ambalajele necesare stocării:
-lădiţele pentru stocarea produselor legumicole vor fi noi sau reparate în vederea
păstrării calităţilor acestora
-utilizarea ambalajelor conform cerinţelor pieţei
Cerinţe necesare depozitării produselor:
-spaţiile destinate depozitării produselor sunt curate
-posibilitatea reglării temperaturii şi a umidităţii impusă de cerinţele unor produse
care se depozitează pentru consumul intern
Condiţii meteorologice:
-stocarea produselor legumicole se va face în câmp în zonele umbrite -perioadele de
precipitaţii exclud stocarea
-insolaţia excesivă împiedică stocarea produselor
Operaţii specifice de pregătirea lucrărilor de stocare şi depozitare: -gruparea lădiţelor
pe teren în funcţie de tipul culturii legumicole -curăţirea spaţiilor destinate
depozitării produselor
-asigurarea unei ventilaţii normale în funcţie de grupul de specii care se
depozitează -urmărirea cu responsabilitate a temperaturii din interiorul depozitului urmărireacu atenţie a umidităţii aerului din depozit
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Parametrii specifici:
-ambalajele- conform cerinţelor pieţei -ambalaje specifice fiecărei specii durata stocării
-durata depozitării
UNITATEA 9
COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
Descriere
Unitatea include competenţele referitoare la comunicarea specifică activităţii.
Unitatea se referă atât la comunicarea cu alţi lucrători din echipă, cât şi la
comunicarea cu terţi: aprovizionări, clienţi, alţi agricultori.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Comunicarea este realizată numai cu
persoane

1.Transmite şi primeşte informaţii

ce au aceleaşi atribuţii în cadrul activităţilor
cu
respectarea raporturilor ierarhice, operative şi
funcţionale.
1.2.Metoda de comunicare folosită este
corespunzătoare procedurilor interne şi
permite o
transmitere rapidă şi corectă a informaţiilor.
1.3.Informaţiile transmise sunt reale,
complete şi
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exprimate în limbajul specific locului de
muncă

2.1.Problemele profesionale sunt discutate şi
2.Participă la discuţii pe teme

rezolvate printr-un proces acceptat de toţi
membrii

profesionale

grupului.
2.2.Punctele de vedere proprii sunt
argumentate
clar şi sunt exprimate fără reţinere.
2.3.În cadrul discuţiilor în grup este respectat
dreptul la opinie al celorlalţi participanţi.
2.4.Divergenţele apărute sunt rezolvate cu
calm,
înţelegere şi atenţie.

GAMA DE VARIABILE
Persoane fizice autorizate: colegi de muncă cu care se află în relaţii funcţionale.
Forme de comunicare: verbală, scrisă.
UNITATEA 10
MUNCA ÎN ECHIPĂ
Descriere
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Unitatea se referă la integrarea activităţii proprii în activitatea echipei cu care
colaborează în diferite etape ale activităţii.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZA

1.1.Rolul propriu în cadrul
1.Identifică rolul propriu în cadrul

identificat corect în funcţie
lucrării de

echipei

executat.

1.2.Rolul propriu în cadrul

identificat cu discernămân
sarcinile de realizat.

2.1. Activitatea proprie est
astfel
2.Desfăşoară activităţi în vederea

încât să se încadreze în act
generală a

atingerii obiectivelor

echipei.

2.2.Activitatea proprie este
astfel

încât lucrarea de executat s
în
condiţiile cerute.
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GAMA DE VARIABILE
Lucrări de executat: lucrări legumicole specifice.

UNITATEA 11
APLICAREA N.P.M. ŞI N.P.S.I.
Descriere
Unitatea se referă la aplicarea şi respectarea N.P.M. şi N.P.S.I. pe durata desfăşurării
tuturor activităţilor specifice ocupaţiei. Unitatea presupune utilizarea şi menţinerea
echipamentelor de protecţie e muncii în condiţii de securitate, precum şi depozitarea
corespunzătoare a materialelor specifice.
ELEMENTE DE

CRITERII DE REALIZARE

COMPETENŢĂ
1.1.Legislaţia şi normele de protecţie a muncii sunt
însuşite
1.Aplică normele de protecţie în conformitate cu specificul locului de muncă.
a muncii

1.2.Echipamentul de protecţie din dotare este utilizat
corect.
1.3.Echipamentul de protecţie este întreţinut şi
păstrat în
condiţii de siguranţă conform normelor în vigoare.
1.4.Activitatea specifică este desfăşurată cu
respectarea
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permanentă a normelor de protecţia muncii.
2.1.Activitatea specifică este efectuată în condiţii de
2.Aplică normele de

securitate şi în conformitate cu normele P.S.I. în
vigoare.

prevenire şi stingere a

2.2.Echipamentele de stingere a incendiilor din
dotare sunt

incendiilor

utilizate cu rapiditate şi competenţă pentru
eliminarea
pericolelor.
3.1.Măsurile de urgenţă şi de evacuare sunt aplicate
cu

3.Aplică procedurile de

rapiditate, corectitudine şi luciditate respectând
procedurile

urgenţă şi evacuare

interne.
3.2.Primul ajutor este acordat rapid, corespunzător
cu tipul
accidentului.

GAMA DE VARIABILE
Echipamentul de stingere a incendiilor: hidratanţi, extinctoare, nisip, găleţi, furtun
pentru apă. Truse pentru prim ajutor şi feşe, pansamente sterile, alcool,
medicamente.

STABILIREA AMPLASAMENTULUI ȘI A STRUCTURII CULTURII
LEGUMICOLE
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ALEGEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

Realizarea unor culturi de legume performante, eficiente din punct de vedere
economic, este posibilă numai dacă acestea se amplasează pe terenuri fertile, cu
posibilități de exploatare intensivă și rațională.
Alegerea terenului se face în funcție de cerințele plantelor legumicole ce
urmează a fi cultivate, dar și de condițiile pedoclimatice, pe baza unor studii
complexe care să permită întocmirea proiectelor de înființare a exploatațiilor
legumicole.
Elementele climatice care se au în vedere la alegerea locului pentru cultivarea
legumelor sunt: temperatura și umiditatea relativă a aerului, nebulozitatea,
precipitațiile și vânturile. În general se analizează temperatura medie anuală,
temperatura medie a celei mai calde luni, suma precipitațiilor din luna cea mai
secetoasă, numărul de zile fără îngheț, înghețurile târzii de primăvară și cele timpurii
de toamnă, umiditatea atmosferică, în luna iulie, frecvența grindinei, grosimea
stratului de zăpadă din timpul iernii, elemente ce definesc și zonele de cultura.
Pentru cultura legumelor se aleg terenuri plane sau cu o pantă ușoară (1-3%)
situate, de preferință pe terasa superioară a râurilor pentru a fi ferite de inundații, cu
apa freatică la adâncimea de peste 2m, în apropierea unei surse permanente de apă,
care să nu conțină reziduri industriale și cu un conținut scăzut de săruri minerale, sub
0,8g/l. Terenul pe care urmează să fie cultivate legume trebuie să fie ferit de curenții
reci de aer și de vânturi, să fie în apropierea piețelor de desfacere și a fabricilor de
conserve și să aibă drumuri practicabile în orice anotimp, să existe posibilități de
asigurare a forței de muncă.
Solurile cele mai potrivite pentru cultura legumelor sunt solurile aluviale, cele
cernoziomice (cernoziom cambic, cernoziom argilo-iluvial), solurile turboase și în
măsură mai mică, cele brune și roșii.
Textura optimă este cea mijlocie sau ușoară (nisipoasă, lutoasă, nispo-lutoasă).
Pentru majoritatea culturilor solul trebuie să aibă o fertilitate ridicată, stratul arabil să
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fie profund, cu un conținut ridicat de humus (3-4%) cu reacție neutră. Trebuie evitate
solurile argiloase, cele cu exces de umiditate sau sărăturate.
Pentru culturile timpurii de legume se aleg soluri mai ușoare, cu expoziție
sudică, deoarece se zvântă și se încălzesc mai devreme ceea ce permite înființarea
culturilor mai timpurii. Culturile de vară-toamnă se pot amplasa pe soluri mai grele
(luto-argiloase) deoarece rețin mai bine apa în timpul verii și nu se încălzesc prea
tare în perioadele cu insolație puternică.
Amenajarea terenului se realizează în funcție de starea de fapt a acestuia, prin
executarea lucrărilor de defrișare, de secare, îndepărtarea pietrelor și a altor corpuri
grosiere, nivelarea capitală și amenajarea pentru irigație. Nivelarea capitală sau de
bază se face cu utilaje specifice, asigurându-se o pantă uniformă care eventual să
permită irigarea pe brazde. Amenajarea terenului pentru irigat se face în funcție de
metoda de irigare ce se va aplica (aspersiune, pe brazde sau prin picurare) și constă
în lucrări de captare a apei și lucrări care să asigure transportul și distribuirea apei. În
continuarea lucrărilor de amenajare a terenului, acesta se împarte în sole și parcele,
se trasează drumurile. Solele trebuie să fie egale că mărime, iar numărul lor să
corespundă cu cel al culturilor principale, ce urmează a fi cultivate sau al grupelor de
culturi care se pot amplasa în aceeași solă. Solele pot avea suprafața de până la 20-30
ha și se pot împărții în parcele de 5-6 ha. Lungimea unei sole poate ajunge la 800 m,
iar lățimea este între 250-400 m. Pe suprafețe mari, solele și parcelele trebuie să aibă
o formă dreptunghiulară sau pătrată, iar lățimea lor să fie un multiplu al mașinii
agricole cu lățimea maximă.
Pe teritoriul fermei se asigură un drum principal cu lățimea de 6 m, pentru a
permite trecerea utilajelor iar la capătul solelor se prevăd drumuri secundare, de 3 m
lățime, pentru a asigura întoarcerea utilajelor agricole.
De regulă, sediul fermei se amplasează central, pentru a reduce transportul
legumelor și se prevăd spații pentru sortarea, condiționarea și păstrarea temporară a
legumelor asigurându-se 14-22 m2 pentru fiecare tonă de produs manipulat zilnic.

ASOLAMENTUL LEGUMICOL

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Asolamentul legumicol presupune stabilirea structurii speciilor ce se vor
cultiva în cadrul unor ferme legumicole și modul de repartizare a acestora pe
suprafața de teren (în anul de cultură), iar rotația reprezintă stabilirea speciilor din
cadrul asolamentului, pe aceeași suprafață de tren (solă), timp de mai mulți ani.
Împărțirea suprafeței fermei în sole se realizează în funcție de numărul
culturilor de bază. Numărul solelor trebuie să fie egal cu numărul anilor de rotație,
iar pentru realizarea unei rotații corespunzătoare se recomandă că solele să aibă
suprafețe cât mai egale.
În general, asolamentele constituie o măsură agrotehnică de mare importanță
deoarece îmbunătățesc fertilitatea solului, reduc atacul de boli și dăunători, precum și
gradul de îmburuienare a culturilor, permit folosirea rațională a îngrășămintelor,
contribuie la sporirea producției de legume, măresc eficiența economică a fermei etc.
Cultivarea unei specii legumicole timp de mai mulți ani pe aceeași solă
(monocultura) determină înmulțirea și răspândirea masivă a bolilor și dăunătorilor,
produce o alterare rapidă a însușirilor agrochimice și fizice ale solului.
S-a demonstrat că monocultura determină o scădere substanțială a producției.
De exemplu, după 5 ani de monocultură la ceapă, fasole verde, mazăre și tomate,
producția s-a redus la 35% față de cea obținută în primul an.
Proiectarea asolamentelor legumicole se face pe baza unor criterii biologice și
tehnologice:
- plantele legumicole trebuie să fie diferite din punct de vedere sistematic,
deoarece contribuie la proliferarea bolilor și dăunătorilor specifici culturilor
respective. Este necesar să se respecte condiția ca specii din aceeași familie
botanică să revină pe același teren după 3-4 ani;
- se va ține seama de modul de valorificare a îngrășămintelor în cadrul
culturilor, în general și a celor organice, în special, astfel că, în anul I după
aplicarea gunoiului de grajd se vor cultiva specii legumicole din grupele
vărzoase (varză albă, varză roșie, varză creață, conopidă, gulie etc), solanofructoase (tomate, ardei, vinete), cu curbitacee (castraveți, dovlecei, pepeni
galbeni și verzi), praz, țelină ș.a.; în anul al II-lea se recomandă rădăcinoase
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(morcov, pătrunjel, păstârnac, sfeclă roșie, ridichii etc) și bulboase (ceapă și
usturoi), pepene verde; în anul al III-lea, legumele păstăioase ( mazăre, fasole,
bob). Acestea din urmă sunt excelente plante premergătoare pentru o serie de
culturi datorită bacteriilor fixatoare ale azotului atmosferic, lăsând în sol o
mare rezervă de N biologic, refac structura solului etc.
- adâncimea de exploatare a solului de către rădăcini pe aceeași solă să fie
diferită, pentru a se evita epuizarea substratului de cultură în substanțe
nutritive și apă la un anumit nivel. Astfel, salata, ceapa, usturoiul, castraveții
ș.a. care au în sistem radicular superficial și slab dezvoltat, vor urma în rotație
după rădăcinoase, pepeni verzi, pepeni galbeni etc., ale căror rădăcini pătrund
la mare adâncime în sol.
- durata de vegetație a speciilor, respectiv a culturilor precum și cerințele
diferite față de factorii de vegetație, îndeosebi față de căldură se impune să fie
diferte;
- culturile în care gradul de îmburuienare este ridicat datorită desimii mari, care
nu permite efectuarea lucrării de prășit pe rând sau a taliei reduse
(rădăcinoase, bulboase, salată, spanac ș.a.) vor urma în cadrul rotației după așa
numitele “plante prășitoare “ (solano-fructoase, vărzoase etc.). Acestea se
cultivă la distanțe mai mari și au un aparat foliar bogat, ce acoperă bine solul,
împiedicând în mare măsură dezvoltarea buruienilor, astfel că infestarea din
acest punct de vedere este mult redusă;
- în cadrul rotației culturilor, trebuie realizată și o alternanță a ierbicidelor,
pentru a prevenii distrugerea unilaterală a unor specii și înmulțirea buruienilor
problemă;
- culturile care se înființează primăvara devreme, vor urma după culturi care
părăsesc terenul toamna devreme, pentru a se putea efectua, în optim, lucrările
de pregătire a terenului.
În cadrul asolamentului se vor stabilii 2-4 culturi de bază sau principale în
concordanță cu suprafața fermei, forța de muncă, baza materială etc. În cadrul
fermelor mici sau a grădinilor familiale, numărul culturilor de bază poate fi mărit, iar
în fermele legumicole pentru industrializare, se reduce la 1-2, rotația fiind asigurată
cu sole cu cereale, cartofi etc.
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Din asolamentul legumicol pot face parte și specii perene, care nu intră în
rotație, acestea fiind cultivate pe o solă separată în cadrul fermei legumicole
deoarece ocupă terenul 8-10 ari.
Tot în cadrul asolamentului se recomandă să fie inclusă o solă “ameliorativă“
cultivată cu leguminoase perene (trifoi, lucernă etc.) sau cu cereale păioase (secară,
grâu, orz, ovăz etc.) care după desființare lasă în sol cantități mari de azot organic,
refac structura solului și regenerarea humusului.
Cultivarea solei ameliorative cu mazăre și fasole de grădină, folosite că
îngrășământ verde, asigură refacerea structurii solului, diminuarea rezervei de
buruieni, asigură surse importante de elemente nutritive, iar prin comercializarea
producției de păstăi se realizează venituri importante. Datorită faptului că aceste
specii se cultivă primăvara și având o perioadă de vegetație scurtă, eliberează terenul
devreme, permit înființarea culturilor succesive, ceea ce favorizează obținerea unor
venituri duble de pe aceeași suprafață de teren.
Conform studiilor de specialitate, pentru fermele legumicole ecologice se pot
recomanda asolamentele integrate care conțin atât sortimentul de plante legumicole
specific zonei ecologice de favorabilitate cât și alte comunități biologice cum sunt
perdelele agroforestiere, minirezervațiile de tip garduri vii, fâșiile și drumurile
înierbate, zonele de vegetație tampon ș.a. care au rolul de refacere, respectiv de
păstrare ecologică a terenurilor agricole. De asemenea în cadrul rotației, în stabilirea
sortimentului varietal din fermele ecologice, se impune a se avea în vedere efectele
reciproce, favorabile sau adverse ale acestor asocieri:
 ardei: favorabile cu ceapă, mazăre, morcov, sparanghel, tomate, vinete.
 cartof: favorabile cu fasole, gulie, mazăre, ridichii, varză, usturoi; adverse cu
morcov, ceapă, pepene galben, castraveți, dovleac, păstârnac.
 ceapă: favorabile cu morcov, sfeclă roșie, sfeclă de pețiol, varză, tomate,
castraveți, țelină, gulii, praz, salată, ardei, cimbru; adverse cu fasole, mazăre,
cartof.
 castravete: favorabile cu ceapă, mazăre, porumb zaharat, ridichii, varză, țelină,
salată, tomate; adverse cu cartofi, salvie.
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 conopidă: favorabile cu țelina de rădăcină, țelina de pețiol; averse cu tomate,
fenicul de Florența.
 dovleac: favorabile cu porumb zaharat, varză, salată; adverse cartof.
 fasole: favorabile cu porumb zaharat, cartof, castraveți, conopidă, cimbru,
mazăre, morcov, ridichii, sfeclă roșie, mangold, tomate, țelină, varză; adverse
cu ceapă, usturoi, praz.
 vinete: favorabile cu fasole, mazăre, ardei.
 spanac: favorabile cu salată, praz, varză; adverse cu cartof.
 morcov: favorabile cu fasole, varză, ardei, ceapă, salată, mazăre, praz, ridichii,
tomate; adverse cu cartofi.
 păstârnac: favorabile cu ridichii; adverse cu cartofi.
 praz: favorabile cu ceapă, morcov, tomate, salată, sfeclă, spanac, varză, țelină
de rădăcină și de pețiol; adverse cu fasole, mazăre.
 mazăre: favorabile cu fasole, morcov, porumb zaharat, castraveți, pepeni
galbeni, ardei, cartof, vinete, dovleac, ridichii, spanac; adverse cu ceapă,
usturoi, praz.
 tomate: favorabile cu busuioc, fasole, sparanghel, țelină, castraveți, usturoi,
ridichii, ardei; adverse cu sfeclă roșie, varză, conopidă, gulii, cartof.
 usturoi: favorabile cu salată, sfeclă roșie, țelină, tomate, cartofi; adverse cu
fasole, mazăre, varză.
 varză: favorabile cu fasole, cartof, ceapă, crăițe, castraveți, dovleac, pepeni
galbeni, praz, salată, sfeclă roșie, spanac, țelină; adverse cu tomate, usturoi.
Respectând principiile, regulile și recomandările privind asolamentul și rotația
culturilor se pot concepe diferite scheme orientative de asolament.
Exemplu:
Solă/an
1
2
I
Tomate, ardei, Ceapă, praz,
vinete
morcov
II
Ceapă, praz,
Varză, conopidă
morcov

3
Varză, conopidă
Castraveți,
pepeni

4
Castraveți,
pepeni
Tomate, ardei,
vinete
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III
IV

Varză,
conopidă
Castraveți,
pepeni

Castraveți, pepeni Tomate, ardei,
vinete
Tomate, ardei,
Ceapă, praz,
vinete
morcov

Ceapă, praz,
morcov
Varză,
conopidă

CULTURI SUCCESIVE ȘI ASOCIATE
Pentru folosirea cât mai intensivă a terenului se practică culturi succesive și
asociate, obținându-se producții duble de pe aceeași suprafață de teren și un profit pe
măsură.
Prin culturi succesive, se înțelege cultivarea a 2-3 specii de legume pe aceeași
suprafață de teren una după alta, în decursul unui an. Cultura care ocupă terenul o
perioadă mai mare se numește cultură principală, iar cea care ocupă terenul o
perioadă mai mică, se numește cultură secundară sau succesivă.
Culturile secundare se pot înființa înainte sau după cultura principală.
Pentru stabilirea sortimentului varietal în cadrul unei succesiuni, se au în
vedere particularitățile biologice și exigențele ecologice ale speciilor legumicole: să
nu facă parte din aceeași familie botanică, să aibă perioade de vegetație diferite,
sistemul radicular să exploreze adâncimi diferite ale solului și cerințele față de
temperatură, apă, hrană trebuie să fie diferite, iar față de natura solului și conținutul
în humus, pH etc. să fie asemănătoare.
Culturile succesive se practică în câmp, sere, solarii și răsadnițe.

CULTURI ASOCIATE SAU INTERCALATE
Culturile asociate sau intercalate reprezintă cultivarea pe aceeași suprafață de
teren, în aceeași perioada din an, a două sau mai multe specii legumicole.
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La stabilirea culturilor asociate se au în vedere că plantele legumicole să aibă
pretenții diferite față de factorul lumină, ritmul de creștere să fie diferit, să suporte
același erbicid, să prezinte habitusuri diferite (specii cu talie joasă asociate cu specii
de talie înaltă) și să permită efectuarea în bune condiții a lucrărilor de întreținere a
culturilor.
Exemplu:
Nr.crt Cultură principală
1
Tomate
2
Tomate sau ardei gras sau
vinete
3
Castraveți

Cultură secundară
Varză sau conopidă sau salată
Fasole urcătoare
Ardei iute sau salată sau gulii.

CULTURA LEGUMELOR
Pregătirea terenului
Lucrările de pregătire a terenului pentru cultura legumelor în câmp
Lucrarea
Modul de efectuare
1
2
Se execută după desfiinţarea culturii precedente la 5-25
cm adâncime cu sacrificatorul, funcţie de amplitudinea
Scarificarea
denivelărilor sau manual cu sapa
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Nivelarea
exploatare

Fertilizarea de
toamnă

Arătura de
toamnă

Se execută toamna, după scarificator prin 2-3 treceri cu
de nivelatorul mecanic NM-2,8 în agregat cu U-650 cu
lamă sau riglă metalică la tractor; manual cu sapa şi
grebla.
Transportul îngrăşămintelor se face cu remorca
basculantă RM-2, iar împrăştierea acestora pe teren cu
MIG-5, MIC-1 şi MA-3,5, toate în agregat cu U-650
M; cu mici maşini sau cu mâna.
Se efectuează cu plugul PP-4-30 în agregat cu U- 650
M, la adâncime de 30-35 cm; cu plugul cu cal.

Desfundarea de
toamnă

Se execută la adâncimea de 40-45 cm cu plugul
subsolier PPS-4-30 + U-650 M; manual cu cazma

Modelarea
terenului
primăvara

Urmăreşte crearea unui profil al solului sub formă de
brazde pentru irigare şi mecanizare; se folosesc: maşina
de modelat solul MMS-2,8, cultivatorul CPU-4,2
echipat cu rariţă în agregat cu U-650 M; manual cu
sapa.

Pregătirea patului
germinativ

Se execută: grăpatul cu grapa cu colţi reglabili GCR1,7; discuirea cu grapa cu discuri GD-4; mărunţirea cu
freza FPP; cultivaţia cu cultivatorul legumicol CPC-2,5;
tăvălugirea cu tăvălugul TI- 3,05, toate în agregat cu
tractorul U-650 sau L- 400; manual cu sapa şi grebla.
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Lucrările solului în grădina de legume
Pentru speciile legumicole care se cultivă primăvara timpuriu terenul se
pregăteşte din toamnă, prin arătură la adâncimea de 28-30 cm, folosind
concomitent şi subsolierul. Primăvara, înainte de plantare, se execută grăparea,
frezarea sau discuirea terenului în funcţie de starea lui. În cazul când unele
terenuri se tasează datorită precipitaţiilor din toamnă şi iarnă, primăvara se
practică o arătură superficială la 16-18 cm adâncime, pentru a crea un pat nutritiv
cât mai profund. Acest lucru se impune mai ales pentru specii cu sistemul
radicular la suprafaţă ca: ceapa, usturoiul, castraveţii sau specii care reacţionează
bine la afânarea adâncă a solului ca: tomate, ardei, vinete.
Pentru speciile legumicole care se cultivă în succesiune, în a doua cultură
terenul se pregăteşte cu multă atenţie într-un timp scurt. În acest caz după
recoltarea plantelor premergătoare, se aplică numai o arătură superficială la
adâncimea de 15-18 cm, urmată de o lucrare cu cultivatorul sau cu freza.
Specifică terenurilor legumicole este lucrarea de îndepărtare a
resturilor de plante după recoltare. La unele specii ca mazărea şi fasolea, vrejurile
se vor îngropa odată cu arătura, iar celelalte resturi se adună în vederea

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

compostării lor.
n cazul terenurilor prea uscate, când lucrările nu se pot efectua la timp,
solul se irigă pentru a-l umecta. În condiţiile în care nu se poate concepe cultura
legumelor fără irigare, o lucrare obligatorie o constituie modelarea terenului.
Aceasta se efectuează toamna sau primăvara, în funcţie de sistemul se cultură
şi plantele ce se cultivă, folosind diferite utilaje.

Scheme de modelare a terenului:
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a – brazde înălţate; brazde oblice; b –biloane;
c –straturi joase; d –executarea mecanică a biloanelor Pentru
culturile extratimpurii de varză, conopidă, cartofi din prima
epocă de plantare, care vor fi protejate cu plastic, modelarea terenului se poate face
din toamnă. Avantajul acestui procedeu constă în faptul că
biloanele înălţate se încălzesc repede primăvara , o dată cu apariţia
primelor zile însorite, ceea ce permite plantarea mai devreme cu 5-10 zile şi
deci o mărire a precocităţii producţiei.
Producerea răsadului
În sistemul legumicol de producţie cultivarea legumelor se face şi prin
răsad, adică prin plante tinere, la începutul vegetaţiei, care pot avea vârsta de
35-55 zile. Folosirea plantelor tinere asigură o prindere perfectă, grăbirea
vegetaţiei şi fructificării, producţii timpurii. În spaţiile închise, sere şi
răsadniţe, cultura se poate practica numai prin răsad plante tinere cu 2-6
frunze şi cu sistem radicular bine dezvoltat (fig. 5.12).
Cunoaşterea biologică în producerea răsadului, precum şi cerinţele acestuia
faţă de factorii de mediu este esenţială pentru a obţine plante viguroase şi cu
recoltă ridicată. (Mănescu B. - 1970)3
Producerea răsadului se încadrează într-un adevărat flux tehnologic.
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Răsaduri de legume: 1 – ardei; 2 – salată; 3 – tomate; 4 –
castravete
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Schema producerii răsadului (orig.)
Tipurile de construcţii
Producerea răsadului de legume are loc în diferite tipuri de construcţii,
după cum urmează: răsadniţe cu încălzire biologică sau apă caldă, sere înmulţitor
cu sticlă semiîngropate cu încălzire biologică, cu aer cald sau cu apă caldă, sere
înmulţitor bloc cu sticlă încălzite cu apă fierbinte, sere individuale cu plastic,
încălzite sau neîncălzite.
Răsadniţa.
În practică sunt răspândite diferite tipuri de răsadniţe care se deosebesc
după regimul de temperatură din interior (răsadniţe reci, semicalde şi calde); după
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sursa de încălzire (răsadniţe cu încălzire biologică, apă caldă); după modul de
aşezare (de suprafaţă, semiîngropate şi îngropate) şi după numărul pantelor (cu
una şi cu două pante). În vederea economisirii gunoiului de grajd şi a creării
unui micro-climat favorabil
plantelor,
răsadniţele se
fac îngropate
şi semiîngropate.
În ţara noastră mai sunt extinse încă în producţie două tipuri de
răsadniţe: cu o pantă pentru semănături şi cu două pante pentru repicatul
răsadurilor şi efectuarea culturilor forţate de legume.
Întrucât
răsadniţele construite
lasuprafaţa, încălzite cu
biocombustibil, necesită un consum ridicat de lemn pentru construirea tocurilor,
material care se deteriorează
de altfel foarterepede,
se
recomandă construirea tocului răsadniţelor din prefabricate de beton sau din
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plastic, care au o durabilitate mai mare.
Tipuri de răsadniţe Sera
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înmulţitor semiîngropată.
Se compune dintr-un singur compartiment şi este prevăzută cu parapete şi poliţe
(fig. 5.13). Are o lungime de 24 m şi înălţimea de 3 m, cu o suprafaţă
constructivă de 72 m2, iar utilă de 62m2. Pentru construcţia ei se pot folosi plăci
prefabricate din beton armat, cărămizi, panouri din lemn pentru acoperişuri,
ferestre basculante acoperite cu sticlă. Răsadul
se produce pe parapete care au lăţimea de 100-120 cm şi înălţimea de 8090 cm.
În sectorul de răsadniţe şi sere pentru desfăşurarea în condiţii optime
a procesului de producţie sunt necesare o serie de materiale şi unelte
Inventarul de materiale şi unelte folosit la producerea răsadului

Grupa
Pământuri

Caracteristici
Pământ de ţelină prin decopertarea acestuia. Pământ de grădină din
terenurile cultivate cu leguminoase. Mraniţă, prin descompunerea
gunoiului de grajd. Turba brună şi neagră. Nisip de râu. Pământ de
răşinoase.

Materiale
organice

Se folosesc: gunoiul de grajd,
deşeuri textile în amestec.

Ghivece

Pungi din plastic. Ghivece din pământ ars. Ghivece din plastic
(polietilenă sau P.V.C.). Ghivece din turbă, fibre celulozice, lianţi şi
microelemente: jify- pots, jify-strips, paper-pots. Necesită umplerea
lor cu pământ nutritiv.

Cuburi
nutritive

Se confecţionează direct din pământ nutritiv şi nu necesită
umplerea lor.

Unelte

Nivelator, marcator, plantator, bătător.

frunzele,

paiele,
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pleava,

Îngrăşămint e Simple minerale: superfosfat, sulfat de potasiu, azotat de
amoniu. Complexe: complex III, Cristalin I şi II, Foliar-141, Foliar231, Foliar-418. Îngrăşăminte organice: mraniţă, turbă.
Pesticide

Pentru dezinfectarea solului: Basamid, Di Trapex, Nemagon, Captan.
Pentru dezinfectarea inventarului: formalină, sulfat de cupru.
Pentru combatere în perioada de vegetaţie: Mycodifol, Dithane,
Cupravit.

Substanţe
bioactive

Retardante: Cycocel, pentru evitarea alungirii plantelor.
Stimulatoare de creştere: Ethrel. Antitranspirante: Hydrasil şi
Folicate pentru reducerea transpiraţiei.

Dispozitive,
utilaje,
maşini

Dispozitiv pentru confecţionarea cuburilor nutritive; maşina de
confecţionat ghivece nutritive Gregoire; maşina de cernut pământuri
Brinkman; maşina de mărunţit şi încărcat pământuri Thilot T-423;
încărcător hidraulic sau pivotant cu graifar; remorcarea mecanică
pentru sera RM-2; subsolier vibrator purtat, SPV-45; maşina de
săpat în sere, MSS-1,4; freza de marunţit solul, FV-1,5 sau FPP1,5; remorca cisternă monoax; pompă stropit şi erbicidat de spate.

Alt inventar

Lădiţe din lemn sau plastic, ciur pentru cernut pământuri,
termometru, hidrometru, termohigrograf, luxmetru, furtun, suporţi
pentru ferestre răsadniţe, roabă, targă, furcă, cazma, hârleţ, greblă,
lopată.

Materialele organice pentru pregătirea biocombustibilului
Sursa principală de încălzire a răsadniţelor o constituie diferite
materiale organice care, în procesul de fermentare şi descompunere,
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eliberează mari cantităţi de căldură. Cel mai bun material organic este
gunoiul de cabaline. În ultimul timp s-a trecut la utilizarea şi a altor
materiale organice.
Gunoiul de cabaline se descompune repede, la 7-8 zile după
preîncălzire realizează o temperatură de 70°C în centrul platformei, care în
45-65 zile descreşte treptat până la 30°C.
Gunoiul de taurine se descompune încet şi produce o temperatură
mai scăzută. În amestec cu materiale de natură celulozică (paie, pleavă,
rumeguş), gunoiul de taurine degajă căldură multă.
Frunzele de pădure în amestec cu gunoi de cabaline şi taurine dau
rezultate foarte bune. Frunzele se recoltează din toamnă uscate şi se
depozitează în platforme acoperite, pentru a nu se umezi.
La stabilirea necesarului de biocombustibil trebuie să se ţină seama de
însuşirile şi greutatea lui, grosimea şi lăţimea patului încălzitor,
grosimea şi lăţimea potecilor, tasarea biocombustibilului în pat, condiţiile
climatice locale şi epoca de lucru. Astfel, pentru încălzirea unui m2 de
răsadniţe trebuie să se asigure 0,25-0,35 tone gunoi de cabaline în amestec
cu cel de taurine.
Acolo unde este lipsă de paie se pot folosi unele deşeuri agricole, forestiere şi
industriale, ca: fân alterat, pleavă, coceni tocaţi, frunze, rumeguş, puzderie de
in şi cânepă, resturi de la fabricile de hârtie.
Depozitarea şi prepararea biocombustibilului începe încă din vară. Gunoiul
de grajd se adună, depozitându-se în platforme aşezate pe locuri uscate, la soare.
Iarna, platformele de gunoi de grajd se organizează în incinta sectorului de
răsadniţe. Gunoiul de grajd adus şi pus în platforme se vântură bine şi se aşterne cât
mai uniform. Dacă este prea uscat se udă cu apă sau must de grajd diluat, cam 20
l/m2, până ce gunoiul fumegă şi frige dacă este luat în mână.
Aşezarea patului cald
Pe locul unde se fac răsadniţele, în luna ianuarie-februarie se îndepărtează
zăpada şi se pune un strat gros de paie uscate sau puzderie de in, cânepă, rumeguş
sau gunoi uscat. După aceasta se trece la aşezarea patului. Gunoiul de grajd
trebuie să fie bine călcat, aşezat în straturi alternative, subţiri şi udat cu apă,
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deoarece numai în aceste condiţii va asigura căldura necesară semănăturilor.
În răsadniţele îngropate, patul de gunoi va avea grosimea de 60 cm iar la
răsadniţele calde, de suprafaţă de 70-80 cm, în special pentru semănăturile de
tomate, ardei şi vinete timpurii.
Pământurile nutritive
Producerea răsadurilor necesită folosirea amestecurilor de pământuri
nutritive pentru semănături şi repicat. Pământurile alese trebuie să se
caracterizeze printr-o structură bună, care să asigure o porozitate şi o aeraţie
optimă şi să conţină cantităţi suficiente de substanţe nutritive într-o formă uşor
asimilabilă de plante.
.
Aceste pământuri nu trebuie să formeze la suprafaţă o scoarţă, care este
foarte dăunătoare mai ales plantelor de castraveţi, ridichi de lună şi andive.
Principalele componente ale amestecurilor nutritive folosite în sere şi
răsadniţe sunt în cele ce urmează.
Pământul de ţelină se obţine prin descompunerea ţelinei înierbate.
El se procură din terenurile cu graminee şi leguminoase.
Pământul de grădină se obţine din terenurile cultivate cu legume. Acest
pământ trebuie în prealabil bine dezinfectat, dat prin ciur şi curăţat de diferite
materiale străine, ca: pietre, resturi de rădăcini etc.
Pământul de răsadniţă se strânge vara după terminarea sezonului,
obţinându-se un material nutritiv foarte valoros. După o dezinfecţie puternică,
pământul de răsadniţă se aşează în platformă timp de 6 luni pentru a se aerisi, în
care perioada se amestecă cu îngrăşăminte minerale sub formă de soluţie.
Pământul de turbă se pregăteşte în orice perioadă a anului şi poate fi
gata după 6-12 luni. Se prepară din turba bine descompusă. Pentru a reduce
aciditatea se adaugă 3 kg. var la 1 m3 de turbă proaspătă, iar în timpul păstrării se
lopătează de 1-2 ori.
Nisipul de râu se foloseşte în mod curent la amestecurile pentru
semănături şi repicat.
Pentru semănături se foloseşte o compoziţie de 50% mraniţă, 25% pământ
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de ţelină şi 25% nisip. În vederea repicatului se recomandă amestecul:
- pentru tomate, varză şi conopidă:
- turbă roşie 50%
- mraniţă 25%
- pământ de ţelina 25%
- pentru ardei, vinete şi castraveţi:
- turbă roşie 30%
- mraniţă 25%
- pământ de ţelina 25%
- nisip 20%
În acesta se adaugă la 1 m3: 750 g azotat, 3 kg superfosfat şi 500 g sulfat de
potasiu.
În sere se foloseşte un amestec nutritiv universal, pentru semănat şi repicat,
după următoarea reţetă: turbă roşie 36%; turbă neagră 36%; pământ de ţelină
14%; mraniţă 14%.
Ghivecele nutritive
Pentru prinderea plantelor şi grăbirea fructificării, producerea răsadului în
ghivece din pământ ars este înlocuită cu o metodă mai economică, aceea a
semănatului şi a repicatului în diferite suporturi (cuburi şi ghivece nutritive)
confecţionate din turbă, plastic, hârtie sau carton . Ghivecele nutritive se execută
cu ajutorul unor utilaje speciale.
Pe baza rezultatelor experienţelor efectuate în ţara noastră, pentru
confecţionarea ghivecelor nutritive se recomandă un amestec format din trei părţi
mraniţă şi o parte pământ.
În ultimul timp o largă răspândire capătă ghivecele jiffy-pot şi stripspot, al cărui perete permite trecerea rădăcinilor plantelor. Compoziţia Jiffy-potului
este următoarea: 70-75% turbă de Sphagnum, bogat în humus, 20-23% material
de legătură (celuloza din fibre de lemn de pin) şi 2-3% substanţe nutritive uşor
solubile (uree). Ghivecele Jiffy- pot se umplu cu pământ la nivelul superior al
pereţilor, iar udatul se execută numai în limita saturării pereţilor. În interiorul
pereţilor se formează un sistem radicular ramificat, iar, după plantare,
rădăcinile străpung pereţii şi împânzesc cu uşurinţă solul.
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Suporturi pentru producerea răsadului de legume:
1 – în cuiburi nutritive; 2 – în ghiveci de pământ are; 3 – în pungi de plastic;
4 – în lădiţe din plastic; 5 – în lădiţe din lemn; 6 – în cutii din carton.
În cazul insuficienţei ghivecelor nutritive se poate folosi patul nutritiv,
compus dintr-o parte pământ de ţelină, două părţi mraniţă cernută şi nisip, sau din
turbă 60%, pământ 20% şi mraniţă 20%, care se aşează deasupra patului cald de
băligar din răsadniţă. Pământurile nutritive pentru semănat şi repicat trebuie în
mod obligatoriu dezinfectate contra bolilor criptogamice înainte de a fi
depozitate în locuri speciale. Tratarea pământului se face pe cale termică sau
chimică.
Semănatul şi repicatul răsadurilor
Practica a dovedit că reuşita obţinerii unui răsad de calitate superioară,
viguros şi sănătos este condiţionată de calitatea şi pregătirea corespunzătoare a
seminţelor.
Semănatul.
Ca regulă generală, însămânţarea se efectuează fie în pământul din sera
înmulţitor sau răsadniţă, fie în lădiţe confecţionate din lemn sau plastic. Epoca
de semănat este în funcţie de specie, tipul construcţiei, modul de cultivare şi
temperatura solului. S-a constatat că este dificil de făcut o corelaţie directă între
epoca de semănat, plantat şi recoltat. Totuşi rezultatele obţinute de unele staţiuni
experimentale şi ferme de producţie ne dau indicaţii preţioase asupra elementelor
care intervin în precizarea epocilor optime de semănat.
Temperatura optimă pe care trebuie să o atingă pământul din răsadniţă sau
seră pentru germinarea şi răsărirea seminţelor de legume variază între
+23…+27°C. Se remarcă faptul că pe măsură ce temperatura pământului scade,
se reduce energia de încolţire şi răsărire, mai ales în cazul seminţelor uscate,
neumectate, favorizându-se şi atacul unor microorganisme patogene. De aceea,
încălzirea prealabilă a pământului în instalaţii speciale sau în serele înmulţitor
prin diverse mijloace pentru a crea un regim teoretic corespunzător constituie o
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măsură obligatorie, care asigură o răsărire uniformă şi obţinerea unor plăntuţe
viguroase. Menţinerea unei ventilaţii moderate, fără excese, şi
asigurarea unui drenaj pentru scurgerea apei de udat din lădiţele de semănat
reprezintă, de asemenea, măsuri pentru încălzirea optimă a seminţelor. Udarea
pământului se face moderat, cu apa călduţă.
În zonele sudice şi vestice ale ţării, semănatul tomatelor timpurii are loc
în prima decadă a lunii februarie, iar a verzei şi a conopidei timpurii nu mai
târziu de 15 ianuarie. În zonele mai reci şi nordice, semănatul acestor culturii
are loc cu 2-3 săptămâni mai târziu. Ardeiul şi vinetele timpurii se însămânţează cu
10-15 zile după tomatele timpurii.

Repicatul.
Curând după răsărire, spaţiul de nutriţie a plantelor de legume devine
insuficient din cauza desimii lor şi, ca urmare, încep să se stânjenească reciproc.
De aceea ele trebuie repicate, adică mutate în spaţii mai mari de nutriţie.
În mod practic, nu se poate concepe obţinerea unui răsad bun fără repicat,
deoarece plantele trebuie să aibă un spaţiu de hrănire corespunzător vârstei lor şi
lumină suficientă.
Astfel, la două săptămâni de la răsărire, plantele de tomate necesită un spaţiu
de 3x3 cm., la o lună 5x5 cm., la 45 de zile 7x7 cm, la 55-60 de zile 10x10 cm.
De regulă se fac 1 sau 2 repicări, în funcţie de specie. Momentul cel mai bun pentru
repicat este la 10-15 zile după răsărire sau când plantele au format primele două
frunze adevărate. Pentru refacerea rapidă a rădăcinilor plantelor repicate,
temperatura şi umiditatea se menţin potrivite. La început temperatura se
ridică la +16-20°C şi se menţine la acest nivel până ce plantele s-au
înrădăcinat şi au pornit în creştere. Ziua, temperatura se ridică din nou la
+21…+28°C, iar plantele se expun cât mai mult la lumina zilei pentru a
favoriza o creştere
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v iguroasă.
Repicatul plantelor în cutii (A) şi
ghivece (B)
Lucrările de îngrijire a răsadurilor
O condiţie esenţială în obţinerea unui răsad sănătos şi viguros este
producerea lui în condiţii de temperatură şi umiditate moderată şi călirea
plantelor. Răsadul călit capătă o rezistenţă deosebită la temperaturi scăzute, ceea
ce dă posibilitatea să fie plantat mult mai devreme în câmp. În acest scop, se
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execută o serie de lucrări

Diferite activităţi la răsadniţe:
1 – semănatul; 2 – repicat în ghivece nutritive;
3 – aplicarea îngrăşămintelor chimice; 4 – aerisirea;
5 – udarea; 6 – acoperirea
Aerisirea la timp şi cu multă atenţie a spaţiului cultivat este una din
lucrările permanente, deosebit de importante pentru producerea răsadurilor. Prin
aerisire se asigură primenirea aerului şi se reglează temperatura şi umiditatea.
Cercetările efectuate şi o practică îndelungată au stabilit că înainte de răsărire
răsadniţele şi serele trebuie să se aerisească zilnic pentru micşorarea umidităţii
atmosferice şi pentru scăderea temperaturii prea ridicate, operaţie care se
continuă şi câteva zile după răsărire. În acest timp, răsadurile se expun cât
mai mult la lumina zilei.
Regimul termic. În perioada de producere a răsadului se menţine un regim
moderat de temperatură, după cum urmează: imediat ce răsar plăntuţele se ţin
timp de 10 zile la temperatura de +8…+10°C noaptea şi
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+11…+13°C ziua. După aceea temperatura se ridică la +15…+17°C noaptea
şi +20…+22°C ziua. Trebuie ţinut seama de faptul că temperatura şi
umiditatea prea ridicată până la repicat, mai ales în zilele cu soare, duc la slăbirea
şi alungirea răsadului.
Călirea. Răsadurile de legume pentru câmp indiferent de felul cum au fost
produse, repicate sau nerepicate, trebuie să fie călite cu cel puţin 10 zile înainte
de plantare, pentru a obţine producţii cât mai timpurii. Răsadurile se aerisesc
puternic prin îndepărtarea geamurilor de pe răsadniţe, sau a peliculei de plastic
de pe sere si adăposturi, dacă temperatura exterioară este mai mare de +3…+5°C.
Se recomandă ca, în perioada călirii, să se ude cu foarte puţină apă, deoarece
udatul puternic creează pericolul de a le slăbi şi alungi. Cu câteva ore înainte de
plantare, răsadurile se udă bine, permiţându-se astfel scoaterea lor fără a rupe
rădăcinile.
Îngrăşarea şi udarea. Pentru a asigura creşterea viguroasă a răsadului se
aplică 2-3 îngrăşări cu îngrăşăminte chimice, dintre care una cu 10 zile înainte de
plantare. La 10 l de apă se dizolvă 10 g de azotat de amoniu, 30 g de superfosfat şi
15 g de sare potasică. Cu această cantitate de soluţie se udă 2 m2 de răsaduri,
cu stropitoarea fără sită sau cu furtunul. În mod obligatoriu, frunzele
răsadurilor se spală imediat cu stropitoare cu sita, pentru a înlătura de pe ele
orice urmă de îngrăşăminte; în caz contrar se pot produce arsuri.
Protecţia răsadurilor. În perioada de vegetaţie, răsadurile se stropesc de
2-3 ori cu substanţe insectofungicide, pentru a preveni şi combate eventuale
boli şi dăunători.
Pregătirea răsadului în vederea plantării
Răsadul pentru plantat este sortat cu atenţie, eliminându-se plantele bolnave,
neuniforme, cu creştere foarte slabă. Se valorifică numai răsadul sănătos, fără
răniri, de înălţime medie, cu rădăcini şi frunze viguroase, cu tulpina cât un
creion de groasă.
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Semănatul şi plantarea legumelor
Semănatul legumelor
Este lucrarea de introducere în sol, manual sau mecanizat, a seminţei de
legume de diferite dimensiuni şi cantităţi.
Pregătirea seminţelor. Pentru a realiza o răsărire uniformă a plantelor se
aleg numai seminţe de calitate superioară, care se dezinfectează, se tratează
cu diferite substanţe stimulatoare şi chiar se călesc. Pentru a grăbi încolţirea
şi răsărirea uniformă a plantelor se aplică o serie de procedee: umectarea,
stimularea şi granularea seminţelor.
Adâncimea de semănat variază de la 1-2 cm la salată şi pătrunjel, 2-3 cm
la castravete, până la 4-5 cm la pepene. De reţinut ca sămânţa mică se seamănă
mai la suprafaţa solului, iar sămânţa mare la adâncime. De asemenea, pe un sol
greu se introduce mai la suprafaţă.
Cantitatea de sămânţă diferă de la o cultură la alta. Ea depinde de însuşirile
seminţelor, metoda şi distanţa de semănat. Cantitatea de sămânţă diferă de la 46 kg/ha la morcov, până la 180-220 kg/ha la mazăre.
Epoca şi metodele de semănat se stabilesc în funcţie de temeratura
cerută de fiecare plantă la care are loc încolţirea seminţelor.
Semănatul în câmp se recomandă:
• primăvara timpuriu (martie): mazăre, rădăcinoase şi ceapă;

• primăvara târziu (aprilie-mai): fasole, castraveţi, pepene galben, pepene
verde şi tomate;
• vara (iunie-august): castravete, fasole, morcov, pentru consumul de
toamnă;

• toamna

(septembrie-octombrie):
salata şi spanac în vederea
consumului de toamnă şi de primăvară, ridichi şi ceapă verde.
În funcţie de metoda de cultură şi de suprafaţa nutritivă, se stabilesc
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schemele de semănat şi de plantat. Repartizarea judicioasă a plantelor pe teren
au o deosebită importanţă pentru asigurarea unei
recolte ridicate şi constante. Desimea prea mare sau prea mică scade cantitatea
şi calitatea recoltei. Suprafaţa de nutriţie trebuie să corespundă întocmai cerinţelor
biologice ale speciilor cultivate, să fie corelată cu volumul rădăcinilor.
La stabilirea schemelor de semănat şi plantat se ţine seama de
asigurarea numărului optim de plante la hectar, precum şi spaţiul pentru trecerea
maşinilor şi utilajului mecanic în timpul efectuării diferitelor lucrări, fără a
vătăma plantele.
Ca metode de semănat, se recomandă următoarele: în rânduri simple, în
rânduri duble, în benzi. Semănatul se face manual sau mecanizat cu SUP-21,
SUP-29 şi SPC-8.
Plantarea legumelor.
În vederea plantării se stabileşte numărul de plante la hectar şi distanţa
dintre ele, ţinând seama de suprafaţa de nutriţie şi de modul de conducere al
plantei, şi de rezerva de substanţă nutritivă din sol.
Pregătirea răsadului.
De cu seara, înainte de a fi scos din sere sau răsadniţe, răsadul se udă bine
cu stropitoarea, pentru a-l putea folosi cu cât mai mult pământ pe rădăcini şi
pentru a evita ruperea acestora, uşurându-se în acelaşi timp şi operaţia de plantare.
Cu cât răsadul va avea un număr mai mare de rădăcini întregi, cu atât prinderea
sa la plantare va fi mai sigură.
Răsadurile se scot cu mâna sau cu ajutorul lingurii de plantat. După scoaterea
din răsadniţă, acestea se sortează, grupându-se după mărime, iar cele
necorespunzătoare se înlătură.
După sortare, răsadurile se transportă cu grijă la locul de plantare, acoperite
cu prelate, pentru a fi ferite de soare, frig şi vânt.
Epoca de plantare a răsadului în câmp se planifică după cerinţele minime
de temperatură a plantelor legumicole şi după scopul urmărit în cultura. De pildă,
răsadurile din grupa verzei şi salată nefiind pretenţioase faţă de căldură, se
plantează de obicei la începutul lunii martie, deoarece acestea rezistă la
temperaturi mai scăzute, dar au la dispoziţie şi un minimum de temperatură ce le
asigură vegetaţia.
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Răsadurile de legume pretenţioase faţă de căldură (tomate, vinete, ardei) se
plantează în luna aprilie, după trecerea pericolului de brume
târzii, când în sol şi atmosferă găseşte suficientă căldură care le îngăduie să-şi
continue vegetaţia. În cazul cultivării hibrizilor şi folosirii materialelor pentru
protejarea culturilor (folii de polietilenă) plantarea acestor răsaduri se poate face
cu 2-3 săptămâni mai devreme. Legumele recoltate toamna (varza, conopida ş.a.)
se plantează vara, iar salata se poate planta atât primăvara, cât şi toamna.
Tehnica plantării.
Se poate executa manual, semimecanizat şi
mecanizat cu MPR-2 sau MPR-5, având următoarele momente: transportul
răsadului de la răsadniţe, executarea gropilor, distribuirea răsadului şi plantarea
propriu-zisă. Imediat după plantat se asigură udarea. Plantatul răsadului la locul
definitiv nu trebuie încălzit, pentru a nu duce la scăderea producţiei. Din
contră, dacă timpul se menţine călduros, plantarea se poate face mai devreme,
însă în acest caz trebuie lăsată o rezervă de răsad pentru înlocuirea plantelor ce ar
putea fi distruse de eventualele brume care apar după plantare. La culturile
legumicole se practică plantarea în rânduri sau în benzi cu distanţa de la 20x20
cm la salată, 37x15 cm la ţelină, 50x30 la tomate, 1x1 m la castravete şi
pepene.
Se acordă atenţie deosebită modului de plantare al răsadului

Plantarea răsadului de varză
a) prea adânc; b) bine; c) prea la suprafaţă
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Plantarea se face în zilele fără vânt, pe teren umed. În asemenea condiţii
se obţine o prindere foarte bună a răsadului.
Un răsad bun pentru plantare trebuie:

• să aibă vârsta de 40-50 de zile pentru tomate şi vinete, 50-60 de zile pentru
ardei, 40-45 de zile pentru varză şi conopidă, 30-35 de zile pentru salată;

• să fie viguros şi sănătos din punct de vedere fitosanitar, iar la locul definitiv
de plantare răsadul se transportă cu diferite mijloace şi se ţine seama de
adâncimea de plantare în aşa fel, încât să nu se afecteze vârful de creştere şi rozeta
de frunze.
Pe timp mai friguros, răsadul transportat se acoperă cu o rogojină. Se asigură
apa la plantare, fie din apa freatică, fie din sistemul de irigaţie local. După
câteva zile se verifică prinderea răsadului sau eventualele distrugeri din cauza
coropişniţelor. Golurile se înlocuiesc cu răsad din rezervă, de aceeaşi vârstă.
CULTURA C E R E A L ELOR
. Principalele cereale cultivate sunt: grâul, porumbul, secara, orzul, ovăzul, orezul,
sorgul, meiul
Cultura grâului
Semănatul. Se foloseşte sămânţă certificată din soiurile zonate cu limita minimă
de 99,5 % puritate biologică, 99 % puritate fizică şi 90 % capacitate de germinaţie.
 tratamentul seminţei constă din fungicide (Benit – 2 kg/ t, Criptodin –
1,5Kg/t, Sumiplus 2 l/t) contra mălurei şi tăciunelui şi insecticide (Tirametox
– 3 kg/t ).
 epoca de semănat a grâului de toamnă este 1-10 octombrie în sudul ţării şi
25 septembrie – 5 octombrie în zonele colinare şi nordul ţării.Semănatul
prea timpuriu sau prea târziu, mai ales în sol uscat, provoacă un răsărit
neuniform sau chiar pierderea plantelor.
 numărul optim se asigură printr-o desnitate a boabelor germinabile de 450-
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550 la mp folosind 150 -200 kg samânţă/ha.
 distanţa de semănat este 12,5 cm,
 adâncimea de semănat 3-6-cm în funcţie de starea terenului (umed sau uscat,
textura), valoarea MMB şi portul soiului (scurt sau lung)
5.1.7. Ingrijirea culturii constă în lucrări de fertilizare şi irigare, prevenirea şi
combaterea bolilor şi dăunătorilor. Lucrările încep din timpul iernii şi se continuă
până la recoltat.
 distrugerea crustei de gheaţă , iarna, aceasta se sparge cu tăvălugul stelat, în
caz contrar plantele se asfixiază şi mor;
 fertlizarea se face la sfârşitul iernii sau primăvara devreme folosind
îngrăşăminte cu azot în cantitate de 40-80 kg/ ha s.a.
 prevenirea căderii plantelor, se efectuează în perioada de formare intensă a
paiului, cînd plantele au o înălţime de 20-25 cm, prin stropiri cu Clorcholina
în cantitate de 1,6-2,3 l s.a./ ha în 800-1000 l apă, cu maşina sau cu avionul.
 irigarea solului se practică în toamnele secetoase prin două udări: de
aprovizionare cu 400-600 m3/ha apă şi de răsărire după semănat cu 500600m3/ha apă. Primăvara, la formarea bobului, se mai pot aplica două udări.
 erbicidarea este obligatorie dată fiind frecvenţa mare a buruienilor în
culturile de grâu. Epoca optimă pentru aplicarea erbicidelor este primăvara
când plantele se găsesc în faza de înfrăţire, la apariţia primului internod, iar
buruienile de gasăsec în faza de „rozetă”. Principalele erbicide sunt 2,4 D,
SDMA (sare de dimetil amină) 1,5-2,5 l/ha, Icedin 2l/ha, Oltisan 1 l/ha,
Triallat 5-6 l/ha ( pt.odos), Igran 50 ,3-4-l/ha, Iloxan 2,25 l/ha (pt.iarba
vântului ).
 combaterea bolilor şi dăunătorilor trebuie să fie preventivă, curativă şi
integrată.Tratamentele chimice se recomandă în timpul perioadei de
vegetaţie, de regulă două, , gama produselor chimice fiind foarte variată:
fungicide (Bayleton, Tilt, Mirage) şi insecticide (Sinoratox, Decis, SumiAlpha, Fastac, Carbetox).
5.1.8 Recoltarea se execută cu combina când boabele au trecut de coacere în pârgă
şi au ajuns la coacere deplină.
Umiditatea boabelor trebuie să fie de 15-16 %. Intârzierea recoltării după
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această fază provoacă pierderi însemnate de producţie.
Cultura orzului
Semănatul . Pentru a avea o cultură de orz cât mai bună, cu plante bine înfrăţite
până la intrarea în iarnă, o importanţă deosebită o are respectarea epocii de
semănat care depinde de zona climatică unde urmează să se înfiinţeze
cultura.Perioada optimă de semanat se sitează între 20 septembrie şi 10 octombrie.
Densitatea plantelor este de 400-500 la mp, distanţa dintre rânduri de 12,5 cm, iar
adâncimea de semănat de 3-4 cm. Cantitatea de sămânţă necesară pentru 1 hectar
este de 180-220 kg.
5.3.7. Ingrijirea culturii. Combaterea buruienilor în perioada de vegetaţie se
realizează cu erbicide ca SDMA în doze de 1,5 – 2,5 l/ ha când buruienile sunt în
faza de rozetă , iar în aer sunt 15 C.In caz de secetă , necesarul de umiditate se
poate completa prin 1-2 udăricu norme de 500-800 m3 la hectar. 5.3.8.Recoltarea.
se face mecanizat, cu combina, în maximum de 3-4 zile bune de lucru, când
boabele ating 14-15 % umiditate.

Cultura porumbului
. Semănatul. Se va folosi numai sămânţă hibridă F1 provenită din loturi semincere
certificare şi analizate, cu valoare biologică şi însuşiri de calitate ridicate, tratate cu
fungicide, ambalate şi etichetate corespunzător.Porumbul se seamănă bob cu bob,
cu maşina specială SPC- 6 sau SPC-8 care au în dotare şi aparate pentru
îngrăşăminte granulate.
Momentul începerii semănatului este determinat de realizarea la sol, la adâncimea
de 10 cm, a pragului minim de temperatură pentru răsărire ( 8-90C), dar nu mai
devreme de 10 aprilie. Semănatul se începe cu hibrizii tardivi şi se încheie cu cei
mai timpurii. Numărul optim de plante la unitatea de suprafaţă este de 45-60 mii
plante recoltate /ha la hibrizii timpurii, 40-55 mii plante /ha la cei semitimpurii şi
40-50 mii plante / ha la cei tardivi – în cultură neirigată. Pe terenurile irigate se
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măreşte numărul de plante cu 10-15 mii plante/ha. Adâncimea de semănat pe soluri
mijlocii şi gerele 5-7 cm, pe soluri uşoare: 6-8 cm. Distanţa între rânduri : 70 cm şi
70 + 2 x 30 cm. Necesarul de sămânţă este de 14-30 kg/ha în funcţie de
caracteristricile boabelor şi densitate.
5.5.7 Îngrijirea culturii constă din lucări ale solului, fertilizarea şi irigarea solului
în toată perioada de vegetaţie, până la recoltare. Lucrările de îngrijire a plantelor
încep imediat după semănat, în primele 4-5, înainte de răsărire.
 Lucrările solului încep cu combaterea crustei prin lucrări cu grapa cu colţi
reglabili sau cu grapa rotativă.Când porumbul a ajuns în faza unei perechi de
frunze se va grăpa a doua oară, cu scopul de a distruge buruienile şi a
menţine stratul superficial al solului în stare afânată. Pe măsură ce plantele
cresc se execută 2-3 praşile mecanice pe rand cu cultivatorul.Se pot executa
şi praşile manuale pe rand mai ales acolo unde au apărut buruieni
periculoase, cum sunt pălămida şi costreiul.
 Fertlizarea în vegetaţie se aplică în mai multe etape pentru stimularea
proceselor de creştere.Se vor administra îngrăşăminte cu azot, concomitant
cu prăşitul în doză de 40-50 kg/ha N, la fiecare praşilă. Fertlizarea foliară se
aplică cu echipamente de erbicidare în cantitate de 300 l/ha, folosind un
îngrăşământ commercial în concentraţie de 1,5 % care conţine biostimulatori
de creştere, Mo şi Zn. Se aplică două tratamente, primul în faza de 4-6
frunze, al doilea cu 8-10 zile mai târziu, în faza de 8-10 frunze.
 Irigarea. Perioada critică pentru apă începe cu 10 zile înainte de apariţia
paniculului (20-30 iunie) şi durează până la coacerea în lapte-ceară (15-20
august). Ca urmare, prima udare se aplică la sfârşitul lunii iunie, urmând
apoi, la intervale de 12-14 zile, alte 3-4 udări. Norma de udare este de 9001200 m3 la prima udare şi 700-900 m3 la hectar la următoarele.Se irigă
prin aspersiune cu instalaţii mobile de mică sau mare capacitate şi prin
4olano, folosind pentru ducerea apei la plante conducte flexibile de cauciuc.
 Erbicidarea completează lucările agrotehnice în combaterea buruienilor, iar
uneori este salvatoare pentru recoltă. Erbicidarea se recomandă diferenţiat pe
baza unui program legat de asolament, planta premergătoare şi prezenţa
buruienilor. Astfel : înainte de semănat se recomandă erbicidele Pitezin şi
Onezin incorporate cu grapa cu discuri +grapa cu colţi reglabili la 8-10 cm

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

adâncime; In perioada de vegetaţie se foloseşte Icedin super şi Oltisan,
contra buruienilor perene; după răsărirea plantelor se recomandă Sare de
amină, Eradicane, Alirox pentru combaterea buruienilor dicotiledonate.
Tratamentele se execută când plantele au 3-6 frunze, respectând cu stricteţe
dozele de erbicide recomandate .
 Combaterea organismelor dăunătoare se face cu diferite substanţe fitofarmaceutice prin tratamente asupra seminţelor în primul 5ola si asupra
plantelor în perioada de vegetaţie.Cercetări recente recomandă un 5olano
integrat de protecţie împotriva dăunătorilor care se bazează pe trei
componente: planta premergătoare, tratamentul seminţei, utilizarea
insecticidelor granulate, aplicate localizat pe rândurile culturii odată cu
semănatul.
5.5.8.Recoltarea. Ajungerea porumbului la maturitate coincide de regulă cu faza
în care umiditatea boabelor este în jur de 30-32 %, în perioada septembrieoctombrie.
Recoltarea mecanizată a porumbului se face cu combina în două variante:
 sub formă de ştiuleţi depănuşaţi;
 sub formă de boabe.
5.5.9. Producţia poate atinge 4000 – 7000 kg/ha în funcţie de precocitatea
hibrizilor, tipul de sol, zona ecologică şi agrotehnica aplicată.
CULTURA PLANTELOR LEGUMINOASE
Leguminoasele pentru boabe reprezintă o grupă de plante cu o importanţă mare
în alimentaţia oamenilor şi animalelor din care fac parte: soia, fasolea, mazărea,
lintea, bobul, năutul, lupinul, alunele de pământ.
. Cultura soiei
. Semănatul. Inainte de semănat cu cel mult 2-4 ore se face bacterizarea, adică
tratarea seminţelor cu Nitragin-soia, folosindu-se 2-3 flacoane pentru 100 kg.
seminţe. Tratamentul se execută în câmp, manual prin lopătare sau semimecanizat
cu ajutorul unui dispozitiv special. Epoca optimă de semănat este prima decadă a
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lunii aprilie în zonele sudice şi vestice ale ţării şi în ultima decadă a lunii aprilie –
prima decadă a lunii mai în zonele mai nordice. Distanţa între rânduri este 50 cm
sau în bezi cu 3 x 45 cm. între rânduri şi 70 cm între benzi.Se asigură o densitate
de 500-550 mii boabe germinabile şi 400-450 mii boabe recoltabile la
ha.Adâncimea de semănat este 3-6 cm în funcţie de starea terenului.
6.1.7. Îngrijirea culturii. Imburuienarea excesivă a terenului cultivat cu soia
impune lucrări de intreţinere a solului prin praşile mecanice şi manuale la care se
adaugă erbicidarea cu foarte bune rezultate. Tratamentul cu erbicide nu exclude
efectuarea praşilelor mecanice şi chiar plivitul pe rând pentru eliminarea
buruienilor perene. Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se apelează la
tratamente chimice. Soia necesită irigarea terenului în perioada de vegetaţie, în
fazele critice acoperind prin udări deficitul de apă. Se aplică 2-3 udări cu 500-700
mc/ha. Irigarea se face prin aspersiune sau prin braze.
6.1.8. Recoltarea. Lucrarea se efectuează mecanizat, cu combina, imediat ce
umiditatea boabelor a scăzut sub 15%.
. Cultura fasolei pentru boabe
Semănatul. Inainte de semănat se face tratamentul cu Nitrafin, conform
recomandărilor din notiţa tehnică a preparatului. Fasolea se seamănă odată cu
porumbul ( temperature solului 8-100C). Semănatul se face la distanţa între rânduri
de 70 cm sau în benzi, 3 rânduri de bandă, distanţate la 40-50 cm, iarîntre benzi
la distanţa de 70 cm. Se seamănă 40-50 boabe germinabile / m2, la adâncimea de 46 cm. In general pentru un hectar este necesară cantitatea de 80-100 kg sămânţă.
6.2.7. Îngrijirea culturii constă în lucrări de combatere a buruienilor folosind
erbicidul Treflan 3,5-4 l/ha aplicat preemergent şi Basagran, 2-3 l/ha aplicat după
răsărirea plantelor. Dacă nu se folosesc erbicide sunt necesare 3 praşile mecanice şi
2 praşile manuale pe rând. Combaterea bolilor şi dăunătorilor se face prin mijloace
integrateşi prin tratamente.Fasolea răspunde bine la irigare îndeosebi în zonele
secetoase. Se aplică 1-2 udări cu norme de 600-800 mc apă/ha.
6.2.8. Recoltarea se face când 2/3 din păstăi au ajuns la maturitate. Recoltatul se
face manual prin smulgere şi aşezarea plantelor în grămezi afânate unde se usucă
încă 2-3 zile. După aceea se treieră cu combina.
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Recoltatul mecanizat se face divizat: întâi se taie plantele şi se strâng în brazde iar
după uscare se treieră cu combina.
. Cultura mazărei pentru boabe
. Semănatul. Sămînţa sănătoasă şi calibrată, este tratată contra gărgăriţei şi
bacterizată cu Nitragin-mazăre.Însămânţarea are loc primăvara devreme după 1
martie la temperature de +1…+20C. Pentru semănat se foloseşte o cantitate de
180-200 kg/ha. Distanţa între rânduri este de 12,5 cm iar adâncimea de semănat
este 5-7 cm.
6.3.7. Îngrijirea culturii. In timpul vegetaţiei se aplică lucrări de combatere a
buruienilor imediat după răsărirea plantelor cu erbicidele: Dikotex, Sanaphen,
Pivot, Cosatrin şi combaterea bolilor şi dăunătorilor (gărgăriţa mazărei).
6.3.8. Recoltarea. Se poate face manual sau mecanizat când 75% din păstăi au
ajuns la maturitate. Recoltarea mecanică se efectuează cu maşina MRM – 2,2 M.
Plantele recoltate rămân pe teren , în brazde continue, pînă la uscarea
completă.Treieratul se face cu combina C-12 echipată corespunzător.
CULTURA PLANTELOR OLEAGINOASE
Din această grupă de plante fac parte : floarea soarelui, inul pentru ulei,
ricinul, rapiţa cu cele mai mari suprafeţe şi alunele de pământ şi dovleacul cu o
extindere mai redusă. Din seminţele acestor plante se produce un ulei alimentar sau
tehnic.
. Cultura florii soarelui
. Semănatul. Sămânţa trebuie să aparţină soiului destinat pentru zona respectivă,
să provină din ultima recoltă, să fie mare, plină, sănătoasă, să aibă puritatea de cel
puţin 97% şi facultatea germinativă de 96%. Semănatul începe când în sol, la
adâncimea de semănat, se realizează temperatura de 60C, calendaristic 20 martie –
15 aprilie; adâncimea : 5-7 cm, distanţa între rânduri 70 cm, cantitatea de sămânţă
necesară pentru 1 ha este de 4-6 kg.
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7.1.7. Îngrijirea culturii.
Praşilele mecanice se practică pe terenul neerbicidat, 3-4 pe rând, începând
imediat după răsărirea plantelor şi continuând cu alte 2-3 praşile la interval de 15
zile.
Combaterea buruienilor prin erbicidare se face preemergent (Treflan,
Diizocab, Nectoran, Frontier) şi în timpul vegetaţiei (Fusilade 2 l/ha, Tanga super
2,5 l/ha, Focus 3-4 l/ha).
Combaterea bolilor şi dăunătorilor se impune în toată perioada de vegetaţie
folosind substanţe fitofarmaceutice specifice.
Irigarea, necesară mai ales în zonele şi perioadele cu deficit de apă, constă
în 1-3 udări cu 400-800 m3 apă/ha. Se foloseşte udarea prin brazde sau aspersiune
cu instalaţii specializate.
Polenizarea suplimentară este o lucrare importantă pentru deţinătorii de
stupi dar şi pentru cultivatori. Se instalează 1-2 stupi / ha în vecinătatea plantaţiei,
ceea ce aduce şi un spor de producţie de 300-600 kg/ha datorită acestei activităţi a
albinelor.
7.1.8. Recoltarea mecanizată poate începe când 75-80% din calatidii sunt de
culoare brună, iar umiditatea seminţelor a scăzut la 14-15 %. Durata normală de
recoltare este 6-8 zile. Recoltarea se face cu combina C-12 echipată cu RIFS sau
noile combine C-140 la care se pot monta echipamente speciale pentru floarea
soarelui. Pentru eliberarea rapidă a terenului se va folosi în paralel echipamentul
TIT (tocător, încărcător) tulpinile şi resturile de inflorescenţe încărcându-se într-o
remorcă ce se deplasează paralel cu combina.
CULTURA PLANTELOR RĂDĂCINOASE SI
TUBERCULIFERE
Cultura sfeclei de zahăr’
Semănatul. Semănatul se efectuează primăvara cât mai timpuriu cu semănătoarea
SPC-6 sau 9, la distanţa între rânduri de 40-50 cm, iar cantitatea de sămânţă este de
6 kg/ha pentru sămânţa monogermă şi 8-9 kg/ha pentru sămânţa plurigermă.
Adâncimea de semănat 2-3 cm pentru sămânţa monogermă şi 2-4 cm pentru cea
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plurigermă. In urma semănatului trebuie să se asigure un număr de 100-110 mii
plante /ha recoltabile în terenul irigat şi 80-100 mii plante/ha pe cel neirigat.
8.1.7. Ingrijirea culturii. Pentru a se realiza rădăcini mari de calitate, şi cu un
conţinut ridicat în zahăr sunt obligatorii o serie de lucrări de întreţinere a terenului
şi de îngrijire a plantelor.
 Praşilele pot fi mecanice în număr de 3-4, iar cele manuale 1-3 pe rând;
 Răritul plantelor se efectuează când acestea au două perechi de frunze,
manual, mai ales la soiurile plurigerme, la care dintr-o glomerulă răsar mai
multe plante. După rărit între plante pe 8ola trebuie să rămână 20-25 cm;
 Irigarea este necesară în zonele secetoase şi începe cu o primă udare în
iunie, odată cu îngroşarea rădăcinilor şi se întrerupe cu 30 zile înaintea
recoltării. In perioada de vegetaţie se fac 6-7 udări cu o normă de irigare de
3600-4000 m3 apă la hectar.
 Erbicidarea cu erbicide antigramineice (Fusilade, Targa, Super) aplicate în
trei tratamente şi anticotiledonate (Betenal, Progres, Pyramin, Goltix).
 Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor. Cele mai frecvente boli sunt
cercosporioza, făinarea şi rizomania pentru combaterea cărora se folosesc
diferite pesticide ca: Tiradin, Vitamax, Alert, Impact, Bavistin, Sumi , Punch
40 EC în funcţie de boala apărută. Pagubele cele mai mari sunt produse de
dăunătorii Tanymecus dilaticolis (răţuşca), Tanymecus paliatus ,
Bothynoderes punctiventris (gărgăriţa) al căror atac este deosebit de intens
în primăverile secetoase şi călduroase Aceştia se combat cu cu substanţe
fitofarmaceutice de tipul Carbodan, , Promet, Diafuran pentru tratamentul
seminţei şi Azodrin, Ultracid, Dursaban în timpul vegetaţiei.
8.1.8.Recoltarea. Momentul optim de recoltare se stabileşte în funcţie de dinamica
acumulării zahărului în rădăcini.
Modul de recoltare : mecanizat cu setul de maşini BM-6 + KS-6 , E-766,
semimecanizat cu dislocatorul DSP-4 acolo unde semănatul s-a făcut în benzi iar
decoletarea trebuie făcută în aceeaşi zi cu dislocatul, pentru a evita pierderile de
recoltă; manual cu furca specială de scos sfecla.Pentru a putea fi livrată la bazele
de recepţie, sfecla trebuie să fie corect decoletată şi bine curăţată de pământ sau
alte impurităţi organice (buruieni, frunze, colete), să nu fie vătămată mecanic,
strivită, ruptă, îngheţată, uscată sau bolnavă şi să aibă greutatea de peste 150 gr.
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Păstrarea sfeclei se face în general în bazele de recepţie ale fabricilor de
zahăr, în baza unei tehnologii speciale, care să garanteze menţinerea calităţii sfeclei
de la recoltare şi până la prelucrare.
Cultura cartofului
Plantarea cartofului. Tuberculii folosiţi trebuie să fie întregi sau secţionaţi cu
câte un colţ, uniformi, sănătoşi, viguroşi, sortaţi la mărimea de 50-60 g.
Plantarea are loc imediat ce terenul este zvântat şi temperatura în sol este de
+60C…+80C la adâncimea de 10 cm pe solurile mai umede şi +40C…+60C
pe solurile nisipoase, de regulă în prima decadă a lunii martie în zona de sud, sudvest şi în decada a doua a aceleaşi luni în zonele mai nordice şi colinare.
Densitatea plantelor este de 45-55 mii plante la hectar.
Adâncimea de plantare se recomandă să fie de 10-15 cm, distanţa de plantare
optimă fiind de 70 x 25 cm, norma de tuberculi variind între 2500-3500 kg la
hectar.
8.2.7. Îngrijirea culturii cere o atenţie deosebită atât în ceea ce priveşte
întreţinerea solului cât mai ales protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor.
 Lucrările solului constau în praşile manuale şi mecanice şi perfectarea
biloanelor care au rolul de a menţine terenul fără buruieni, afânat şi aerisit.
După răsărire şi rebilonare se efectuează 1-2 praşile mecanice cu cultivatorul şi
în caz de îmburuienare mare praşile manuale pe rând. Ori de câte ori este nevoie
se perfectează biloanele, cu cultivatorul cu rariţă.
 Erbicidarea este o lucrare uzuală care se aplică când buruienile sunt în curs de
răsărire şi până când plantele ating înălţimea de 10-15 cm. Se recomandă
erbicidele: Dual, Gesagard, Afalon, Ingran, Sencor, Fusilade Super, Basagran,
Select Super.
 Combaterea organismelor dăunătoare. Cartoful este afectat de o serie de agenţi
patogeni ca: virusuri, bacterii şi ciuperci care produc boli grave ca mozaicul X,
mozaicul Y, răsucirea frunzelor, putregaiul moale, râia, ofilierea bacteriană şi
mana, aceasta fiind boala cea mai frecventă şi periculoasă. Dintre dăunători
atrage atenţia gândacul din Colorado cel mai de temut duşman al cartofului.
Acesta poate să producă 2-3 generaţii pe an şi să distrugă toate funzele de pe

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

tulpina aeriană.
Contra manei se recomandă tratamente cu Turdacupral 50PU, Ridomil plus,
Mancozeb, Folpan 50WP iar impotiva gândacului din Colorado insecticidele:
Decis 2,5, Fastac 10 EC , Karate 25 EC, Dursban 48 EC.
 Irigarea culturii. Regimul de irigare constă în aplicarea a 3-6 udări cu norme
de udare cuprinse între 250-450 mc apă la hectar, intervalul între udări fiind de
5-12 zile ( după caracteristicile solului ). Numărul udărilor poate fi numai de 23 în anii ploioşi, dar se ajunge la 7-8 udări în anii secetoşi.
8.2.8. Recoltarea. Cartoful pentru consum de toamnă-iarnă se recoltează când 2/3
din vreji sunt uscaţi, în perioada 1 septembrie – 5 octombrie, pe vreme însorită , la
umiditate moderată a solului, manual ( cu pluguri speciale de scos cartofi) sau
mecanizat.
Recoltarea cu combina L-445 +MSC-1 este cu atât mai economică cu cât producţia
este mai mare (peste 20t/ha). Cartoful de vară, se recoltează în perioada 1 iulie – 31
august în funcţie de cerinţele pieţei şi asigurarea producţiilor economice
CULTURA PLANTELOR FURAJERE
Cultura lucernei
.Semănatul se practică între 1-15 martie în zonele de câmpie şi 5-25 martie în
zonele de deal, în cultura irigată. Institutul de la Fundulea recomandă semănatul
între 15-28 august în zona colinară şi 25 august – 5 septembrie în câmpia din sudul
ţării. Semănatul se execută la 12,5 cm între rânduri cu 20-22 kg/ha sămânţă, la
adâncimea de 1,5-2,5 cm.
10.3.3.6.Îngrijirea culturii constă din udări repetate în perioada de vegetaţie, după
fiecare coasă, combaterea buruienilor pe cale chimică precum şi a bolilor şi
dăunătorilor. De reţinut că odată cu recoltarea masei verzi tratamentele se suspendă
pentru a nu intoxica animalele care o consumă.
10.3.3.7.Recoltarea. Se recoltează după cum urmează: În anul I în intervalul
dintre începutul şi mijlocul fazei de inflorire a plantelor; intervalul dintre coase
este de 30-36 zile; în următorii ani la faza de îmbobocire. Se recoltează manual cu
coasa sau mecanizat cu maşini specializate.
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10.3.3.8.Producţia. Din 3-4 coase în anii normali şi 5-7 coase în condiţii de
irigare, rezultă o producţie de 80-100 tone /ha masă verde, iar pe terenurile
neirigate de 40-50 t/ha.Producţia de fân reprezintă 25-28 % din cea de masă verde.
Cultura trifoiului roşu
.Semănatul are loc primăvara devreme între 5-15 martie, la adâncimea de 1,5 2,5 cm, la distanţa dintre rânduri de 12,5 cm, cu 18-20 kg /ha sămânţă.
10.3.4.6.Îngrijirea culturilor se referă la irigarea solului în verile secetoase ,
erbicidarea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor.
10.3.4.7.Recoltarea este succesivă în 2-3 coase, începând cu mijlocul fazei de
îmbobocire şi începutul înfloritului,la coasa I-a şi între începutul şi mijlocul fazei
de înflorire a trifoiului la coasele următoare.Ultima coasă trebuie să fie recoltată în
preajma punctului termic de 00C, la începutul lunii octombrie, în zona colinară şi la
mijlocul lunii octombrie, în zona de câmpie.

INGRIJIREA PLANTATIILOR VITICOLE
După formarea butucului şi obţinerea primei recolte de struguri, când via
intră în perioada de maturitate, trebuie aplicată o agrotehnică corespunzătoare, care
să asigure fertilitatea solului, îngrijirea şi protecţia plantelor în vederea unei rodiri
permanente şi eficiente.
1. Lucrările aplicate solului
Au rolul de a menţine un teren curat, mobilizat în adâncime şi curat de buruieni.
Sporul de producţii realizat din aplicarea corectă a lucrărilor solului variază între
600-2800 kg struguri la ha (fig. 1).

Fig. 1 Afânarea solului în vie
Arătura de toamnă se execută în perioada octombrie-noiembrie, imediat
după culesul strugurilor, la adâncimea de 16-loc şi răsturnarea brazdelor laterale
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spre rândurile de vie, rezultând o bilonare pe direcţia acestora.
Bilonarea din arătură asigură îngroparea viţelor cu conducerea joasă sau a
cepilor de la baza tulpinilor la conducerea semiînaltă. Îngropatul butucilor de vie
cu conducere joasă după bilonarea mecanică sau total manuală, se efectuează în
toamnă după căderea frunzelor şi înainte de tăierile de uşurare.
Debilonarea are drept scop dislocarea şi aruncarea pământului de la baza
bilonului spre mijlocul intervalelor dintre butucii de vie. Se execută mecanizat cu
plugul cultivator sau manual, primăvara, cu mare atenţie acolo unde avem coarde
formate sau cepi pe tulpină la conducerea semiînaltă.
Dezgropatul se practică primăvara la formele joase, manual, folosind furca,
după ce s-a făcut debilonarea mecanizată.
Mobilizarea solului primăvara se recomandă pe terenurile mai grele fie
printr-o arătură de 14-16 cm adâncime cu plugul cultivator, fie prin afânarea
solului cu plugul-cultivator echipat cu gheare de afânare, la care se ataşează grapa
stelată
Afânarea solului în perioada de vegetaţie cuprinde lucrări superficiale
executate mecanic ca: discuitul, cultivaţia, lucrarea cu freza, în funcţie de starea
terenului, a modului cum este tasat şi umectat, şi de gradul de îmburuienare (Fig.
1.). Pe rândurile de viţă se execută praşile manuale în iulie şi august.
Erbicidarea se aplică în plantaţia în vârstă de peste 5 ani, preemergent sau
postemergent, la care s-a făcut un copcit riguros. Erbicidele se administrează pe
rând, pe un sol bine afânat.
2. Fertilizarea solului
Necesitatea folosirii îngrăşămintelor în plantaţiile de vii rezultă din faptul că
acestea sunt amplasate în majoritatea cazurilor pe terenurile în pantă, slab
productive. De asemenea, viţa de vie vegetează pe acelaşi teren o perioadă mai
îndelungată (40-60 de ani), în fiecare an plantele de pe un hectar produc 500-700
kg frunze verzi, 2 000-4 000 kg coarde, la care se adaugă producţiile de struguri,
care pot varia de la 4 000 la 20 000 kg, ceea ce reprezintă 6 000-30 000 kg masă
organică la un hectar de vie. Pentru producerea acestei substanţe organice, viţa de
vie foloseşte anual cantităţi mari de săruri minerale. pe care le extrage anual din
sol. Ele variază în funcţie de regimul hidric al solului, de desimea plantaţiei şi de
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mărimea încărcăturii de ochi care se rezervă la butuc.
Formele de îngrăşăminte. În viticultură se folosesc îngrăşăminte organice
şi chimice. Îngrăşămintele organice se aplică o dată la 3-4 ani sub formă de gunoi
de grajd, compost, must de gunoi de grajd, sau tescovină compostată. Cu bune
rezultate se pot folosi şi îngrăşămintele verzi, reprezentate prin plante leguminoase
(lupinul, mazărea, bobul, măzărichea), cultivate printre rândurile de vie şi
încorporate sub brazdă. Acestea se pot folosi numai în podgoriile unde
precipitaţiile depăşesc 500 mm anual. Îngrăşământul verde este economic şi are
efect asemănător cu cel al gunoiului de grajd.
Regimul de nutriţie al plantelor în cursul anului se stabileşte în funcţie de
cerinţele acestora. La viţa de vie perioada critică de nutriţie cu azot, fosfor sau
potasiu diferă în funcţie de fenofază. Până la înflorit, viţa necesita cantităţi mai
mari de azot, deoarece în această perioadă au loc creşteri intense ale lăstarilor, iar
în fenofaza de maturare a strugurilor şi lemnului sunt necesare cantităţi mai mari
de fosfor şi potasiu. În acelaşi timp însă, cantităţile prea mari de îngrăşăminte, în
special cele cu azot, influenţează acumularea ridicată a amidonului în coarde, ceea
ce determină prelungirea perioadei de vegetaţie şi chiar avortarea inflorescenţelor
în anii nefavorabili.
Aplicarea îngrăşămintelor în vii reclamă cunoaşterea pentru fiecare podgorie a
relaţiilor ce se stabilesc în sistemul sol-îngrăşământ-plantă, direct influenţate de
factorii climatici şi tehnologici angajaţi în ecosistem.
Îngrăşămintele organice se administrează în sol toamna, în doză de 20-40 tone la
hectar. Îngrăşămintele chimice cu azot datorită gradului mare de solubilitate se
aplică primăvara, înaintea fenofazelor de creştere, iar cele cu fosfor şi potasiu cu
solubilitate mai mică, se administrează toamna sau primăvara, în cantitate de 230400 kg ş.a. la hectar, radicular sau prin împrăştierea în şanţuri sau la cuiburi.
3. Irigaţia solului
Viţa de vie dispune de un aparat foliar foarte bogat, care prin transpiraţie
pierde cantităţi însemnate de apă. De aceea, în condiţiile de climă şi sol din ţara
noastră, necesităţile viţei de vie faţă de umiditate sunt satisfăcute de precipitaţiile
anuale în cantităţi de circa 500 mm, dacă acestea sunt bine repartizate în perioada
de vegetaţie. Totuşi, cercetările întreprinse de Alexandrescu I. ş.a.(1966),
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Grumezea Gh. (1965), Moţoc M. (1967), au stabilit că pentru podgoriile din Banat,
Oltenia, Muntenia, o parte din Moldova şi îndeosebi Dobrogea se simte nevoia
suplimentării cantităţii de apă provenită din ploi şi zăpadă prin aplicarea irigaţiei.
Regimul de irigaţie. Stabilirea momentului când trebuie aplicată irigarea
este o problemă importantă care se rezolvă în funcţie de condiţiile ecologice ale
fiecărei podgorii.
Cerinţele viţei de vie faţă de apă variază în funcţie de perioadele de viaţă din
cursul anului şi de fenofaze. Cea mai mare cantitate de apă se consumă de la
legarea boabelor până la începutul coacerii. Dacă viţa de vie în această perioadă nu
are apă suficientă, creşterea boabelor încetineşte, acestea rămân mici, nedezvoltate
şi în ele se acumulează cantităţi reduse de zahăr, iar aciditatea se menţine ridicată.
Strugurii în acest caz nu pot fi valorificaţi ca struguri de masă. La butucii încărcaţi
prea mult, frunzele, începând cu cele de bază, se usucă şi cad.
În principiu, irigaţia poate fi aplicată primăvara înainte de pornirea în
vegetaţie, dacă iarna a fost săracă în zăpadă, iar primăvara este secetoasă. În
perioada de vegetaţie momentele critice sunt la începutul dezmuguritului, imediat
după înflorit şi la intrarea strugurilor în pârgă.
Norma de udare variază de la regulă între 500-800 m3/ha, cu frecvenţa cea
mai mare în lunile iulie şi august. Norma de irigare are valori variabile de la un an
la altul, în funcţie de regimul hidric al anilor respectivi. În regiunile cu climat
continental temperat, unde există variaţii atât în ceea ce priveşte suma gradelor de
temperatură cât şi cantitatea de precipitaţii, irigarea în vii dă rezultate pozitive
numai în anii secetosi.
Metode de udare. În cazul viţei-de-vie administrarea apei de irigat se poate
face folosind trei metode: prin scurgerea la suprafaţă, prin aspersiune şi picurare .
Mai răspândite, atât în ţara noastră cât şi în străinătate, sunt primele două metode.
Udarea prin picurare se află în fază de experimentare fiind apreciată ca potrivită
pentru zonele cu deficit mare de apă. Irigarea prin aspersiune s-a extins mult în
ultimul timp în plantaţiile viticole situate pe terenuri în pantă, cu înclinaţii până la
5-6%, cu bune rezultate în regiunile cu secetă atmosferică puternică.
4 .Tăierea viţei-de-vie
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Viţa de vie, în ontogenia ei, s-a format şi a evoluat în condiţii de asociaţii
silvice şi în zone cu climat cald comportându-se ca o liană. Scoasă din pădure şi
cultivată în câmp deschis ea şi-a păstrat anumite particularităţi biologice, de care
trebuie să se ţină seama la aplicarea tăierilor. De aceea, cei care execută tăierea
trebuie să cunoască care sunt coardele de rod şi modul cum se formează rodul la
viţa de vie.
Trebuie cunoscut faptul că recolta principală de struguri se obţine de pe
lăstarii fertili care provin din mugurii principali. Lăstarii porniţi din mugurii
secundari poartă rod mai puţin, iar lăstarii lacomi sunt neroditori şi nu pot fi
rezervaţi la tăiere pentru elementele de rod.
O altă particularitate a viţei de vie de care trebuie ţinut cont la aplicarea
tăierilor este tendinţa de a-şi ridica vegetaţia către vârf, degarnisându-se la bază,
fenomen cunoscut sub numele de polaritate. Sub influenţa polarităţii, creşterea
lăstarilor şi a coardelor are loc cu intensităţi diferite, în funcţie de poziţia lor pe
butuc şi de unghiul pe care-l fac cu verticala.
Noţiune. Tăierea constituie operaţia care se aplică viţei de vie luată în
cultură, prin care viticultorul stabileşte modul de conducere şi recolta anului în curs
şi asigură rodirea acestuia în anul următor, menţinând capacitatea de creştere şi de
rodire pe o perioadă cât mai îndelungată. Din punct de vedere tehnic, tăierea poate
fi definită ca o operaţie prin care se inlatura anual o parte din lemnul crescut pe
butuc şi se scurtează coardele rezervate, schimbându-li-se astfel poziţia relativă pe
plantă. Lăsată netăiată, viţa de vie produce lemn mult, iar producţia de struguri este
mică şi variază de la un an la altul, în acelaşi timp, strugurii rămân mici, cu
cantităţi reduse de zahăr şi must puţin, ajungând la coacere în mod eşalonat.
Tăierea se bazează pe legea înlocuirii anuale a lemnului de rod şi pe diversitatea
elementelor de rod, care se folosesc în funcţie de soi, destinaţia producţiei de
struguri, condiţiile pedoclimatice.
Clasificarea tăierilor. În funcţie de o serie de principii şi criterii ,tăierile pot
fi clasificate astfel:
 după scop: de formare şi fructificare;
 după epoca de execuţie: provizorie (de uşurare) în toamnă; definitivă (în
primăvară sau din toamnă până în primăvară);
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 după organul tăiat: în uscat (la lemn); în verde (organele verzi).
Tăierile în uscat pot fi de formare a butucului în primii ani după plantare şi de
fructificare (producţie) ce se aplică după intrarea pe rod a viţei de vie.
Tăierile de fructificare sunt: normale şi se execută în fiecare an la plantele ce nu
prezintă degradări după recoltare sau la ieşirea din iarnă; de corecţie când se
rezervă un număr mai mare de ochi dacă o parte din aceştia au pierit (de
compensare), de compensare, când se măreşte sarcina de ochi iniţială; de
regenerare sau reîntinerire prin care se reface potenţialul de producţie al
butucului în declin.
Epoca de tăiere este deosebit de importantă şi trebuie tratată cu toată
atenţia. La butucii de vie cu conducere joasă tăierea de uşurare se execută în
toamnă, tăierea definitivă în primăvară, după dezgropat. Se procedează astfel,
deoarece în timpul iernii pot pieri o parte din ochi şi atunci nu se asigură
încărcătura de rod deplină. La butucii pe tulpini, care nu se îngroapă, tăierea se
face în tot timpul rece (de la căderea frunzelor în toamnă până în primăvară.
Pentru stabilirea momentului optim de tăiere se are în vedere procesul de migrare a
substanţelor plastice. Tăierea de toamnă începe după ce substanţele plastice se
deplasează din coarde spre zonele multiple şi rădăcini. Tăierea de primăvară se
execută înainte de intrarea viţei de vie în vegetaţie, deci înainte de revenire a
substanţelor plastice din rădăcini în coarde.
Metodele de tăieri. Tăierea este încadrată într-un sistem raţional, care are
drept scop să stabilească în arhitectonica plantei un echilibru între elementele de
rod, asigurând numărul, felul şi dimensiunile formatiunilor lemnoase necesare
pentru fructificare.
Fig. 2 Tăieri în uscat aplicate la diferite forme
de conducere ale viţei de vie:
1. Tăierea la conducerea în cordoane:
a-tăiere în verigi de rod (cordiţe+cepi);
b-tăieri cepi roditori (speroane).
2. Tăierea la conducerea Guyot pe tulpini:
3. Tăierea la conducerea pe braţe cu locuire periodică:
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a-tăiere cu folosirea elementelor pornite de pe braţe;
b-tăiere cu folosirea elementelor pornite de la baza butucului
(ierni aspre)
4. Tăierea la conducerea joasă-clasică.
La viţa-de-vie se cunosc trei sisteme de tăieri:
 scurtă, caracterizat prin prezenţa pe plantă a cepilor (elemente scurte) de
2- 3 ochi, în medie 4-5; se aplică la soiurile slabe şi mijlocii, pe soluri
slab fertile, la formele joase de conducere;.
 lungă, ce include pe butuc coardele (elemente lungi) cu 15-18 ochi;
se recomandă la soiurile viguroase, pe terenuri fertile, conduse pe
tulpini semiînalte şi înalte;
 mixtă, cel mai folosit, reprezentat prin cepi cu 1-3 ochi, ce
înlocuiesc lemnul de rod pentru anul următor şi din coarde cu 818 ochi, ce formează de regulă 2-6 verigi de rod.

5.Conducerea coardelor de rod
Lucrarea este cunoscută sub denumirea de cercuit şi constă în dirijarea şi
legarea în anumite poziţii sau forme a coardelor rămase pe butuc după tăiere.
Diversele poziţii faţă de verticală date coardelor influenţează puternic polaritatea,
ceea ce dă posibilitatea de a folosi în practică unele manifestări ale acestui
fenomen şi a evita altele nedorite Împreună cu tăierile şi operaţiile în verde,
conducerea coardelor şi a lăstarilor contribuie în mare măsură la reglarea
proceselor de creştere şi fructificare a butucului.
Dirijarea coardelor în raport cu verticala se poate face: vertical ascendent,
oblic ascendent, orizontal, oblic descendent, vertical descendent, în semicerc şi
cerc (fig.3).
Cea mai răspândită formă de conducere în producţie este semicercul. Cel mai
intens cresc lăstarii situaţi pe mijlocul coardei, care sunt şi cei mai fertili. Înălţimea
la care se dirijează coardele este de 50 cm în conducerea joasă şi de 80-100 cm sau
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120-150 cm la cea pe tulpini.

Fig. 3.Procedee de conducere a coardelor la viţa de vie:
a-vertical ascendent; b-oblic ascendent;
c-orizontal; d-în semicerc;
e-vertical descendent; f-în cerc.
6. Operaţiile în verde
Operaţiile în verde cuprind ansamblul de măsuri culturale aplicate butucilor
de viţă în cursul perioadei de vegetaţie, care întocmai ca şi tăierile în uscat,
urmăresc să regleze capacitatea de creştere şi de fructificare a viţei de vie, să
uşureze lucrările solului, să amelioreze calitatea rodului şi să mărească longevitatea
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butucilor.
Plivitul. Această operaţie constă în suprimarea lăstarilor de prisos aflaţi pe
butuc. Se consideră lăstari de prisos aceia care nu poartă rod, care nu servesc la
formarea lemnului de rod pentru anul viitor şi la înlocuirea unui braţ sau la
marcotare. De asemenea sunt nefolositori şi se suprimă lăstarii porniţi din portaltoi,
cei orientaţi spre interiorul butucului, unul din doi lăstari concurenţi şi cei crescuţi
din partea subterană a tulpinii (la viţele pe rădăcini proprii). Plivitul se execută
manual.
Prin plivit se definitivează încărcătura butucului potrivit cu vigoarea lui.
înlăturând lăstarii de prisos se îmbunătăţeşte iluminarea, aerisirea şi nutriţia
lăstarilor rămaşi, creându-se un raport favorabil fructificării şi condiţii bune pentru
aplicarea stropitului. Plivitul se aplică de obicei după apariţia inflorescenţelor, când
se pot deosebi lăstarii fertili de cei nefertili.
Legatul lăstarilor. Lăsaţi liberi, nelegaţi, lăstarii viţei de vie încep să se
îndoaie şi sunt expuşi ruperii de către vânt. Când sunt mari, ei apleacă şi se întind
pe sol ceea ce împiedică coacerea strugurilor şi aplicarea lucrărilor solului şi a
stropitului contra manei. Când lăstarii au 40-50 cm lungime se leagă de araci sau
de sârmele spalierului. Legatul în via de rod se face de 2-3 ori, folosind pentru
această lucrare, fire de material plastic. Se leagă la un loc cel mult 2-3 lăstari, iar
legătura se face moderat, pentru a evita înghesuirea şi strangularea lor. La spalierul
cu două sârme se introduce între acestea şi nu se mai leagă.
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Fig. 4. Procedee de conducere a coardelor la viţa de vie: a-vertical ascendent; boblic ascendent; c-orizontal; d-în semicerc; e-vertical descendent ;f-in semicerc
Ciupitul. Constă în suprimarea vârfurilor de creştere a lăstarilor cu rod, cu
puţin timp înaintea infloritului (fig. 5).
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Fig. 5. Operaţii în verde la viţa-de-vie:a-ciupitul; b-copilitul
Nu se ciupesc lăstarii daţi din cepi, aceştia servind ca elemente de rod în
anul următor. Ciupirea lăstarilor fertili are ca scop dirijarea sevei către
inflorescenţe, ceea ce conduce la legarea unui număr mai mare de flori pe acestea
şi deci sporirea producţiei de struguri. Ciupitul stimulează fortificarea lăstarilor
daţi din cepi, creşterea şi diferenţierea mugurilor de rod.
Copilitul. Este operaţia prin care se scurtează lăstarii secundari (copilii),
porniţi din mugurii de vară, situaţi la baza peţiolului frunzelor. Prin copilit se
urmăreşte: să se favorizeze creşterea şi diferenţierea mugurilor de pe copiii şi de pe
lăstarul principal; să se micşoreze consumul iniţial de substanţe plastice de către
copiii; să se reducă transpiraţia şi deci pierderea de apă din sol prin plantă.
Cercetările efectuate în ultimul timp au scos în evidenţă contribuţia pe care o pot
avea copilii la obţinerea unor producţii suplimentare de struguri în cursul anului în
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care se dezvoltă. Astfel, la unele soiuri, ca Regina viilor şi Pance precoce cultivate
în sudul ţării, se pot obţine de pe copiii producţii suplimentare de struguri de la 1
500 la 8 000 kg/ha (Dvornic V. ş.a. - 1969).
Copilitul se face concomitent cu legatul, în timpul creşterii active a lăstarilor
principali, când copilii au 7-8 frunze, ei scurtându-se la 5-6 frunze.
Rărirea inflorescenţelor. Constă în îndepărtarea unei părţi din inflorescenţe
la soiurile care au lăstari fertili numeroşi sau la butucii prea încărcaţi cu rod, faţă
de puterea lor de creştere. Prin îndepărtarea unor inflorescenţe se creează celor
rămase pe butuc condiţii mai bune de creştere şi coacere.
Scurtarea inflorescenţelor constă în suprimarea unor porţiuni de
inflorescenţe, şi se face pentru a înlesni coacerea uniformă a boabelor şi pentru a
obţine struguri cu boabe, asemănătoare ca mărime. Imediat după înflorit se înlătură
vârful şi ramificaţiile laterale ale inflorescenţelor

Fig. 6. Scurtarea ciorchinilor
Cizelarea strugurilor. Constă în înlăturarea boabelor prea dese, meiate şi
mărgeluite imediat după înflorit. Strugurii se cizelează pe butuc sau la recoltare şi
rămân cu pruina de pe boabe neatinsă.
Cârnitul. Prin cârnit se suprimă 6-7 frunze tinere din vârful lăstarilor cu rod
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şi fără rod, de îndată ce creşterea acestora scade din intensitate. Aceasta coincide
cu intrarea strugurilor în faza de pârgă.
Cârnitul aplicat în mod raţional asigură o bună coacere a lemnului, sporirea
conţinutului în zahăr la struguri şi folosirea mai judicioasă a substanţelor plastice.
Un cârnit prematur şi prea sever duce la pornirea unui număr mare de copiii, ceea
ce influenţează negativ maturarea lemnului şi poate provoca chiar slăbirea
butucilor.
Desfrunzitul. Este operaţia prin care se îndepărtează unele frunze de pe
butuc cu scopul de a crea ciorchinilor condiţii mai bune de iluminare, ceea ce ajută
coacerea şi colorarea uniformă a boabelor. În acelaşi timp se înlesneşte stropitul
butucilor în anii cu atacuri puternice de mană. De regulă se îndepărtează 1/3 din
frunzele bătrâne, care sunt deficitare în asimilate şi situate în jurul strugurilor.
Trebuie ştiut însă că un desfrunzit mai energic poate cauza opărirea strugurilor, din
cauza expunerii directe la soare.
7. Protejarea viţei de vie
Viţa-de-vie este o plantă cu o rezistenţă slabă la îngheţ şi necesită să fie
protejată în timpul iernii. Apărarea viţei-de-vie împotriva temperaturilor scăzute
este impusă de faptul că această plantă este originară din ţinuturile calde şi nu s-a
adaptat pe deplin condiţiilor climatice din ţara noastră. Cu un aparat foliaceu foarte
bogat şi cu frunzele fragede, viţa de vie poate fi distrusă în totalitate de grindină.
De asemenea, este o plantă sensibilă la boli şi dăunători, care se manifestă cu o
mare frecvenţă în plantaţii. Faţă de aceste fenomene, viticultorul a stabilit o serie
de mijloace de prevenire şi combatere a lor, de îngrijire şi protejare a recoltei.
Protejarea în timpul iernii. O primă lucrare de protecţie a viei este
îngropatul, care constă în acoperirea plantei cu un strat de pământ, a cărui grosime
variază de la 5 cm la 15 cm, în funcţie de asprimea gerului din timpul iernii,
îngropatul poate fi total sau parţial. Prin îngropat total se înţelege acoperirea cu
pământ a întregului butuc, iar prin îngropat parţial sau muşuroit se înţelege
acoperirea cu pământ a părţii aeriene a tulpinii împreună cu lemnul multianual şi
baza coardelor cu 3-4 ochi. Îngropatul se face toamna, după căderea frunzelor,
începând din decada a treia a lunii octombrie. Dacă timpul nu permite să se aştepte
căderea frunzelor în întregime şi via nu are frunzele atacate de mană, îngropatul
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trebuie făcut mai devreme. Se îngroapă întâi soiurile mai sensibile la ger (AfuzAli, Crâmpoşie) şi din parcelele aflate pe locurile joase.
Cu toate că îngropatul este o lucrare costisitoare şi anevoioasă, viile trebuie
protejate deoarece pagubele provocate de ger depăşesc cu mult costul îngropatului
pe întreg intervalul de timp. Viţa rămâne acoperită cu pământ circa 3-4 luni, cât
durează sezonul rece. Primăvara, via se dezgroapă sau se dezmuşuroieşte.
Momentul optim pentru dezgropat trebuie în aşa fel ales, încât condiţiile climatice
nefavorabile de la începutul primăverii să aibă o influenţă cât mai mică asupra
coardelor şi ochilor. Cercetările au arătat că dezgropatul este bine să se facă
timpuriu, imediat ce a trecut pericolul de îngheţ. Viile dezgropate timpuriu pornesc
în vegetaţie cu 4-5 zile mai târziu.
Efectuarea cu întârziere a lucrării duce la clocirea ochilor şi au loc pierderi
mari de ochi, care se soldează cu pierderi de producţie.
Protejarea contra îngheţurilor şi a brumelor. În afară de gerurile din
cursul iernii, viile mai pot fi afectat de îngheţurile şi brumele târzii de primăvară,
împotriva cărora se folosesc diferite metode de combatere. Ca metode directe se
pot menţiona plantarea de soiuri rezistente la îngheţ, soiuri care dezmuguresc mai
târziu şi soiuri care au copilii fertili. Metodele indirecte utilizate sunt: mărirea
adâncimii de plantare, irigarea plantaţiei în preajma apariţiei îngheţurilor a
brumelor şi fumigaţia, aceasta din urmă fiind eficientă la scăderea temperaturii
până la -1°C.
Protejarea contra grindinei. Toată zona piemonturilor, care include
dealurile de la Torino la Odobeşti, ca de altfel Crimeia şi Caucaz, este afectată de
grindină, care aduce de multe ori pagube însemnate. Ca măsuri de combatere se
recomandă: plase antigriindină din material plastic pentru viile familiale şi
rachetele antigrindină pentru fermele viticole contonate în masive viticole. În anul
2002 s-a amplasat prima baterie de rachete şi îm România, în podgoria Odobeşti.
Protecţia contra bolilor şi a dăunătorilor. Bolile şi dăunătorii pot produce
pagube foarte mari la viţa de vie. De aceea este necesară cunoaşterea biologiei
acestora şi asigurarea celor mai eficiente mijloace de prevenire şi combatere.
Strugurii de masă vătămaţi nu se pot valorifica în bune condiţii, ei fiind de calitate
inferioară, iar vinul care se obţine are un grad alcoolic scăzut şi se păstrează foarte
greu. În acelaşi timp, datorită atacului producţia în unii ani poate fi compromisă
total şi ca urmare, cultura economică a viţei de vie nu este posibilă fără protecţia ei.
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Dintre bolile mai larg răspândite şi care produc pagubele cele mai mari la viţa de
vie sunt: mana (Plasmopara viticola), oidiumul sau făinarea (Uncinula necator) şi
antracnoza (Elisnoe amelina), iar dintre dăunători: molia strugurilor Eudemisul
(Polychrosis botrana), Cochilisul (Clysia ambiguella), păianjenul roşu (Tetranycus
urticae) .
Fiecare viticultor şi fermă trebuie să dispună de aparatură suficientă, de
produse fitofarmaceutice corespunzătoare şi de personal tehnic, care să recunoască
bolile şi dăunătorii, indicându-se precis tratamentul care trebuie aplicat şi perioada
când se produce infectarea sau infestarea (fig. 7).

Fig.7. Perioadele când bolile şi dăunătorii viţei-de-vie pot produce pagube

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

INGRIJIREA PLANTATIILOR POMICOLE
1.Tăierile sunt operaţii prin care se urmăreşte formarea coroanei
dirijarea creşterii şi rodirii pomilor. În practica pomicolă se cunosc în principal
două feluri de tăieri: tăierea de rărire (de suprimare) şi tăierea de scurtare,
necesare pentru formarea iniţială a coroanei după plantare.
Rărirea este operaţia prin care se elimină prin tăiere, întreaga ramură de
la locul de prindere (inserţie) pe ramura mamă. Prin rărire se înlesneşte
pătrunderea aerului şi luminii în coroană şi se stimulează creşterea ramurilor
învecinate, rămase pe pom.
Scurtarea este operaţia prin care o parte din ramură este eliminată
prin tăiere. Scurtarea ramurilor anuale poate fi slabă (se elimină 1/4-1/3 din
lungimea lor), mijlocie (se elimină până la jumătate) şi puternică (se elimină
până la 3/4 din lungimea ramurilor).
Când coroana este prea îndesată, ea nu se răreşte dintr-o dată, ci în timp de 2-3
ani, pentru a nu se provoca prea multe răni.
La tăierile de rărire şi scurtare a ramurilor la pomii tineri, trebuie să se ţină
seama de anumite reguli:
- pentru a slăbi dezvoltarea unei ramuri din coroană, ramura respectivă
trebuie tăiată scurt;
- ramurile aşezate mai sus se taie mai scurt decât ramurile aşezate în partea de jos
a pomului;
- ramurile bine dezvoltate sunt tăiate mai scurt decât cele dezvoltate slab;
- două ramuri cu putere de creştere egală, pornite din acelaşi punct nu se pot
lăsa, deoarece se vor rupe sau dezbina, de acum una se înlătură.
Toate tăierile trebuie făcute deasupra punctului de ramificare sau
deasupra unui mugure sănătos, orientat în afara sau în partea mai rară a coroanei.
Tăierile nu trebuie făcute deasupra ramurii sau a mugurilor orientaţi spre
interiorul coroanei, deoarece prin aceasta se ajunge la îndesirea ei.
După ultimele recomandări, tăierea ramurilor se foloseşte în măsură mică la
pomii tineri, deoarece întârzie intrarea pe rod, stimulează creşterile vegetative,
îndeseşte coroanele, de aceea, în această perioadă se folosesc mai mult operaţiile
de dirijare. Tăierile sunt indispensabile după intrarea pomilor pe rod,
folosindu-se în scopul provocării creşterilor vegetative, răririi coroanei şi
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prelungirii perioadei de rodire.
Tăierile de întreţinere şi fructificare a pomilor
Obiective: Dintre operaţiunile tehnice aplicate pomilor în vederea
creşterii şi fructificării, o importanţă deosebită se acordă tăierilor. Acestea
sunt operaţii chirurgicale prin care se suprimă total sau parţial unele ramuri şi
lăstari.Tăierile constituie un factor hotărâtor în cadrul complexului de măsuri
agrotehnice, menite să asigure producţii mari şi susţinute în livezile de pomi.
Ori de câte ori se aplică tăierile la pomi, trebuie să nu se uite că
aceste lucrări au drept scop să stabilească şi păstreze echilibrul între diferitele
procese de creştere şi rodire, care se desfăşoară în coroana pomului.
Aplicarea unor tăieri greşite duce la rezultate cu totul neaşteptate: îndesirea
coroanei, degarnisirea ramurilor de schelet, pierderea rodului, creşteri prea
puternice sau prea slabe, formarea unui număr mic de muguri roditori în
anumiţi ani şi supraîncărcarea pomilor cu rod în alţi ani.
În perioada maturităţii (rodirii) pomilor tăierile au drept scop să asigure
o suprafaţă de rodire mare un timp cât mai îndelungat. Se aplică, pe de o
parte ramurilor de schelet pentru a asigura creşterea continuă a lungimii
acestora, iar pe de altă parte ramurilor de garnisire, pentru a le menţine în
producţie cât mai mult .
Prin tăierile care se aplică pomilor în această perioadă de timp se urmăreşte:
- să se asigure an de an la ramurile de schelet creşteri viguroase, pe care să
se formeze ramuri roditoare noi, care să poată înlocui ramurile de rod mai
bătrâne; se consideră că atunci este bine condus pomul, când ramurile de
schelet au creşteri anuale de cel puţin 35-40 cm;
- să se asigure pătrunderea luminii cât mai uşor în interiorul coroanei, astfel
încât fiecare ramură de garnisire să poată profita de lumină;
- să se stabilească şi să se menţină un raport just între ramurile roditoare şi
cele vegetative, astfel încât pentru fiecare mugure de rod să se asigure 6-8
frunze, iar pentru un fruct 35-50 de frunze normale; dacă se asigură acest
raport, pomii au posibilitatea să rodească în fiecare an.
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Clasificarea tăierilor. După scopul urmărit şi vârsta la care se aplică,
acestea se clasifică astfel:
- tăieri de formare, în funcţie de sistemul de coroană adoptat, a cerinţelor
speciale, a soiului şi a portaltoiului;
- tăieri de fructificare şi întreţinere, care urmăresc repartizarea cât mai uniformă
pe schelet a ramurilor de schelet şi pe acestea a celor de rod; totodată, în
această perioadă de vârstă se urmăreşte limitarea înălţimii coroanei şi volumului
acesteia la anumiţi parametri, cât şi normarea încărcăturii de rod în scopul
realizării unui echilibru optim între creştere şi fructificare;
- tăieri de regenerare, care se aplică pomilor în declin.
Tehnica tăierilor. Pentru a se realiza obiectivele arătate mai sus, este
necesar ca tăierile care se aplică pomilor să fie diferenţiate, tratând fiecare pom
şi fiecare ramură din ansamblul coroanei separat.
La pomii care abia au intrat pe rod, la care ramurile de schelet cresc viguros,
este nevoie ca, în cazul când acestea au creşteri anuale mai mari de 50-60 cm,
să se scurteze prelungirile cu ¼ din lungimea lor, pentru a favoriza, pe de o
parte, noi creşteri în vârful acestora şi a stimula, pe de altă parte, garnisirea
ramurilor de schelet tinere cu ramuri roditoare. La scurtarea ramurilor de
schelet se ţine seama de subordonarea ramurilor în cadrul sistemului de
ramificare bilateral-altern introdus la formarea coroanei. În afară de aceasta,
este necesar ca ramurile din coroană care cresc în direcţii nedorite să se
înlăture, pentru că altfel duc la îndesirea coroanei şi devin inutile. Cu prilejul
tăierilor trebuie, de asemenea, eliminate ramurile uscate, cele rupte şi cele
bolnave.
La pomii în plin rod, la care prelungirile ramurilor de schelet pe an ce
trece cresc tot mai puţin, iar spre interiorul coroanei multe din ramurile roditoare,
îmbătrânite, încep să se usuce sau nu mai formează muguri de rod, tăierea diferă
de cazul expus mai sus.
Atunci când prelungirile ramurilor de schelet au creşteri anuale de 35-40 cm,
ele rămân netăiate. Când creşterile anuale sunt de 20-25 cm ramurile se
scurtează la 1/2 din lungime, iar când aceste creşteri sunt de 10-15 cm, ramurile
se scurtează cu 2/3 din lungime.
Toate ramurile uscate, cele atacate de boli şi de dăunători, cele care
se încrucişează şi cele care sunt plasate defectuos în interiorul coroanei se
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îndepărtează. Ramurile groase se taie. Tăierile executate incorect (lăsând
cioturi, ruperea scoarţei ş.a.) împiedică vindecarea rănilor. Ramurile uscate se
taie până la lemnul sănătos; în caz contrar rana nu se vindecă (fig. 1).

Fig. 1.Tăierea corectă a ciotului (ramurilor) cu ajutorul ferăstrăului
Ramurile subţiri se taie cu foarfeca, iar cele groase cu ferăstrăul. Pentru
ca scoarţa să nu se desfacă, ramurile se scurtează mai întâi dedesubt şi apoi se
taie complet de sus în jos. Ca să nu se despice sau să se rupă, ramurile mai
groase se taie începând din două părţi. Toate tăieturile trebuie netezite bine
cu un cosor ascuţit; după netezire se ung cu mastic sau vopsea preparată cu ulei
vegetal.
La unele forme de coroană cum sunt fusul subţire, gardul belgian,
cordonul orizontal şi scheletul arcuit se taie mult mai puţin, fructificarea se
asigură însă prin dirijări ale ramurilor.
De reţinut că în pomicultură foarfeca reprezintă un accesoriu, o unealtă
de neînlocuit, de aceea folosirea ei cere o anumită tehnică. În anumite
condiţii se folosesc platforme mobile pentru tăiere şi chiar utilaje specializate .
2 .Întreţinerea solului
Importanţă. Obţinerea unor recolte mari şi constante de fructe este
strâns legată de modul cum se întreţine şi se lucrează solul. Aplicarea unui sistem
raţional de lucrare a solului conduce, pe de o parte, la formarea unui număr cât
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mai mare de rădăcini active, capabile să întreţină absorbţia într-un ritm susţinut,
iar pe de altă parte, asigură o rezervă permanentă de substanţe nutritive
pentru pomi, încât să poată desfăşura în mod normal, atât şi diferenţierea
mugurilor roditori.
În scopul păstrării umidităţii înmagazinate în sol este indicată mulcirea, mai
ales acolo unde bântuie seceta şi nu există posibilităţi de irigare. Dacă nu este
posibil să fie mulcită întreaga suprafaţă, se recomandă acoperirea cu un strat de
paie, pleavă, frunze, rumeguş etc., gros de 8-10 cm, numai a suprafeţei pe care
se extind rădăcinile fiecărui pom.
În livezile de pomi, ca şi la culturile agricole, arătura de toamnă este lucrarea
de bază. Prin această lucrare se urmăreşte afânarea solului la o adâncime mai
mare, pentru a permite pătrunderea apei şi a aerului, până la nivelul rădăcinilor
pomului (fig. 2.)

Fig. 2. Arătura în livadă
Pe de altă parte, arătura adâncă de toamnă dă posibilitatea ca
îngrăşămintele să fie încorporate mai adânc, deci mai aproape de rădăcini. Acolo
unde se menţine ogorul negru se lucrează solul pe întreaga suprafaţă a livezii.
În cazul folosirii ogorului negru în alternanţă cu benzi înţelenite sau a culturilor
intercalate, solul se lucrează pe porţiunile ce se menţin ca ogor şi pe cele care
se cultivă cu plante anuale intercalate şi rămân nearate benzile înţelenite. În
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livezile unde s-au construit terase individuale în jurul pomilor, se lucrează solul
numai pe suprafaţa teraselor.
Adâncimea la care se lucrează solul toamna este de 20-25 cm în livezile
de sămânţoase şi 16-18 cm în cele de sâmburoase, pe intervalele menţinute ca
ogor negru sau cultivate cu plante anuale. În jurul trunchiului, sub coroană,
unde nu se ajunge cu arătura se sapă la cazma, la 7-10 cm adâncime, în
apropierea acestuia şi la 18-20 cm la periferia coroanei.
Sisteme de întreţinere. Datorită specificului pe care îl au livezile,
stabilirea unui sistem de întreţinere şi lucrare a solului depinde de o serie de
factori ca: regimul precipitaţiilor, panta terenului, distanţa între rânduri, tasarea
terenului şi dezvoltarea rădăcinilor active în adâncime. În acest sens se
recomandă două sisteme de întreţinere.
Ogorul negru este obligatoriu în zonele de precipitaţii reduse pe toate
tipurile de sol şi în zonele cu precipitaţii ridicate, dar cu soluri grele, argiloase,
care au nevoie de aerisire permanentă. Constă din următoarele lucrări:
a) arătura de toamnă realizată în septembrie – octombrie după recoltarea
fructelor cu ajutorul plugului la adâncimea de 18 – 20 cm;
b) afânarea superficială de 4 – 6 ori în cursul perioadei de vegetaţie cu
ajutorul cultivatorului sau al frezei pe soluri uşoare sau al grapei cu discuri pe
cele grele şi mijlocii.
Ogorul erbicidat este folosit, în anumite cazuri, pentru distrugerea buruienilor
şi menţinerea solului curat. Praşilele manuale sau mecanizate se reduc la 1–2.
Erbicidarea se face preemergent, primăvara devreme, evitându-se aplicarea
tratamentelor după pornirea în vegetaţie a pomilor. Solul trebuie să fie bine
lucrat, mărunţit.
3 .Folosirea intervalului dintre pomi
Constituie o problemă deosebită pentru pomicultori. Suprafeţele mari
ocupate cu livezi, interdependenţa dintre culturi (pomi şi păşuni, pomi şi
arbuşti, pomi şi culturile agroalimentare) au determinat să se efectueze studii
aprofundate în acest domeniu. Din sinteza literaturii de specialitate reiese că
din punctul de vedere al acumulării unor substanţe nutritive în sol, ogorul negru
dă cele mai bune rezultate de producţie. Totuşi, cultivarea terenului liber dintre
rândurile de pomi cu culturi intercalate permite obţinerea unor venituri
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suplimentare, folosirea mai raţională a forţei de muncă disponibilă, iar resturile
vegetale rămase de la culturile intercalate, încorporate în sol, contribuie la
creşterea conţinutului în substanţă organică şi îmbunătăţirea însuşirilor fizice
ale acestuia.
Ţinând seama de dimensiunea plantaţiei, tipul de sol, panta terenului,
necesităţile fermierului în furaje şi alte produse, intervalul dintre rândurile de
pomi poate fi folosit prin (fig. 3.):
▪ înierbarea, folosind amestecuri de graminee perene; iarba se coseşte repetat şi
se lasă ca mulci sau merge la furajarea animalelor;
▪ cultivarea de plante furajere: leguminoase, secară, sfeclă sau ovăz pentru
masă verde;
▪ cultivarea de legume şi cartofi pentru consumul local şi comercializare;
▪ cultivarea de căpşuni pentru consum local şi comercializare.
Acest sistem obligă la folosirea unor doze de îngrăşăminte sporite şi norme
ridicate de apă, care să asigure atât necesarul pomilor, cât şi al plantelor
secundare.

Fig. 3. Culturi între rândurile de pomi
4 .Fertilizarea solului
Trebuie menţionat că cerinţele pomilor în substanţe nutritive se
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schimbă corespunzător cu desfăşurarea ciclului biologic de vegetaţie. În acest
sens, s-au înregistrat două perioade: prima, de la începutul vegetaţiei până
la terminarea creşterii active a lăstarilor, şi a doua, de la terminarea creşterii
lăstarilor până în toamnă. Cunoaşterea particularităţilor şi modului de nutriţie
în aceste două perioade permite cultivatorului să aplice ştiinţific şi raţional
îngrăşămintele în livadă, în funcţie de specie şi de soi.
În prima perioadă de la începutul vegetaţiei, pentru desfăşurarea normală
a fazelor de vegetaţie (înflorit, legat, creşterea activă a lăstarilor, formarea
fructelor şi diferenţierea mugurilor floriferi) pomii necesită o nutriţie puternică,
îndeosebi cu azot, în prezenţa apei. Creşterea iniţială a lăstarilor şi înfloritul au
loc în principal pe seama rezervelor de substanţe nutritive acumulate în rădăcini
şi în partea aeriană în anul precedent. Cu apariţia formaţiunilor fructifere şi
creşterea puternică a sistemului radicular, nutriţia pomilor are loc cu substanţele
care se prelucrează în frunze şi rădăcini, luate din sol.
În a doua perioadă după creşterea lăstarilor se înregistrează o nouă creştere
a rădăcinilor, dezvoltarea mugurilor floriferi, îngroşarea ramurilor de schelet şi
acumularea substanţelor nutritive de rezervă, ceea ce obligă pe cultivatori să
asigure o nutriţie judicioasă şi la timp. Îngrăşarea se face, în principal, cu fosfor
şi potasiu şi mai puţin cu azot.
La aplicarea îngrăşămintelor trebuie să se ţină seama şi de rezervele de
apă din sol. O valorificare corespunzătoare a îngrăşămintelor chimice se face
numai în cazul în care umiditatea din sol este satisfăcătoare. În cazul toamnelor
ploioase şi a iernilor abundente în precipitaţii, aplicarea îngrăşămintelor duce la
obţinerea unor sporuri foarte însemnate de recoltă.
Cu intrarea pe rod a pomilor, cantităţile de îngrăşăminte ce se
administrează se stabilesc în funcţie de producţia previzibilă şi fertilitatea
naturală a solului. Astfel, pentru o producţie medie de 20 t/ha se recomandă
câte 100 – 150 kg azot, 60 – 80 kg fosfor şi 120 – 180 kg potasiu substanţă
activă. Pentru solurile acide cu un conţinut scăzut de materie organică, se aplică
40 – 50 t gunoi de grajd la 2 – 3 ani şi 4 – 6 t amendamente calcaroase.
Îngrăşămintele cu azot se administrează prin împrăştierea pe toată
suprafaţă, toamna 1/3 din doza anuală, iar odată cu arătura se încorporează
în adâncime. Restul azotului se aplică în două reprize: prima în mustul zăpezii,
iar a doua după legarea fructelor, în perioada creşterii acestora şi
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lăstarilor. Superfosfatul şi potasiu se aplică după recoltare, sub arătura de toamnă.
5 Irigaţia solului
Cercetările efectuate de Staţiunile experimentate şi practica fermelor
cultivatoare au demonstrat că pe terenurile cu o cantitate normală de apă în sol
se asigură pomilor cultivaţi o creştere viguroasă, longevitate şi producţie
ridicată. Irigaţia asigură o sporire a recoltei până la dublare faţă de neirigat,
mai ales în perioadele cu secetă îndelungată. Este cunoscut că prin aplicarea
irigaţiei se poate conta pe obţinerea unor recolte constante de la un an la altul şi
combaterea periodicităţii de rodire. Cercetările arată că pomii au cele mai mari
nevoi de apă şi substanţe nutritive primăvara şi în prima jumătate a verii. De
aici reiese că în livadă încă din toamnă trebuie luate măsuri de irigare, pentru a
asigura rezerve de apă în sol.
Perioadele de consum maxim pentru apă se situează între mijlocul lunii
iunie şi sfârşitul lunii august, când pomii se află în plină vegetaţie. Se
recomandă 400 – 500 m3 apă/ha, la o udare.
Dintre metodele de udare cunoscute pentru pomicultură sunt indicate:
aspersiunea cu jet scurt, udarea pe brazde şi prin picătură cu picătură, în
funcţie de sursa de apă, tipul de sol, panta terenului, regimul de precipitaţii.(Fig.
4)

Fig. 4. Aplicarea irigatiei la
pomi
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Irigarea prin inundare este folosită mai ales pe terenurile plane şi
când avem siguranţa că apa se va infiltra uşor. La acest sistem, apa inundă
suprafaţa dintre rândurile de pomi, apoi se lasă să se infiltreze. Are
dezavantajul că se tasează solul şi se formează o crustă puternică. Suprafaţa
inundată se delimitează prin mici diguleţe de pământ.
Irigarea în copci, cercuri sau inele se va face în jurul pomilor aşa cum
se vede în figură. În acest caz, apa se va repartiza numai pe suprafaţa
proiecţiei coroanei. Cercurile din jurul pomului vor fi limitate de la un diguleţ
circular spre a reţine apa. Pe mijlocul intervalului de pe rând se face un şanţ de
distribuire a apei, legat prin rigole de cercurile din jurul pomilor. După irigare şi
infiltrare, solul se va afâna spre a nu se forma crustă. Se foloseşte mai ales în
plantaţiile tinere şi în cele înţelenite.
Irigarea prin ploaie artificială (aspersiune) Aceasta necesită o
perfecţionare a actualelor sisteme folosite, pentru ca jetul de apă să se ridice sub
un unghi de 450 când iese din aspersor şi să se facă pulverizarea în picături
cât mai fine, deasupra coroanei pomilor. În cazul acestui sistem, consumul de
apă este mai mic şi se măreşte în acelaşi timp umiditatea relativă a aerului.
Irigarea prin picături se foloseşte din ce în ce mai mult în zonele
secetoase, cu dificit mare de apă. Se recomandă la toate speciile pomicole, dar
mai ales la măr, piersic şi cais.
Prin aplicarea la timp a irigaţiei în livezi, se asigură o producţie sporită şi
susţinută în toate regiunile, dar mai ales în cele cu ploile neuniform
repartizate în cursul
perioadei de vegetaţie. Dacă se foloseşte concomitent cu irigarea şi
îngrăşarea suplimentară, efectul va fi mult mai mare.
6 Îngrijirea pomilor şi fructelor
Rărirea fructelor. În anumiţi ani, când se formează un număr mare
de fructe pe pomi, acestea rămân mici şi de calitate slabă. Ca urmare a
supraîncărcării pomii nu reuşesc să mai formeze muguri de rod pentru anul
următor, astfel că rămân fără recoltă şi încep să rodească neregulat. De aceea,
rărirea fructelor, mai ales la măr, păr şi piersic, apare în anii cu rod abundent
ca o lucrare de primă necesitate. Răritul fructelor se poate efectua manual sau
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chimic. Răritul dă posibilitatea să se înlăture florile şi fructele cele mai
slabe, rămânând pe pom acelea care sunt mai bine dezvoltate şi să se echilibreze
fructificarea.
Punerea proptelelor. La pomii cu rod mult, pe măsură ce fructele
cresc, greutatea lor se măreşte, iar ramurile încep să se îndoaie şi sfârşesc prin a
se rupe. Pentru a se evita acest lucru, sub ramurile încărcate cu rod trebuie
aşezate proptele. Acestea sunt nişte prăjini care au în vârf o crăcană. Proptelele
trebuie aşezate sub ramuri înainte ca acestea să se aplece. Cel mai bun loc de
sprijinire a ramurii este la 1/3 din lungimea ei măsurată de la vârf. Ramurile
sprijinite pe proptele trebuie să-şi păstreze poziţia lor de la început; ele nu
trebuie să fie ridicate prea sus. Pentru a nu răni ramurile pomului se pune în
crăcană, sub ramură, un şomoiog de paie sau de fân.
După recoltarea fructelor, proptelele se adună şi se păstrează pentru a
fi folosite şi în anii următori.
Îngrijirea pomilor după grindină .Se analizează fiecare pom în parte şi
se pot efectua următoarele lucrări: tăierea ramurilor şi lăstarilor în verde
până la partea sănătoasă, culegerea fructelor căzute, aplicarea unui număr
mai mare de tratamente fitosanitare, îngrăşarea suplimentară cu 80 – 100 kg
azot, sau must de gunoi.
În cazul pomilor din livezile mai slab îngrijite şi a celor îmbătrânite, la
care rănile se vindecă mai greu dacă grindina a provocat răni mai numeroase, se
recomandă să se treacă la tăierea de reîntinerire a ramurilor din coroana
pomilor. Cu acest prilej se scurtează ramurile până la partea sănătoasă, deasupra
unor lăstari mai puternici sau şi mai bine deasupra inelului de creştere al
lăstarilor. Această lucrare se va face imediat după grindină, în cazul când
calamitatea a avut loc în prima jumătate a verii, iar dacă grindina a căzut în a
doua parte a verii, tăierea de reîntinerire se amână până în primăvara anului
următor. Şi în cazul livezilor mai bătrâne se aplică aceleaşi măsuri agrotehnice,
pentru a stimula vindecarea rănilor ca la pomii tineri.
7 Combaterea bolilor şi a dăunătorilor
Pomii şi arbuştii fructiferi au o mulţime de boli şi dăunători. Aceştia
provoacă pagube foarte mari care pot ajunge în unii ani la pierderea totală
a recoltei. Din această cauză este necesară combaterea lor cu regularitate în
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livezile tinere, în cele pe rod, precum şi în livezile bătrâne (Fig.5). Combaterea
chimică se efectuează prin folosirea unor produse chimice speciale. Acestea
se aplică sub formă de stropiri manuale şi mecanice în fiecare an. Stropirile
care se aplică în timpul repausului pomilor poartă numele de tratamente de
iarnă. Celelalte se aplică în timpul vegetaţiei pomilor şi poartă numele de
tratamente de primăvară şi vară.

Fig. 5. Tratamente chimice in livada
Tratamentele de iarnă se fac începând din toamnă după căderea
frunzelor şi până la sfârşitul iernii, înainte de umflarea mugurilor. Ele sunt
tratamente de bază, deoarece stropirea pomilor se face cu soluţii mai
concentrate care distrug cu uşurinţă bolile şi dăunătorii. Când pomii sunt
infectaţi puternic, se face primul stropit la începutul iernii şi al doilea la
sfârşitul iernii. Prin stropirile de iarnă se combat păduchele din Sant José,
păduchii ţestoşi, ouăle de păianjeni, ouăle păduchilor de frunze, etc.
La pomii puternic atacaţi de boli datorită ciupercilor, cum sunt la păr
şi sâmburoase, se aplică în special la sfârşitul iernii şi o stropire cu zeamă
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bordeleză, denumită „stropire albastră”, sau cu alte pesticide.
Stropirea de iarnă se face pe timp liniştit, fără vânt, şi în zilele mai
călduroase, când temperatura aerului este de cel puţin +20C. Soluţiile cucare
se stropeşte trebuie să fie date din abundenţă, astfel încât să se îmbăieze toate
ramurile.
Tratamentele de primăvară şi vară se aplică folosind produse chimice
sub formă de soluţii mai puţin concentrate pentru a nu distruge frunzele
pomilor. Stropirile din timpul vegetaţiei pomilor trebuie făcute în zilele în
care bolile şi dăunătorii pot fi distruşi cu cea mai mare uşurinţă. Aceste zile
se stabilesc de specialiştii care se ocupă cu cercetarea modului de viaţă a
agenţilor provocatori de boli şi a insectelor dăunătoare. Aceşti specialişti
lucrează în cadrul centrelor de avertizare. Zilele când trebuie făcute stropirile
se anunţă prin radio sau prin poştă, presă şi publicaţii. În timpul vegetaţiei
pomilor se fac până la 6 – 7 stropiri cu diferite produse chimice pentru a
distruge atât bolile, cât şi insectele dăunătoare care atacă în acelaşi timp pomii.
Produsele chimice se folosesc şi în amestec.
Combaterea prin măsuri igienice Lucrările de combatere a
duşmanilor pomilor trebuie să fie completate cu o serie de măsuri igienice care
contribuie la împiedicarea răspândirii acestora.
Adunarea frunzelor căzute de pe pomi şi arderea lor. Lucrarea se face
primăvara timpuriu şi cu ajutorul ei se lichidează multe boli cum ar fi: rapănul
şi putregaiul fructelor.
Executarea arăturii adânci de toamnă face ca să se scoată la suprafaţă
insectele sau larvele care iernează în pământ. Ele sunt mâncate de păsări sau
distruse de ger.
Curăţirea trunchiului de scoarţa uscată şi de licheni prin răzuire; se face
cu scopul de a distruge insectele care se refugiază pentru iernat sub scoarţa
uscată a trunchiului. Lucrarea se execută cu perii de sârmă sau razuri speciale, în
zilele mai calde şi umede de la sfârşitul iernii. Tot ceea ce cade după răzuire
se adună pe prelate şi se arde.
Aşezarea brâielor capcană. Acestea sunt nişte funii de paie care se aşează
pe trunchiul pomilor la începutul toamnei, cu scopul de a crea loc de iernare
pentru insectele dăunătoare. Aceste brâie se adună în timpul iernii şi se ard,

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

distrugându- se odată cu ele şi insectele.
Aşezarea inelelor cleioase. Acestea sunt benzi de hârtie cu clei care
se aşează pe trunchiul pomilor. Operaţia se face toamna şi primăvara cu scopul
de a împiedica urcarea insectelor dăunătoare în pom sau coborârea acestora.
Inelele cleioase se confecţionează în gospodărie. Cleiul se prepară din sacâz
şi ulei de floarea-soarelui fierte împreună şi se întinde pe o fâşie de hârtie care
este înfăşurată în jurul trunchiului pomilor. Inelele cleioase împreună cu toate
insectele lipite de ele se distrug prin ardere.
Adunarea şi arderea cuiburilor de omizi şi a fructelor mumifiate din
coroana pomilor se face împreună în timpul iernii. Prin această lucrare se
împiedică răspândirea putregaiului fructelor, a moliei mărului, a nălbarului.
Curăţirea, dezinfectarea şi zidirea scorburilor se face primăvara timpuriu, cu
scopul de a împiedica putrezirea lemnului trunchiului pomilor. Zidirea
scorburilor se face folosindu-se pietriş peste care se toarnă zeamă de ciment (o
parte ciment cu şase părţi nisip şi apă).
Atragerea păsărilor folositoare în livezi se face în scopul ca ele să
consume insectele şi, în acest scop, se pun căsuţe pentru adăpostirea lor.
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