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INTRODUCERE
Schimbările climatice afectează multiple sectoare economice, dar sectorul agricol este unul dintre cele mai expuse, deoarece activităţile agricole depind în mod direct de factorii climatici. Evoluţia schimbărilor climatice din ultimele două decenii în arealul agroecologic al Republicii Moldova,
denotă intensificarea efectelor negative asupra producţiei agricole, inclusiv al sectorului de legumicultură, prin influenţa și manifestarea de evenimente meteorologice devastatoare, ca: temperaturi
extreme, secete frecvente și catastrofale, ploi cu averse, inundaţii, ierni cu minim de depuneri atmosferice și temperaturi pozitive, care intensifică proliferarea bolilor și dăunătorilor, inclusiv apariţia de organisme dăunătoare invazive. Sectorul agricol va fi și în continuare deosebit de afectat,
deoarece introducerea în cultură a soiurilor și hibrizilor înalt productivi și cu caracteristici înalte
gustative sau tehnologice de consum şi procesare a îngustat rezistenţa genetică a specimenelor legumicole la factorii de mediu. Sub acţiunea antropică s-a redus spectrul de specimene legumicole
ce au evoluat în timp și care s-au acomodat la factorii de risc de mediu, omul singur în procesul
dirijat al evoluţiei a mărginit utilizarea acestora ca surse de germoplasmă.
În scopul îmbunătăţirii pregătirii și diminuării riscurilor climatice, precum şi reducerii vulnerabilităţii la dezastre a sectorului legumicol, a fost elaborat prezentul ghid, care vizează sporirea
gradului de conştientizare cu privire la modul şi tehnicile de adaptare la un spectru larg de hazarduri naturale ca: secetă, temperaturi joase şi îngheţuri, ploi torenţiale şi inundaţii sezoniere,
grindină, înzăpeziri şi acoperirea cu apă a plantaţiilor legumicole, afectarea de boli şi dăunători,
pentru a face acest sector mai rezistent la condiţiile meteorologice adverse şi de a asigura replicarea şi transferul ulterior al acestor măsuri și tehnici în cadrul exploataţiilor agricole din ţară.
Publicaţia în cauză pune la dispoziţia producătorilor agricoli, antreprenorilor rurali şi specialiştilor din domeniu un material factologic ştiinţific şi cu aplicabilitate practică cu privire la folosirea măsurilor şi tehnicilor specifice de prevenire şi reducere a pierderilor cauzate de schimbările
climatice. Ghidul practic are un caracter informativ şi de recomandare a aplicării și introducerii
în cultură a speciilor, soiurilor și hibrizilor rezistenţi de specii legumicole adaptate la factorii
locali de mediu, implementarea sistemelor conservative de lucrare a solului, introducerea și respectarea asolamentelor legumicole, practicarea de culturi intercalate, asociate, succesive, culturi
repetate și plantate compact, aplicarea materialelor protectoare și culiselor pentru protejarea
culturilor legumicole, metode și măsuri de control integrat al buruienilor, bolilor și dăunătorilor
specifici, tehnici și echipamente de irigare cu consum redus de energie și apă, sisteme şi echipamente de menţinere a parametrilor de microclimă în teren protejat, mulcirea culturilor și solului. Publicaţia vine la fel cu o abordare logică şi coerentă adresată producătorilor care practică
legumicultura intensivă în managementul durabil al solurilor și terenurilor agricole, pornit ca
concept de la principalul mijloc de producţie – solul, prin prisma alegerii tipurilor de sol după
structură, textură, reacţia chimică a solului (pH), materia organică disponibilă şi cu tehnici de
reducere a prelucrării şi păstrării fertilităţii.
Ghidul practic vine cu răspunsuri clare adresate legumicultorilor la aplicarea irigării, prin
conceperea acestui procedeu tehnologic de la sursele de apă pretabile şi calitatea apei la irigare în
raport cu tipurile de sol, consecinţele irigării iraţionale (salinizarea și sodizarea solului) în cazul
utilizării apei necalitative din punct de vedere a compuşilor chimici, precum şi metode, norme şi
sistem de senzori și echipamente de măsurare a umidităţii solului şi irigărilor pentru economisirea resurselor acvatice.
În contextul schimbărilor climatice sunt descrise şi prezentate aspectele ce ţin de sporirea
virulenţei bolilor și gradului de afectare cu dăunători a culturilor legumicole, sursele de îmburuienare şi metode aplicabile eficiente agrotehnice, chimice şi biologice în protecţia integrată şi
controlul agenţilor patogeni. La finele ediţiei sunt descrise şi practici agricole aplicabile la sechestrarea carbonului în sectorul legumicol, astfel ca practicarea afacerii în acest sector să fie corelată cu factorii necesari dezvoltării plantelor legumicole, dar totodată şi să minimizeze impactul
negativ asupra mediului.
Autorii salută şi îndeamnă toţi legumicultorii, profesionişti şi amatori, la implementarea practică a recomandărilor descrise în ghid, iar efectul economic şi cel de păstrare a mediului înconjurător se va sesiza prin recoltele stabile, înalte şi calitative de legume.
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I. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR ȘI FENOMENELOR CLIMATICE
NEFAVORABILE ASUPRA SECTORULUI LEGUMICOL
1.1. IMPACTUL TEMPERATURILOR EXTREME ȘI A STRESULUI TERMIC
ASUPRA CREȘTERII PLANTELOR, CALITĂŢII ȘI PRODUCTIVITĂŢII
LEGUMELOR (Tatiana Novac, dr. șt. agricole)
Temperatura este un factor important care influenţează întreaga gamă de procese vitale ale
plantelor legumicole: germinaţia seminţelor, creșterea plantelor, înflorirea, fructificarea, durata
fazei de repaus, precum și asimilaţia, respiraţia, transpiraţia și alte procese fiziologice ce se desfășoară numai în prezenţa unei anumite temperaturi [55].
Durata perioadei de vegetaţie a plantelor legumicole, de asemenea, este influenţată în mare
parte de temperatură. Astfel, în zonele unde se înregistrează temperaturi mai ridicate, înfiinţarea
culturilor se efectuează mai devreme, perioada de vegetaţie a plantelor este mai scurtă și recolta
se obţine mai timpuriu. Totuși, temperatura prea ridicată sau prea scăzută este dăunătoare pentru creșterea și fructificarea plantelor legumicole. Temperatura prea ridicată determină alungirea plantelor, creșterea transpiraţiei acestora, reducerea acumulării hidraţilor de carbon prin
intensificarea respiraţiei, precum și deficienţe în polenizarea și fecundarea florilor la speciile
legumicole pentru fructe. În cursul nopţii, temperaturile prea ridicate, stânjenesc translocarea
circulaţiei hidraţilor de carbon din frunze către punctele de creștere și depozitare, prin blocarea
descompunerii amidonului în zaharuri.
Unele specii legumicole, la temperaturi prea ridicate, nu mai formează partea comestibilă (salata, ridichile de lună, gulia, varza timpurie etc.). Temperatura prea scăzută determină reducerea
intensităţii respiraţiei și corespunzător, a consumului de substanţe care au fost asimilate de către
plante în cursul zilei. Temperaturile scăzute duc la prelungirea perioadei de vegetaţie și întârzie
obţinerea producţiei.
Este bine cunoscut rolul regimului termic în procesul de creștere și dezvoltare a plantelor legumicole, deoarece toate aceste procese se desfășoară normal doar în anumite condiţii termice,
care pentru fiecare etapă a ontogenezei au un diapazon optim. Pentru culturile legumicole sunt
importante valori foarte diferite ale regimului termic – maxime, minime și medii, înregistrate în
anumite intervale de timp la creșterea și scăderea temperaturii.
Creșterea și dezvoltarea plantelor are loc mai activ în intervalele optimului termic, când în
prezenţa și a altor factori agrometeorologici și tehnologici plantele își realizează totalmente potenţialul lor biologic. La abaterea temperaturii de la valorile optime, procesele fiziologice ale
plantelor se stopează, încetinește creșterea, intervin modificări în desfășurarea proceselor vitale.
Dacă creșterea temperaturii continuă, atunci la plante apar dereglări: mărirea dezasimilaţiei,
micșorarea asimilaţiei; epuizarea plantelor; coagularea coloizilor; vătămarea plantei. Menţinerea
un timp îndelungat a temperaturii minime în perioada de creștere, duce la obţinerea unor plante
firave, iar temperaturile sub acest nivel duc la moartea plantei.
La determinarea variaţiilor esenţiale ale temperaturilor cardinale pentru majoritatea culturilor, trebuie să se ţină cont și de corelarea cu alţi factori de mediu, de particularităţile genetice ale
soiului, hibridului, de vârsta și particularităţile fiziologice ale organismului.
Toate etapele din ontogeneza plantelor, începând cu un anumit nivel al temperaturii, parcurg
un șir de zone termice: zona de activizare a proceselor vitale; zona optimului termic unde procesele de creștere, dezvoltare și biochimice se vor desfășura în condiţii mult mai favorabile; zona
temperaturilor stresante, în limitele căreia la plante încep să se dezvolte procesele de inhibare,
iar la creșterea de mai departe a temperaturii, încetarea proceselor de creștere.
Plantele legumicole, ca și alte culturi, deseori se dezvoltă în intervale de temperaturi înalte
(stresante), în limitele acestor temperaturi, cu toate că rămân viabile, starea lor generală este
oprită. Dacă se revine la optimum, schimbul de substanţe revine la normal și vegetaţia continuă.
Dezvoltarea plantelor în condiţii de temperaturi înalte nu trece fără consecinţe, înregistrându-se
în rezultat afectarea plantelor și compromiterea recoltei. Perioadele de stres nu întotdeauna sunt
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stări grave pentru procesele fiziologice ale plantelor, dar neapărat determină apariţia în organism a unei reacţii de „alertă” [20]. Chiar dacă aceste schimbări sunt reversibile, plantele legumicole nu își vor recupera potenţialul de productivitate, iar cultivarea lor va fi nejustificată din
punct de vedere economic.
Conform studiilor, se menţionează faptul că în condiţiile regionale ale Republicii Moldova,
nivelul inferior al temperaturilor înalte, care influenţează negativ asupra procesului de formare
a productivităţii culturilor este de 25 °C. Autorii menţionează că începând cu acest nivel al temperaturii aerului se înregistrează stagnarea proceselor de creștere la majoritatea culturilor agricole
din zona temperată. Mai mult ca atât, temperatura aerului de 25 °C și alţi factori se utilizează ca
criteriu de apreciere a condiţiilor de suhovei, care au о influenţă negativă asupra proceselor fiziologice ale plantelor [20].
Informaţii mult mai complete despre relaţia plantei cu regimul de temperatură sunt determinate de următorii indicatori: reacţia plantelor la temperatura aerului – parametrii de temperatură
ai fotosintezei, creșterii, dezvoltării și fructificării;
– reacţia plantelor la fluctuaţiile zilnice de temperatură (periodismul termic);
– reacţia la temperatura solului și fluctuaţiile acestuia;
– reacţia la diferenţa dintre temperatura solului și aerului;
– rezistenţă la temperaturi extreme – reacţia plantelor la temperaturi pozitive scăzute (rezistenţă la frig); reacţia la temperaturi sub 0 °C (rezistenţă la îngheţ); reacţia la temperaturi
ridicate (rezistenţă la căldură).

Fig. 1.1. Reacţia plantelor de vinete la fluctuaţiile
zilnice de temperatură

Fig. 1.2. Reacţia plantelor de castraveţi la
fluctuaţiile zilnice de temperatură

Temperatura aerului determină în mare parte activitatea procesului de fotosinteză, afectează
morfogeneza, rata creșterii și dezvoltarea plantelor. Temperaturile critice ale aerului reprezintă
abateri pozitive și negative în raport cu valorile optime ale desfășurării proceselor vegetative
ale culturilor legumicole. Ele constituie un factor de risc termic, ce duc la pierderi de recoltă și
uneori, la calamitarea acestora, în situaţia combinării cu deficitul hidric. Temperatura aerului
influenţează direct temperatura din frunze și alte organe ale plantelor. Astfel, o diferenţă semnificativă se înregistrează între temperatura aerul și cea a frunzelor. Această diferenţă depinde
de caracteristicile morfologice și anatomice ale structurii frunzelor, de orientarea lor în raport
cu razele solare, de densitatea foliajului și alte condiţii de creștere. Temperaturile mai ridicate în
frunze se observă la culturile și soiurile de plante legumicole ce au frunze groase. În condiţii de
supraîncălzire, o diferenţă relativ mare de temperatură între frunze și aer (frunzele au o temperatură mai scăzută) se înregistrează la culturile și soiurile cu frunze puternic sectate, frunze
lucioase. În mod semnificativ temperaturi mai mari sunt înregistrate la culturile din spaţii protejate. Temperatura în frunze crește mult, mai ales primăvara devreme după schimbarea bruscă a
unei lungi perioade înnorate cu vreme însorită, care duce adesea la afectarea gravă a plantelor.
Trecerea bruscă de la o radiaţie luminoasă slabă la una puternică determină un șoc fiziologic
în plante, la nivelul cloroplastelor, numit „solarizaţie”. Gradul de vătămare a aparatului fotosintetic
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este cel mai pronunţat la temperaturi ridicate. Pentru adaptarea plantelor la schimbarea intensităţii luminii, în ambele sensuri, este necesară o anumită perioadă de timp. Astfel, la tomate adaptarea
plantelor obţinute la 3 sau 6 klucși pentru lumina de peste 15 klucși durează 8–10 zile [34].
La plantele legumicole temperatura influenţează formarea fructelor și seminţelor. Astfel, la
multe culturi temperatura scăzută sau ridicată în timpul polenizării provoacă sterilitatea polenului, legarea deficitară, formarea unui număr redus de seminţe și fructe. Etapa de reproducere la plante este mai sensibilă decât etapa vegetativă. Creșterea temperaturii ar putea deteriora
organele de reproducere înainte sau la înflorire. Efectele diferitelor temperaturi (20, 25, 30, 35,
40 și 45 °C) asupra germinării polenului și creșterii tubului polenic au fost studiate la pepenele
galben. Germinarea maximă (64,33%) și minimă (11,5%) au fost înregistrate la 30 °C și respectiv
45 °C [32].

Fig. 1.3–1.4. Modificări fenotipice ale florilor de tomate expuse la condiţii de stres termic prelungit
(C și D). (A, B) Primordii de flori tinere de 8 mm lungime și flori în stadiul de deschidere a corolei
crescute la temperatura normală (26 °C zi și 19 °C noapte). (C, D) Primordii de flori și flori deschise
de la plante expuse la condiţii prelungite de temperaturi ridicate (36 °C zi și 26 °C noapte),
consecinţe – antere anormale și alungirea stilului.
Sursa: Filomena Giorno and Ivo Rieu. Radboud University Nijmegen [26]

Kwon și colab. (2005) au studiat efectul temperaturii asupra germinării polenului și creșterea
tubului de polen la pepene verde și au menţionat că creșteri maxime și minime ale tuburilor de
polen s-au obţinut la 35 și respectiv 15 °C.
Variaţia diurnă a temperaturii este specifică pentru fiecare perioadă a anului. Lumina și temperatura se schimbă cel mai mult în timpul zilei. În zilele noroase temperatura se menţine mai
coborâtă cu 2–3 °C faţă de cele senine. Pe timpul nopţii, în lipsa luminii asimilaţia se oprește, intensificându-se respiraţia. Pentru ca plantele să-şi păstreze o cantitate cât mai mare de asimilate
trebuie de redus temperatura în timpul nopţii cu 4–6 °C.
Cercetătorii din Federaţia Rusă [78] menţionează că influenţa temperaturii nocturne asupra
morfogenezei plantelor este semnificativă. De exemplu, la tomate, diferenţierea primelor flori se
desfășoară cu 2–3 zile mai devreme la o temperatură nocturnă de 6–12 °C decât la o temperatură
mai mare (14–17 °C). Numărul de frunze până la prima inflorescenţă în primul caz este cu 1–3
mai mic decât în al doilea. În condiţii de temperaturi relativ scăzute, se formează un număr mai
mare de flori în inflorescenţe și fructe mai mari.
În timpul nopţii temperatura determină în mare măsură echilibrul asimilatelor, consumul
lor pentru respiraţie, precum și concentraţia sucului celular, adaptarea plantelor la temperaturi
scăzute și rezistenţa la îngheţ. Astfel, la un îngheţ de -3,5 °C, răsadurile de tomate cultivate la o
temperatură nocturnă de 15–17 °C au fost complet deteriorate, menţinând în același timp temperatura nocturnă la doar 6–10 °C au fost afectate doar 46% din plante.
Același autor, menţionează că nivelul temperaturii nocturne determină rata de transfer a
substanţelor din frunze, în fructe și sistemul radicular. Astfel, temperatura relativ ridicată în
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timpul nopţii accelerează formarea fructelor la plantele de castraveţi în teren protejat. Cu toate
acestea, în aceleași condiţii îmbătrânirea plantelor este, de asemenea, accelerată. Prin urmare, după primul val de fructificare prin scăderea temperaturii în timpul nopţii se realizează
refacerea sistemului radicular și a aparatului de asimilare redus. Temperatura nocturnă relativ scăzută îmbunătăţește formarea florilor feminine la castravete. Acest lucru este evident, în
special la soiurile de zi scurtă din India, Vietnam, China. La temperaturi nocturne sub 15–16 °C,
plantele formează flori feminine chiar și în condiţii de zi lungă, ceea ce nu poate fi atins la temperaturi mai ridicate.
De asemenea, s-a constatat importanţa temperaturilor din timpul nopţii pentru creșterea și
dezvoltarea cartofului. Cartoful poate înregistra recolte înalte și la temperaturi de 30–35 °C pe
timp de zi, dacă temperatura pe timp de noapte nu este mai mare de 18 °C. Dacă temperatura în
timpul nopţii crește până la 22 °C, atunci rata formării tuberculilor scade brusc, cu toate că ziua
temperaturile nu depășesc 25–27 °C. Astfel, toleranţa reacţiei cartofului la încălzire este determinată mai mult de temperaturile din timpul nopţii. În lipsa umidităţii, pentru necesităţile de
transpiraţie planta folosește apa din tuberculi. Acești tuberculi nu se mai recuperează la apariţia
condiţiilor favorabile. Deshidratarea tuberculilor și pierderea lor în greutate se produce și după
terminarea perioadei de vegetaţie, atunci când este distrusă partea aeriană, temperatura aerului
este ridicată atât ziua, cât și noaptea, iar recoltarea întârzie. În procesul de respiraţie în sol uscat
tuberculii se pot veștezi ușor [40].
Prin intermediul temperaturii se reglează, de regulă, și înălţimea plantei. Astfel, când temperatura este mai joasă, plantele sunt mai scurte, mai viguroase și cu rezistenţă mai bună. În schimb
la temperaturi ridicate are loc alungirea plantelor și diminuarea rezistenţei lor mecanice.
Fructele culturilor legumicole formate pe plante pot fi afectate de temperaturi ridicate dacă
sunt expuse la soare. Temperaturile peste 30 °C pot distruge enzimele din fructe, care sunt responsabile de modificările culorii și de maturare. De exemplu, ardeii roșii expuși la peste 30 °C pot
să nu dezvolte o culoare roșie normală. Temperaturile ridicate pot stimula descompunerea clorofilei, rezultând îngălbenirea prematură, provoacă înmuierea rapidă, ofilirea și deshidratarea
fructelor.
Odată cu evoluţia temperaturii în aer, se va urmări și temperatura solului care exercită o influenţă directă asupra gradului de încălzire a stratului de aer din zona superioară a solului. Dinamica lunară a temperaturii solului, pe adâncimi, arată că stratul de la suprafaţă, acela în care se
seamănă sau se plantează, este supus unor mari amplitudini ale temperaturii în cursul anului, de
la temperaturi negative în lunile de iarnă, la 30–40 °C în cursul lunilor de vară.
Temperatura solului determină rata de germinare a seminţelor, precum și gradul de activare
a microorganismelor benefice și organismelor fitopatogene care deteriorează seminţele și reduc
germinarea acestora. Culturile variază foarte mult în intervalul de temperatură la care germinează seminţele (tab. 1.1).
În timpul germinării seminţelor și până la răsărirea plantelor este necesară o temperatură
mai ridicată, echivalentă cu limita superioară a valorii optime pentru fiecare specie legumicolă.
La menţinerea temperaturii în limitele optime, procesele biochimice se petrec într-un ritm mai
accelerat. În felul acesta se pierde o cantitate mai mică de substanţe nutritive în timpul procesului
de respiraţie, deoarece durata acestuia este scurtă.
Dacă se menţine o temperatură mai scăzută timp îndelungat după declanșarea procesului de
germinare, seminţele pierd cantităţi mai mari de substanţe hrănitoare de rezervă prin procesul
de respiraţie, în asemenea condiţii începe procesul de alterare (se produce fenomenul de „clocire”) deci o parte din ele chiar pier.
Temperatura solului afectează în mod esenţial creșterea plantelor. Nutrienţii din sol, cât și
organismele benefice au nevoie de temperaturi optime pentru o dezvoltare armonioasă. La începutul primăverii sistemul radicular al plantelor este slab dezvoltat astfel, nutrienţii din materia
organică a solului nu sunt disponibili. La temperaturi mai mici de 15 °C fosforul, fierul nu se asimilează. La temperaturi mai ridicate plantele folosesc eficient elementele nutritive din sol.
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Tabelul 1.1. Condiţiile de temperatură a solului și timpul necesar pentru germinarea
seminţelor de plante legumicole (V. Popescu, 1996)

Specia

Temperaturile
specifice

Numărul de zile necesar pentru germinarea seminţelor
temperatura solului la 1–25 cm adâncime, °C

minimă,
°C

maximă,
°C

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ardei

15,6

35,0

x

x

x

25

13

8

8

9

x

Bame

15,6

40,0

x

x

x

27

17

13

7

6

7

Castravete

15,6

40,5

x

x

x

13

4

6

3

3

-

Ceapă

1,6

35,0

136

31

13

20

-

-

-

-

-

Conopidă

4,5

37,8

-

-

20

10

6

5

5

-

-.

Fasole

15,6

35,0

x

x

x

16

11

8

6

6

x

Mazăre

4,5

29,5

-

36

14

9

8

6

6

-

-

Morcov

4,5

35,0

-

51

17

10

7

6

6

9

x

Păstârnac

1,6

29,5

172

57

27

19

14

15

12

x

x

Vinete

15,6

35,0

-

-

-

-

13

8

5

-

-

Pătrunjel

4,5

32,2

-

-

29

17

14

13

12

-

-

Pepene galben

15,6

37,8

-

-

-

-

8

4

3

-

-

Pepene verde

15,6

40,5

-

x

-

-

12

5

4

3

-

Ridichi

4,5

35,0

x

29

11

6

4

4

3

-

-

Salată

1,6

29,5

49

15

7

4

3

2

3

x

x

Sfeclă de peţiol

4,5

29,5

-

42

17

10

6

5

5

5

-

Sfeclă de rădăcină

4,5

29,5

-

42

17

10

6

5

5

5

-

Spanac

1,6

29,5

63

23

12

7

6

5

6

x

x

Sparanghel

10,0

35,0

x

x

53

24

15

10

12

20

28

Tomate

10,0

29,5

x

x

43

14

8

6

6

9

-

Ţelină pentru
rădăcini

4,5

29,5

x

41

12

12

7

x

x

x

Varză

4,5

37,4

-

-

15

9

6

5

4

-

-

Notă: (x) – nu au germinat; (-) – nu s-a testat.

Temperaturile scăzute ale solului inhibă activitatea microorganismelor și reduc eliberarea
de substanţe nutritive destinate rădăcinilor. Procesul de încălzire și distribuţia căldurii în sol va
depinde pe lângă caracteristicile fizico-chimice și de gradul de afânare, determinat de prezenţa
aerului din sol și de umiditatea acestuia.
Temperatura și umiditatea solului în exces favorizează atacul bolilor criptogamice, la plantele
legumicole de la care se consumă fructele se întârzie trecerea în perioada de reproducere, datorită
unei creșteri vegetative exagerate, iar uneori acestea nu mai fructifică. În situaţia în care temperatura și umiditatea au valori foarte scăzute, procesele vitale ale plantelor sunt mult încetinite sau sistate.
Prin modul în care temperaturile sunt dirijate în primele faze de vegetaţie, sunt influenţate
perioadele de creștere și dezvoltare a plantei, precocitatea și nivelul producţiei.
Un aspect deosebit este dirijarea temperaturii în funcţie de mediul în care se află organele
plantelor (în sol și în atmosferă). Între variaţia temperaturii din sol și cea din atmosferă trebuie
să existe un raport direct proporţional, dar se înregistrează și unele aspecte particulare. Astfel,
plantele pretenţioase la căldură (tomate, ardei, vinete, castraveţi), ca și unele dintre cele mai puţin pretenţioase la căldură (ceapa pentru stufat, mărarul) reacţionează favorabil la o încălzire a
solului cu 2–3 °C mai mult decât temperatura din atmosferă [14].
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Fig. 1.5–1.7. Ofilirea plantelor și arsura fructelor de tomate

Perioadele/fazele

acumularea
substanţelor
de rezervă

înflorire

fructificarea
și maturarea
fructelor

creștere generală

creșterea
răsadului

creștere vegetativă
apariţia
cotiledoanelor

sămânţa
germinare

Specia

Temperatura optimă
de creștere vegetativă

Tabelul 1.2. Regimul optim de temperatură la plantele legumicole pe perioade și faze de vegetaţie (°C)
(după Stan N., 1992) citat de Ciofu R. (2004)

Castraveţi, pepeni galbeni
și verzi

25

32

18

25

25

23

32

Tomate, ardei, vinete,
fasole și dovlecei

22

29

15

22

22

20

29

Sfeclă, sparanghel, ceapă,
usturoi, ţelină

19

26

12

19

19

17

26

Cartof, salată, mazăre,
morcov, pătrunjel,
păstârnac, cicoare, spanac,
mărar, măcriș, revent

16

23

9

16

16

14

23

Varză, ridichi, hrean

13

20

6

13

13

11

20

La plantele legumicole din familia Cruciferae și Asteraceae, care reacţionează negativ la o
temperatură ridicată în sol, este necesară o temperatură mai mică cu câteva grade decât cea din
atmosferă.
La culturile din sere poate fi mai frecventă situaţia apariţiei temperaturilor mai mari decât
cele optime, generate de radiaţia solară excesivă din lunile de vară (fig. 1.5–1.7). Și temperaturile
care depășesc mult nivelul celor maxime reduc intensitatea fotosintezei, intensifică respiraţia
și au un efect nefavorabil asupra plantelor legumicole. Când sunt însoţite de secetă determină
ofilirea plantelor, emiterea prematură a tulpinilor florifere (salată, spanac, ridichi de lună), apar
arsuri pe frunze și fructe (tomate, ardei), se formează rădăcini spongioase (ridichi), are loc pierderea viabilităţii polenului.
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La înfiinţarea culturii este necesar de a cunoaște variaţiile privind cerinţele de temperatură
pentru diferite specii legumicole, ceea ce permite modelarea parametrilor de microclimă necesare pentru creșterea și formarea recoltelor stabile.
Tabelul 1.3. Amplitudinea temperaturilor (°C) necesare pentru creșterea
și formarea recoltei la speciile legumicole
Specia

Temperaturile specifice
minime

optime

maxime

Ceapa comună, ceapa eșalotă, arpagicul, usturoiul, ceapa batun,
prazul, scorţonera

7...8

15...24

30

Varza (de căpăţână, Savoy, de Bruxelles, broccoli), ridichea de lună
și de iarnă, gulia, sfecla roșie, mangold, păstârnac, bobul, spanac,
măcriș, revent, cicoarea

4...5

15...20

25

Varza (chinezească, conopida), morcov, ţelină, pătrunjel, cartof,
salată, fenicul, mazăre, anghinare

7...8

15...20

25

Fasolea de grădină

10

15...22

25...30

Dovleacul, dovlecelul

10

20...30

32...35

Porumbul zaharat, spanacul de Noua Zeelandă

10

15...30

35

Tomatele, ardeiul dulce

15...18

20...26

27...30

Castravetele, pepenele galben, lufa

15...20

20...30

30...35

20

20...32

35...40

Pepenele verde, vinetele, ardeiul iute, batatul, bamia

1.2. IMPACTUL ÎNGHEŢURILOR TÂRZII DE PRIMĂVARĂ ȘI TIMPURII
DE TOAMNĂ ASUPRA CREȘTERII PLANTELOR, CALITĂŢII ȘI
PRODUCTIVITĂŢII LEGUMELOR (Tatiana Novac, dr. şt. agricole)
Culturile de legume sunt deseori afectate de îngheţurile și brumele târzii de primăvară. Speciile legumicole rezistente pot suporta îngheţuri de -5...-8 °C în cazul că plantele au fost călite și sunt
bine înrădăcinate, cele nerezistente (solanacee, cucurbitacee, fasolea) pier la scăderea temperaturii la 0 °C, deci la cel mai slab îngheţ.
Îngheţurile și brumele târzii de primăvară, ca și cele timpurii de toamnă, se produc sub influenţa pătrunderii maselor de aer rece polar, care reduc brusc temperatura aerului, în asociaţie cu
răcirea continuă din cursul nopţii, ca urmare a radiaţiei puternice. De cele mai multe ori răcirea
este asociată cu ploi sau chiar cu lapoviţă, dar pericolul de îngheţ survine numai după ce se înseninează și este mai accentuat în a doua sau a treia noapte după încetarea ploilor. Explicaţia acestui fenomen constă în faptul că apa provenită din precipitaţii, prin căldura sa specifică ridicată,
constituie un mijloc de protecţie contra îngheţului și brumei [42].
Temperaturile scăzute, brumele târzii de primăvară sau cele timpurii de toamnă pot produce
pagube mari culturilor legumicole. Daunele plantelor, cauzate de îngheţuri, sunt greu de presupus. Poate varia de la afectarea frunzelor la plante, până la moartea ţesuturilor.
De mare interes este problema rezistenţei la frig și a rezistenţei la îngheţ a plantelor legumicole. Rezistenţa la frig reprezintă capacitatea plantelor legumicole de a suporta temperaturi
scăzute pozitive o perioadă mai lungă de timp (0... 10 °C).
Rezistenţa la îngheţ – capacitatea plantelor legumicole de a rezista la temperaturi sub 0 °C, în
acest caz este specifică și rezistenţa la iernare.
Cunoașterea rezistenţei la frig și îngheţ, contribuie semnificativ la prelungirea perioadei de
creștere a legumelor în câmp deschis. Rezistenţa la iernare este importantă pentru speciile legumicole perene care rămân în câmp deschis în timpul iernii. Temperaturile scăzute pozitive
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afectează culturile cu cerinţe ridicate faţă de căldură și adesea duc la pieirea lor. La înregistrarea
temperaturilor scăzute pozitive și uneori negative, cultivatorul de legume trebuie să se preocupe
de depozitarea și transportul produselor legumicole. De nivelul acestor temperaturi în mare măsură depinde capacitatea de păstrare și menţinerea calităţii producţiei.
În fiziologia ecologică, există o particularitate a rezistenţei plantelor la temperaturi extreme și
alţi factori: evitarea factorului dăunător asupra plantelor (de exemplu, formarea unei recolte timpurii înainte de debutul îngheţului), și rezistenţa – rezistenţa plantelor la impactul acestui factor.
Îngheţurile timpurii sau târzii, sunt mai puţin dăunătoare când se produc la puţin timp de la
pornirea în vegetaţie a culturilor și în fazele cu activitate redusă a proceselor vitale ale plantelor.
Afectarea plantelor depinde și de conţinutul în apă a ţesuturilor, umiditatea aerului, lumina și alţi
factori. Astfel, în primul rând sunt afectate plantele sau organele plantei, ţesuturile cărora conţin
mai multă apă și mai puţine zaharuri.
De exemplu, seminţele pot tolera temperaturi de până la -196 °C. Seminţe bine uscate ale multor culturi legumicole rămân viabile după tratarea cu temperaturi foarte joase de -194 °C. Acest
lucru se datorează conţinutului scăzut de apă, care oferă rezistenţă la îngheţuri semnificative.
Impactul temperaturilor extreme determină modificări reversibile și ireversibile la plante. Cu
toate acestea, chiar și cu refacerea completă a activităţii plantelor, productivitatea scade și pierderile de randament cresc. Uneori se produc și efecte ireversibile ale proceselor vitale, ca urmare
a efectului secundar al situaţiilor stresante. Daunele cauzate de îngheţ și pieirea plantelor sunt
asociate cu coagularea (îngheţarea) apei în interiorul celulelor. Când se formează gheaţă în spaţiile intercelulare, celulele mor din cauza deshidratării și leziunilor mecanice cauzate de cristalele
de gheaţă (fig. 1.8–1.9).
Plantele rezistente la temperaturi scăzute pot supravieţui formării unor cristale de gheaţă
extracelulare, moartea ţesuturilor apare numai dacă expunerea la temperaturi scăzute este îndelungată.
Reduce semnificativ temperatura formării cristalelor de gheaţă prezenţa substanţelor protectoare în seva celulară (hemiceluloza, zaharurile, proteinele), ce au efecte crioprotectoare, ele
stabilizează proteinele membranare în timpul deshidratării la temperatură scăzută. Stimulează
formarea de gheaţă în ţesuturile exterioare ale plantelor bacteriile (Pseudomonas syringae, P. fluorescens, P. viridiflava, Erwinia herbicola), care îngheaţă înaintea ţesuturilor plantelor.

Sursa: https://images.app.goo.gl/A5iPSBNup1LZ9dcG6

Sursa: https://images.app.goo.gl/ASd6uGTwvuFct7Am7

a)

b)

Fig. 1.8–1.9. Afectarea de îngheţ a plantelor de ardei a) și tomate b)

După o perioadă de manifestare a unui îngheţ, la creșterea răsadurilor, sunt afectate vârfurile
de creștere, ceea ce duce la obţinerea de răsaduri fără punctul apical (fig. 1.10). Dintre ţesuturi,
parenchimul spongios este cel mai grav afectat de îngheţuri (pepenele verde). Plantele care tolerează îngheţul (criofite) au capacitatea de a-și restabili rapid procesele vitale. Esenţial pentru recuperarea plantelor este scăderea lentă a temperaturii la îngheţ și creșterea lentă a temperaturii
la dezgheţ.
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Gruparea plantelor legumicole în funcţie de
rezistenţa faţă de temperaturile scăzute [55]:
– foarte rezistente la frig – reventul, sparanghelul, hreanul, măcrișul, tarhonul, ștevia, cardonul, anghinarea, usturoiul etc.
Aceste specii rămân peste iarnă în câmp
și suportă cu ușurinţă gerurile. Temperatura de -10 °C este suportată cu ușurinţă
de aceste specii, care nu pier nici la -20
°C, în cazul în care această temperatură
nu durează un timp prea îndelungat. Sparanghelul, măcrișul și cardonul suportă și
temperaturi de până la -26...-27 °C.
Fig. 1.10. Leziunea punctului apical la răsad
Sursa: https://images.app.goo.gl/PjfqhW3qbQTJmhWS7
– rezistente la frig – morcovul, pătrunjelul, păstârnacul, ţelina, scorţonera, varza
albă, varza de Bruxelles, bulboasele. Tot în această grupă intră și unele specii de legume
anuale ca spanacul, lăptuca, salata și altele, care datorită acestei însușiri se pretează la
semănatul din toamnă. Suportă temperaturi de 0 °C; temperatura minimă de încolţire este
de 3–5 °C, iar temperatura optimă – de 14–20 °C.
– semirezistente la frig – cartoful. Temperatura optimă de dezvoltare este 17–20 °C. Părţile
aeriene ale plantelor sunt distruse când temperatura de 0 °C durează mai mult timp.

Fig. 1.11. Daune provocate de îngheţurile târzii
răsadurilor tinere de tomate
Sursa: https://ucanr.edu

Fig. 1.12. Daune provocate de îngheţurile târzii
răsadurilor de pepene verde
Sursa: https://aggie-horticulture.tamu.edu

–

pretenţioase la căldură – tomatele, ardeiul, vinetele, fasolea, dovlecelul. Acestea au temperatura minimă de germinare de 10–14 °C, optimă de încolţire de 20–25 °C, se dezvoltă bine
la temperaturi de 25–30 °C. Temperaturile de 3–5 °C, dacă persistă mai mult, duc la pieirea
plantelor (excepţie tomatele). Se cultivă, de regulă, prin producerea prealabilă a răsadului;
plantarea în câmp are loc după trecerea pericolului brumelor sau se impun măsuri de protejare; se pretează pentru culturi forţate în sere și solarii.
– rezistente la căldură – castraveţii, pepenii galbeni, pepenii verzi, bamele. Temperatura minimă de încolţire de 14–16 °C, cresc și fructifică bine la temperaturi de 28–32 °C, suportă
și valori maxime de 35–40 °C, sunt distruse și la temperaturi pozitive de 10 °C. Se pretează
pentru a fi cultivate în sere, solarii.
Pentru speciile legumicole ce se cultivă primăvara foarte devreme, precum și pentru cele ce
rămân în timpul iernii pe teren, se vor lua în considerare temperaturile minime absolute, pentru
a putea interveni cu unele măsuri de protejare a plantelor.
Speciile legumicole pretenţioase la căldură pot fi distruse chiar la temperaturi pozitive de
3–5 °C, dacă asemenea valori se menţin 4–5 zile, datorită tulburărilor metabolice se produce un
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dezechilibru între asimilaţie și dezasimilaţie, deoarece la scăderea temperaturii de la 25 °C la 5 °C
s-a constatat că activitatea catalazei se reduce de 28 de ori, în timp ce activitatea oxidazei scade în
proporţie de 14 ori faţă de nivelul iniţial, se acumulează astfel produși intermediari de dezasimilaţie cu acţiune toxică asupra celulelor. La temperaturi scăzute pozitive are loc un schimb redus
de substanţe și o dereglare a proteinelor [42].

Fig. 1.13. Răsad de conopidă afectat de
îngheţurile târzii de primăvară
Sursa: http://www.ucanr.org

Fig. 1.14. Plantă de conopidă care și-a revenit
după îngheţurile târzii de primăvară cu aspecte
clorotice pe frunze

Speciile rezistente la frig (varză, gulii, morcov) pot rezista la îngheţuri de -5...-8 °C dacă sunt
călite și dezgheţatul se produce lent. La salată și spanac plantele rezistă la îngheţuri de -18 °C, în
timp ce plantele necălite pier la -2...-3 °C. În iernile lipsite de zăpadă, gerul cauzează leziuni în
zona medulară a hipocotilului, care ulterior se pot cicatriza. Dacă leziunile se produc la nivelul
vaselor conducătoare și a cambiului, plantele pier sau rămân nedezvoltate.
La unele culturi care iernează în câmp (pătrunjel, salată, spanac, ceapă verde), dacă plantele
nu sunt acoperite cu zăpadă sau alte materiale (frunze, paie, pleavă) se poate produce decălirea,
„descălţarea”, datorită creșterii temperaturii în timpul zilei sau manifestări de „secetă fiziologică”, datorită faptului că apa nu poate fi absorbită din solul îngheţat.
Între temperatură și umiditate există un raport direct proporţional. La temperaturi mai coborâte plantele absorb mai puţină apă, iar la temperaturi mai ridicate – mai multă. Umiditatea
ridicată micșorează rezistenţa plantelor la temperaturi scăzute, iar în condiţii de umiditate abundentă și temperatură scăzută, plantele legumicole suferă de seceta fiziologică, sistemul radicular
funcţionează foarte slab, neputându-se aproviziona cu apa necesară deși aceasta este din abundenţă în sol. În condiţii de umiditate redusă și temperatură ridicată, plantele se veștejesc și se
grăbește trecerea lor în faza de reproducere, în detrimentul producţiei [13].
Pentru culturile legumicole semănate toamna și înfiinţate primăvara devreme principalul pericol îl reprezintă, prin urmare, îngheţurile târzii de primăvară: astfel, pe măsură ce tulpinile plantelor se alungesc, acestea se îndepărtează de suprafaţa de protecţie a solului și se îndreaptă către o
zonă cu temperaturi mai scăzute. La manifestarea unui îngheţ târziu de primăvară, leziunile provocate plantelor pot fi observate pe frunze, care pot fi răsucite, îngălbenite sau necrotice (arse) la vârf.
Simptomele provocate de îngheţ ar putea include și îngălbenirea sau brunificarea frunzelor,
sau crăparea părţii inferioare a tulpinilor. Impactul îngheţului târziu de primăvară asupra producţiilor poate varia de la moderat la sever.
Temperatura scăzută (de exemplu, răcirea și îngheţarea) poate apărea la toate plantele legumicole, dar mecanismele și tipurile de daune variază considerabil. Multe culturi legumicole de
origine tropicală suferă daune fiziologice atunci când sunt supuse la temperaturi sub aproximativ
+12,5 °C, deci mult peste temperaturile de îngheţ. Cu toate acestea, daunele de peste 0 °C reprezintă mai degrabă rănire (leziuni), decât îngheţare.
În timp ce unele plante reacţionează imediat la îngheţ, altele pot prezenta simptome după un
anumit timp. „Arderea” frunzelor și petele maronii sunt cele mai comune simptome, iar zonele
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cele mai afectate sunt adesea cele superioare ale plantei. Frunzele plantelor afectate de îngheţ
uneori se pot colora complet în maro sau negru. În alte cazuri, culoarea verde a frunzelor devine
iniţial mai intensă, apoi se înnegrește în timp.
În cazul când culturile legumicole au avut condiţii bune de creștere, datorită unei fertilităţi
ridicate a solului, în special a conţinutului ridicat de azot, sunt mai sensibile la temperaturile scăzute, din cauza creșterii puternice și a conţinutului ridicat de apă.
Solurile cu un nivel scăzut de umiditate în primăvară întăresc plantele la frig, prin scăderea
conţinutului de apă din ţesuturi, diminuând severitatea leziunilor provocate de îngheţurile târzii.
Intensitatea leziunilor provocate plantelor legumicole în timpul unui îngheţ târziu de primăvară, este influenţată de durata de manifestare a temperaturilor scăzute, precum și de valoarea
minimă până la care acestea ajung.
Expunerea prelungită a plantelor la îngheţ provoacă mult mai multe vătămări decât expunerea scurtă la aceeași temperatură. În rezultat sunt mai puţine pierderi ca urmare a unei expuneri
mai scurte a plantelor la temperaturi mai joase, comparativ cu pierderile provocate de expunerea
la temperaturi scăzute care se manifestă pe o perioadă mai mare de timp.

a) plată afectată de îngheţ

b) afectare ulterioară de cloroză

c) afectare finală de făinare

Fig. 1.15–1.17. Plată de castraveţi afectată de îngheţuri târzii de primăvară și afecţiunile ulterioare provocate
de stresul termic prin clorozarea organelor și afectarea de făinare
Sursa: https://www.researchgate.net/ Hassan Ragab El-Ramady

Părţile plantelor lezate de îngheţ pot fi infectate cu microorganisme fitopatogene, care pot provoca pierderi ulterioare. Cu toate acestea, plantele afectate de îngheţ nu se tratează imediat după
impact. Aplicarea produselor de uz fitosanitar agravează și mai mult starea plantelor. Astfel, este
necesară o scurtă perioadă pentru cicatrizarea leziunilor.

1.3. IMPACTUL SECETEI ATMOSFERICE ȘI DE SOL ASUPRA CREȘTERII
PLANTELOR, CALITĂŢII ȘI PRODUCTIVITĂŢII LEGUMELOR
(Tatiana Novac, dr. şt. agricole)
Toate fenomenele meteorologice extreme apărute ca rezultat al încălzirii globale sunt deosebit de dăunătoare, atât prin amploare, dar mai ales prin dezastrele ce le pot provoca. Seceta,
pentru condiţiile ţării noastre reprezintă o caracteristică specifică a climei, cu implicaţii majore
în agricultură. Acest fenomen este produs de lipsa precipitaţiilor pe perioade mai mari de timp.
Seceta în Republica Moldova este unul dintre cele mai periculoase fenomene ale naturii, reprezentând о trăsătură specifică a climei regionale, condiţionate de distribuţia neuniformă în
timp și spaţiu a precipitaţiilor atmosferice pe fondul valorilor ridicate ale temperaturii aerului.
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Diminuarea anuală a precipitaţiilor, asociată cu creșterea temperaturilor, conduce la un deficit grav de umiditate și о frecvenţă mare a secetelor, care afectează puternic sectorul legumicol.
Efectele negative ale secetelor nu depind numai de durata lor ci și de timpul când se produc.
Periculoase sunt secetele înregistrate în lunile aprilie și mai, ele întârzie pregătirea solului,
înfiinţarea culturilor de primăvară, iar în lunile de vară împiedică creșterea și dezvoltarea
plantelor.
Pentru culturile legumicole perene importante sunt rezervele de umezeală din sol primăvara.
La etapa de reîncepere a vegetaţiei aceste culturi au deja un sistem radicular bine format, ceea
ce le permite să utilizeze mult mai eficient rezervele de apă din sol. De aceea, dezvoltarea secetei
atmosferice din următoarele etape de creștere și dezvoltare nu influenţează esenţial valorile recoltei acestor culturi.
Intensitatea stresului termic în lunile iunie-august se evidenţiază prin suma temperaturilor
maxime zilnice ale aerului ≥ 32 °C. Limita de 32 °C reprezintă pragul biologic critic privind temperatura maximă a aerului de la care optimul fiziologic de creștere și dezvoltare al culturilor
agricole este afectat, forţarea proceselor biologice fiind în corelaţie directă cu intensitatea fenomenului de „arșiţă” și insuficienţa apei în sol (secetă pedologică). Astfel, temperaturile maxime
din aer situate peste pragul biologic critic de 32 °C, asociate cu deficite de umiditate în aer (secetă
atmosferică) și sol (secetă pedologică), amplifică stresul termic și hidric cu efecte severe asupra
creșterii și dezvoltării plantelor [20].
La preţurile de cost ridicate ale producţiei de legume, se pot înregistra pierderi foarte mari din
punct de vedere economic, când aceasta se realizează în condiţii de secetă. Desfășurarea normală
a proceselor de creștere și dezvoltare nu pot avea loc decât în prezenţa unei anumite cantităţi de
apă. Importanţa apei rezultă din faptul că este element de constituţie, mediu de reacţie biochimică și fiziologică, mijloc de transport al substanţelor minerale și al celor de sinteză. Apa reglează
temperatura plantei pe timp călduros, prin procesele de transpiraţie și evaporaţie.
Ţesuturile plantei datorită apei își păstrează turgescenţa, care este condiţia fundamentală
pentru menţinerea stării fizice și fiziologice a plantelor.
Părţile comestibile la unele specii legumicole (salata, spanacul, loboda, mărarul, castraveţii
etc.) își pierd ușor turgescenţa în lipsa apei, capătă aspectul de ofilire, își pierd prospeţimea datorită dezvoltării ţesuturilor mecanice, acumulării de alcaloizi astfel se depreciază calităţile comerciale. La unele (gulii, morcov, ridichi, varză) alternanţa perioadelor secetoase cu perioadele
cu umiditate în exces determină crăparea părţilor comestibile.
Oscilaţiile mari de umiditate, atât atmosferică cât și de sol, au impact nefavorabil pentru toate
speciile legumicole. Umiditatea scăzută a aerului intensifică respiraţia plantelor, ca rezultat apare fenomenul de ofilire (fig. 1.18–1.20), care afectează în primul rând organele tinere ale plantelor. Afectează procesul de polenizare prin dispariţia lichidului de pe stigmatul florilor, acest fapt
determinând germinarea dificilă și incompletă a grăuncioarelor de polen. Favorizează apariţia
și înmulţirea unor boli și dăunători. Umiditatea atmosferică are o mare importanţă pentru creșterea și dezvoltarea plantelor legumicole. Umiditatea relativă a aerului se dirijează în funcţie de
cerinţele speciilor legumicole.
– Cerinţe foarte ridicate (85–95%): castravetele, ţelina, spanacul, salata, ţelina, ceapa
pentru cozi etc.
– Cerinţe ridicate (70–80%): varza, sfecla,
morcovul, păstârnacul, pătrunjelul, cartoful, mazărea, mărarul, măcrișul etc.
– Cer umiditate relativă moderată (55–
65%): tomatele, ardeii, vinetele, fasolele.
– Cer umiditate relativă scăzută (45–55%):
pepenele verde, pepenele galben, dovleacul.
Deficitul de umiditate din sol, de asemenea,
duce la pierderea turgescenţei plantelor și apaFig. 1.18. Ofilirea plantelor de castraveţi sub
riţia fenomenului de ofilire a plantelor. Fenomeacţiunea secetei de sol
nul de ofilire poate apărea zilnic, în orele când
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temperatura exterioară este ridicată, dar în astfel de situaţii ofilirea are un caracter temporar
fără a provoca efecte dăunătoare plantelor. Ofilirea de lungă durată se datorează unor dereglări
în circuitul apei, cauzate de răcirea puternică a solului, de excesul sărurilor minerale din sol sau
de un deficit prelungit de umiditate.
Fenomenul se manifestă prin reducerea treptată a procesului de sinteză; îmbătrânirea coloizilor hidrofili; degradarea progresivă a plastidelor; sporirea de 2–3 ori a respiraţiei; dezvoltarea
slabă a florilor și formării polenului; perturbarea procesului de fecundare [58].
Atunci când ofilirea are caracter permanent și se prelungește pe parcursul mai multor zile,
devine dăunătoare pentru plante ducând la compromiterea culturilor.

Fig. 1.19. Ofilirea plantelor de ardei
la creșterea plantelor

Sursa: https://images.app.goo.gl/To8zxD8BhJWrfpEi7

Fig. 1.20. Ofilirea plantelor de ardei
la formarea fructelor

Efecte similare pot apărea și în urma irigării plantelor prin aspersiune cu apă rece în zilele
călduroase. Deficitul de apă în plante poate să apară și în urma administrării unei cantităţi excesive de substanţe minerale. Concentraţia ridicată a soluţiei solului se evită prin fertilizări raţionale
și menţinerea apei în sol în limite normale.
În condiţii de secetă are loc frânarea creșterii sistemului radicular, proces care poate fi cauzat
de diminuarea proceselor de asimilaţie, blocarea transportului substanţelor plastice din frunze
spre rădăcini și metaboliţilor din rădăcini spre frunze, sau de majorarea durităţii pereţilor celulari. Reducerea suprafeţei de asimilare și deshidratarea ţesuturilor au un impact negativ semnificativ asupra creșterii plantelor în întregime.
La cultura legumelor în câmp, pe lângă seceta pedologică, apare și pericolul secetei atmosferice. Seceta atmosferică se datorează transpiraţiei excesive provocată de arșiţe sau vânturi fierbinţi și uscate, când umiditatea relativă a aerului ajunge la 10–20%. Deși este apă suficientă în sol,
ritmul absorbţiei devine inferior transpiraţiei și se creează astfel deficit de apă în plantă. Seceta
atmosferică este foarte dăunătoare, în special la plantele legumicole verdeţuri, dar poate duce la
deshidratarea vârfurilor de creștere a frunzelor tinere la toate celelalte specii legumicole.
Prin aplicarea unor udări de scurtă durată, dimineaţa se menţine solul umed la suprafaţă,
ceea ce permite evaporarea apei și ridicarea umidităţii atmosferice.
Necesitatea de umiditate și efectul dăunător al insuficienţei de umiditate în funcţie de specie:
Tomatele – în dependenţă de faza de dezvoltare au un consum relativ ridicat de apă, variind
de la 0,2–2,0 l/zi plantă. Plantele suportă ușor perioadele scurte de secetă, mai ales dacă sunt în
prealabil „călite” sau provin din semănat direct. Umiditatea atmosferică optimă este de 56–65%,
iar scăderea umidităţii sub 45% accentuează fenomenul de longistilie și îngreunează polenizarea
și legarea fructelor, de asemenea, sporește mult pierderile prin transpiraţie.
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Ardeiul – nivelul optim al umidităţii solului la începutul perioadei de vegetaţie este de 60–65%
din intervalul umidităţii active (IUA) și de 70–75% din IUA în perioada fructificării. Seceta pedologică determină creșteri slabe, căderea florilor, fructe mici și deformate, scăderea producţiei.
Faţă de umiditatea atmosferică are cerinţe mai ridicate, nivelul optim fiind de 70–80% mai ales în
perioada înfloririi și legării fructelor.
Cartoful are cerinţe mari faţă de umiditate, din care cauză plantele trebuie asigurate cu apă
continuu pentru a evita seceta chiar și pe perioade scurte. Seceta afectează creșterea și dezvoltarea plantelor, influenţând negativ numărul și mărimea tuberculilor. În această perioadă umiditatea solului trebuie menţinută la 70–80% din capacitatea de câmp.
Castravetele. Umiditatea are o influenţă majoră asupra creșterii și dezvoltării castraveţilor.
Plantele au o capacitate de transpiraţie de peste 100 m3/ha/zi, ceea ce implică existenţa umidităţii
relative a aerului de 80–90%, cât și capacitatea mare de absorbţie, pentru a reduce pierderea excesivă a apei prin transpiraţie [42]. Umiditatea optimă a solului este de 70–80% din capacitatea de
câmp. Dacă umiditatea din sol și atmosferă este redusă, are loc diminuarea creșterilor vegetative,
deformarea fructelor datorită deficienţelor de polenizare.
Varza are cerinţe mari faţă de umiditate, consumul zilnic de apă în funcţie de faza de vegetaţie
este de la 0,2–0,4 l până la 2,0–2,5 l/pl. Până la formarea căpăţânilor umiditatea solului trebuie
menţinută la 70–75% din capacitatea de câmp. Alternanţa umidităţii solului după formarea căpăţânilor determină la unele soiuri crăparea acestora.
Morcovul – cerinţele faţă de umiditate sunt moderate. Cultura are pretenţii mari în perioada
germinării, când consumul de apă este egal cu masa seminţelor și în faza de îngroșare a rădăcinilor, când umiditatea optimă a solului trebuie să fie de 70–80% din capacitatea de câmp. Seceta și
excesul de umiditate sunt dăunătoare, determină lignificarea și sporirea conţinutului de uleiuri
eterice în rădăcini, imprimându-le un gust neplăcut.
Sfecla roșie. Pretenţiile faţă de umiditate sunt moderate (60–70% din capacitatea de câmp),
cantităţi mai mari de apă sunt necesare în perioada de germinare a seminţelor, în primele faze
de vegetaţie și la îngroșarea rădăcinilor (iulie-august). Excesul de umiditate este dăunător în toate
fazele de vegetaţie, deoarece sporește sensibilitatea plantelor la boli.
Ridichea faţă de umiditate are pretenţii foarte ridicate, necesitând irigarea culturii. Lipsa apei
duce la stagnarea creșterii rădăcinilor, lignificarea și accentuarea gustului iute. Alternanţa perioadelor secetoase cu cele cu exces de umiditate determină crăparea rădăcinilor.
Prazul are cerinţe mari faţă de umiditate. În lipsa apei partea comestibilă își pierde frăgezimea și scade producţia. Salata, spanacul au cerinţe ridicate faţă de umiditate. Pe timp de secetă
prelungită și temperaturi ridicate, formează frunze mici și puţine, emit timpuriu tulpini florale.
Sunt specii de zi lungă din care cauză doar în culturi timpurii și de toamnă, în condiţii de zi scurtă
formează frunziș dezvoltat.
Mazărea de grădină – cerinţele faţă de apă sunt mari în faza de înflorire-fructificare. Umiditatea solului trebuie menţinută la 65–70% din capacitatea de câmp în perioada de creștere activă și
de 70–80% în perioada de înflorire-fructificare. Seceta solului și atmosferică reduce mult procentul de legare al păstăilor, micșorează producţia și accelerează maturarea boabelor.
La porumbul zaharat faza critică pentru apă este de la apariţia paniculului până după umplerea boabelor. Lipsa apei în această perioadă sau menţinerea plantelor ofilite timp de 3–4 zile consecutiv determină reducerea producţiei. Din această cauză în perioada secetoasă din iulie-august
se va interveni cu irigări.
Majoritatea plantelor legumicole au cerinţe ridicate faţă de apă, fiind mari consumatoare de
apă. Cerinţele plantelor legumicole faţă de umiditatea solului și aerului este determinată de gradul de dezvoltare al sistemului radicular și de particularităţile morfologice și anatomice ale frunzelor. Astfel, în funcţie de sistemul radicular apar diferenţe importante la speciile legumicole. La
unele specii legumicole – ceapa, salata, spanacul, ardeiul, vinetele, tomatele cultivate prin răsad,
sistemul radicular este răspândit în stratul superficial ale solului respectiv, având cerinţe ridicate
faţă de apă comparativ cu culturile înfiinţate prin semănat direct, unde sistemul radicular este
mai profund, în felul acesta plantele se vor aproviziona mai ușor cu apă și vor suporta mai bine
oscilaţiile de umiditate.
Luând în considerare dimensiunile, structura sistemului radicular ale plantelor, speciile legumicole se împarte în patru grupe [78]:
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1. Plantele care au capacitatea de a extrage bine apa din sol și de a o consuma intens în procesul de evaporare – sfecla. Această cultură este receptivă la irigaţii.
2. Plantele care au capacitatea de a extrage bine apa, dar o consumă redus – pepene verde,
pepene galben, dovleac, porumb zaharat, morcovi, pătrunjel, tomate, ardei, fasole. Cel
mai rezistent la insuficienţa de apă este pepenele verde, pepenele galben, porumbul zaharat și fasolea; mai puţin rezistent este dovleacul, care consumă multă umiditate pentru
evaporare.
3. Plantele care au o capacitate slabă de a extrage apă, dar o consumă neraţional – diferite
varietăţi de varză, castravetele, vinetele, ridichea, napul, salata, spanacul, mărarul, ţelina.
Aceste culturi au cerinţe ridicate pentru apă și reacţionează bine la irigaţii.
4. Plantele care au o capacitate slabă de a extrage apă din sol, dar o consumă eficient – ceapa,
usturoiul. Cu un consum relativ scăzut de apă, necesită umiditate ridicată a solului în prima jumătate a sezonului de vegetaţie.
Consumul de apă al plantelor, precum și coeficientul de transpiraţie depind de particularităţile morfologice și anatomice ale speciilor, mai ales de capacitatea de absorbţie și de pierdere
a apei.
Aparatul foliar este mai slab dezvoltat la unele specii (ceapă, usturoi, morcov), iar la altele
(dovlecel, varză, castraveţi) este bine dezvoltat. În general, legumele sunt plante care se dezvoltă
în condiţii de umiditate moderată, dar la unele specii există adaptări la secetă, care determină reducerea intensităţii transpiraţiei. Astfel, forma frunzelor de ceapă și usturoi, prezenţa perișorilor
pe suprafaţa frunzelor de morcov și pepene verde, gradul de segmentare al frunzelor de morcov,
pepene verde, dimensiunile mai mici ale stomatelor la unele soiuri de varză contribuie la reducerea pierderilor de apă din plante și astfel la reducerea consumului de apă.
Consumul de apă variază în funcţie de faza de vegetaţie, fiind în creștere de la germinare până
la recoltare. La început, consumul zilnic per plantă este redus (10–30 g), dar crește după formarea
aparatului de absorbţie și asimilaţie, ajungând la valori maxime în perioada de vară: 340 g la fasole, 240 g la morcov, 480 g la varza timpurie și 640 g la tomate [42].
În faza de sămânţă este necesară о cantitate foarte mare de apă pentru hidratarea acestora și
pentru declanșarea proceselor biologice. Cantitatea de apă absorbită de seminţe diferă în dependenţă de specie. Aceasta reprezintă 50% din greutatea seminţei la castraveţi și varză; 100% din
greutate la morcov, ceapă, sfeclă; 150% din greutate la mazăre.
În faza de germinare plantele au nevoie de о cantitate mare de apa pentru continuarea proceselor de creștere a germenului (90% din Capacitatea Totală de Apă – C.T.A).
În faza de răsad și după repicare sistemul radicular este insuficient format, plantele necesită cantitate mare de apă (80–90% din C.T.A) pentru refacerea sistemului radicular și continuarea creșterii.
În faza de răsad înainte de plantare, plantele au nevoie de о cantitate mai mică de apă pentru adaptarea cu condiţiile următoare de creștere (60–70% din C.T.A).
În faza de creștere a plantelor, de înflorire și fructificare plantele cer о cantitate mare de
apă pentru creștere și fructificare; în timpul înfloritului cerinţele pentru apa sunt reduse.
Pentru culturile legumicole, în cursul perioadei de vegetaţie cerinţele faţă de apă sunt diferite.
Există perioade critice în care lipsa de apă se reflectă negativ cel mai puternic asupra dezvoltării
plantelor. În general aceste perioade coincid cu perioadele de formare a organelor reproductive.
Astfel, la culturile legumicole, se disting următoarele faze critice [18]:
– vinete, castraveţi, dovlecei – pe tot parcursul perioadei de vegetaţie;
– tomate – în timpul formării și creșterii fructelor;
– ardei – în timpul înfloritului și creșterii fructelor;
– varză – în timpul formării căpăţânii;
– ceapă – în timpul formării și creșterii bulbului;
– morcovi – de la semănat la răsărit și în timpul acumulării substanţelor de rezervă.
Astfel, lipsa de umiditate în perioada de fructificare la tomate și ardei duce la deteriorarea
fructului cu putregai apical. Putregaiul apical (Alternaria solani) este datorat unui dezechilibru
hidric după o perioadă de alimentare suficientă cu apă. Fenomenul este mai frecvent și prin
aceasta mai dăunător la ardei.
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Fig. 1.21. Putregaiul apical
(Alternaria solani) la ardei datorat
dezechilibrului hidric

Fig. 1.22. Rizocarp fibros
de ridiche datorat dezechilibrului
hidric

Fig. 1.23. Lipsa formării căpăţânii
la varză datorat dezechilibru
hidric

Pentru alte culturi:
– la speciile de verdeţuri și ridiche provoacă apariţia prematură a tulpinilor florifere;
– avortarea florilor și căderea fructelor la castraveţi, tomate, ardei;
– legumele rădăcinoase ale familiei Brasicaceae (ridichile) formează rizocarp fibros, spongios, amar. Alternarea lipsei de umiditate cu excesul acesteia determină crăparea rădăcinilor;
– speciile de varză au nevoie mai mare de apă în timpul creșterii căpăţânilor;
– ţelina de rădăcină are necesitate mai mare de apă în prima jumătate a perioadei de creștere, când nu a dezvoltat un sistem radicular profund;
– ceapa – în perioada de creștere intensă a frunzelor. La cultura de ceapă pentru bulbi, asigurarea cu apă trebuie oprită cu 3–4 săptămâni înainte de recoltare pentru maturarea mai
bună a bulbului.
Regimul de apă al solului este reglat prin irigaţii. În acest scop, trebuie utilizată apa care nu
conţine săruri dăunătoare și are o reacţie aproape de neutră.
Pentru a evita insuficienţa de umiditate concomitent cu irigarea se practică și alte măsuri
tehnologice:
– asigurarea unei cantităţi optime de substanţe nutritive pentru reducerea consumului specific de apă;
– distrugerea crustei prin lucrări repetate de mărunţire a solului;
– combaterea buruienilor concurente;
– aplicarea mulcirii solului cu diferite materiale (folie de material plastic, paie, gunoi de
grajd etc.);
– ridicarea umidităţii optime a aerului;
– asigurarea desimii corespunzătoare a plantelor în cultură;
– fertilizarea echilibrată organică și chimică satisfăcătoare contribuie la utilizarea eficientă
de către plante a rezervelor de apă din sol și contribuie la diminuarea acţiunii negative a
secetei asupra productivităţii culturilor.
Prin irigare nu se completează doar deficitul cantitativ de apă, ci se urmărește și o mai bună
folosire a tuturor factorilor de producţie: potenţialul de fertilitate al solului și al îngrășămintelor,
potenţialul productiv al soiurilor și hibrizilor cultivaţi, practicarea cu succes a culturilor succesive și asociate etc.
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1.4. IMPACTUL GRINDINEI ASUPRA CREȘTERII PLANTELOR, CALITĂŢII ȘI
PRODUCTIVITĂŢII LEGUMELOR (Eugeniu Ţurcanu, magistru în agricultură,
Anatolie Fala, dr. şt. biologice)
Grindina ca fenomen al naturii constituie una din formele de precipitaţii, reprezentată fiind
de particulele de apă din atmosferă ce cad pe suprafaţa solului în formă de gheaţă. Propriu-zis
grindina se formează atunci când picăturile de ploaie traversează straturi de aer cu temperaturi
scăzute (sub 0°C).

Fig. 1.24. Grindină de formă și mărime diferită

În general, particulele de gheaţă au diferite forme (sferice sau colţuroase), mărimi (cu diametre variabile între 0,5 și 50 mm) și greutate (de la câteva grame, la peste 300 g). Grindina se produce mai ales în sezonul cald, fiind asociată cu averse, vânt și descărcări electrice.

1.4.1. Cauzele formării şi prejudiciile cauzate de grindină
În fond cauzele genezei grindinei sunt determinate de particularităţile circulaţiei atmosferei,
în interacţiune cu cele ale suprafeţei active. Masa de aer rece dislocă, prin convecţie dinamică,
masa de aer cald, pe care o forţează la o ascensiune rapidă, mișcare la care participă și convecţia
termică din perioada premergătoare advecţiei aerului rece. Ridicat la peste 5 000–6 000 m altitudine (uneori chiar la 10 000–12 000 m altitudine), aerul cald se răcește rapid, determinând condensarea vaporilor de apă și îngheţarea acestora sub formă de „boabe”. În aceste condiţii, apar
primele descărcări electrice, care preced, sau au loc concomitent cu căderea grindinei și furtuna
de dezlănţuire. În majoritatea cazurilor furtunile cu grindină încep brusc. Durata furtunilor cu
grindină este invers proporţională cu dimensiunile boabelor de grindină. Cu cât durata este mai
scurtă, cu atât dimensiunile acestora sunt mai mari, ca și influenta mecanică pe care o exercită.
Grindina este un risc climatic care, deși este rar întâlnit, poate produce în scurt timp calamităţi naturale de mari proporţii, locale sau regionale, în funcţie de traiectoria norului Cumulonimbus care a generat-o. Din cercetările de teren și din literatura de specialitate rezultă că
aproape toate cazurile de grindină au provocat pierderi importante agriculturii în general şi în
special sectoarelor legumicole neprotejate în cultura de câmp. Dauna cea mai severă care poate
fi provocată de grindină este: a) distrugerea suprafeţei foliare a plantelor (poate fi minimă, parţială sau compromitere totală); b) compromiterea recoltelor prin afectarea aspectului comercial
al fructelor şi organelor comestibile ale culturilor legumicole (poate fi parţială – cu posibilitatea
de a fi procesate sau compromitere totală) şi c) formarea stratului de gheaţă de durată, rezultând
îngheţarea sucului celular, oprirea circulaţiei sevei, distrugerea sistemului foliar și compromiterea totală a recoltei.
Fiind un fenomen a cărui frecvenţă maximă se realizează în perioada caldă a anului, grindina
surprinde culturile agricole în diferite stadii de dezvoltare, afectând buna desfășurare a ciclului
biologic. Este suficient un singur caz de grindină într-o fază critică de dezvoltare a plantei pentru
ca întreaga recoltă să fie compromisă.
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Fig. 1.25. Plantaţie de tomate în pârgă afectate şi
totalmente comercial compromise de grindină
Sursa: https://sognvalleyfarm.com

Fig. 1.26. Plantaţie de dovleci afectată de grindină,
dar necompromisă total
Sursa: https://sognvalleyfarm.com

Grindina poate provoca mari pagube în următoarele condiţii:
– când se produce în plin sezon de vegetaţie, surprinzând culturile legumicole în faza de
înflorire, sau de formare și coacere a recoltei etc.;
– când este însoţită de vânturi puternice;
– când dimensiunile boabelor de grindină depășesc 10 mm în diametru;
– când durata fenomenului este mare;
– când densitatea boabelor de grindină pe 1 m2 este foarte mare;
– când se formează stratul de gheaţă de durată (de la câteva ore la câteva zile), fapt ce determină îngheţarea sucului celular, oprirea circulaţiei sevei, distrugerea sistemului foliar și
compromiterea recoltei;
– când se produce după perioade lungi de secetă cu solul uscat, lipsit de coeziune, favorizând
procese intense de eroziune;
– când afectează terenuri în pantă cu sol uscat;
– când dimensiunile sunt mici (< 10 mm), dar durata este mai mare (10–15 min.) etc.
În Republica Moldova grindina în general se semnalează în perioada caldă a anului (aprilie–
octombrie) și de obicei însoţește aversele, furtunile cu oraje, ceea ce intensifică și mai mult dauna
produsă de ea. Grindina cade sub formă de fâșii sau insule cu diferită configuraţie a arealului.
Traiectoria căderii grindinei începe, de regulă, din partea supusă vântului pe cumpănă sau a unor
înălţimi, după întindere poate oscila între 5 și 155 km.
Pe parcursul ultimilor ani daunele provocate de către căderile de grindină pe teritoriul Republicii Moldova sunt tot mai frecvente, purtând un caracter catastrofal, atunci când suprafeţele
afectate constituie mii de hectare, iar gradul afectării se estimează cu valori de 50–100%.

1.4.2. Măsuri şi tehnici de prevenire a afectării culturilor legumicole de grindină
Efectele nefaste ale căderilor de grindină pot fi diminuate prin metode de prevenire şi metode
de combatere activă și pasivă (sisteme de plasă antigrindină şi materiale neţesute de tip Agryl).
Din măsurile de prevenire putem enumera: i) informarea timpurie meteo şi ii) asigurarea subvenţionată a plantaţiilor de legume de hazardele naturale, inclusiv grindina, iar măsuri şi tehnici
active – pasive: iii) prin intermediul punctelor rachetare de combatere activă a Serviciului Antigrindină de Stat, iv) instalarea de sisteme de plasă antigrindină (dar economic nu par a fi eficiente
pentru plantaţii de legume) şi v) acoperirea plantaţiilor cu materiale neţesute de tip Agryl.
Primul pas de prevenire este să ţineţi cont de prognoza meteo pentru a vă putea pregăti de
impactul grindinei înainte de declanşarea acesteia. În cazul grindinei care afectează regiunile
agricole, difuzarea la timp a prognozelor meteorologice de avertizare, elaborate în baza informaţiei radarelor meteorologice și a imaginilor satelitare, permite luarea unor măsuri adecvate. Dacă
este incidenţa de afectare de grindină, vă puteţi pregăti grădina şi planifica în avans acoperirea
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plantelor cu creștere redusă pe rânduri cu materiale neţesute de tipul Agryl sau Agrotextil, care
va diminua distrugerea plantelor.
Metoda de combatere activă a grindinei presupune însămânţarea norilor de grindină cu un
reagent specific (AgI – iodură de argint) prin intermediul generatoarelor terestre, aviaţiei sau a
rachetelor, tip „Alazani” și „Cristal”. Eficacitatea fizică tehnologic garantată a acestor metode diferă. Astfel în cazul generatoarelor terestre ea ajunge până la 40%, aviaţiei până la 60%, iar în cazul
utilizării rachetelor acest indicator atinge 75% [24].

Fig. 1.27. Sistem rachetar antigrindină
Sursa: www.allmoldova.com

Fig. 1.28. Sistem de plasă antigrindină
în plantaţii de legume
Sursa: https://www.smart-net-systems.com

În prezent asigurarea riscurilor de producţie în agricultură, devine o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu. Astăzi este imposibil de a iniţia o
afacere modernă în legumicultură fără a lua în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.
În acest sens asigurarea bunurilor producătorilor agricoli are scopul de a proteja investiţiile financiare în cazul producerii calamităţilor naturale sau altor situaţii nefaste, fiind destinată atât
persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice.
În cadrul ședinţei la data de 11 septembrie 2020 Parlamentul a adoptat Legea nr. 183 privind
asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, care a intrat în vigoare la data
de 16 ianuarie 2021. Conform Legii sus-menţionate, producătorii agricoli și grupurile de producători își vor putea asigura interesele patrimoniale împotriva riscurilor specifice activităţilor agricole: secetă excesivă, grindină, inundaţii, ploi torenţiale, atacuri ale organismelor dăunătoare,
boli sau patologii la animale.
Subvenţionarea primelor de asigurare în agricultură se va efectua din Fondul Naţional
de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Cota subvenţiei se va stabili în baza primelor de
asigurare calculate conform condiţiilor speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură și va constitui 70% din valoarea acestora, dacă valoarea cumulată a subvenţiilor pentru asigurarea subvenţionată autorizată spre plată în anul anterior încheierii contractului de asigurare
constituia până la 6% din mărimea Fondului. Potrivit legii, prima de asigurare se stabilește în
conformitate cu tarifele de bază aplicate la suma asigurată și include cheltuielile de gestionare
ale asigurătorului, care nu pot constitui mai mult de 15% din valoarea primelor subscrise pe
contract. Asigurătorul poate accepta efectuarea plăţii primei de asigurare în tranșe, în termenul
indicat în contractul de asigurare.
Potrivit legii, asigurători sunt persoane juridice deţinătoare de licenţe eliberate de Comisia
Naţională a Pieţei Financiare pentru desfășurarea activităţii de asigurare la categoria ,,asigurări
generale” și care, în baza primelor de asigurare încasate, plătesc despăgubiri pentru prejudiciul
cauzat de riscurile asigurate prevăzute de lege. Lista companiilor de asigurări ce prestează servicii în agricultură include: ,,Klassika Asigurări” SA, ,,General Asigurări” SA, ,,Galas” SA, ,,Moldasig” SA, ,,Asterra Grup” SA, ,,Garanţie” SA, ,,Moldcargo” SA, ,,Acord-Grup” SA, ,,Alliance Insurance
Group” SA, ,,Intact Asigurări Generale” SA.
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Suma asigurată în cazul recoltei culturii agricole reprezintă produsul dintre volumul recoltei
medii prognozate la hectar și preţul anticipat de comercializare a recoltei, dacă părţile nu convin
asupra unui nivel mai mic al sumei asigurate. Recolta medie prognozată la hectar se calculează
ca producţia medie a culturii agricole ce urmează a fi asigurată, obţinută de către producătorul
agricol în 3 din ultimii 5 ani, cu excluderea anului în care s-a obţinut cea mai mare recoltă și a
anului în care s-a obţinut cea mai mică recoltă.
Fenomenele climatice nefaste, precum este grindina, produc pagube serioase în culturi legumicole prin leziuni ale ţesuturilor plantei. Gradul daunei este direct proporţional cu mărimea
grindinei, durata de atac și faza de dezvoltare a culturii legumicole. După declanșarea situaţiei excepţionale se recomandă evaluarea daunelor în cadrul comisiilor responsabile în luarea
deciziilor ulterioare în redresarea situaţiei sau compromiterea culturii în caz de distrugere
considerabilă.
În sectorul legumicol fermierii selectează cultivarea legumelor între cele trei metode de
bază: a) teren neprotejat; b) teren protejat (răsadniţe, solarii, sere) şi c) teren semiprotejat (tunele joase, Agryl). Cea mai favorizată metodă de cultivare împotriva daunei provocată de căderea grindinei sunt terenul protejat şi terenul semiprotejat – sau protejat temporar. Dar totuși
grindina se declanșează concomitent cu vânt puternic, furtună, urmat de ploi torenţiale. În
acest context chiar și terenul protejat este deteriorat de intemperii, prin deteriorarea acoperișurilor (foliei de polietilenă, sticlei, sau alte materiale) și ulterior al culturii propriu-zise. Soluţii
mai viabile sunt acoperirea rândurilor cu materiale neţesute de tip Agryl şi în acest caz, deşi
plantele pot fi afectate de grindină, nu au loc leziuni profunde mecanice ale ţesuturilor şi ulterior acestea pot regenera.

1.4.3. Măsuri şi tehnici post-afectare a culturilor legumicole de grindină
În cazul dacă după afectarea plantaţiilor legumicole de grindină a avut loc distrugerea minimă sau parţială a suprafeţei foliare a plantelor (fig. 1.29-1.31) şi nu s-a format strat de gheaţă de
durată, pot fi întreprinse o serie de măsuri şi tehnici de reabilitare – refacere a plantaţiilor.

Fig. 1.29. Plantă de tomate
afectată de grindină dar capabilă
la regenerare

Fig. 1.30. Frunze de varză cu
suprafaţa foliară parţial distrusă

Fig. 1.31. Plantă de sfeclă roşie
afectată de grindină dar capabilă
la regenerare

Surse: https://kentuckypestnews.wordpress.com; https://sognvalleyfarm.com

Următoarele tehnici şi paşi de reducere a impactului sau post-afectarea plantaţiilor legumicole de grindină și îmbunătăţirea stării plantaţiilor afectate (culturi amplasate în câmp şi neprotejate), pot fi întreprinse:
– prima operaţiune care se impune în această situaţie – curăţaţi materialul vegetal deteriorat, care este compromis, prin selectarea plantelor şi celor mai afectate organe şi le
transportaţi pentru compostare. Această operaţiune se face din cauza, că ţesutul vegetal
deteriorat rămas pe câmp este mai susceptibil la bolile fungice și mai ales bacteriene, astfel
încât îndepărtarea acestor materiale va ajuta la protejarea restului culturii;
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–

a doua operaţiune este aplicarea unui tratament împotriva manei și a altor boli produse de
ciuperci parazite. Important este ca tratamentul să se efectueze într-o perioadă de 21–24
ore de la producerea fenomenului;
– a treia operaţiune vizează aplicarea tăierilor organelor distruse diferenţiat, în funcţie de
gradul de distrugere al organelor vegetative și generative. Prin tăiere se elimină toate organele puternic rănite sau distruse, ce nu pot fi utile. La plantele din câmp sau la cultura
de spalier tăierile organelor distruse diferenţiat se execută numai atunci când sunt uscate
fizic, pentru a evita provocarea de răniri suplimentare. Tăierile se fac cu o lamă ascuţită şi
se recomandă scufundarea lamei într-o soluţie de alcool de 96% sau mai practic în soluţie
cu înălbitor de rufe de 10% (o parte de înălbitor, nouă părţi apă) pentru a evita răspândirea
bacteriilor între fiecare tăietură;
– a patra operaţiune preconizează o fertilizare utilizând îngrășăminte complexe (ce conţin
în principal și în doze echilibrate cele trei macroelemente: azot, fosfor, potasiu), prin picurare în apropierea masei principale de rădăcini sau sub formă de îngrășăminte foliare.
Foliar mai sunt recomandate tratamente cu produse antistres cu conţinut de aminoacizi ce
stimulează regenerarea rapidă a organelor lezate.
Tratamente ce trebuie aplicate pentru cicatrizarea rănilor produse de grindină la legume, se
realizează folosind unul din produsele cu conţinut de cupru: Zeama bordoleză – 3 kg/ha; Champ
77 WG – 2,0–3,0 kg/ha sau Funguran OH 50 WP – 4,0 kg/ha.
Alte măsuri includ: a) menţinerea terenului curat de buruieni pentru a elimina concurenţa
acestora, fie prin prașile, fie prin erbicidare; şi b) ulterior în dependenţă de faza de dezvoltare a
culturii se ajustează schema de nutriţie și tratamentele fitosanitare prestabilite anterior [40].

1.5. IMPACTUL PLOILOR TORENŢIALE ȘI INUNDAŢIILOR SEZONIERE ASUPRA
CREȘTERII PLANTELOR, CALITĂŢII ȘI PRODUCTIVITĂŢII LEGUMELOR
(Eugeniu Ţurcan, magistru în agricultură, Anatolie Fala, dr. şt. biologice)
În Republica Moldova factorul principal, care contribuie la formarea inundaţiilor sunt ploile
torenţiale. Aversele de ploaie se caracterizează prin cantitate mare de apă căzută într-un timp
foarte scurt, fapt care implică o intensitate mare şi deci pot avea consecinţe grave asupra eroziunii şi spălării solului de substanţele nutritive, ca şi asupra modelării versanţilor prin procese
accelerate de eroziune, adesea determinând o gamă largă de procese de versant, distrugând păşunile şi culturile agricole. Efectul distrugător al ploilor torenţiale abundente se datorează duratei,
intensităţii şi cantităţii de apă căzută, dar acest efect este amplificat de numeroase alte caracteristici ale suprafeţei active cum sunt: panta, substratul litologic, lipsa vegetaţiei, momentul din an
când se produce aversa.

1.5.1. Declanșarea şi aspectele de risc ale ploilor torenţiale şi inundaţiilor
Drept catalizator poate fi marcată variaţia termică inegală a suprafeţei solului și fluctuaţiile
foarte active a aerului umed tropical în arealul Moldovei din perioada caldă a anului, ce determină ca ploile să capete frecvent un caracter torenţial. În sine aversele de ploaie se caracterizează
prin cantitate mare de apă căzută într-un timp scurt, provocând eroziuni și spălarea stratului
superficial fertil de sol distrugând concomitent și culturile agricole.
De obicei majoritatea averselor de ploaie sunt însoţite de descărcări electrice, și căderi de
grindină. Intensitatea, durata și cantitatea de apă sunt parametrii esenţiali ce caracterizează ploile torenţiale în zona Republicii Moldova, dar efectul distrugător este amplificat de multitudinea
de factori cum ar fi: panta de expunere, caracteristicile solului, lipsa vegetaţiei, perioada de vegetaţie când se produce aversa, alţi factorii naturali și antropici.
Factorul principal al impactului ploilor torenţiale și inundaţiilor sezoniere asupra creșterii
plantelor și calităţii – productivităţii legumelor constituie inundarea plantaţiilor şi formarea torenţilor masivi de apă și noroi, care în acest caz pot compromite totalmente o bună parte sau
totală a plantaţiilor.
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1.5.2. Măsuri și tehnici de prevenire şi post-afectare de ploi torenţiale şi inundaţii a
plantaţiilor legumicole
Literatura de specialitate și experţii, reieșind din particularităţile biologice ale culturilor legumicole, sugerează cultivarea lor pe terenurile cu grad înalt de fertilitate, cu textură ușoară
(nisipo-lutoasă), strat arabil profund, structură granulometrică, bine permeabile pentru apă și
aer, cu posibilitate de exploatare intensivă în tot timpul anului. Caracteristicile enumerate sunt
cel mai des supuse efectului distrugător al ploilor torenţiale şi inundaţiilor. De preferat totuşi la
amplasarea plantaţiilor legumicole terenurile plane sau cu o ușoară pantă (până la 1,5°) spre sud,
sud-vest, sud-est, important nesupuse inundaţiilor, asigurate cu sursă sigură de apă pentru irigare, cu nivelul apelor freatice la o adâncime mai mare de 2 m.

Fig. 1.32. Consecinţele inundării plantaţiilor
de tomate
Sursa: https://ag.umass.edu

Fig. 1.33. Inundarea plantaţiilor de porumb
zaharat, raionul Edineţ
Sursa: foto Anatolie Fala

În caz dacă plantaţiile au fost afectate de ploi torenţiale şi inundaţii, primordial este evaluarea
gradului de afectare şi a pagubelor, adresarea la Comisia raională de evaluare a prejudiciilor cauzate de calamităţile naturale şi a asigurătorului (procedurile sunt similar descrise celor specifice
afectării de grindină) pentru constatare şi restituirea ulterioară a prejudiciilor.
Următorii paşi pot fi întreprinşi în caz dacă plantaţiile nu au fost timp îndelungat acoperite cu
apă (până la 48 ore) şi plantele nu au fost spălate sau acoperite totalmente cu noroi:
1. Recuperarea îngrăşămintelor de azot şi potasiu levigate. În cazul ploilor torenţiale din stratul
superficial de sol se spală intens azotul şi potasiul, astfel plantele pot încetini din creştere.
Urmăriţi dezvoltarea culturilor timp de 3–5 zile, inclusiv prin smulgerea unor plante determinaţi dacă nu s-au asfixiat rădăcinile, dacă culturile au fost acoperite cu apă sau înnămolite
mai mult de 48 ore. Dacă sistemul radicular este viabil, aplicaţi urgent îngrăşăminte cu azot şi
potasiu fie radicular (dacă solul s-a uscat – îngrășăminte preferate de azot pe bază de amoniu)
sau foliar (în acest caz sistemul radicular va fi mai puţin afectat de bolile sistemului radicular).
Dacă solurile rămân ude pentru perioade lungi de timp, fapt care inhibă utilizarea fertirigării,
aplicaţi în acest caz fertilizarea doar foliară cu azotatul de potasiu sub formă de spray foliar.
Vârsta culturii și planurile pentru fertilizarea viitoare ar trebui să dicteze rata îngrășământului cu azot aplicat. O rată bună de recuperare a azotului pentru majoritatea culturilor în săptămâna următoare (după 6–7 zile de la zvântarea solului) ar fi de 8–10 kg/ha de nitrat de potasiu
(13 : 46), aplicat prin fertirigare la o normă de udare de cca 25–30 m3/ha. Nitratul de potasiu
este preferat în special pentru cultivarea plantelor în sol salin, conţin mai mult NO3- dar mai
puţin NH4+. Nitratul de potasiu reduce absorbţia clorurilor și nitraţilor care sunt consideraţi
antagoniști ai potasiului, în acest sens are loc o reducere a stresului acut. Cantitatea maximă
admisă de nitrat de potasiu aplicat la o fertirigare nu ar trebui să depăşească 1–1,5 g/l de apă,
sau de maxim 8–10 kg/ha aplicat la o fertirigare de cca 25–30 m3/ha o dată la 10 zile.
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2. Recuperarea plantaţiei sau transplantarea plantelor. Dacă solurile au rămas în apă mai puţin
de 48 de ore, cele mai multe culturi şi plantaţii de legume se vor recupera. Cu cât stagnarea
apelor este mai lungă de 48 ore, cu atât sunt mai mari șansele ca rădăcinile să piară din cauza
lipsei de oxigen din sol. Pe solurile înnămolite slab şi relativ plantele ar trebui să se refacă
în termen de 3–10 zile după scurgerea apei de pe câmp. Pe măsură ce câmpurile se usucă și
echipamentele pot fi readuse în câmp, cultivarea ușoară sau prăşitul în jurul plantelor tinere
poate ajuta la readucerea aerului în sol. În cazul înnămolirii medii putem executa transplantarea plantelor pe teren neinundat. În cazul în care culturile au fost compromise (inundate
mai mult de 3 zile şi puternic înnămolite) și replantarea imediată nu este posibilă, o cultură
de acoperire pe termen scurt, cum ar fi hrișca sau mazărea, care poate fi semănată și cosită în
5–6 săptămâni poate fi o opţiune bună pentru a asigura acoperirea solului pe termen scurt.
3. Semne fiziologice de afectare parţială a organelor plantelor post-inundare:
– flori, frunze sau fructe cu pete care apar la cea mai mică apăsare – simptome ale stresului
suprahidratării organelor şi ţesuturilor plantelor;
– culturile rădăcinoase pot prezenta zone cu celule moarte care apar ca zone întunecate,
în acest caz, de exemplu, dacă rădăcina principală a morcovului este compromisă, se vor
forma rădăcini fibroase secundare care nu sunt comercializabile;
– o incidenţă mai mare a putregaiului rădăcinii, tulpinilor şi fructelor (Phytophthora ssp.)
pentru culturile timpurii de tomate, ardei sau a putregaiului alb al tulpinii și fructelor
(Sclerotinia sclerotiorum) la castraveţi şi pepenele galben. Putregaiurile, ca simptome, apar
când există o lipsă de calciu în plantă. În timpul inundaţiilor, rădăcinile se opresc și nu mai
consumă apă sau substanţe nutritive, în rezultat apar aceste simptome.

Fig. 1.34. Rădăcini adventive la morcov formate la
compromiterea rădăcinii principale
Sursa: https://familyhappyweb.com

Fig. 1.35. Putregaiul alb al tulpinii și fructelor
(Sclerotinia sclerotiorum) la castraveţi
Sursa: www.fitoprotectiaplantelor.ro

4. Avertizarea apariţiei bolilor. Condiţiile umede favorizează apariţia bolilor. Putregaiurile ca
Phytophthora ssp., Alternaria ssp., Botrytis ssp. şi Pythium ssp. se dezvoltă în condiţii de sol
umed. Fructele de culturi solanacee sau cucurbitacee cu aspect înmuiat şi cu faze incipiente a putregaiurilor enumerate se colectează manual şi se îndepărtează din câmp. Se aplică
tratamente profilactice cu produse cuprice admise la culturile legumicole şi în dozele recomandate.
5. Îmbunătăţirea drenării apei pe câmpuri. Cultivatorii ar trebui să ia în considerare orientarea
rândurilor și să deschidă canale de drenaj la capetele rândurilor, care ar ajuta evacuarea
rapidă a apelor stagnante prin gravitaţia naturală. La culturile cultivate în biloane şi mulcite
cu polietilenă, se va ridica un capăt al peliculei, astfel ca să se asigure şi evacuarea rapidă a
apelor, dar şi aerarea la rădăcini. Folosirea cultivatoarelor cu organe de lucru săgeţi şi de tip
cârtiţă între spaţiile dintre rânduri favorizează ruperea straturilor compactate de sol şi asigură îmbunătăţirea infiltrării apei în sol şi aerarea acestuia.
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1.6. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN SPORIREA VIRULENŢEI
BOLILOR ȘI GRADULUI DE AFECTARE CU DĂUNĂTORI A CULTURILOR
LEGUMICOLE (Asea Timuş, dr. şt. agricole)
Plantele agricole cultivate și resturile vegetale ale acestora, inclusiv plantele spontane din
vecinătatea lor, adică tradiţionalele buruieni, sunt două verigi nedespărţite din agroecosisteme:
plante dorite – plante nedorite. Din prima grupă se obţin legume comestibile, din a doua doar gunoaie biodegradabile, dar fiind corect gestionate se poate obţine sol fertil sau un strat de humus
bun pentru sporirea recoltelor de legume. Însă gunoaiele vegetale nu dispar de la sine, dar obligatoriu prin dezvoltarea intensă a microorganismelor, în special a ciupercilor microscopice, care în
stare de spori ajung a fi un praf virulent. Deci, resturile vegetale din cultura agricolă și buruienile
sunt purtătoare de o mare diversitate de agenţi patogeni, care la prima grupă de plante le produc
boli, iar la a doua grupă le facilitează fermentarea și transformarea lor din nou în pământ.
Toate grupele de organisme vii enumerate: plante agricole cultivate, buruienile și ciupercile se
mișcă din locul lor dacă au deasupra sau dedesubtul lor doi factori decisivi: umezeală și căldură.
De aceea, în cadrul culturilor legumicole cu ciclu de vegetaţie absolut sezonier (nici măcar anual), fenomenul de secetă sau impactul schimbărilor climatice asupra sporirii virulenţei bolilor și
dăunătorilor sunt discutabile. Fiindcă pe timp de secetă nu se obţin recoltele planificate, respectiv
nu se contează pe ploi naturale și soare, dar se intervine în cultură cu irigaţiile frecvente și abundente concomitent cu un agent termic de producere a temperaturii (boilere cu ţevi sau furtunuri)
și cât mai conservate (sere).
În astfel de condiţii dirijate prin inteligenţa umană, adică tehnologiile moderne, toată biodiversitatea începe activitatea de înmulţire, răspândire și ocupare a noilor plante și terenuri deschise sau închise. Din acest moment trebuie să se conecteze înţelepciunea fermierului: cum să
cultive plantele agricole cu formare a condiţiilor perfecte pentru vegetaţie, dar totodată cu minimă ridicare pe organele lor a microflorei și microfaunei din/de pe solul din gestiunea sa, care are
o singură destinaţie: producţia agricolă cu minime investiţii și cheltuieli.

1.6.1. Sporirea virulenţei și afecţiunii bolilor la culturile legumicole
În acest context, expunem doar cele mai relevante exemple de agenţi patogeni care produc
boli plantelor agricole prin declanșarea rezervei biologice depozitate sau stocate, fiindcă pe/în
ambele se formează un substrat contaminat:

Fig. 1.36. Surse de infecţii la suprafaţa solului

•
•
•
•
•

Fig. 1.37. Surse de infecţii pe/în resturile vegetale

făinarea (Erysiphe sp.);
făinarea castraveţilor (Sphaerotheca fuliginea);
fuzarioza castraveţilor (Fusarium oxysporum sp. cucumis);
mana castraveţilor (Pseudoperonospora cubensis);
mana tomatelor (Phytophtora infestans), care prin căderea fructelor sau atingerea solului
în timpul vegetaţiei are loc sporularea din abundenţă a agentului patogen, apoi afectarea
aparatului foliar, tulpinilor și fructelor;
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•
•

mana verzei (Peronospora brassicae);
mozaicul pepenilor și castraveţilor (Marmor cucumeris) – prin frunzele uscate în care se
păstrează vitalitatea până la 9 ani;
• ofilirea sau fuzarioza (Fusarium oxysporium f.sp. lycopersici) – agentul patogen persistă în
sol până la 15 ani;
• pătarea neagră a frunzelor (Alternaria brassicae);
• putregaiul fructelor de tomate (Rhizoctonia solani) – de la 18–20 oC și umiditatea de 90%,
fructul afectat în 2–3 zile devine însuşi sursă de infecţie;
• putregaiul rădăcinii, tulpinii şi fructelor de tomate (Colletotrichum coccodes);
• putregaiul umed (Erwinia carotovora);
• putregaiul alb al bulbilor (Sclerotium cepivorum) – rezerva biologică din sol poate supravieţui și peste 20 de ani;
• putregaiul cenușiu al bulbilor (Botrytis allii);
• putregaiul cenuşiu la tomate (Botrytis cinerea) – afectează la 15–20 oC și umiditatea de
100%, cu prezenţa apei libere;
• putregaiul umed (alb) al tulpinilor și frunzelor (Sclerotinia sclerotiorum) – în solul infectat
scleroţii rezistă în sol 7–8 ani;
• putregaiul umed al cruciferelor (Erwinia carotovora);
• verticilioza / veștezirea verticiliană (Verticillium dahliae);
• virusul mozaicului tutunului – TMV (Tobacco Mosaic Virus);
În concluzie. Vrejii de leguminoase, de cartofi și alte plante cultivate, formează o masă de 3–4
t/ha de substanţă uscată la suprafaţa solului. Cantitatea mare de buruieni, care în anii ploioși
ajunge la 30–40 t/ha masă vegetală (fără sămânţă). Din rădăcinile tuturor plantelor se acumulează cca 1,5 t/ha de substanţă uscată. Deci lăsarea acestor resturi vegetale la suprafaţa solului
pentru a se descompune natural, are loc prea intens și solului îi sunt puţin folositoare. În schimb
rezerva biologică de agenţi patogeni, nematozi, acarieni, insecte, limacși ș.a., găsesc condiţii perfecte pentru depozitare și apoi dezvoltare. Trecem peste explicaţiile despre încorporarea adâncă
a resturilor vegetale în sol (unde se formează condiţii de anaerobioză și se elimină substanţe nocive, respectiv nu contribuie la creșterea gradului de fertilitate a solului) sau superficială (asigură
anual câte 1000–2000 kg/ha de humus), fiindcă este atât de discutată și se referă la alt domeniu.
Însă, încorporarea o accentuăm din punct de vedere al unei măsuri de reducere a organismelor
nefavorabile plantelor agricole, adică când toate resturile vegetale trebuie să fie valorificate conform indicaţiilor date de specialiști: (i) tocate la dimensiunea de 5–6 cm; (ii) încorporate în sol
până la adâncimea de 8–10 cm sau (iii) încorporarea în sol prin arătură cu întoarcerea brazdei
până la adâncimea de 18–22 cm.

Fig. 1.38. Tocarea resturilor
vegetale de culturi legumicole
Sursa: https://agrotime63.ru

Fig. 1.39. Discuirea resturilor
vegetale de culturi legumicole
Sursa: https://www.nytimes.com

Fig. 1.40. Încorporarea în sol
prin arat a resturilor vegetale
Sursa: https://foodsystems.wsu

Prin fărâmiţare și încorporare nu se vor elimina 100% agenţii patogeni și dăunătorii din resturile vegetale, dar eficacitatea măsurii va fi mare, fiindcă: (i) 17% din resturile vegetale rămân în
stratul superficial al solului după sistemul convenţional din legumicultură (cu arătură); (ii) 75%
prin sistemul lucrărilor minime; (iii) 90% prin sistemul de semănat direct (fără arătură).
După cum s-a menţionat anterior, fără umezeală și căldură nimic nu se concepe pe pământ, iar
cultura legumicolă în mod special, de aceea prezentăm agenţii patogeni care cu mare operativitate
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se transmit prin: (i) picăturile de apă de la ploi naturale și artificiale (irigaţie) purtate de vânt sau curenţii de apă, adică când umiditatea aerului și solului este de la 90 până la 100% cu mici devieri de
la agent la agent; (ii) iar temperatura aerului este de la 2–3 oC până la 33–35 oC (în ordine alfabetică):

Fig. 1.41. Transmiterea bolilor prin ploi naturale

Fig. 1.42. Transmiterea bolilor prin ploi artificiale
la irigare prin aspersiune

•
•

alternarioza (Alternaria cucumerina);
antracnoza castraveţilor (Colletotrichum lagenarium) – cca 22–27 oC, umiditatea de 88–95%
și prezenţa apei libere;
• antracnoza liliaceelor (Colletotrichum circunans);
• fuzarioza castraveţilor (Fusarium oxysporum sp. cucumis);
• mana castraveţilor (Pseudoperonospora cubensis);
• mana cepei (Peronospora destructor) în nopţile răcoroase și umede, iar zilele moderat de
călduroase;
• mana tomatelor (Phytophthora infestans);
• mana verzei (Peronospora brassicae);
• mucegaiul negru al cepei (Aspergillus niger) – 28–34 °C, umiditatea 80%, după 6–12 ore de
udare – vara;
• ofilirea bacteriană a tomatelor (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis);
• pătarea bacteriană a tomatelor / pătarea frunzelor și bășicarea fructelor (Xanthomonas
campestris pv vesicatoria);
• pătarea neagră sau alternarioza tomatelor (Alternaria solani) și ardeilor (Alternaria capsici);
• pătarea neagră a frunzelor (Alternaria brassicae) – prezenţa îndelungată a apei pe frunze
și umiditatea ridicată, de peste 80%, iar temperaturile între 18 și 30 oC;
• pătarea purpurie (Alternaria porri);
• pătarea pustulară a fructelor (Pseudomonas syringae pv. tomato), care afectează toate organele aeriene;
• putregaiul cenuşiu la tomate (Botrytis cinerea);
• putregaiul rădăcinii, tulpinii şi fructelor de tomate (Colletotrichum coccodes);
• putregaiul umed al cruciferelor (Erwinia carotovora);
• putregaiul cenușiu al bulbilor (Botrytis allii);
• putregaiul negru (Phoma lingam);
• putregaiul negru sau nervaţiunea neagră a frunzelor (Xanthomonas campestris);
• rugina cepei, usturoiului și a prazului (Puccinia porri, P. allii) – picături de apă pe frunză
timp de 4 ore;
• septorioza tomatelor (Septoria lycopersici), care afectează aparatul foliar;
• verticilioza / veștejirea verticiliană (Verticillium dahliae).
În concluzie. Majoritatea agenţilor patogeni se declanșează și afectează culturile legumicole
prin prezenţa umidităţii favorabile și a temperaturii, dar acestea coincid cu condiţiile culturilor
agricole. Foarte puţine boli se dezvoltă pe vreme uscată și caldă de + 25–27 °C, ca spre exemplu
făinarea castraveţilor (Sphaerotheca fuliginea). La fel pe soluri acide, compactate şi cu stagnare de
apă se dezvoltă două putregaiuri: umed (Erwinia carotovora) și uscat (Leptosphaeria maculans).
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În resturile vegetale și pe plantele în vegetaţie găsește condiţii favorabile pentru dezvoltare un
alt factor natural care poartă, ca și picăturile de ploi sau de la irigaţie, câte un inocul de vreun agent
patogen, adică nematozii, acarienii și unele insecte, în special cele cu aparat bucal de înţepat și supt:
musculiţa albă de seră, afide, tripși, ploșniţe etc. Acest factor natural – microfauna, este la fel de
periculos pentru culturile legumicole, ca și resturile vegetale purtătoare de inocul fitopatologic. De
aceea, în continuare se expun câteva exemple relevante de boli ale plantelor legumicole care apar
după o simplă înţepare de insecte pentru propria hidratare fiziologică (în ordine alfabetică):

Fig. 1.43. Transmiterea bolilor
prin nematode de rădăcini

Fig. 1.44. Transmiterea bolilor
prin musculiţa albă de seră

Fig. 1.45. Transmiterea bolilor
prin afid/păduche

•

boala petelor de bronz (Tomato spotted wilt virus) – cu tripsul californian (Frankliniella
occidentalis);
• mozaicul pepenilor și castraveţilor (Marmor cucumeris) – prin 60 de specii de afide;
• ofilirea sau fuzarioza (Fusarium oxysporium f.sp. lycopersici) – prin nematodele de rădăcini în sol;
• pătarea cafenie a frunzelor (Fulvia fulva sin. Cladosporium fulvum) – prin afide;
• putregaiul umed al prazului (Erwinia carotovora) – prin afide;
• septorioza tomatelor (Septoria lycopersici) – prin afide;
• verticilioza / veștejirea verticiliană (Verticillium dahliae) – prin nematodele de rădăcinii;
• virusul mozaicului tutunului – TMV (Tobacco Mosaic Virus) – prin afide;
• virusul galben pitic al cepei (Onion yellow dwarf virus) – prin afide;
• virusul încreţirii la tomate (Tomato yellow leaf curl virus) – musculiţa albă a tutunului
(Bemisia tabaci);
Anterior au fost descriși factorii naturali, într-un fel, inevitabili din cultura legumicolă în orice
condiţii climatice, cu sau fără fluctuaţii semnificative: (i) solul contaminat; (ii) resturile vegetale
– depozitare de inocul fitopatologic; (iii) microfauna purtătoare de infecţii etc. Însă concomitent
cu factorul natural, acţionează și factorul uman, prin care se vehiculează agenţii patogeni provocatori de boli ale plantelor legumicole și acestea ar fi posibil de redus la minim prin disciplină
„farmaceutică” în câmpurile deschise, dar mai cu seamă în sere, acestea fiind: (i) igiena serei, (ii)
igiena personalului şi (iii) respectarea normelor de plantare.
A. Igiena generală a serei: praful de sere îmbibat cu sporii patogenului de pătarea cafenie a
frunzelor (Fulvia fulva sin. Cladosporium fulvum);
B. Igiena generală a plantelor: fructele atacate și neadunate și evacuate la timp provoacă
putregaiul rădăcinii, tulpinii şi fructelor de tomate (Colletotrichum coccodes);
C. Igiena generală a echipamentelor personalului; pătarea bacteriană a tomatelor / pătarea frunzelor și bășicarea fructelor (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria); ofilirea
bacteriană a tomatelor (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis); putregaiul negru
sau nervaţiunea neagră a frunzelor (Xanthomonas campestris);
D. Regimul hidrotermic: zăpușeala din sere care provoacă: (i) pătarea cafenie a frunzelor la
tomate (Fulvia fulva sin. Cladosporium fulvum); (ii) putregaiul rădăcinii, tulpinii şi fructelor
de tomate (Colletotrichum coccodes) – peste 20 oC și umiditatea de 100%, în câmp deschis
sau în sere pe fon de condens de apă; (iii) pătarea neagră a frunzelor (Alternaria brassicae);
E. Normele de plantare: înghesuirea plantelor = mana tomatelor (Phytophtora infestans);
făinarea ardeiului (Leveillula taurica); mana castraveţilor (Pseudoperonospora cubensis);
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mana verzei (Peronospora brassicae) – umiditatea excesivă și căldura înaltă sunt factorii
principali care provoacă boala;
F. La efectuarea lucrărilor de transplantare, legare, îndepărtare a lăstarilor se provoacă ofilirea bacteriană a tomatelor (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) – pentru începutul epidemiei sunt suficiente doar câteva plante infectate; virusul mozaicului
tutunului – TMV (Tobacco Mosaic Virus) – în frunzele uscate inoculul se menţine timp de 50
de ani; putregaiul umed (Erwinia carotovora); pătarea unghiulară (Pseudomonas syringae
pv. lachrymans); Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea); putregaiul negru sau nervaţiunea
neagră a frunzelor (Xanthomonas campestris); putregaiul umed al prazului (Erwinia carotovora); putregaiul fuzarian (Fusarium oxysporum var. cepae).
IMPORTANT! Inoculul din seminţe sau răsad infectat ca sursă de infecţie a plantelor de
legumicole se referă absolut la toate culturile și bolile care le atacă.
Igiena
serei – fig. 1.46.

personalului – fig. 1.47

Normele de plantare – fig. 1.48

1.6.2. Sporirea gradului de afectare cu dăunători a culturilor legumicole
Culturile legumicole sunt „abecedarul” entomologic, fiindcă o parcelă de tomate, ardei și cel
mai important de cartofi, a existat în fiecare grădină din zonele rurale și frecvent în cele urbane.
Anume în aceste nișe ecologice cu plante comestibile au aterizat, și procesul va fi veșnic, o gamă
semnificativă de insecte „vechi”, adică autohtone și „noi”, adică străine sau de carantină. Zborul
natural al insectelor dintr-o grădină în alta au dus nu numai la acumularea unor populaţii impresionant de mari, reamintesc tufele roșii de larvele gândacului de Colorado, dar căutarea și găsirea
soluţiilor de reducere a lor de către proprietari. Adică combaterea dăunătorilor culturilor legumicole prin diverse căi, care se va discuta într-un capitol din continuare. Dar în acest subcapitol se
prezintă câteva exemple de insecte cu statut de dăunătoare, care indiferent de fluctuaţia condiţiilor climaterice s-au „învrednicit” de-a supravieţui la nivel de exemplare solitare, din care apoi an
de an se ridică la populaţii dense și cu depășire a pragului economic de dăunare. Tot pe baza acestora se va explica cum fac ca să devină frecvent
inutile toate măsurile întreprinse de fermier în
contextul bunelor practici de protecţie integrată
a culturilor legumicole, concomitent cu schimbarea parametrilor climatici, pentru a reduce
densitatea populaţională și daunele lor, fiindcă
a le elimina nu mai este posibil.
Musculiţa alba de seră (Trialeurodes vaporariorum), insectă străveche în America de Sud,
dar apărută în Europa „pe furiș”, în sens că nu se
știe exact unde și când a fost înregistrată, decât că
în România în 1929, iar în Ucraina în 1959. AstFig. 1.49. Musculiţa albă de seră
fel, nici în republică nu se știe de când și din care
(Trialeurodes vaporariorum)
parte a apărut, dar daunele ei se cunosc de fer-
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mierii cu sere în proprietate de mult timp, fiindcă cum se îngălbeneau frunzele imediat se începea
stropitul cu chimicale. Insecta este atât de polifagă, dezvoltându-se cu succes c-am pe orice plantă
legumicolă, astfel schimbările climatice spre aridizare doar o reţine în dezvoltare, nu și o dispare.
Gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) este vechi pe pământ (cunoscut în America de Nord din 1824), nou pentru Europa (1875, Germania) și „adolescent” în republică (1962,
Ungheni). Gândacul, în America și Europa, se hrănea ca și în prezent: cu solanacee sălbatice și se
răspândea faunistic (peste tot dar foarte rar), iar când a apărut cartoful cultivat se dezvoltă peste
orice limită admisibilă. Din momentul când gândacul a gustat din cartoful dulce din America s-a
început și combaterea insectei pe diverse căi și metode, dar în special chimic. La început succesele erau fenomenal de bune pentru cultivatorii de cartofi, respectiv și industria chimică creștea
exact ca și recoltele de cartof: repede și ieftine. Astfel, peste 25 de ani gândacul a fost combătut pe
cale chimică în America, apoi peste alţi 85 de ani a fost combătut chimic în toate ţările Europene
până a ajuns în republica noastră. Experienţa tuturor ţărilor a fost preluată de cercetarea știinţifică autohtonă și recomandat exact aceleași produse chimice existente în toată lumea. În goana
respectivă pentru combaterea chimică a gândacului de Colorado, fermierul fără să conștientizeze
a lucrat indirect și la genomul insectei, în urma cărora trilioane de indivizi au murit otrăviţi. Natura, însă, s-a îngrijit și ea de „copii” ei și întotdeauna salva câteva mii în fiecare de plantaţii de
cartofi de talie mică sau mare pentru „zile negre” prin:
• transformarea cartofului în cea de-a doua pâine, astfel au apărut crescători de cartofi mai
mulţi decât crescători de găini;
• culegerea manuală a gândacilor și larvelor, scuturarea tufelor cu mătura în lighean, strivirea ouălor între degete, a fost ca și stropirea frunzelor de cartof cu apă pentru a se face
cartoful mare în pământ, astfel această metodă mecanică niciodată nu a dat rezultat bun;
• fenomenul „creșa de gândaci” din grădină în ultimii ani a început dispariţia din cauza
migraţiilor populaţiei umane în străinătate, dar încă persistă, astfel rezervă biologică și
ecologică de gândaci în republică există foarte mult;
• fermierii care cultivă cartof pe suprafeţe industriale din aceste motive încă nu reușesc să
producă cartof fără 3-4 stropiri cu produse chimice: înainte de floare pentru combaterea populaţiilor vizibile și după floare pentru combaterea rezervei de gândaci pentru anul viitor;
În concluzie. Factorii decisivi care au contribuit la formarea populaţiilor de gândaci au fost
și sunt: (i) Natura cu fluctuaţia condiţiilor climaterice pe fiecare continent diferit, apoi de la an
la an, de la teren la teren și cu potenţialul genetic perfect adaptat la orice calamitate dintre cer
și pământ; (ii) Fermierul cu produsele chimice repetate în sezonul vegetativ, dar cu/fără rotaţia
sau schimbarea substanţei active și multe alte nerespectări din tehnologia de combatere efectivă,
după care gândacul de Colorado a devenit „regele nemuritor” printre insectele cu statut de dăunătoare plantelor legumicole cultivate.

a)

b)

c)

d)
Fig. 1.50. Gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata): a) oul; b) larva; c) pupa; d) adultul
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Molia minieră a tomatelor (Tuta absoluta), insectă tot străveche în America de Sud, dar cu durată de la apariţie în Europa (2006) și republică
„minoră” (2011) este un alt exemplu de insectă
care se întrece la răspândire și daune produse
tomatelor cu gândacul de Colorado, fiindcă: (i)
Natura îi asigură parametrii climatici perfecţi în
majoritatea ţărilor din lume; (ii) Fermierul este
în permanentă căutare de soiuri și hibrizi de tomate dulci, cărnoase și roditoare; (iii) Selecţia și
genetica permanent elaborează după pretenţiile
fermierului, dar mai corect după gustul consumatorului, astfel molia minieră a tomatelor pe
de-a dreptul este „răsfăţată” în frunză suculentă
și cărnoasă pentru stadiul larvar care face ravagii în aparatul foliar al tomatelor. Ca și la gândacul de Colorado la molia respective, la fel, fluctuaţia condiţiilor climaterice, spre aridizare nu o
stresează, fiindcă condiţiile din seră sunt absolut
ideale pentru fiecare stadiul de dezvoltare ei: ou,
larva, pupa și molie adultă.
Buha fructificaţiilor (Helicoverpa armigera), este o insectă tropicală cu originea exacta
necunoscută doar cu aproximaţie, iar din 1920
Fig. 1.51. Molia minieră a tomatelor
în sudul Ucrainei. Însă la adaptarea acestui flu(Tuta absoluta) Sursa: www.naturevo.ro
ture nocturn au contribuit toţi factorii cunoscuţi
și anume: (i) polifagia (prefer în stadiul de larva
peste 240 de plante cultivate sau spontane); (ii) zborul fluturelui cu ajutorul vântului la distanţe
mari (zeci de km); (iii) prolificitatea înaltă a femeie: de la 500 până la 3000 de ouă; (iv) pontele cu
număr mic de ouă: de la unu până la 2-3 ouă la un loc, dispersate pe frunze ca firele de nisip, din
care apar diverse avantaje pentru buhă (multe ouă, mici și neobservate, parazitare minimă și tot
așa). Mulţi ani combaterea buhei fructificaţiilor nu s-a realizat aproape nici la o cultură, dar în ultimii ani s-a „aliniat” cu gândacul de Colorado la atacul tomatelor și ardeilor, fără a enumera aici
imensitatea celorlalte culturi agricole afectate de această insectă. Deci și această specie de buhă
nocturnă este foarte virulentă și toate schimbările climatice o „lasă” indiferentă.

a)

b)

c)

d)
Fig. 1.52. Buha fructificaţiilor (Helicoverpa armigera): a) imago; b) ponta; c) larva; d) pupa
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Helicoverpa_armigera
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Aceste câteva exemple de insecte dăunătoare sunt suficiente ca să expunem alte specii din
care se anunţă anticipat că nu există evitare de populaţiile acestora în tehnologiile de cultivare a
plantelor legumicole, sau cel puţin câteva din ele, și anume:
A. Specii care migrează pe cale naturală prin mers și zbor când timpul este foarte cald și
umiditatea scăzută, adică pe secetă:

Fig. 1.53. Acarianul ruginiu al
tomatelor (Aculops lycopersici)
Sursa: https://antropocene.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fig. 1.54. Musculiţa minieră a
frunzelor de tomate
(Liriomyza trifolii)
Sursa: www.nexles.com

Fig. 1.55. Tripsul comun
(Thrips tabaci)
Sursa: www.alamy.com

acarianul ruginiu al tomatelor (Aculops lycopersici) și în condiţii de seră se înmulţeşte tot
anul, fără diapauze;
păianjenul roșu comun (Tetranychus urticae) – la 29-30 °C şi umiditatea relativă a aerului
de 35-55%;
păduchii de frunze (Myzus persicae);
păduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne brassicae); păduchele solanaceelor (Macrosiphum euphorbiae);
păduchele frunzelor de castraveţi (Aphis gossipi) în lipsa plantei-gazde primare (cruşinul)
suportă temperaturi scăzute până la minus 9oC, cele optimale fiind 25,5-26,6 oC;
musculiţa alba de seră (Trialeurodes vaporariorum), iar vara migrează din sere în câmp și
se înmulţește până în toamnă și la scăderea temperaturii, o parte se reîntorc în sere, iar
cele rămase în câmp mor de temperaturile scăzute (sub 0°C, timp de 3–4 zile);
ploșniţa verde (Nezara viridula);
ploșniţa roșie a verzei (Eurydema ornata) mai ales în zilele însorite şi călduroase, când sunt
foarte active şi se pot deplasa în zbor la distanţe destul de mari;
tripsul comun (Thrips tabaci) se dezvoltă la 10-30 oC, iar cea optimă – între 20-30oC, astfel o
generaţie se dezvoltă foarte repede: în 2-3 săptămâni;
puricii de pământ (Phyllotreta spp.) hibernanţi apar la sfârşit de martie–început de aprilie
și până în toamnă dezvoltă două generaţii, dar în anii secetoși și călduroși, în special în
luna august, dezvoltarea este foarte numeroasă, respectiv și daunele;
gândacul roșu al cepei (Lilioceris merdigera);
omida fructificaţiilor (Helicoverpa armigera) migrează prin zbor la distanţe mari, fiind mai
activă în amurg și noaptea;
buha verzei (Mamestra brassicae) și condiţiile optime de dezvoltare a larvelor sunt între 2027 °C, iar când crește concomitent cu umiditatea, buha hidrofilă (pe terenurile joase şi pe cele
irigate artificial), poate ataca și frunzele cu bobitele viţei-de-vie, fructele mărului şi părului;
albiliţa verzei (Pieris brassicae) și a rapiţei (Pieris rapae) la temperatura optimă între 2026°C dezvoltă o generaţie obișnuit în 70-73 zile, iar în anii călduroși și secetoși durata de
dezvoltare se reduce până la 26-27 de zile, respectiv și numărul de generaţii și daunele;
molia cepei și a usturoiului (Acrolepiopsis assectella);
omida roșie a cepei (Dyspessa ulula);
musca verzei (Delia radicum) are zborul greoi, dar intens în zilele călduroase şi însorite, în
jurul orelor 11-15, iar pe timp înnorat şi rece adulţii stau ascunşi pe sub plante sau bulgări
de pământ;
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musca cepei (Delia antiqua) este influenţată mult de temperatura şi umiditatea solului, iar
condiţiile optime sunt 17-22 °C iar umiditatea 75-80%.

C. Specii care migrează pe cale naturală prin forţare și alunecare, mers și zbor când timpul este cald și umiditatea solului înaltă:

Fig. 1.56. Nematodul
bulbilor
(Ditylenchus dipsaci)

Sursa: https://gd.eppo.int

•
•
•

Fig. 1.57. Limaxul
(Deroceras agrestis)

Sursa: http://www.habitas.org.uk

Fig. 1.58. Coropișniţa
(Gryllotalpa gryllotalpa)

Sursa: http://www.habitas.org.uk

nematodul galicol al rădăcinilor (Meloidogyne incognita) și nematodul bulbilor și tulpinilor (Ditylenchus dipsaci) care sunt foarte rezistenţi la condiţii nefavorabile (fie secetă, fie
îngheţ) fiindcă formează chiști de rezistenţă, adică un fel de încapsulare naturală;
limaxul (Deroceras agrestis) – temperatura şi umiditatea în verile răcoroase şi ploioase
favorizează înmulţirea lor, și invers – în verile călduroase şi secetoase limacșii se retrag în
sol în diapuază estivală;
coropişniţa (Gryllotalpa gryllotalpa), iar arșiţa şi seceta stopează dezvoltarea acestei insecte;

Alte insecte dăunătoare din care se anunţă anticipat că există evitare în formarea populaţiilor acestora în tehnologia de cultivare a plantelor legumicole, și anume:
A. cu solul introdus în sere și solarii infestat sau în care inevitabil se acumulează rezerva
biologică de: (i) nematodul galicol al rădăcinilor (Meloidogyne incognita) și nematodul bulbilor și tulpinilor (Ditylenchus dipsaci) ; (ii) molia minieră a tomatelor (Tuta absoluta), la
care condiţiile climatice din sere sunt perfecte, astfel se dezvoltă cu puţin peste o lună (2938 de zile la 25-27°C) și în total 10-12 generaţii pe an; (iii) musculiţa minieră a frunzelor de
tomate (Liriomyza trifolii), iar ciclul de viaţă este scurt (21-28 zile), astfel dezvoltă de la 6
până la 8 generaţii;
B. cu materialul semincer infestat (local sau din import): (i) nematodul galicol al rădăcinilor
(Meloidogyne incognita); (ii) acarianul ruginiu al tomatelor (Aculops lycopersici); (iii) acarianul bulbilor (Rhizoglyphus echinopus) este hidrofil (80-90%) şi termofil (25-26°C), astfel
o generaţie durează 9-13 zile, iar la temperaturi reduse (10°C) până la 108 zile, iar dacă
umiditatea scade sub 60%, dezvoltarea se opreşte; (iii) tripsul Californian (Frankliniella
occidentalis); (iv) ploșniţa verde (Nezara viridula); (v) molia trestiei-de-zahăr (Opogona
sacchari); (vi) musca cepei (Delia antiqua); (vii) musculiţa minieră a frunzelor de tomate
(Liriomyza trifolii); (viii) musca minieră a prazului (Phytomyza gymnostoma);
C. nerespectarea igienei din sere: (i) musculiţa albă a tutunului (Bemisia tabaci), fiindcă
toată rezerva se află în spaţiile protejate unde se dezvoltă permanent, iar în condiţii naturale intră la iernare nimfa în frunzele căzute, dar fără dezvoltare; (ii) tripsul Californian
(Frankliniella occidentalis); (iii) tripsul comun (Thrips tabaci), iar intervalul de temperatură
în care apare și se dezvoltă este de la 10-până la 30 oC, iar cele optime între 20-30 oC, astfel
o generaţie se dezvoltă repede: în 2-3 săptămâni; (iv) păduchii de frunze (Myzus persicae);
(v) păduchele solanaceelor (Macrosiphum euphorbiae); (vi) musca minieră a prazului (Phytomyza gymnostoma).
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Fig. 1.59. Solul în sere și solarii cu
potenţial de dăunători înpupaţi

Fig. 1.60. Materialul semincer infestat

Fig. 1.61. Seră
neîngrijită

De aceea, cunoaşterea dăunătorilor culturilor legumicole începând cu simptomele, apoi stadiile active (larva și adultul), care din acestea sunt dăunătoare sau ambele și multe alte aspect sunt
obligatorii pentru fermier, fiindcă din acestea rezultă stabilirea măsurilor și metodelor pentru
combaterea, adică necesitatea de a interveni la timp şi corect, pentru a obţine producţiile planificate şi de calitate superioară.
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II. MĂSURILE DE ADAPTARE ȘI REZILIENŢĂ LA SCHIMBĂRILE
ȘI FENOMENELE CLIMATICE NEFAVORABILE ÎN SECTORUL
LEGUMICOL
2.1. INTRODUCEREA ÎN CULTURĂ ȘI CULTIVAREA SPECIILOR, SOIURILOR ȘI
HIBRIZILOR DE CULTURI LEGUMICOLE ADAPTATE LA FACTORII LOCALI
DE MEDIU (Tatiana Novac, dr. şt. agricole)
Alegerea soiurilor este un mecanism important cu care fermierii se pot adapta la efectele
schimbărilor climatice – combinate cu strategii alternative, cum ar fi adaptarea fertilizării, irigării, prelucrarea solului și măsurile de rotaţie a culturilor.
Dezvoltarea de noi soiuri tolerante la temperaturi ridicate, rezistente la dăunători și boli, perioade scurte de vegetaţie și producând recolte înalte în condiţii de stres, precum și adoptarea
tehnologiilor performante și gestionarea judicioasă a resurselor naturale sunt principalele strategii de îndeplinit, pentru a face faţă numeroaselor provocări și neajunsuri apărute din cauza
efectelor schimbărilor climatice.
Experienţa și practica multor unităţi legumicole au demonstrat că soiurile noi realizează în
mod obișnuit sporuri importante de recoltă de 15–30%.
Introducerea unor soiuri și hibrizi în cultură trebuie să răspundă la mai multe cerinţe:
– să prezinte rezistenţă genetică la cât mai mulţi agenţi patogeni;
– să prezinte o bună adaptabilitate la condiţiile naturale de lumină, pentru ca influenţa nefavorabilă a intensităţii luminii scăzute asupra creșterii plantelor să fie cât mai redusă;
– să fie precoce, oferind o producţie timpurie cât mai ridicată;
– toleranţă la temperaturi mai scăzute în primăvară (avantaj: înfiinţarea culturii mai timpuriu);
– toleranţă bună la secetă și arșiţă etc.
– producţia să fie rezistentă la transport și manevrare.
Indiferent de sortimentul de specii, cultivatorii trebuie să aplice o serie de măsuri menite să
conducă la creșterea eficienţei economice a culturilor, aceasta fiind singura cale de a rezista condiţiilor nefavorabile de mediu. Astfel, una dintre soluţiile care determină atingerea unui nivel superior de rentabilitate este alegerea corespunzătoare a soiului sau hibridului cultivat. În nomenclatura plantelor cultivate, soiului și hibrizilor comerciali li s-a dat denumirea de cultivar (cv.).
În legumicultură cultivarul are о importanţă deosebită, din mai multe considerente:
– investiţiile și costurile mai ridicate la unitatea de suprafaţă impun necesitatea folosirii
cultivarelor cu cel mai ridicat potenţial de productivitate;
– produsele legumicole se valorifică pe piaţă, de regulă, ca produs pentru consum curent, ceea
ce implică calităţi specifice: prospeţime, aspect comercial, conservabilitatea produsului;
– zonele ecologice, perioadele și sistemele diferite de cultură, impun cultivaruri specializate,
adaptate condiţiilor specifice pedologice, climatice, pentru culturile de câmp, sere și solarii;
– un accent deosebit se pune și pe mărirea rezistenţei acestora la atacul bolilor și dăunătorilor;
– destinaţia produsului – consum în stare proaspăta, prelucrare industrială – modul de conservare (congelare, deshidratare) necesită la diferite plante legumicole cultivaruri cu calităţi tehnologice adecvate.
La alegerea soiurilor/hibrizilor trebuie să se ţină cont și de perioada de vegetaţie a cultivarului (de la semănat până la recoltare (la maturitate)), deoarece într-un an normal sau nefavorabil
plantele parcurg diferit perioada de vegetaţie, de aceea este foarte importantă cunoașterea numărului de zile specifice soiului/hibridului.
Întrucât condiţiile meteorologice sunt imprevizibile, cea mai de încredere cale pentru a selecta soiurile, hibrizii potriviţi este de a avea în vedere comportarea în cultură și recoltele din cursul
anilor precedenţi, pe o arie cât mai largă de locaţii, precum și consultând datele de productivitate
și comparându-le cu datele disponibile ale altor cultivatori.
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De asemenea, producătorii trebuie să obţină informaţii de la furnizorul de seminţe cu privire
la reacţiile hibrizilor la condiţiile nefavorabile de mediu și anumiţi agenţi patogeni specifici care
ar putea cauza probleme culturii.
Tabelul 2.1. Caracterele soiurilor în funcţie de destinaţia producţiei la unele specii legumicole
Specia
Tomate

Destinaţia producţiei
și mecanizarea
lucrărilor

Caracterele pe care trebuie să le îndeplinească
soiurile (hibrizii)

Producţia timpurie în
câmp

Creștere nedeterminată, precocitate, fructe de dimensiuni mijlocii,
necostate, intens și uniform colorate.

Producţia în sere și
solarii

Productivitate, precocitate, fructe de calitate superioară rezistente la
crăpare, rezistente la atacul bolilor și dăunătorilor.

Industrializare sub
formă de pastă

Creștere determinată, procent ridicat de maturare simultană a
fructelor, fructe intens colorate și cu un conţinut ridicat de substanţă
uscată.

Adei
pentru
boia

Industrializare sub
forma de boia

Tulpină rigidă, gruparea fructelor în treimea superioară a tulpinii,
procent ridicat de maturare simultană a fructelor, detașare ușoară a
fructelor de peduncul.

Mazăre

Industrializare

Soiuri cu perioade de vegetaţie diferite, tulpina între 45–80 cm,
erectă, distanţa de la sol la prima păstaie de cel puţin 20 cm,
procent ridicat de maturare tehnică a păstăilor, durata de maturare
îndelungată, procent ridicat de seminţe în păstăi care să se desfacă
ușor la batozare.

Fasole

Industrializare

Soiuri cu perioade de vegetaţie diferite, tulpina erectă și de înălţime
redusă, păstaie de о anumită lungime, dreaptă și cu secţiune cilindrică.

Ceapă

Consum de iarnă

Bulbi de formă globuloasă care să se păstreze bine о perioadă cât mai
îndelungată.

Pentru recoltarea
mecanizată

Bulbi de formă globuloasă, înveliţi bine, cu un număr mare de foi
pergamentoase.

Industrializare prin
deshidratare

Frunzele cărnoase ale bulbului, după prelucrare să-și păstreze
culoarea alb-strălucitoare.

Recolta potenţială este determinată de soiul sau hibridul cultivat, respectiv de zestrea genetică
pe care o posedă planta cultivată și care se poate manifesta mai mult sau mai puţin în funcţie de
acţiunea celorlalţi factori de producţie. Astfel, toate soiurile de plante legumicole cu maturitate
timpurie au nevoie de cantităţi mai mari de apă decât cele de maturare târzie, deoarece se deosebesc prin ritmuri rapide de creștere și dezvoltare, precum și o densitate mai mare de plante la
unitatea de suprafaţă.
Alegerea soiului/hibridului este o decizie responsabilă, necesară a fi luată în procesul tehnologic de cultivare a legumelor. Sortimentul legumicol actual cuprinde numeroase soiuri și hibrizi
omologaţi. În același timp, pe piaţă sunt comercializate soiuri și hibrizi neomologaţi, unii dintre
aceștia fiind de perspectivă sau urmând a fi înaintaţi pentru testare.
Astfel, o atenţie deosebită trebuie acordată Catalogului soiurilor de plante al Republicii Moldova, ediţie oficială elaborată de Comisia de stat pentru testarea soiurilor de plante, ce cuprinde
soiurile admise pentru producere și comercializare. Soiurile înregistrate întruchipează realizări
genetice sau îmbunătăţiri de reproducere și le fac disponibile pentru practica agronomică.
Conform catalogului soiurilor de plante, tomatele includ cel mai mare număr de soiuri și hibrizi – 192 denumiri. Caracteristica unor cultivaruri de tomate sunt descrise în tabelul 2.2.
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determinant

determinant

Mary
Gratefully

Deșteptarea

semideterminant

determinant

Milenium

Prestij

determinant

semideterminant extratimpurie

Gravitet F1

Sandoline F1

nedeterminant

Mercurii F1

determinant

nedeterminant

Delfin F1

Markiza F1

nedeterminant

Colibri F1

semitimpurie

semitimpurie

timpurie

timpurie

timpurie

timpurie

timpurie

mijlocie

semitimpurie

timpurie

nedeterminant

Baron F1

timpurie

timpurie

nedeterminant

determinant

Arena F1

timpurie

Grupa de
maturitate

Dikaia Roza

nedeterminant

Tipul plantei

Abellus F1

Soiul,
hibridul

rotundă

rotundă

rotundă

100-166

80-100

120-140

60-75

160-200

rotundăturtite
rotundă

150-200

180-200

130-190

150-160

rotundăturtite

rotundă

rotundă

rotundă

130-150

140-150

rotundă
cu vârful
ascuţit
ovală

300-400

90-120

rotundăturtite
rotundă

150-180

rotundă

Fructul
forma
masa, g

44-50 t/ha

58-66 t/ha

65-72 t/ha

40-55 t/ha

18,5-21,0 kg/m2

17,0-20,0 kg/m2

16,0-20,0 kg/m2

16,5 kg/m2

12,5-16,0 kg/m2

9,5-12,9 kg/m2

15,0-18,0 kg/m2

25,0-27,0 kg/m2

8,9-13,5 kg/m2

18,0-21,0 kg/m2

Productivitatea,
kg/m2 sau t/ha

Condiţii de Direcţia de
cultivare
utilizare

Tabelul 2.2. Caracteristica unor soiuri și hibrizi de tomate

Rezistenţă sporită la arșiţă

Aal, Fol;
Rezistenţă sporită la frig

Aal, Fol; Rezistenţă sporită la frig

Rezistenţă la salinitatea solului,
temperaturi scăzute la germinarea
seminţelor şi apariţia plantulelor

ToMV, Fol, Ff, Va, Ma;
Rezistenţă la temperaturi scăzute

ToMV, Aal; Rezistenţă la temperaturi
scăzute, umiditate ridicată a aerului
ToMV, Fol, Va, Ff, Ma;
Rezistenţă la condiţii de iluminare
scăzută și temperaturi joase
ToMV, Fol, Va;
Rezistenţă la temperaturi scăzute

ToMV, Fol, Va, Ss; Rezistenţă sporită
la condiţii de stres termic

ToMV, Fol, For, Ff, Mi;
Rezistenţă sporită la condiţii
nefavorabile de mediu

Aal, ToMV, Fol; Toleranţă înaltă la
variaţii de temperatură

ToMV, Ff, Mi; Rezistenţă la condiţii
de iluminare scăzută și arșiţă
Aal, ToMV; Rezistenţă la temperaturi
scăzute, umiditate ridicată a aerului
Fol; Rezistenţă la temperaturi înalte
și umiditate ridicată a solului

Rezistenţa la boli și condiţiile de
mediu
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determinant

Polfast F1

Grupa de
maturitate

150-160

180-200

cultură legumicolă în teren
protejat

rotundă

rotundă

Fructul
forma
masa, g
Condiţii de Direcţia de
cultivare
utilizare

procesare industrială

Fol, Va; Rezistenţă sporită la condiţii
de stres termic

Fol, Va; Rezistenţă sporită la condiţii
de stres termic

Rezistenţa la boli și condiţiile de
mediu

Ss – Stemphylium Solani – Stemphylium.
Pi – Phytophthora Infestans – Mana tomatelor.
Aal – Alternaria Alternata f. sp. Lycopersici – Alternarioza (Pătarea brună a tomatelor).
Mi/Ma/Mj – Meloidogyne – Nematozi.

consum în stare proaspătă

12,0-17,0 kg/m2

15,0-18,0 kg/m2

Productivitatea,
kg/m2 sau t/ha

Grupa de
maturitate

timpurie

mijlocie

timpurie

timpurie

timpurie

Tipul
plantei

determinant

semideterminant

semideterminant

semideterminant

nedeterminantă

Soiul, hibridul

Afrodita

Hercules F1

Claudio F1

Flamingo F1

Kaptur F1

conic

cilindric
conică

cub

cub

cub

forma

130-200

180-200

200-250

170-300

110-180

masa, g

Fructul

6-7

3-5

8-10

5-9

5-7

pericarpul, mm

verde
închis

galbencerat

verde
închis

verde
închis

albă
crem

50-70 t/ha

4,7-7,5 kg/m2

4,5-12,5 kg/m2

4,7-5,6 kg/m2

Recolta
kg/m2, t/ha

roșu 3,2-15,5 kg/m2
60-70 t/ha
intens

roșie

roșie

roșie

portocalie

Culoarea
la maturitate
biolotehnică
gică
Ardei gras

Condiţii
de
cultivare

Tabelul 2.3. Caracteristica unor soiuri și hibrizi de ardei gras și gogoșari
Direcţia
de
utilizare

Toleranţă excelentă la stres
termic

TMV; Rezistenţă sporită la
secetă

Rezistenţă sporită la
temperaturi scăzute

TMV, Xv; Rezistenţă sporită
la secetă

Va; Rezistenţă sporită la
condiţii nefavorabile de
mediu

Rezistenţa la boli
și condiţiile de mediu

În Republica Moldova sunt omologate 66 soiuri și hibrizi de ardei, caracteristica acestor specimene este prezentată în tabelul 2.3.

ToMV – Tomato mosaic virus – Virusul mozaicului tomatelor.
Ff – Fulvia fulva, (Cladosporium fulvum) – Pătarea cafenie a frunzelor de tomate.
Fol – Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici – Fuzarioza.
For – Fusarium oxysporum f. sp. radicis – Fuzarioza rădăcinii tomatelor.
Va – Verticillium albo-atrum – Verticilioza.

timpurie

semitimpurie

cultură legumicolă în câmp
deschis

determinant

Tipul plantei

Polbig F1

Soiul,
hibridul
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4-6

8-10
7-8

120-160

mijlocie

semide- semitimpu- rotundă150-220
terminant
rie
turtite

semide- semitimpu- rotundă170-190
terminant
rie
turtite

Bihar F1

Gogomax F1

roșu
intens

roșu
intens

roșu
intens

verde
intens

verde
roșu
închis

roșu
închis

Gogoșar

verde
închis

verde
închis

verde
închis

Culoarea
la maturitate
biolotehnică
gică

45-68 t/ha

60-90 t/ha

10 kg/m2
60 t/ha

40-67 t/ha

50-60 t/ha

Recolta
kg/m2, t/ha

Condiţii
de
cultivare

Direcţia
de
utilizare

TMV; Rezistenţă la
temperaturile ridicate

TSWV; Rezistenţă sporită
la arșiţă

TSWV; Rezistenţă sporită la
temperaturi scăzute

TSWV; Rezistenţă sporită la
temperaturi scăzute

Xv; Toleranţă excelentă la
stres termic

Rezistenţa la boli
și condiţiile de mediu

Tipul plantei

răsfirată

răsfirată

răsfirată

răsfirată

compactă

Soiul,
hibridul

Nistru F1

Clorinda F1

Bibo F1

Mirval F1

Nadia F1

mijlocie

timpurie

timpurie

semitimpurie

timpurie

Grupa de
maturitate

450

violet
închis
violet
închis

ovală
ovală și în formă
de pară

600

450

780

311

masa, g

albă

violet
închis

ovală în formă
de pară
cilindrică pară

violetă

Fructul
culoarea

cilindrică
încovoiată

forma

35-45 t/ha

6,4 kg/m2

4,8 kg/m2

6,5 kg/m2

5,4 kg/m2

Recolta
Condiţii de Direcţia de
kg/m2, t/ha cultivare
utilizare

Tabelul 2.4. Caracteristica unor hibrizi de vinete

Se adaptează ușor la condiţii
adverse de mediu

Rezistenţă sporită la temperaturi
ridicate

Fol, Va; Rezistenţă sporită la
condiţii de stres termic

TMV; Se adaptează ușor la
condiţii adverse de mediu

TMV; Rezistenţă sporită la
condiţii nefavorabile

Rezistenţa la boli și
condiţiile de mediu

TMV – Tobacco Mosaic Virus – Virusul mozaicul tutunului. Xv – Xanthomonas Vesicatoria – Pătarea bacteriană. TSWV – Tomato Spotted Wilt Virus – Virusul ofilirii frunzelor.

conic

6-8

nedeterminantă

150-250

Vatra F1

conic

mijlocie

6-8

nedeterminantă

150-250

masa, g

Todirești F1

conic

forma

pericarpul, mm

timpurie

Grupa de
maturitate

nedeterminantă

Tipul
plantei

Slonovo uvo
F1

Soiul, hibridul

Fructul
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timpurie

Lenara F1

CMV – Cucumber Mosaic Virus – Virusul mozaicului castravetilor.
Ccu – Cladosporium cucumerinum – Pătarea cafenie.
Pc – Pseudoperonospora Cubensis – Mana castraveţilor.

Verde închis

Viguroasă/
medie

timpurie

Premio F1

Verde închis

Viguroasă/
medie

timpurie

Viorel F1

Verde închis

Viguroasă/
medie

timpurie

Plai F1

9-11 kg/m2
27-35 t/ha

35-70 t/ha

17 kg/m2

63-100

70-90

81-86

53-75 t/ha

13-19 kg/m2

16 kg/m2

90-100 14-20 kg/m2

70-90

70-82

115-125

80-100 10-15 kg/m2

Recolta
Condiţii de Direcţia de
kg/m2, t/ha cultivare
utilizare

8-10

10-12

10

15 kg/m2

8-12 kg/m2

8-12 kg/m2

Rezistenţă sporită la temperaturi
ridicate și stres hidric

Rezistenţă sporită la temperaturi
ridicate

Rezistenţă sporită la temperaturi
ridicate

CMV, Ccu, Sf; Rezistenţă sporită
la condiţii de stres termic

CMV, Sf, Ccu; Rezistenţă sporită
la condiţii de stres termic

CMV, Ccu; Rezistenţă sporită la
temperaturi scăzute
CMV, Ccu, CVYV; Toleranţă
la condiţii de stres termic,
intensitate scăzută a luminii
Ccu, CMV, CVYV;
Rezistenţă înaltă la temperaturile
scăzute și la cele ridicate

CMV, Sf; Rezistenţă sporită la
temperaturi scăzute

CMV, Pc, Ccu; Toleranţă la
perioadele cu zile scurte și vreme
înnorată; condiţii de stres termic

CMV, Ccu, Sf; Rezistenţă sporită
la temperaturi scăzute

Rezistenţa la boli
și condiţiile de mediu

CVYV – Cucumber Vein Yellowing Virus – Virusul îngălbenirii castraveţilor.
Sf – Sphaertotheca Fuliginea – Făinarea la castraveţi.

70-85

80-100

80

Castraveţi cu polenizare entomofilă

6-9

Verde închis,
cu ţepi fini

Medie/medie

timpurie

Shakthi F1

11-12

Verde închis,
cu ţepi fini

Medie/medie

foarte
timpurie

Kybria F1

12-14

Verde închis
cu ţepi bine
conturaţi

Viguroasă/
viguroasă

foarte
timpurie

Spino F1

11-12

Verde închis

Viguroasă/
medie

10-12

Verde cu ţepi
bine conturaţi

Medie/medie

timpurie

8-10

Verde închis,
cu ţepi

Viguroasă/
medie

Bjorn F1

11-13

Verde închis, cu
ţepi conturaţi

Medie/medie

timpurie

11-13

culoarea,
aspectul

Fructul
Lungimea,
masa, g
cm

Verde deschis cu
ţepi conturaţi

Medie/medie

Planta
(creșterea/
ramificarea)

Aphina F1

Karaoke F1 semitimpurie

semitimpurie

Grupa de
maturitate

SV 4097
CV F1

Hibridul

Tabelul 2.5. Caracteristica unor hibrizi de castraveţi partenocarpici
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67

58-60

53-55

timpurie

foarte
timpurie

foarte
timpurie

semitardivă

semitardivă

semitardivă

semitardivă

tardivă

tardivă

timpurie

semitimpurie

Checkmate
F1

Tiara F1

Nozomi F1

Royal
Vantage F1

Grandslam
F1

Coronet F1

Marloo F1

Brigadier
F1

De Buzău

Red
Dynasty F1

Royale F1

forma

roșie violet

roșie violet

verde albăstruie

25-30 t/ha

5,2 kg/m2

70-100 t/ha

43-75 t/ha

75-120 t/ha

50-100 t/ha

55-110 t/ha

65-80 t/ha

30-35 t/ha

24-30 t/ha

60-76 t/ha

Condiţii de Direcţia de
cultivare
utilizare

Plasticitate ecologică înaltă,
rezistenţă la crăpare

Xcc, Foc:1; Rezistenţă la
temperaturi scăzute și crăparea
căpăţânilor

Xcc, Foc:1; Plasticitate ecologică
înaltă, rezistenţă la crăpare

Foc:1; Rezistenţă la temperaturi
înalte, arșiţă, crăparea
căpăţânilor

Ecc, Foc:1;
Rezistenţă la temperaturi înalte

Foc:1,
Rezistenţă la temperaturi înalte

Ecc, Foc:1, Rezistenţă sporită la
condiţii de stres termic

Foc:1, Ecc,
Plasticitate ecologică înaltă

Xcc, Ab,
Plasticitate ecologică înaltă

Rezistenţă înaltă la crăpare și
fluctuaţiile de temperatură

Foc:1,
Plasticitate ecologică înaltă

Foc:1, Rezistenţă la temperaturi
înalte și crăparea căpăţânilor

Rezistenţa la boli
și condiţiile de mediu

Ecc – Erwinia carotovora pv.carotovora – Putregaiul umed al cruciferelor.
Ab – Alternaria brassicae – Alternarioza.

1,5-2,0

1,2-1,5

Recolta
kg/m2, t/ha
2,5-4,0 kg/m2
38-51 t/ha

Varză roșie

3,0-4,5

2,5-3,5

3,0-4,5

verzuie, în
secţiune albă
verde deschis

2,5-3,5

2,0-4,0

2,5-3,0

2,0

1,2-1,4

2,0-2,5

1,8-2,0

masa, kg

verde închis

verzuie, în
secţiune albă

verzuie, în
secţiune albă

verzuie, în
secţiune albă

verzuie

verzuie, în
secţiune albă

verzuie, în
secţiune albă

Căpăţâna
culoarea

Foc:1 – Fusarium Oxysporum f. sp. Conglutinans – Fuzarioza.
Xcc – Xanthomonas campestris pv. Campestris – Pătarea bacteriană.

70

60-65

165-175

110-120

85-90

90-100

85-90

80-85

63-65

timpurie

Farao F1

Plantare/
recoltare, zile

Grupa de
maturitate

Hibridul

Tabelul 2.6. Caracteristica unor hibrizi de varză albă și varză roșie
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mijlocie

mijlocie

timpurie

timpurie

semitimpurie

mijlocie

Novaria F1

Ironman F1

Batavia F1

Koros F1

Marathon
F1

mijlocie

Amerigo F1

Fargo F1

mijlocie

Casper F1

semitimpurie

mijlocie

Barcelona
F1

Freedom
F1

Grupa de
maturitate

Hibridul

80

70

65-68

64-73

75-85

85-90

70-75

75-80

85-90

75-80

Plantare/
recoltare, zile

verde
albăstrui
verde
închis

sferic
turtită
sferic
turtită
verde
albăstrui

verde
albăstrui

sferic
turtită

sferic
bombată

albă

alb gălbui

albă-crem

albă

albă

albă-crem

rotundă

rotundă

rotundă

ușor plată

rotundă

rotundă

forma

Căpăţâna
culoarea

0,40-1,0

0,60-1,0

0,50-1,0

0,35-0,75

Broccoli

1,8-2,0

1,5-2,5

1,7-2,0

2,0-3,0

1,5-2,5

1,5-2,5

masa, kg

3,5 kg/m2

4,5 kg/m2

2,6-3,5 kg/m2

4,0 kg/m2

5,0-6,7 kg/m2

24-26 t/ha

3,5-5,5 kg/m2

20-28 t/ha

22-24 t/ha

26-30 t/ha

Productivitatea Condiţii de Direcţia de
kg/m2, t/ha
cultivare
utilizare

Tabelul 2.7. Caracteristica unor hibrizi de conopidă și broccoli

Rezistenţă la stres termic și
hidric, pentru cultura de vară,
toamnă
Rezistenţă sporită la temperaturi
scăzute, pentru cultura de
toamnă

Foc:1; Rezistenţă la temperaturi
înalte, crăpare, stres hidric

Xcc; Rezistent la stres termic și
hidric, pentru cultura de vară,
toamnă

Ecc, Foc:1; Rezistenţă sporită la
condiţii de stres termic

Rezistenţă sporită la condiţii
nefavorabile de mediu

Ecc, Ab;
Plasticitate ecologică înaltă

Rezistenţă sporită la temperaturi
înalte

Xcc; Tolerează t0 ridicată, scăzută
și umiditatea atmosferică înaltă

Foc:1, Ecc;
Plasticitate ecologică înaltă

Rezistenţa la boli și
condiţiile de mediu
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semitimpurie

semitimpurie

semitimpurie

timpurie

semitimpurie

mijlocie

mijlocie

Bonus F1

Medusa F1

Wolf F1

Pegase F1

Glandstone
F1

Halcedon

Stuttgarter
Riesen

Grupa de
maturitate

timpurie

semitimpurie

mijlocie

mijlocie

Hibridul

Abaco F1

Bangor F1

Chantenay
2461

Bolivar F1

Pd – Peronospora destructor.

Grupa de
maturitate

Hibridul

galben
albicios

galben
arămie

rotund
alungită
rotund
turtite

alb perlat

albă

maro

maro

galben
arămie

rotundă

rotundă

rotundă

rotundă

rotundă

forma

semiute

iute

semiute

semiute

semiute

semiute

semiute

Bulbul
culoarea
gustul

90-150

85-135

100-160

90-115

85-150

70-130

70-85

masa, g

55-70 t/ha

45-50 t/ha

50-70 t/ha

39-65 t/ha

75-100 t/ha

95 t/ha

60-90 t/ha

Recolta
t/ha

Direcţia de
utilizare

110-115

110-115

100-110

90-95

Perioada de
vegetaţie, zile

conică

conică

oranj

oranj

150-160
150-240

netedă
uniformă

140-208

105-220

netedă
uniformă

netedă

portocaliu netedă
închis
uniformă

cilindrică roșu-oranj

conică

forma

Rizocarpul
culoarea suprafaţa masa, g
Morcov

80-110 t/ha

1,8-5,5 kg/m2

45-80 t/ha

56-100 t/ha

Recolta
kg/m2, t/ha

Direcţia de
utilizare

Tabelul 2.9. Caracteristica unor soiuri, hibrizi de legume din grupa rădăcinoase

95-100

110-120

105-110

90-100

260

110

100-105

Perioada de
vegetaţie, zile

Tabelul 2.8. Caracteristica unor soiuri și hibrizi de ceapă

Plasticitate ecologică înaltă

Plasticitate ecologică înaltă

Rezistenţă sporită la temperaturi
înalte, recomandat pentru
cultura de vară

Ad; Rezistenţă sporită la
temperaturi scăzute

Rezistenţa la boli și
condiţiile de mediu

Pd; Rezistenţă sporită la
temperaturi înalte

Pd; Plasticitate ecologică înaltă

Rezistenţă la temperaturi scăzute

Rezistenţă la temperaturi scăzute

Rezistenţă sporită la temperaturi
scăzute, cultura de toamnă

Rezistenţă sporită la temperaturi
înalte și stres hidric

Rezistenţă la temperaturi scăzute

Rezistenţa la boli și
condiţiile de mediu
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mijlocie

semitardivă

mijlocie

timpurie

timpurie

timpurie

semitimpurie

Alto F1

Cilindrică

Crasnîi șar

Larka

Celesta F1

Rondeel

Tinto F1

38

35

29-32

90-95

95-105

115-120

110-115

100-110

Perioada de
vegetaţie, zile

Ad – Alternaria dauci – Alternarioza morcovului.

semitimpurie

Grupa de
maturitate

Tim Tom

Hibridul

rotundă

rotundă

rotundă

rotundă

rotundă

cilindrică

cilindrică

cilindrică

forma

netedă
netedă
netedă

roșu
bordo
roșu
bordo
roșu
bordo

roșu

roșu

140-310

200-350

180-200

200-250

netedă

netedă

netedă

25-40

25

20-25

Ridiche de lună

netedă

roșu

80-170

masa, g

Sfeclă roșie

netedă
uniformă

roșu
bordo

oranj

Rizocarpul
culoarea suprafaţa

3,5 kg/m2

2,0 kg/m2

2,0-2,5 kg/m2

65 t/ha

45-65 t/ha

41-55 t/ha

70 t/ha

40-60 t/ha

Recolta
kg/m2, t/ha

Direcţia de
utilizare

Rezistenţă la temperaturi înalte

Plasticitate ecologică înaltă

Rezistenţă sporită la stres termic
și hidric

Rezistenţă sporită la temperaturi
scăzute

Plasticitate ecologică înaltă

Plasticitate ecologică înaltă

Rezistenţă sporită la temperaturi
înalte și stres hidric

Plasticitate ecologică înaltă

Rezistenţa la boli și
condiţiile de mediu
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65-68

54-56

foarte
timpurie

foarte
timpurie

Lady F1

Sorento F1

semitimpurie

mijlocie

timpurie

mijlocie

Farao F1

Oxana F1

Credo F1

Raymond
F1

semitimpurie

Marzouka
F1

43-45

38-43

35-40

30-35

70-75

55-60

75

65-70

75

cilindrică

cilindrică

cilindrică

cilindrică

ovală

ovală

ovală

alungită

rotundă
alungită

rotundă

rotundă

rotundă

forma

8,0-11,0

7,0-10,0

4,2-5,9

5,0-7,0

masa, kg

verde
deschis

verde
deschis

verde
deschis
verde
deschis

galben

galben

galben

26-70 t/ha

25 t/ha

28 t/ha

26 t/ha

18 t/ha

Productivitatea Condiţii de Direcţia de
kg/m2, t/ha
cultivare
utilizare

21-34 t/ha

22-35 t/ha

16-20 t/ha

0,5-1,6

0,4

0,2-0,6

0,5

43-112 t/ha

40 -70 t/ha

20 kg/m2

12 kg/m2

Dovlecel

4,0

2,0-2,5

4,0-5,0

Pepene galben

verde cu
10,0-13,0
dungi

verde cu
dungi

verde cu
dungi

verde cu
dungi

verde cu
dungi

Fructul
culoarea

Fom – Fusarium Oxysporum – Fuzarioza. Sf – Sphaerotheca Fuliginea races 1,2,5 – Făinare.

timpurie

Suha F1

Ezra F1

foarte
timpurie
foarte
timpurie

mijlocie

Crimson
sweet

Aral F1

semitimpurie

Talisman
F1

62-65

Plantare/
recoltare, zile

Hibridul

Grupa de
maturitate

Tabelul 2.10. Caracteristica unor hibrizi de pepene verde și pepene galben, dovlecel

Plasticitate ecologică înaltă

Rezistenţă sporită la temperaturi
scăzute

Rezistenţă sporită la condiţii
adverse de mediu
Rezistenţă sporită la temperaturi
scăzute

Sf; Rezistenţă sporită la
temperaturi înalte

Rezistenţă sporită la temperaturi
înalte și stres hidric

Rezistenţă sporită la temperaturi
scăzute

Fom, Co; Plasticitate ecologică
înaltă

Fom; Rezistenţă sporită la stres
hidric

Fom; Rezistenţă sporită la
temperaturi înalte

Plasticitate ecologică înaltă

Fom; Rezistenţă sporită la stres
hidric

Rezistenţa la boli și
condiţiile de mediu

2.2. MANAGEMENTUL DURABIL AL SOLURILOR ȘI TERENURILOR AGRICOLE
ÎN PLANTAŢIILE LEGUMICOLE (Anatolie Fala, dr. şt. biologice şi
Eugeniu Ţurcan, magistru în agricultură)
Managementul durabil al terenurilor agricole în plantaţiile legumicole ca parte componentă
a agriculturii durabile în ansamblu are ca scop îmbunătăţirea stării în domeniul dat, realizând
obiectivele economice stabilite și asigurarea protecţiei mediului înconjurător.
Prin agricultură durabilă definim, mai întâi de toate, o agricultură viabilă din punct de vedere
economic, care răspunde exigenţelor cererii de alimente sănătoase și de calitate superioară, pe
de altă parte este o agricultură care garantează protecţia și ameliorarea resurselor naturale pe
termen lung și le transmite nealterate generaţiilor viitoare.
Criteriile enumerate în continuare caracterizează durabilitatea diferitor sisteme de agricultură ce cu succes se atribuie și sectorului legumicol:
• cantitatea și calitatea producţiei legumicole;
• costuri rezonabile de producţie pentru produse competitive;
• stabilitatea producţiei de la an la an, pe sectoare, exploataţie agricolă, și terenuri agricole;
• raporturi armonioase cu principalele resurse naturale (sol, apă, faună, floră, relief etc.);
• îmbunătăţirea acestora și conservarea lor pentru generaţiile viitoare;
• specializarea și structura producţiei agricole trebuie să fie flexibile, adică să posede o capacitate de a reacţiona la schimbările pieţei privind cererea și oferta;
• raport echilibrat pe termen lung între cerinţele economice, ecologice și sociale [9].
Sistemele de prelucrare a solului pentru culturile sau în asolamentele legumicole, similare și
sistemelor agricole de cultivare a culturilor de câmp induc o serie de procese de degradare antropică a solurilor care includ procese de origine:
a) fizică: destructurare, compactare, formare de crustă, plintizare;
b) chimică: acidifiere, poluare cu compuși toxici de la aplicarea produselor de uz fitosanitar,
al îngrășămintelor și mulciului din plastic;
c) biologică: reducerea populaţiei de microorganisme, reducerea populaţiei de macro- și mezofaună, poluarea cu agenţi patogeni;
d) complexă: exces de apă, salinizare, deșertificare, epuizarea fertilităţii;
e) dislocare a stratului superficial fertil de sol – eroziune prin apă și eoliană.
În acest context managementul durabil al terenurilor agricole în plantaţiile legumicole necesită să se bazeze pe tehnologii care permit de a păstra fertilitatea solului și cu efecte minime de
distrugere a structurii acestuia, care poate fi conceput în cadrul unui sistem de protecţie și păstrare pe termen lung a calităţii și capacităţii de producţie a solului, numit agricultură durabilă.
În scopul atingerii obiectivelor stabilite în cadrul tendinţelor agriculturii durabile s-au elaborat și
se aplică cu succes în practică sisteme noi ,,neconvenţionale” de lucrare a solului, aplicabile și la
sectorul legumicol, printre care:
– în scopul minimizării eroziunilor se recomandă reducerea la minim posibil lucrările de
mobilizare a solului, inclusiv la acele specii de legume care nu necesită pregătirea unui pat
germinativ afânat;
– încorporarea superficială (10–15 cm) a resturilor vegetale mărunţite minuţios;
– apreciate sunt operaţiunile de mobilizare a solului la adâncime (30–40 cm) doar în cazul
critic de prezenţă al hardpanului fără întoarcerea brazdei, cu utilaje speciale (cizel, paraplow, grapă cu discuri) în acest mod dislocând arătura adâncă din sistemul clasic;
– refacerea structurii solului prin gospodărirea raţională a resturilor vegetale prin încorporarea în sol prin combinarea cu administrarea concomitentă a îngrășămintelor organice
fermentate (gunoi de grajd, compost) și îngrășămintelor verzi, în plus protejarea solului și
combaterea buruienilor prin mulcire cu materiale organice (paie, pleavă, turbă);
– un alt obiectiv constituie protecţia și intensificarea activităţii organismelor solului favorizând echilibrul biologic al mezofaunei (prezente prin râme, melci, miriapode, nematode),
de asemenea și al microorganismelor aerobe și anaerobe (bacterii, ciuperci, actinomicete),
toate exercitând un rol considerabil în reciclarea materiei organice și derularea proceselor chimice (nitrificarea, denitrificarea, mineralizarea), consolidarea humusului stabil și a
structurii glomerulare – elementele esenţiale ale fertilităţii naturale a solului;
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Fig. 2.1. Agricultură organică: mulcirea solului cu
paie la cultura pe araci a tomatelor
Sursa: https://oldworldgardenfarms.com

–

Fig. 2.2. Agricultură de precizie: combaterea
robotizată a buruienilor
Sursa: https://www.naio-technologies.com

favorizarea progresivă a fertilităţii solului, intensifică procesele agrochimice și biologice
ceea ce în rezultat stimulează fenomenele de concurenţă faţă de organismele fitopatogene.
Ca rezultat are loc reducerea necesităţii de îngrășăminte chimice și pesticide (ierbicide,
fungicide, insecticide), fapt ce vine cu urmări favorabile în combaterea poluării solului,
apei și produselor alimentare.

2.2.1. Tipuri de sol din Republica Moldova pretabile pentru sectorul legumicol
Învelișul de sol al Republicii Moldova include trei tipuri zonale: solurile brune, care predomină
pe Podișul Moldovei Centrale (în zona Codrilor), solurile cenușii răspândite în regiunile deluroase,
și cernoziomurile formate în condiţii de stepă pe terenurile cu altitudini mai joase. Prezentele tipuri de sol sunt reprezentate de 11 subtipuri, care constituie spectrul zonal al solurilor. În văile și
luncile pe sedimente sunt formate solurile deluviale și aluviale. Variabilitatea și zonarea solurilor
este determinată de schimbarea climei, reliefului și vegetaţiei de la Nord spre Sud. În funcţie de
zonarea climei și solurilor, în Republica Moldova sunt evidenţiate trei zone agropedoclimatice
mari: de Nord; Centrală; de Sud, care, la rândul lor, se divizează în subzone.

Fig. 2.3. Cernoziom tipic

Fig. 2.4. Cernoziom carbonatic

Fig. 2.5. Cernoziom vertic

Sursa: Ursu Andrei, Curcubăt Stela. Institutul de Ecologie și Geografie. Buletinul AŞM

Principalul tip de sol al Republicii Moldova este cernoziomul – sol care cel mai mult corespunde cerinţelor și exigenţelor de cultivare a culturilor legumicole. El are subtipurile: argiloiluvial, levigat, tipic moderat humifer, tipic slab humifer și carbonatic, care ocupă o suprafaţă
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de 2 mln. 510 mii ha sau 70% din suprafaţa fondului funciar. Cernoziomurile sunt cele mai fertile
soluri care se caracterizează prin culoare închisă și o grosime mare a stratului de humus, având
o structură bine pronunţată, cu conţinut 3–7% de humus în funcţie de subtip. Sub vegetaţia de silvostepă și stepă s-au format istoric câteva subtipuri zonale de cernoziomuri: luvice sau podzolite
(3,5%); cambice sau levigate (11,7%); tipice (8,3%), obișnuite (18,8%); carbonatice (19,9%); sudice
(0,1% din suprafaţa fondului funciar) și subtipuri intrazonale (7,3%) [9].
Sub vegetaţia de pădure recentă și precedentă (altitudinile 200–300 m) au evoluat următoarele
soluri zonale: griziomuri sau soluri cenușii (9,8%); soluri brune (0,8%); cernoziomuri xero-forestiere (0,5% din suprafaţa fondului funciar) – aceste soluri sunt relativ pretabile cultivării culturilor
legumicole.
Griziomurile (solurile cenușii), solurile brune, cernoziomurile cambice (levigate) din Moldova
Centrală s-au format ca rezultat al zonalităţii verticale și se deosebesc de solurile similare din
Nordul Moldovei printr-un regim de temperatură mai favorabil (suma t° > 10° = 3000–3150°) – arealele acestor soluri reprezintă la fel zone favorabile pentru amplasarea plantaţiilor legumicole.

2.2.2. Pretabilitatea solurilor după textură pentru sectorul legumicol
Creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole, precum și regimul apei și a soluţiei solului sunt
intens legate de proprietăţile fizice ale acestuia. Culoarea solului, textura, structura și celelalte
proprietăţi fizice sunt criterii în clasificarea diferitor tipuri de sol.
Caracteristica de bază a solurilor, de care depinde în mare parte favorabilitatea și pretabilitatea lor pentru cultivarea culturilor legumicole și pentru irigare este textura. Textura solului
definește mărimea particulelor de sol în timp ce structura acestuia face referiri la modul în care
aceste fracţiuni sunt dispuse împreună, definind natura sistemului de pori și canale în sol. În mod
obișnuit, în soluri se regăsesc toate cele trei fracţiuni granulometrice (argilă, praf și nisip) care
participă la definirea texturii. După Ungureanu V. (1985) în funcţie de conţinutul în fracţiuni granulometrice sunt stabilite 6 clase texturale de soluri, care sunt numite nisipoase, nisipo-lutoase,
luto-nisipoase, lutoase, luto-argiloase și argiloase.
1. Solurile nisipoase sunt constituite aproape în întregime din nisip (> 85%) și prezintă un
conţinut maxim de 12% praf și 10% argilă. Datorită acestui aspect, solurile nisipoase prezintă permeabilitate mare pentru apă și aer, nu au structură, coeziune și plasticitate, sunt
sărace în humus și elemente nutritive, se încălzesc repede și puternic, dar sunt spulberate de
vânt, prezintă fertilitate redusă. Solurile nisipoase au capacitate slabă de reţinere a apei și a
substanţelor minerale și susceptibile la drenare. Ele au puţină capacitate de a transporta apă
din straturile adânci prin intermediul transportului capilar – aceste soluri sunt recomandate
culturilor timpurii de plante termofile și favorabile pentru cultivarea culturilor care formează
rizocarpi, bulbi și tuberculi. Pe aceste soluri pot fi cultivate: mazărea, varza de frunze, salata
de căpăţână, morcovul, ridichea, reventul, sfecla roșie, spanacul, tomatele și cartofii – dar
obligator va fi necesară aplicarea irigării și unui agrofond avansat de fertilizare.

Fig. 2.6. Sol nisipos

Sursa: https://www.cotidianulagricol.ro
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Fig. 2.7. Sol nisipo-lutos

Sursa: https://www.naio-technologies.com
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2. Solurile nisipo-lutoase sunt constituite din 75–85% nisip. În cazul unui conţinut bun de
humus, ele prezintă o fertilitate ridicată, sunt în general ușor de cultivat și pot stoca cantităţi considerabile de apă. Dacă aceste soluri sunt supracultivate, ele pot deveni compacte
și aceasta scade capacitatea lor de a infiltra apă în perioadele umede. În condiţii uscate ele
pot deveni grele și dificil de prelucrat solul. Proprietăţile fizice, fizico-chimice, mecanice și
biologice ale acestor soluri sunt pretabile pentru cultivarea majorităţii culturilor legumicole,
cu condiţia prelucrării regulate a stratului superficial al solului pentru a combate crusta,
care este de multe ori foarte grea.
3. Solurile luto-nisipoase au un conţinut de nisip între 60–85% și de maxim 20% argilă. Vegetaţia forestieră se dezvoltă în condiţii bune pe aceste soluri. Deseori după ploaie sau irigări se formează crustă foarte tare, încât trebuie să fie spartă pentru a exclude evaporarea
rapidă a apei și pentru dezvoltarea normală a sistemului radicular al plantelor. Agregarea
solului este slabă. Solurile luto-nisipoase sunt pretabile pentru cultivarea majorităţii culturilor legumicole, dar îndeosebi pentru: culturile din familia solanacee, culturile vărzoase și din
familia liliaceae.
4. Solurile lutoase – fracţiile granulometrice, argilă, praful și nisipul participă la alcătuirea
probei de sol în cantităţi aproximativ egale, respectiv 10–30% argilă, 15–32% praf și maxim
65% nisip. Prezintă o permeabilitate moderată pentru apă și au capacitate de absorbţie, reţinând astfel substanţele nutritive. Aceste soluri sunt mai închise la culoare și solul agregat
este distinct. Agregarea scade riscul formării de cruste. Aceste soluri au o bună capacitate
de a transporta apă prin capilaritate din straturile profunde, dar rata este lentă, astfel
încât necesarul de apă pentru plante nu este îndeplinit prin intermediul răspândirii apei.
Aceste soluri trebuie să fie arate având cantitatea necesară de apă, în scopul de a fi ușor de
cultivat, dacă există un risc de formare a unor bulgări de pământ în cazul în care condiţiile
sunt prea uscate, sau de pete, dacă acestea sunt prea umede. Aceste soluri sunt pretabile
pentru: culturile din familia solanacee, culturile vărzoase și leguminoase pentru boabe.

Fig. 2.8. Sol luto-nisipos

Fig. 2.9. Sol lutos

5. Solurile luto-argiloase conţin cca 42,5% argilă și cca 15–32,5% praf, având proprietăţi fizico-mecanice bune, asemănătoare solurilor lutoase. Conţinutul de humus este de multe ori
mai mare decât în alte soluri minerale. Ele nu formează o crustă atunci când se usucă. Argilele grele au o capacitate foarte mare de acumulare de apă, dar cea mai mare parte a apei
este strâns legată și nu este disponibilă pentru plante. În stare saturată cu apă aceste soluri
pot fi lipicioase și foarte impermeabile la apă. Datorită conţinutului ridicat de argilă, conţinutul de nutrienţi este foarte mare. Argilele grele au nevoie de un grad ridicat de recompactare în jurul seminţei când acestea sunt uscate, dar nu și atunci când acestea sunt umede și
plastice. Aratul lor în condiţii de umiditate este un risc pentru că acesta duce la compactarea
solului. Solurile luto-argiloase pot fi folosite în legumicultură numai dacă au un conţinut ridicat în humus şi structura bună pentru culturi de vară şi târzii de varză, conopidă și ţelină.
6. Solurile argiloase conţin un minim de 55% argilă și un maxim de 40% praf și 45% nisip.
Fracţiunea granulometrică de argilă fiind dominantă, aceste soluri prezintă o permeabilitate redusă pentru apă și aer, reţin puternic apa; au o capacitate de absorbţie mare, capaci-
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tate de schimb cationic ridicată, plasticitate și aderenţă puternică. Au o fertilitate ridicată,
iar pentru îmbunătăţirea proprietăţilor fizice, hidro-fizice, mecanice și de aeraţie sunt necesare măsuri ameliorative: aplicarea îngrășămintelor organice, lucrări agrotehnice efectuate la timpul optim, cultivarea în asolament a plantelor perene. În perioadele cu exces
de apă aceste soluri își măresc volumul, iar în stare uscată au o contracţie puternică și se
lucrează greu, necesită un consum mare de energie fiind denumite ,,soluri grele” – aceste
soluri nu sunt pretabile pentru cultivarea culturilor legumicole.

Fig. 2.10. Sol luto-argilos

Sursa: https://www.gazonul.ro

Fig. 2.11. Sol argilos

Sursa: https://www.gazonul.ro

Astfel, solurile mijlocii luto-nisipoase, lutoase, bogate în humus sunt cele mai favorabile culturii legumelor, iar cele mai favorabile soluri pentru cultivarea legumelor la irigare sunt solurile cu
textură nisipo-lutoase (cu 75–85% nisip) și luto-nisipoase (cu nisip 60–85% și maxim 20% argilă),
după tipul de sol: sol aluvial molic și sol hidric.

2.2.3. Cum testăm manual textura solului?
Puteţi testa textura solului Dvs. verificându-l în condiţii umede și uscate. Dacă solul este dur
când este uscat și lipicios când este ud, cel mai probabil solul are o structură argiloasă. Dacă este
ușor, lesne/facil de drenat și ușor de săpat, cel mai probabil solul are o structură nisipoasă sau nisipo-lutoasă. Pentru un test mai precis, luaţi o cantitate mică de sol în mână și udaţi-l. Frământaţi
cantitatea de sol preluată într-o pastă netedă și apoi rotiţi-o între mâini pentru a forma un boţ de
sol. Următoarele rezultate vor dezvălui textura solului:
• nu puteţi fabrica un boţ, ușor de destramă și se simt asperităţi aspre – sol nisipos;
• boţul de sol se rostogolește cu ușurinţă ca o minge, se simt asperităţi aspre, dar se destramă
ușor – este un sol nisipo-lutos;
• boţul de sol se rostogolește cu ușurinţă ca o minge, dar este strălucitor când este frecat
între degete și se simte asperităţi mai puţin aspre – sol luto-nisipos;
• lipicios și pietros – sol lutos, solul relativ bun pentru culturi legumicole;
• boţul de sol se rostogolește cu ușurinţă ca o minge, devine strălucitor, dar nu este pietros –
sol luto-argilos;
• boţul de sol este alunecos și mătăsos – sol argilos.

2.2.4. Reacţia chimică a solului (pH) pentru cultivarea culturilor legumicole
pH-ul (potenţialul de hidrogen) reprezintă logaritmul concentraţiei ionilor de hidrogen dintr-o soluţie de sol, indicând caracterul acid sau bazic al acesteia. Prin noţiunea de pH se exprimă
cantitativ aciditatea (sau bazicitatea) soluţiei solului, pe baza concentraţiei ionilor numiţi hidroniu H3O+. pH-ul solului se măsoară pe o scară de la 0 la 14 prezentată în tabelul 2.11.
Legumele cresc cel mai bine atunci când pH-ul solului este optim pentru plantele cultivate.
Este important ca condiţiile de creștere a sistemului radicular și în general al plantei să se potri-

54

BUNELE PRACTICI ÎN LEGUMICULTURĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

vească cu pH-ul solului, în caz contrar plantele vor suferi și va fi nevoie de măsuri de corectare a
pH-ului solului la nevoile plantelor cultivate.
Majoritatea plantelor cresc la un pH cuprins între 4,5 și 8,0; un pH al solului de 5,0 are un conţinut ridicat de acid; un pH al solului de 7,5 are un conţinut ridicat de alcaline; un pH al solului de 7,0
este neutru. Testarea pH-ului solului este destul de important la selectarea terenurilor pentru cultivarea legumelor. pH-ul solului este important, deoarece aciditatea sau alcalinitatea solului determină ce nutrienţi ai plantelor sunt disponibili pentru rădăcinile acestora. Macronutrienţii din sol
– elemente precum azotul, fosforul și potasiul – devin disponibile plantelor atunci când se dizolvă
în apă sau în umezeala solului. Astfel, azotul se asimilează la pH 6,0– 8,5, fosforul la un pH 6,5–8,0,
iar potasiul – la un pH > 6,0. Alte elemente se asimilează la următoarele pH-uri ale solului: sulf pH >
6, calciu și magneziu pH 6,5–8,5, fier pH < 6,5, mangan pH 4,5–6,5, bor, cupru și zinc pH 5,0–7,0. Majoritatea nutrienţilor plantelor nu se vor dizolva atunci când solul este fie prea acid, fie prea alcalin.
Tabelul 2.11. Scala potenţialului de hidrogen (pH-ul) al soluţiei solului
Valoarea pH
pH < 3.5
pH 3,6–4,2
pH 4,3–5,0
pH 5,1–5,8
pH 5,9–6,8

Scala reacţiei soluţiei solului
sol extrem de acid
sol foarte puternic acid
sol puternic acid
sol moderat acid
sol slab acid

Valoarea pH
pH 6,8–7,2
pH 7,3–8,4
pH 8,5–9,0
pH 9,1–9,5
pH > 9,6

Scala reacţiei soluţiei solului
sol neutru
sol slab alcalin
sol alcalin
sol puternic alcalin
sol extrem de alcalin

Cunoașterea pH-ului solului sau a substraturilor nutritive permite selectarea și gruparea plantelor după necesităţile lor de pH. Se va asigura cultivarea de culturi combinate și succesive de culturi
legumicole cu necesităţi similare de pH, toleranţe de temperaturi și nevoi nutriţionale similare.
pH-ul optim pentru majoritatea legumelor este situat între 6,3–7,4, unele specimene de legume tolerează mai bine un pH mai acid sau mai alcalin. Varza, conopida, broccoli, fasolea, ceapa
și usturoiul se dezvoltă favorabil pe soluri mai alcaline cu pH 6,5–8,0, cartofii, tomatele, ardeii,
pepenii și dovleceii se comportă bine la un sol mai acid cu pH 5,5–7,0. Morcovul și pătrunjelul
preferă un pH între 6,0–8,0, sfecla roșie pH 6,0–7,4, vinetele, spanacul, măcrișul – un pH 5,5–6,5.
Tabelul 2.12. pH-ul optim al soluţiei solului pentru cultivarea speciilor legumicole
Cultura și valoarea pH
Cultura și valoarea pH
Cultura și valoarea pH
Culturi care solicită soluri de la puternic acide până la slab acide pH 4,3–6,8
Pătrunjel (5,0–6,8)
Cartof (4,5–6,0)
Culturi care preferă soluri moderat acid, dar care pot tolera un pH cuprins între 5,5 și 6,5
Tomate (5,5–7,5)
Castravete (5,5–7,0)
Pătrunjel (5,0–7,0)
Ardei (5,5–7,0)
Pepene galben (5,5–6,5)
Mărar (5,5–6,5)
Vinete (5,5–6,5)
Dovleac (6,0–6,5)
Busuioc (5,5–6,5)
Morcov (5,5–7,0)
Conopidă (5,5–7,5)
Măcriș (5,5–6,0)
Ridiche (6,0–7,0)
Usturoi (5,5–7,5)
Culturi care preferă soluri moderat alcaline dar care pot tolera un pH cuprins între 6,0 și 8,0
Varză (6,0–7,5)
Ceapă (6,0–7,0)
Ţelină (6,0–7,0)
Conopidă (6,0–7,5)
Praz (6,0–8,0)
Hrean (6,0–7,0)
Broccoli (6,0–7,0)
Sparanghel (6,0–8,0)
Sfeclă roșie (6,0–7,5)
Varza de Bruxelles (6,0–7,5)
Rucola (6,5–7,5)
Fasole (6,0–7,5)
Varză Chineză (6,0–7,5)
Spanac (6,0–7,5)
Mazăre (6,0–7,5)
Salată verde (6,0–7,0)
Ridiche (6,0–7,0)
Pepene verde (6,0–7,0)
Culturi care au cea mai mare toleranţă de la soluri moderat acide până la slab alcaline
cu un pH cuprins între 5,5 și 7,5
Tomate (5,5–7,5)
Castravete (5,5–7,0)
Mărar (5,5–6,7)
Ardei (5,5–7,0)
Conopidă (5,5–7,5)
Pătrunjel (5,0–7,0)
Morcov (5,5–7,0)
Usturoi (5,5–7,5)
Porumb zaharat (5,5–7,5)
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2.2.5. Materia organică a solului
Fertilitatea solului în orice sistem de cultură este legată direct de conţinutul de materie organică în sol. Materia organică a solului afectează în mod direct retenţia și disponibilitatea nutrienţilor, stabilitatea agregatelor din compoziţia solului, capacitatea de reţinere a apei și ciclul
nutrienţilor. În contextul adaptării la schimbările climatice și promovării agriculturii durabile a
terenurilor agricole există mai multe moduri de a spori conţinutul de materie organică din sol:
1. Aplicarea gunoiului de grajd fermentat și a mraniţei ca sursă de nutrienţi pentru plantele
cultivate, cu populaţii microbiene capabile să refacă fertilitatea solului și ca sursă de materie organică. Mraniţa este des folosită în producţia legumicolă la repicarea și presărarea
ulterioară a plantelor în palete, ghivece sau vase vegetative. Gunoiul de grajd fermentat și
mraniţa îmbunătăţesc proprietăţile fizice, chimice și biologice ale solului și sporesc productivitatea plantelor. Utilizarea corectă a gunoiului de grajd și a mraniţei în sistemele culturilor legumicole este esenţială atât din punct de vedere al sporirii producţiei legumicole,
cât și din punct de vedere al protejării mediului. Gunoiul de grajd nefermentat cu conţinut
înalt de nitraţi și nitriţi poate afecta creșterea plantelor prin compromiterea sistemelor radiculare la speciile legumicole sensibile la surplusul de azot. Aplicarea unor doze prea mici
de gunoi de grajd duce la deficit de nutrienţi și la randamente reduse. În genere aplicarea
excesivă a nitraţilor, duce la levigarea fosforului din sol, creșterea vegetativă excesivă a
plantelor și sporește toleranţa acestora la factorii nefavorabili de mediu și boli.

Fig. 2.12. Aplicarea de gunoi de grajd nefermentat
nu se admite

Fig. 2.13. Aplicarea de gunoi de grajd fermentat
este favorabila soluţie

2. Culturile protectoare au un impact favorabil asupra managementului durabil al solurilor și
terenurilor sub culturile legumicole, deoarece contribuie cu materie organică în sol, ameliorează structura și fertilitatea solului, sporesc capacitatea de reţinere a apei, suprimă buruienile și reduc eroziunea solului. O gamă largă de culturi agricole pot fi folosite ca culturi
protectoare vegetative în asolamentele legumicole, de exemplu, cereale (secară, grâu, orz,
triticale), hrișca, leguminoasele pentru boabe (fasole, mazăre la boabe) și culturi de familia
Brassicaceae (muștarul și rapiţa). Culturile de leguminoase pentru boabe, pe lângă adăugarea de materie organică în sol, contribuie la fixarea azotului atmosferic prin simbioza cu
bacteriile genului Rhizobium sp., prezente în compoziţia microbiologică a solului. Culturile de
acoperire pot fi utilizate pentru gestionarea buruienilor din sistemele de producţie a legumelor. Culturile protectoare, suprimă germinarea seminţelor de buruieni prin concurenţă sau
producând fenomenul de alelopatie. Culturile protectoare – plante vegetante pot influenţa
buruienile prin concurenţă fie sub formă de resturi vegetale rămase după cosirea sau introducerea în sol. Aplicarea culturilor protectoare reduce numărul de lucrări superficiale ale
solului și contribuie la îmbunătăţirea structurii solului.
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Fig. 2.14. Cultivarea dovleacului sub cultură
protectoare de secară
Sursa: https://www.extension.iastate.edu

Fig. 2.15. Cultivarea conopidei sub cultura
protectoare de hrișcă
Sursa: https://myfarmlife.com

2.2.6. Rotaţia culturilor legumicole în contextul managementului durabil al solului
Rotaţiile culturilor legumicole implică implementarea unui plan sistematic de alternare an
de an, sau în fiecare ciclu de producţie a plantelor cu diferite cerinţe faţă de sol și factorii de
producere. Rotaţia culturilor afectează direct managementul durabil și fertilitatea solului. Este
demonstrat practic că rotaţiile cu un ciclu mai îndelungat îmbunătăţesc proprietăţile fizice ale
solului, scad eroziunea, reduc levigarea potenţială a azotului (N), îmbunătăţesc materia organică
a solului și oferă randamente competitive ale culturilor. În sistemele de producere legumicole culturile cu necesităţi sporite faţă de azot, cum ar fi varza, ardeii, cartofii și porumbul zaharat, care
pot fi plantate într-un câmp după o cultură premergătoare semănată compact, cum ar fi ovăzul,
orzul, secara, grâul, hrișca, lucerna sau sparceta, care prin concurenţa cu buruienile lasă în sol o
sursă importantă de resturi vegetale și nutrienţi de azot. Culturile de cereale în general sunt premergători ideali pentru culturile legumicole, deoarece lasă în sol cantităţi importante de materie
organică, ajutând la suprimarea buruienilor, imobilizarea azotului din sol și reducerea levigării
nitraţilor în lunile de iarnă.

2.2.7. Reducerea prelucrării solului în contextul managementului durabil al terenurilor
Lucrarea profundă și superficială a solului pentru cultivarea legumelor este necesară pentru
încorporarea îngrășămintelor minerale și organice (mraniţei, gunoiului de grajd fermentat) și
a resturilor vegetale ale culturilor premergătoare, pentru asigurarea unui contact mai bun al
seminţelor cu solul, bilonarea solului și instalarea de mulci din polietilenă. Pe de altă parte, lucrarea solului este una dintre practicile majore care reduc nivelul materiei organice și intensifică
procesele de eroziune a solului.
De fiecare dată când solul este cultivat, acesta este aerat, stimulând creșterea și activitatea microorganismelor aerobe care se hrănesc cu materie organică. Acest lucru duce la descompunerea
mai rapidă a materiei organice, dar în rezultat se formează compușii humusului mai puţin stabili
și sporește eliberarea de CO2 din sol, astfel fiind redusă și materia organică.
Lucrările frecvente ale solului distrug structura și microagregatele solului, degradează structura acestuia reduc reţinerea apei din sol și afectează în mod negativ populaţia microorganismelor și faunei din sol, cum ar fi râmele care contribuie la ciclul nutrienţilor și la structura solului.
Numărul redus de râme sau lipsa acestora în stratul superficial al solului este un indicator negativ ce denotă un grad înalt de erodare a solului.
Abordarea sugerată pentru a echilibra aspectele pozitive și negative ale lucrărilor solului este
de a prelucra stratul superficial doar pentru culturile de legume care necesită un strat poros și
mărunţit, și doar în cazul când este strictul necesar. Sistemele de conservare și semiconservative
de lucrare a solului aplicabile culturilor legumicole ar fi:
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i) sistemul de lucrare a solului în benzi (sistem strip-till – în fâșii sau benzi înguste cu lăţimea
de la 5–20 cm, aplicabile pentru legumele cu seminţe mijlocii de ceapă și tomate în câmp
deschis, cu seminţe mari de pepene galben, pepene verde, sfeclă de masă, revent, spanac,
ridiche de lună și ridiche de grădină și foarte mari de bob, fasole, mazăre, dovleac și porumb zaharat);

a) vedere din faţă a organelor de
lucru: subsolierul și minifreză

b) vedere din spate a minifrezei
de sol

c) banda sau fâșia de sol lucrată

Fig. 2.16. Sistemul de lucrare a solului în benzi (strip-till) aplicabil culturilor legumicole
semănate direct în sol. Sursa: https://mccc.msu.edu

ii) sistemul de lucrare a solului pe verticală (mobilizarea solului la adâncimea de 20–25 cm,
dar fără întoarcerea brazdei, cu semănatul ulterior a seminţelor de legume care se seamănă de obicei la adâncimi între 3–6 cm, ca: pepene galben, pepene verde, sfecla de masă,
fasole, mazăre, dovleac și porumbul zaharat);

Fig. 2.17. Echipament de lucrare profundă a
solului pe verticală

Fig. 2.18. Plantaţie de varză plantată după lucrarea
solului pe verticală
Sursa: https://smallfarms.cornell.edu

iii) sistemul de lucrare de afânare a solului în biloane sau în biloane și mulcit cu material
protector de polietilenă (zone înălţate cu pat germinativ aplicabil pentru toate culturile
legumicole, inclusiv plantate prin răsad, dar cu o condiţie obligatorie de irigare).
Astfel de sisteme sunt deja implementate și testate în Republica Moldova, dar în particular,
fiecare legumicultor va avea nevoie de abilităţi și cunoștinţe avansate în acest domeniu, precum
și ar trebui experimentate mai întâi pe parcele mai mici în cazuri concrete înainte de a fi extinse
la întregul sistem de producţie la nivel de exploataţie agricolă.
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Fig. 2.19. Cartof cultivat în sistemul de lucrare a
solului în biloane

Fig. 2.20. Bilonarea, mulcirea solului cu polietilenă
și instalarea irigării la cultura de ardei

2.3. ALTERNAREA (ROTAŢIA) CULTURILOR ÎN ASOLAMENTELE LEGUMICOLE
(Tatiana Novac, dr. şt. agricole)
Amplasarea culturilor se poate realiza în condiţii tehnologice moderne, în funcţie de structura
culturilor și suprafeţele alocate acestora. Amplasarea trebuie să aibă la bază aplicarea unei rotaţii care să evite monocultura, pe seama căreia se pune apariţia așa-numitei „oboseli a solului” cu
efecte negative asupra producţiei.
Cultivarea timp de mai mulţi ani pe același teren a acelorași specii legumicole sau a unor
specii înrudite din punct de vedere sistematic, contribuie la înmulţirea și răspândirea masivă a
bolilor și dăunătorilor specifici culturilor respective. Printr-o rotaţie corectă a culturilor în cadrul
asolamentelor se poate diminua din atacul bolilor și dăunătorilor.
Numeroase experienţe au demonstrat că monocultura determină o scădere substanţială a
producţiei. După cinci ani de monocultură la ceapă, fasole verde, mazăre și tomate producţia s-a
redus la 35–36% faţă de cea din primul an [58].
În practica fermelor legumicole, uneori este inevitabilă monocultura, dar trebuie avut în vedere că amplasarea repetată a unei și aceleiași culturi duce la o serie de efecte negative, precum:
înmulţirea buruienilor specifice, înmulţirea bolilor, dăunătorilor și acumularea unei flore „rizosferice” specifice culturii respective, care în exces devin inhibitoare cu efect dăunător. Solul
devine mai puţin productiv, chiar dacă se aplică îngrășăminte.
Rotaţia culturilor prezintă pe lângă evitarea practicării monoculturii și alte avantaje: exploatarea raţională pe toată adâncimea stratului fertil a rezervelor de substanţe nutritive și de apă,
precum și constituirea unui mijloc de combatere integrată a buruienilor și a agenţilor patogeni,
asigurarea creșterii continue a fertilităţii solurilor; utilizarea eficientă a forţei de muncă; creșterea cantitativă și calitativă a producţiilor. De aceea, la stabilirea structurii culturilor, trebuie
avute în vedere două mari obiective: cerinţele pieţei; necesitatea practicării unei rotaţii corecte
[2]. Rotaţia culturilor legumicole trebuie să fie concepută astfel:
• într-o solă speciile să fie diferite din punct de vedere sistematic, pentru a preîntâmpina
transmiterea bolilor și dăunătorilor specifici plantelor din aceeași familie botanică, prin
resturile vegetale ce rămân în sol. Revenirea pe aceeași suprafaţă de teren trebuie să aibă
loc după cel puţin 3 ani pentru speciile legumicole din familia solanaceelor; pentru ceapă,
usturoi, morcov, cartofi – 3–4 ani; pentru castraveţi, pepene verde, pepene galben – 2–3 ani;
varză – 1–2 ani; mazăre – 5–7 ani;
• legumele cu consum mare de substanţe fertilizante (vărzoasele, bostănoasele, ardeiul, vinetele, ţelina) se vor introduce în sole fertilizate cu îngrășăminte organice sau în primul an
după sola ocupată cu plante amelioratoare ale fertilităţii;
• plantele cu un consum mai redus faţă de azot (morcovul, pătrunjelul, ceapa, usturoiul) se
vor cultiva în anul al doilea de la fertilizarea cu gunoi de grajd. În general, toate plantele

BUNELE PRACTICI ÎN LEGUMICULTURĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

59

legumicole utilizează favorabil îngrășămintele organice bine descompuse, aplicate în anul
de cultură, pe când cele organice nefermentate (proaspete) nu sunt suportate de rădăcinoase (cu excepţia ţelinei), bulboase (cu excepţia prazului), pepeni verzi, cicoare. Aceste
ultime specii vor urma în cadrul rotaţiei după cele ce folosesc bine astfel de îngrășăminte
(solanacee, cucurbitacee etc.);
• plantele leguminoase (mazărea, fasolea etc.) fiind capabile să fixeze azotul atmosferic, manifestă cerinţe mai reduse faţă de îngrășămintele organice și, astfel, pot urma în rotaţie în
al doilea sau al treilea an după administrarea acestora. Sunt foarte bune premergătoare
pentru alte plante legumicole (mai ales fasolea ale cărei rădăcini secretă substanţe otrăvitoare care distrug viermii sârmă);
• plantele legumicole cu sistemul radicular mai profund (pepeni, rădăcinoase), vor alterna
în rotaţie cu cele ce au un sistem radicular slab dezvoltat (castraveţi, ceapă, usturoi, verdeţuri) în scopul utilizării mai eficiente a apei și a substanţelor fertilizante din straturile de
adâncimi diferite ale solului;
• pentru refacerea fertilităţii solului este bine să se introducă în asolament o solă săritoare
cu lucernă (durează 3–4 ani) sau cu trifoi (durează 2 ani) sau de cereale păioase – ovăz,
orz, grâu, iar pe terenuri mai ușoare – secară, ce durează un an. Folosirea lucernei prezintă avantaje, dar și unele dezavantaje ce se pot remedia. Lucerna este mare consumatoare
de apă și lasă solul uscat în cadrul utilizării ca solă săritoare, după care trebuie să urmeze
specii legumicole ce se înfiinţează primăvara târziu (solanacee, cucurbitacee) pentru ca
solul să se aprovizioneze suficient de bine cu apă, în special din precipitaţii. Lucerna are
înrădăcinare profundă și pe lângă avantajul că acumulează azotul atmosferic, aduce din
profunzime și depune în rădăcinile din stratul arabil al solului calciu, fosfor și alte elemente minerale pe care le folosesc plantele ce urmează;
• rădăcinile groase ale lucernei pătrund foarte adânc în sol, perforând straturile mai puţin
permeabile din adâncime. După desţelenire, rădăcinile se descompun și rămân numeroase canale prin care apa în exces din straturile superioare se poate scurge în adâncime, iar
planta care urmează ajunge cu rădăcinile în profunzime, fără să întâmpine prea mare
rezistenţă din partea solului;
• sola săritoare de cereale păioase are, de asemenea, mare importanţă, intrând în rotaţie în fiecare an. Ca rezultat, în sol rămân mari cantităţi de material organic și se asigură regenerarea
humusului consumat. Prin desime și port cerealele păioase luptă bine cu buruienile, lăsând
terenul curat. Secara produce și anumite substanţe toxice ce împiedică apariţia unor buruieni;
• în vederea combaterii buruienilor, se alternează culturile legumicole care lasă terenul mai
îmburuienat (morcov, pătrunjel, mazăre, ceapă, usturoi) cu specii care au un aparat foliar
bine dezvoltat (vărzoase, ardei, vinete, dovlecei) astfel, împiedică dezvoltarea buruienilor;
• epoca de recoltare și încheiere a vegetaţiei plantelor legumicole are un rol important în
combaterea buruienilor. Plantele recoltate mai devreme nu dau posibilitate buruienilor să
crească și seminţelor să ajungă la maturitate;
• durata de vegetaţie a speciilor prezintă un rol deosebit, în sensul că în asolament și, respectiv, în rotaţie trebuie să existe specii care eliberează terenul în etape diferite. Pentru
culturile ce se înfiinţează toamna sau primăvara devreme (rădăcinoase, bulboase, vărzoase etc.) planta premergătoare trebuie să elibereze terenul toamna devreme (tomate, ardei,
vinete, fasole, castraveţi), pentru a permite o bună pregătire a solului. De asemenea, alegerea speciilor cu durată de vegetaţie diferită dă posibilitatea folosirii intensive a terenului,
prin practicarea de culturi anticipate, succesive, asociate sau duble.
Exploatarea raţională a terenului și a solului în legumicultură impune practicarea asolamentelor. Spre deosebire de asolamentele din alte ramuri de producţie agricolă, în cadrul asolamentului legumicol, noţiunea de „rotaţie” a culturilor are о semnificaţie aparte. Aceasta datorită faptului că în același an, pe același teren se cultivă două sau mai multe specii legumicole. Deci în
majoritatea cazurilor nu putem vorbi de cultură premergătoare, ci de culturi, deoarece folosirea
intensivă a terenului și a solului în legumicultură presupune cultivarea în cadrul unor asolamente a 2–3 culturi succesive în același an. În această situaţie se ia în considerare cultura principală,
de bază, cea care are perioada de vegetaţie cea mai lungă. Pentru obţinerea efectului maxim al
culturilor la irigare, premergătorii se vor alege conform recomandărilor (tab. 2.13) [18].

60

BUNELE PRACTICI ÎN LEGUMICULTURĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

Unele specii legumicole sunt incompatibile în cultură (spanacul, sfecla), datorită modificării
pH-ului și formării unor compuși toxici, de aceea trebuie ales foarte judicios sortimentul de specii
din cadrul asolamentului, ţinând cont de gradul de favorabilitate și, respectiv, compatibilitate.
O mare problemă o constituie realizarea asolamentelor pe solurile sărăturate cu includerea
plantelor legumicole. Soluri care au caractere pronunţate de salinizare și alcalinizare se regăsesc
și în ţara noastră. Fertilitatea acestor soluri este foarte scăzută datorită însușirilor fizico-chimice
și biologice nefavorabile. Plantele au capacitate diferită de a suporta sărurile solubile din sol: unele sunt foarte sensibile, altele mai rezistente. Asolamentele organizate pe terenurile sărăturate
trebuie să cuprindă plante cu un grad mare de toleranţă la salinitate. Aceasta este însă о măsură
temporară, fiind necesare măsuri de ameliorare a acestor soluri cu lărgirea structurii de culturi
cu plante mijlociu tolerante la salinitate.
Tabelul 2.13. Aprecierea premergătorilor în agricultura irigată (conform MoldNIIOZiO)

Grâu de
toamnă

Porumb
boabe

Porumb
siloz

Floareasoarelui

Sfeclă de
zahăr

Sfeclă
legumicolă

Lucernă

Tomate

Mazăre

Ardei,
vinete

Ceapă

Morcovi

Castraveţi

Cartofi

Premergătorul

Sfecla
legumicolă

В

А

А

В

I

I

I

В

В

В

В

В

В

В

Lucernă

В

А

А

В

А

А

I

В

I

А

В

А

В

В

Tomate

В

А

А

I

А

А

В

I

В

I

В

В

В

I

Mazăre

В

В

В

А

В

В

I

В

I

В

В

В

В

В

Ardei, vinete

В

I

А

I

А

I

В

I

В

I

В

В

В

I

Ceapă

В

I

I

I

А

I

I

В

В

В

I

В

В

В

Morcovi

В

I

I

I

А

I

I

В

В

В

В

I

В

В

Castraveţi

В

А

А

I

А

А

В

В

В

В

В

В

I

В

Cartofi

В

А

А

I

А

В

В

I

В

I

В

В

В

I

Cultura

Notă: В – bun;
A – acceptabil;
I – inacceptabil.

Toleranţa la salinitate a unor plante legumicole cultivate: grad de toleranţă mic (0,1–0,4% conţinut de săruri) – ridiche, fasole verde, ţelină; grad de toleranţă mijlociu (0,4–0,7% conţinut de
săruri) – tomate, castraveţi, conopidă, morcov, mazăre, ardei; grad de toleranţă mare (0,7–1,0%
conţinut de săruri) – spanac, sparanghel, varza creaţă [31].
Speciile legumicole perene datorită suprafeţelor mici pe care le deţin în cultură, intră în asolament, dar nu intră în rotaţie, ele constituind o solă separată.
La introducerea asolamentelor legumicole, trebuie avute în vedere și alte particularităţi ale
acestora:
1) Asolamentele legumicole sunt în mod obișnuit irigate. Caracteristice pentru asolamentele
legumicole sunt, de asemenea, suprafaţa mai mică a solelor, prezenţa pe aceeași solă a mai
multor plante, prezenţa culturilor succesive și intercalate.
2) Culturile legumicole sunt mari consumatoare de apă și ca urmare aceste asolamente se
amplasează pe terenuri apropiate de surse de apă, pentru irigare.
3) Datorită necesarului mare de forţă de muncă, pentru asolamentele legumicole, producţia
mare la unitate de suprafaţă și perisabilitatea mare a acesteia, impune amplasarea acestor
asolamente aproape de centrele populate, pieţe, centre de valorificare a producţiei.
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4) Pentru asolamentele legumicole se aplică cantităţi mari de îngrășăminte organice și ca
urmare trebuie să existe posibilităţi de procurare a acestora [31].

Fig. 2.21. Principiile rotaţiei culturilor legumicole.

Sursa: adaptată de autori după https://www.fruithillfarm.com

Exemple de rotaţii pentru asolamente legumicole:
Rotaţii cu plante legumicole de bază:
1) varză de toamnă;
2) tomate de toamnă;
3) ceapă + usturoi;
4) morcov.
Rotaţii cu plante legumicole de bază și culturi duble:
1) tomate de toamnă;
2) spanac de primăvară (cultura I) + varză de toamnă (cultura a II-a);
3) ceapă de arpagic (cultura I) + castraveţi de toamnă (cultura a II-a);
4) morcov + sfeclă roșie;
5) cartof timpuriu (cultura I) + fasole păstăi (cultura a II-a).
Rotaţii cu plante legumicole în sistem intensiv (cuprinde culturi anticipate, duble, asociate și sole combinate);
1) ridiche de lună (cultură anticipată) + tomate (cultură principală);
2) morcov + pătrunjel;
3) castraveţi timpurii + gulii (cultură intercalată);
4) cartof timpuriu + varză de toamnă;
5) ceapă de arpagic (cultura I) + salată (cultura a II-a);
6) mazăre + fasole.
În cadrul asolamentului numărul solelor trebuie să fie egal cu numărul anilor de rotaţie, astfel
se stabilesc 2–4 culturi de bază ce ocupă fiecare câte o solă, iar speciile cu pondere mai mică, dar
cu tehnologii de cultură asemănătoare, se grupează în cadrul aceleiași sole pentru o mai bună
rotaţie. Numărul culturilor de bază se poate reduce la 1–2 în cadrul asolamentelor cu culturi destinate industrializării producţiei, sau poate fi mărit în fermele mici, familiale.
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Cele mai bune rotaţii se asigură atunci când suprafeţele solelor sunt egale. De multe ori acest
deziderat nu este posibil de realizat, fie din cauza ponderii diferite a speciilor legumicole, fie că
suprafaţa fermei nu este întotdeauna grupată într-un singur trup atunci, se recurge la amplasarea
solelor în suprafeţe neegale în cadrul asolamentului.
Numărul solelor în asolamente se stabilește în dependenţă de numărul speciilor principale
sau al grupelor de legume cu cerinţe asemănătoare. Suprafaţa și forma solelor din asolament
trebuie să dea posibilitatea de a folosi cu maximum de randament mașinile agricole, instalaţiile
de irigare etc.
După cum se vede din schemele de rotaţii (tab. 2.14), într-o solă se pot cultiva mai multe specii
astfel, ca la a doua rotaţie speciile să nu revină exact pe aceeași suprafaţă de teren pe care s-a
cultivat în prima rotaţie. De asemenea, este necesar ca culturile din aceeași solă să aibă cerinţe
asemănătoare faţă de nutriţia solului și să elibereze terenul în același timp în scopul creării unor
condiţii cât mai uniforme pentru cultura următoare. În cadrul rotaţiei culturilor din asolamentele legumicole trebuie introduse scheme chibzuite de culturi succesive și asociate care să asigure o
folosire cât mai intensivă a solului.
Tabelul 2.14. Asolament și rotaţie în cadrul unei întreprinderi legumicole cu suprafeţe egale ale solelor
ANUL

SOLA

1

2

3

4

I

Solanacee (tomate,
ardei, vinete)

Bulboase +
rădăcinoase

Varză

Cucurbitacee

П

Bulboase +
rădăcinoase

Varză

Cucurbitacee

Solanacee

Ш

Varză

Cucurbitacee

Solanacee

Bulboase +
rădăcinoase

IV

Cucurbitacee

Solanacee

Bulboase +
rădăcinoase

Varză

Schemele de asolament în spaţiile protejate (sere, solarii) nu pot fi realizate cu aceeași ușurinţă ca în câmp deschis. Una din dificultăţi este generată de faptul că varietatea speciilor cultivate
în teren protejat este mult mai redusă, iar principalele specii cultivate – tomate, ardei, vinete care
deţin cea mai mare pondere, aparţin aceleiași familii botanice și nu sunt compatibile ca premergător. În această situaţie se poate recurge, în primul rând, la planificarea raţională a culturilor
astfel ca să se poată realiza o rotaţie simplă. Ca urmare, jumătate din suprafaţă se va cultiva cu
specii din familia Solonaceae (tomate, ardei, vinete), iar cealaltă jumătate cu alte specii legumicole
(în primul rând castraveţii). În anul următor se vor inversa culturile.
Tabelul 2.15. Asolament şi rotaţie în cadrul unei întreprinderi cu pondere diferită a suprafeţelor culturilor
ANUL 1

Grâu

ANUL 2

Ceapă

ANUL 3
ANUL 4

Ardei gras
Varză timpurie
Ardei gras

Grâu

Varză timpurie
Grâu

Ardei gras

Varză timpurie
Ceapă

Ardei gras

Ceapă

Grâu
Varză timpurie

La protejarea culturilor cu tunele joase temporare problema asolamentelor este mai simplă, deoarece acestea nu au stabilitate pe aceeași suprafaţă de teren și este posibilă protejarea unei alte suprafeţe în anul următor, desigur cu respectarea cerinţei de bază referitor la planta premergătoare.
Prevenirea efectelor negative care pot fi generate de cultura unei specii mai mulţi ani la rând
pe același teren, de exemplu tomatele, se poate realiza prin câteva măsuri. Efectuarea dezinfecţiei
termice a solului în cursul verii, asigură atât distrugerea germenilor și agenţilor patogeni specifici,
cât și descompunerea exsudatelor radiculare cu efect inhibitor asupra plantelor din aceeași specie.
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Pe de altă parte, în perioada de iarnă când există problema limitării și reducerii consumului de
energie termică, înfiinţarea unor culturi cu perioadă scurtă de vegetaţie și cerinţe reduse la căldură
(salata, spanacul, rucola, ceapa pentru cozi), asigură de fapt o rotaţie simplă pe aceeași suprafaţă de
teren. Astfel, diversificarea sortimentului de specii cultivate în spaţii protejate, pentru respectarea
cerinţelor asolamentelor rămâne un deziderat pentru cultivatorii de legume în sere.
O altă posibilitate eficientă pentru cultura în spaţii protejate este realizarea unei echivalenţe
între suprafaţa cultivată cu specii din familia Solonaceae (tomate, ardei, vinete) și cea cultivată cu
castraveţi plus specii floricole. În acest caz speciile floricole au rol dublu, de a favoriza realizarea
unor rotaţii optime și de a contribui la creșterea eficienţei economice generale. Aspectele prezintă orientări generale în care trebuie ţinut cont de măsurile impuse de evitarea monoculturii și, în
special, cele legate de igiena culturală.

2.4. CULTURI INTERCALATE, ASOCIATE ȘI SUCCESIVE ÎN ASOLAMENTELE
LEGUMICOLE (Anatolie Fala, dr. şt. biologice)
Un rol prioritar al agriculturii în general şi al sectorului legumicol, în particular, constă în
folosirea cât mai eficientă a resurselor naturale. Din acest punct de vedere este foarte important:
– a folosi cât mai raţional solul şi a menţine fertilitatea lui;
– a utiliza la maxim întreaga perioadă de vegetaţie în scopul acumulării energiei solare prin
intermediul plantelor, ca rezultat favorizând procesul de fotosinteză;
– prin metode naturale şi agrotehnice de a minimiza sau a reduce complet concurenţa culturilor legumicole cu buruienile şi afecţiunea de boli şi dăunători.
În acest context este binevenită practicarea culturii asociate, intercalate şi succesive în asolamentele legumicole. Cultura intercalată sau paralele este cultura semănată în/sau între rândurile plantelor altei culturi. Avantajele culturii intercalate sunt:
– utilizarea raţională a substanţelor nutritive şi a apei din sol în perioada de vegetaţie;
– protejarea eficientă a solului de eroziune;
– îmbogăţirea solului cu materie organică şi azot;
– utilizarea raţională a luminii solare;
– mărirea productivităţii şi profitului la o unitate de suprafaţă prin obţinerea a două recolte
anual pe acelaşi teren;
– reducerea cheltuielilor pentru efectuarea procedeelor de lucrare a solului şi întreţinere a
plantaţiilor anuale şi multianuale.
Prin cultura asociată se înţelege cultivarea simultană în acelaşi an, pe aceeaşi suprafaţă de
teren a 2-3 specii legumicole. La cultivarea asociată (mixtă, asimilată) îndesită a culturilor agricole o importanţă deosebită are nu numai alegerea culturilor conform valorii lor alimentare, ci şi
plasarea lor corectă pe suprafaţa teritoriului selectat.

Fig. 2.22. Culturi intercalate de ceapă şi morcov în
cultura de câmp
Sursa: https://www.pinterest.com
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Fig. 2.23. Culturi intercalate de tomate şi
castraveţi în ciclul II în teren protejat
Sursa: foto Anatolie Fala
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În cadrul utilizării culturilor asociate temporar îndesite există o specie de bază (sau principală) şi una sau două culturi secundare. Cultura de bază ocupă terenul un timp mai îndelungat, iar
cultura secundară ocupă terenul o perioadă de timp mai redus.
Una dintre condiţiile principale la efectuarea reuşită a semănăturilor asociate îndesite este
interdependenţa diferitelor culturi agricole în procesul de creştere şi dezvoltare, determinate de
particularităţile lor biologice. Ele pot avea o însuşire concurenţială, determinată de cerinţele lor
faţă de factorii de mediu – lumină, apă şi elemente nutritive.
Altă cerinţă de o importanţă majoră în acest sens este existenţa dăunătorilor şi bolilor comune
care agravează cultivarea asociată. Pentru a evita trecerea dăunătorilor şi bolilor de la o cultură
la alta este necesar ca speciile legumicole să facă parte din familii botanice diferite. De exemplu,
ceapa pentru frunze şi tomatele târzii, ori usturoiul pentru frunze şi vinetele.
Legumele au diferite perioade de vegetaţie – de la 20 până la 180 zile. Anume îmbinarea culturilor timpurii, medii şi târzii de la care recolta se colectează în termene diferite ne oferă posibilităţi de a elibera treptat suprafaţa de teren ocupată pentru creşterea şi dezvoltarea bună în
continuare a culturilor cu perioada de vegetaţie mai târzie. În acest scop culturile timpurii intermediare îndesite se cultuvă între rândurile culturilor principale ori pe acelaşi rând cu ele.

Fig. 2.24. Culturi asociate legumicole de câmp
Sursa: https://www.pinterest.com

Fig. 2.25. Culturi asociate legumicole
în teren protejat.
Sursa: https://aces.nmsu.edu

Dintre culturile timpurii pot fi enumerate – ceapa pentru frunze, salata, spanacul, mărarul,
ridichea de lună, mazărea, varza, cartofii şi sfecla timpurie; dintre cele cu maturitatea medie –tomatele, varza medie, cartofii, ceapa, fasolea, ardeiul; dintre cele târzii pot fi – morcovul, pătrunjelul, ridichea de toamnă, sfecla, varza târzie, ţelina. De exemplu, morcovul se cultivă eficient în
îmbinare cu mazărea, sfecla cu salata, varza cu ceapa, castraveţii şi tomatele – cu salata şi spanacul. Varza timpurie creşte şi se dezvoltă bine la cultivarea asociată îndesită cu tomatele, iar cea
târzie – cu cartofii timpurii. Sunt reuşite, de asemenea, îmbinările de culturi agroalimentare, cum
ar fi morcovul cu ceapa şi sfecla cu ceapa.
Este posibilă, totodată, cultivarea asociată reuşită a culturilor care rezistă la umbrire şi cele
care cresc şi se dezvoltă bine numai în condiţii de iluminare suficientă. De pildă, plantele care,
crescând formează un frunziş îndesit şi solicită multă lumină, cum ar fi tomatele şi ardeiul, pot fi
cultivate în amestec cu plantele care rezistă la umbră, precum sunt spanacul, salata, ceapa pentru
frunze, pătrunjelul pentru frunze etc.
Pe loturile de lângă casă bobul de grădină poate fi cultivat eficient ca cultură îndesită pentru
cartofi, porumbul poate fi îndesit cu fasolea ori cu sfecla roşie. Cu toate că porumbul şi floarea-soarelui ating înălţimi mari, ele nu umbresc mult. De aceea printre ele se pot planta suplimentar castravetele, dovleacul comestibil de toamnă, dovlecelul.
La cultivarea asociată a plantelor este necesar, de asemenea, de avut în vedere vigoarea şi
adâncimea răspândirii sistemului radicular al acestora în sol. Se ştie că tomatele, pepenele verde şi dovleacul au rădăcini puternice care pot pătrunde în sol până la adâncimea de 1,8–3,0 m.
Ceapa, salata, ridichea de lună au rădăcini slab dezvoltate şi repartizate la suprafaţa solului la
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adâncimea de 0,2–0,6 m. Îmbinarea acestor plante la cultivarea asociată exclude într-o măsură
oarecare concurenţa pentru apă şi elementele de nutriţie, deoarece ele le absorb de la diferite
adâncimi.
La alegerea plantelor pentru cultivarea asociată îndesită este necesar de avut în vedere capacitatea unora dintre acestea de a alunga dăunătorii, reprima într-o măsură oarecare dezvoltarea
unor boli. De exemplu, ceapa şi usturoiul, eliminând fitoncidele contribuie la reprimarea făinarilor, putregaiului, fitoftorei. Ceapa contribuie la distrugerea căpuşelor, păianjenului roşu comun,
mahorca distruge musculiţa albă, usturoiul şi pelinul distrug puricii, tomatele – puricele melifer,
fluturele alb al verzei etc.

Fig. 2.26. Culturi asociate de fasole şi porumb
Sursa: https://gardenandhappy.com

Fig. 2.27. Culturi intercalate de fasole şi porumb.
Sursa: https://echocommunity.org

În Republica Moldova cultivarea cu o densitate sporită a plantelor agricole se practică din
timpurile străvechi. Un exemplu concret şi convingător la cultivarea asociată îndesită a plantelor
agricole poate fi cultivarea asociată a porumbului cu fasolea, când se seamănă porumbul la distanţa de 70 cm între rânduri, între plante pe rând – 35–40 cm. Fasolea se seamănă îndată după ce
a răsărit porumbul, la adâncimea de 4–5 cm, în cuiburi câte 2–3 boabe. Cuiburile se fac, de regulă,
peste o plantă de porumb răsărită pe rând, prin urmare, la o distanţă de 70–80 cm. Respectarea
acestei reguli contribuie, în primul rând, la creşterea şi dezvoltarea intensivă a culturii principale
– porumbul, de care în continuare, crescând bine, se agaţă fasolea – cultura asociată.
Semănatul intercalat poate la fel fi similar celui asociat între porumb şi fasole, sau porumb şi
dovleac, se poate realiza mecanic, cu semănătoarea de tipul SPC-6 sau orice semănătoare de culturi prăşitoare, dar echipate şi cu un distribuitor pentru fasole, care aşează seminţele pe rândurile de porumb, în cuiburi a 2–3 boabe, la distanţă între cuiburi pe rând de 100–120 cm. Prin această
metodă se asigură 12–15 mii cuiburi de fasole la 1 ha. În cazul intercalării cu fasole, se recomandă
ca porumbul să se însămânţeze la distanţe ceva mai rar, a câte 4–5 plante/m², o parte din spaţiu
fiind ocupat de fasole. Densitatea plantelor este dictată de perioada de vegetaţie a hibridului, de
talia porumbului, de fertilitatea şi umiditatea solului, de condiţiile anului.
Plantele de fasole cultivate prin porumb sunt protejate de vânt şi secetă în perioada vegetaţiei, asigurând astfel crearea unui microclimat favorabil pentru polenizarea, formarea şi creşterea păstăilor şi boabelor. Fasolea se realizează când 2/3 din numărul păstăilor sunt mature.
Smulsul plantelor se face dimineaţa, când umiditatea relativă a aerului este comparativ mare,
permiţând astfel evitarea pierderilor de boabe. Cultura intercalată a fasolei prin porumb poate
fi practicată în exploataţiile agricole ţărăneşti şi de fermieri ce dispun de braţe de muncă suficiente pentru întreţinerea porumbului în caz de cultivare a acestuia fără erbicide şi pentru
recoltarea manuală a fasolei.
Cultivarea fasolei prin porumb nu împiedică lucrările de îngrijire a porumbului, deoarece
fasolea se seamănă pe rândul de porumb, însă recoltarea ei se cere să fie făcută manual.
Conform datelor din literatura specială, producţia de fasole căţărătoare din cultura asociată
cu porumb variază de la 4 până la 6 q/ha. Deci, cultura porumbului asociată cu fasolea, la o îngri-
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jire corespunzătoare, poate fi o cale de sporire a producţiei de fasole foarte solicitată de cumpărători atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă.
Fasolea se recoltează manual, când 2/3 din păstăi sunt coapte. Plantele de fasole se smulg şi se
adună la marginea solei. Treieratul se face în condiţii de staţionar mecanizat sau manual. Producţia la fasolea intercalată printre porumb este de 1,5–2,5 q/ha.
La dovleac densitatea plantelor la 1 ha este de 1500–1600, în funcţie de fertilitatea solului.
Semănatul se face, de asemenea, imediat după răsăritul porumbului, pe acelaşi rând cu acesta,
punându-se în cuiburi câte 4–5 seminţe, tot la al 3-lea rând de porumb şi la distanţa de 2 m între
cuiburi. Când se face prăşila a doua mecanizată, dovleacii se răresc, lăsând câte 1–2 plante în cuib.
Cultivarea asociată îndesită a plantelor agroalimentare permite lărgirea consumului de produse agricole proaspete, constituind o metodă sigură de sporire a producţiei la hectar şi trebuie
practicată în toate gospodăriile particulare, în special pe terenurile irigate.
Practicarea culturilor asociate are mare importanţă în ce priveşte prevenirea sau reducerea
atacurilor de boli şi dăunători, care, în plus, intensifică activitatea biologică a solului şi reduce
numărul buruienilor. Culturile în amestec sau culturile asociate sunt din natura fitocenozelor,
unde monocultura nu este cunoscută. De aici rezultă importanţa implementării unor asolamente
de culturi agricole asociate în gospodăriile ţărăneşti individuale.
Asolamentul culturilor asociate trebuie să asigure o folosire cât mai raţională a pământului
de către acestea, să utilizeze cât mai din plin şi mai raţional umezeala şi substanţele nutritive din
diferite straturi ale solului. Totodată, ele trebuie să contribuie la obţinerea unei producţii cât mai
mari de pe o unitate de suprafaţă cu cheltuieli minime de muncă şi mijloace de producţie la îngrijirea acestora, inclusiv şi pentru efectuarea lucrărilor de protecţie a plantelor contra bolilor şi
dăunătorilor, să menţină la un nivel înalt caracteristicile fizice şi chimice ale solului şi să asigure
sporirea veniturilor agricultorilor.
Considerăm util să propunem unele exemple de asociere a unor plante de grădină, care pot fi
aplicate în plantaţiile legumicole din republică.
Exemplul 1 de culturi asociate legumicole
Banda 1

Salată căpăţână sau pentru foi, conopidă timpurie, creson (Lepidium sativum), ridiche de lună.
Semănatul se face în benzi de 2–3 rânduri, în care specia de bază (una dintre ele) este preponderentă.
După recoltare urmează o cultură succesivă, tot în asociere: praz, morcov sau conopidă târzie.

Banda 2

Morcovi timpurii şi ceapă din arpagic (se apără reciproc împotriva muştei).

Banda 3

Fasole oloagă, sfeclă roşie, cimbru, în următoarea ordine: cimbru – fasole – sfeclă – fasole – cimbru.
Cimbrul apără fasolea împotriva păduchilor negri).

Banda 4

Tomate, ţelină, varză (tomatele apără varza de albiliţă). În locul verzei se poate cultiva oricare altă
specie vărzoasă.

Banda 5

Castraveţi, mărar, mazăre (mărarului îi place să fie cultivat între castraveţi).
Exemplul 2 de culturi asociate legumicole

Banda 1

Tomate (din luna mai până în octombrie). În perioada martie-aprilie: culturi anticipate (salată,
ridichi, creson). Toamna, vrejii de tomate se compostează prin mărunţire şi încorporare superficială
(compostare ,,la rece”).

Banda 2

Salată, intercalată cu ridichi. Salata protejează ridichile împotriva puricilor de pământ. După
recoltarea culturilor timpurii, urmează conopidă, care, prin vecinătatea tomatelor, este ferită de
albiliţă.

Banda 3

Bob, semănat primăvara timpuriu sau din toamnă. După bob urmează praz de iarnă (iunie, prin
răsad).

Banda 4

Conopidă din răsad (timpurie). Urmează andive (cicoare de vară pentru frunze), specie care apără
ţelina din imediata vecinătate (asocierea II, banda 1) de rugină.
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Exemplul 3 de culturi asociate legumicole
Banda 1

Ţelină la frunze sau la rădăcini.

Banda 2

Mazăre timpurie, urmată de fenicul pentru peţiol sau varză de China.

Banda 3

Ţelină la frunze sau la rădăcini.

Banda 4

Varză creaţă. Este protejată împotriva albiliţei prin vecinătatea ţelinei. Urmează salată de câmp,
care este o plantă pitică pentru foi, prezentă în flora spontană indigenă (Valerianella locusta,
popular ,,fetică”).
Exemplul 4 de culturi asociate legumicole

Banda 1

Fasole oloagă. Se intercalează cu cimbru, împotriva păduchilor negri.

Banda 2

Dovlecei, care se seamănă când fasolea din vecinătate a ajuns la două frunze adevărate (mai
devreme pot înăbuşi fasolea).

Banda 3

Din nou fasole oloagă. Vrejii de fasole se mărunţesc şi se încorporează pe loc (compostare de
suprafaţă). După recoltarea fasolei dovleceii se pot extinde în mod liber.

Banda 4

Porumb zaharat.
Exemplul 5 de culturi asociate legumicole

Banda 1

Varză roşie, urmată de salată de câmp.

Banda 2

Salată + ridichi, urmate de varză de frunze, intercalată cu ţelină, împotriva albiliţei.

Banda 3

Fasole oloagă, urmată de spanac.

Banda 4

Salată + ridichi urmate de varză de frunze.

IMPORTANT!
– În loc de dovlecei se pot cultiva castraveţi sau pepeni (porumbul zaharat îi apără de curenţi).
– Varza căpăţână se poate înlocui cu varza de Bruxelles, şi invers.
– Andivele se pot înlocui cu cicoare de grădină pentru rădăcini.
– Salata şi gulioarele se seamănă eşalonat. Plantele de salată, care se răresc, se transplantează, ca un răsad.
– Ceapa protejează salata împotriva micozelor.
Astfel cultivarea plantelor prin culuri intercalare asociată, sau mixte creează condiţii optime
pentru utilizarea mai deplină a potenţialului biologic de productivitate a plantelor şi a resurselor
naturale, a fertilităţii solului şi condiţiilor climatice a teritoriului respectiv. Mai mult decât atât,
aceste sisteme de cultură a plantelor oferă posibilităţi reale de a utiliza mai deplin perioada de
vegetaţie, pentru a acumula cât mai multă energie solară prin amplasarea optimă a plantelor pe
terenul respectiv în scopul obţinerii mai multor recolte suplimentare, care pot majora substanţial
profitul la o unitate de suprafaţă a terenului lucrat
Culturile succesive reprezintă sistemul de cultivare a legumelor prin care pe aceeaşi suprafaţă de teren se cultivă una după alta două sau mai multe culturi într-un an.
Culturile succesive permit folosirea intensivă a terenului, folosirea raţională a forţei de munca şi a mijloacelor de producţie; o eşalonare mai bună a producerii şi consumului de legume şi
obţinerea de venituri importante la unitatea de suprafaţă. Implementarea schemelor de culturi
succesive legumicole ce se realizează în funcţie de particularităţile biologice ale speciilor legumicole, perioada de vegetaţie, caracteristicile sistemului radicular, cerinţele faţă de temperatură,
apă şi elemente minerale. Obligator se va ţine cont ca speciile legumicole din culturi succesive să
facă parte din familii botanice diferite pentru evitarea transmiterii de la o cultură la alta a bolilor şi dăunătorilor comuni, precum şi pentru utilizarea apei şi substanţelor nutritive din diferite
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nivele ale stratului de sol (plante cu sistem radicular superficial urmate de plante cu sistem radicular profund), inclusiv la alegerea plantelor pentru culturi succesive obligator se va ţine cont
de cerinţele plantelor legumicole faţă de apă. Cerinţele faţă de elementele nutritive după plantele
legumicole care consumă mult azot (salată, ceapă la cozi, vărzoase) se vor cultiva specii cu cerinţe
mai reduse faţă de acest element (tomate, castraveţi, morcov, fasole).
Culturile succesive au la bază scheme de plante cu perioade de vegetaţie diferite, unele cu perioadă de vegetaţie mai scurtă şi altele cu perioadă de vegetaţie mai lungă. Sistemele legumicole
cu culturi succesive pot fi aplicate atât la cultura de câmp, cât şi îndeosebi în teren protejat.
În cultura de câmp culturile succesive sunt cel mai des reprezentate de două specii urmarindu-se ca lucrările solului, fertilizarea de bază şi fazială, irigarea şi erbicidarea să difere după
modul de aplicare, astfel se vor asigura şi cerinţele specifice culturiilor, dar şi raţional se va utiliza
fertilitatea solului, aplicarea îngrăşămintelor şi potenţialele afectări de boli şi dăunători.
Exemple de culturi succesive legumicole în câmp deschis
Ex. 1

varza timpurie (15.III – 15.VI) urmata de fasole păstăi (20.VI – 10.X)

Ex. 2

cartof timpuriu (20.III – 20.VI) urmat de varza de toamnă (25.VI–15.XI)

Ex. 3

ceapa verde plantată din toamnă (20.IX – 1.V) urmată de ardei gras (10.V–10.X)

Ex. 4

mazăre (10.III–25.VI) urmată de varza de toamnă (1.VII–15.XI)

Ex. 5

conopida timpurie (15.III–15.VI) urmată de castraveţi de toamnă (20.VI–30.IX)

În sere – solarii culturile legumicole cel mai des se realizează în doua cicluri: ciclul I de iarnă-vară şi ciclul II de vară-toamnă. În acest sens culturi succesive cel mai des sunt cele de tomate
sau castraveţi timpurii, urmate de castraveţi / tomate şi/sau de ardei gras sau salată. Sortimentul
limitat de culturi însă nu perimite de a aplica în practică rotaţii şi succesiuni mai viabile, această problemă fiind legată şi de cerinţele consumatorilor faţă de producţiile timpurii sau târzii de
legume din teren protejat. Oricum, culturile succesive în teren protejat permit de a valorifica
potenţialul culturilor fără frica apariţiei de dăunători sau boli specifice (în cazul când se aplică
concomitent şi capcane lipicioase, lucrări manuale de înlăturare a primelor organe afectate de
boli, plasă antiinsecte etc.).
Exemple de culturi succesive legumicole în teren protejat
Ex. 1

tomate ciclul I urmate de castraveţi ciclul II

Ex. 2

varză sau salată timpurie ciclul I urmate de tomate sau castraveţi ciclul II

Ex. 3

castraveţi ciclul I urmaţi de tomate ciclul II

Ex. 4

ardei gras ciclul I urmat de tomate ciclul II

Ex. 5

fasole urcătoare la păstăi ciclul I urmate de tomate ciclul II

Ex. 6

pepeni galbeni ciclul I urmaţi de tomate ciclul II

Ex. 7

tomate sau castraveţi ciclul I urmaţi de salată ciclul II

Culturile succesive de legume în solarii se pot realiza atât folosind culturi prelungite, cât şi
succesiuni de mai multe culturi. În ciclul prelungit pot fi cultivate ca specii principale: tomatele,
ardeiul gras, vinetele, castraveţii, pepenii galbeni, iar cele succesive vor fi culturi care diferă după
tipul de creştere şi cerinţele faţă de sol şi apă.
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2.5. CULTURI REPETATE ȘI PLANTATE COMPACT CA MĂSURI DE
DIMINUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE (Anatolie Fala, dr. şt. biologice)
Tehnologiile intensive de cultivare a legumelor, dar prin combinarea măsurilor de diminuare
a schimbărilor climatice și de managementul durabil al terenurilor, presupun utilizarea obligatorie a culturilor repetate și plantate compactate.
Culturi legumicole repetate
Culturile legumicole repetate reprezintă
plante care sunt cultivate secvenţial în timpul sezonului pe o zonă liberă după cultura anterioară
sau ulterioară. Această situaţie apare odată cu
plantarea târzie a culturilor iubitoare de căldură, după recoltarea altor culturi cu un sezon de
creștere scurt (leguminoase, culturi de rădăcini
recoltate și comercializate la mănunchi etc.).
Aproape peste tot în culturi repetate, plantele
rezistente la frig la maturarea timpurie (salată,
ridichi, mărar, ceapă verde) sunt folosite ca cultură anterioară, iar după acestea se cultivă culturi cu însămânţare târzie sau plantare repetată
Fig. 2.28. Culturi repetate legumicole de varză şi
(varză cu termene de recoltare mijlocie și târzie,
salată în ciclul II.
conopidă plantată de vară, tomate și castraveţi
Sursa: https://www.thespruce.com
plantaţi în ciclul II, pepeni și alte culturi).
După recoltarea culturilor relativ timpurii (cartofi timpurii, varză albă și conopidă, nap sau ridiche pentru consumul de vară, mazăre și fasole la păstăi etc.) se poate planta culturi repetate cu
termene reduse de vegetaţie și relativ rezistente la frig (mărar, ridiche, conopidă, măcriș, ceapă
bulbi și ceapă verde, usturoi, hrean). În zona de sud a Republicii Moldova, în a doua cultură pot
fi de asemenea plantate culturi și cu un termen de vegetaţie mai lung (varză albă târzie, ridiche,
sfeclă roșie, morcov, pătrunjel).
La alegerea culturilor precedente și ulterioare, este necesar să ţinem cont de rotaţia culturilor,
luând în considerare prezenţa sau absenţa dăunătorilor și bolilor comune, modul de valorificare
a îngrășămintelor din stratul radicular și epuizării solului etc. Pe această bază, se va dezvolta un
sistem de fertilizare, se vor selecta speciile, soiurile și hibrizii cultivaţi, iar în sistemul de controlat
a factorilor de producere se va ţine obligator cont de etapele și durata pregătirii solului în condiţii
de deficit de umiditate și de elemente minerale în sol.
Culturi legumicole plantate compact
În asolamentele legumicole există posibilitatea de a obţine producţii suplimentare dintr-o unitate de suprafaţă datorită compactării semănăturilor sau plantaţiilor ori combinării de culturi, cu
condiţia ca acestea să nu manifeste concurenţă pentru factorii de sol și de microclimă. Acest lucru
este posibil deoarece culturile legumicole, la începutul creșterii, nu folosesc pe deplin suprafaţa
alocată. O cultură compactată este denumită în mod obișnuit cultivarea a două sau mai multe
culturi în același timp pe aceeași solă.
Cultura principală se numește compactată, iar cultura suplimentară se numește compactor.
La selectarea culturilor combinate, se ia în considerare durata și ritmul dezvoltării acestora, plasticitatea și corespunderea condiţiilor de creștere, compatibilitatea caracteristicilor de cultivare.
Cultivarea în comun a unor culturi de legume este nedorită din cauza efectului deprimant al
unora asupra altora. Tomatele au un astfel de efect asupra castraveţilor, cartofilor și verzei, ceapa
și usturoiul suprimă fasolea și mazărea, napul suprimă plantele de tomate. Influenţa deprimantă
sau de concurenţă poate fi asociată cu umbrire reciprocă sau unilaterală, diferenţe semnificative
faţă de alte condiţii de creștere, sau acţiunea secreţiilor rădăcinii și frunzelor.
Cu toate acestea, există combinaţii de culturi în care plantele acţionează benefic una asupra
celeilalte, iar vegetarea în comun creează condiţii optime pentru dezvoltarea ambelor populaţii
de plante. S-a remarcat influenţa reciprocă și pozitivă a fasolei, mazării și plantelor de morcov,
cepei și sfeclei, salatei și verzei, fasolei, mazării și porumbului zaharat.
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Efectul depresiv sau benefic al anumitor tipuri de plante agricole asupra insectelor dăunătoare sau asupra comunităţii de plante în ansamblu se explică nu numai prin prezenţa fitocidelor
și a altor componente active și utile în secreţiile lor, ci și prin particularităţile creșterii de culturi
combinate compacte – planta compactată și compactor.
Varza târzie și medie târzie, castraveţii, morcovii, păstârnacul, pătrunjelul și ceapa sunt cel
mai des compactate cu alte culturi, fapt strâns legat de disponibilitatea forţei de muncă și posibilitatea utilizării erbicidelor, deoarece compactarea este adesea asociată cu costuri suplimentare
ale forţei de muncă, în special în timpul plivitului.

Fig. 2.29. Culturi compactate de salată şi măcriş
Sursa: https://www.thespruce.com

Fig. 2.30. Culturi compactate în benzi
Sursa: https://venskayadacha.com

Varza mijlocie și târzie este compactată cu ceapă, tomate, fasole timpurie și conopidă. O combinaţie reușită de culturi rădăcinoase (morcov, sfeclă) cu ceapă și castraveţi. Ceapa se dezvoltă
rapid în prima jumătate a sezonului de creștere, dar perioada de recoltare este foarte înceată.
Creșterea și dezvoltarea maximă la ceapă se observă într-un moment în care frunzele se usucă și
începe formarea recoltei, ulterior are loc dislocarea cepei şi timp de 78 zile după dislocare are loc
uscare tijelor, după care este strânsă, proces care poate dura până la 2–2,5 săptămâni.
Posibilele culturi de compactare pentru castraveţi sunt legumele rădăcinoase și varza, şi în
acest caz se recurge la însămânţarea în comun sau plantarea a două soiuri ale aceleiași culturi de
castraveţi, morcov şi/sau varză. Cel mai adesea se alege un soi timpuriu de maturare și ulterior
mediu târziu. În acest caz, plantaţiile de castraveţi dau recolte pentru o perioadă mai lungă.
Porumbul zaharat poate fi compactat cu dovlecei, dovleac, fasole sau mazăre. Porumbul servește drept suport pentru fasole, iar mazărea și fasolea contribuie la acumularea de azot în sol.
Densitatea plantelor din cultura compactată, de regulă, diferă puţin de densitatea plantelor în
culturile obişnuite. De obicei, numărul plantelor compactoare nu trebuie să depășească 30–50%
din densitatea acestei culturi în culturile obişnuite. Deoarece recolta la culturile compactate şi de
compactare se formează din contul unei mai bune convieţuiri dintre specii diferite de plante, în
acest sens ratele de însămânţare necesită de a fi reduse cu 50–70%.
Localizarea culturilor în culturile compactate este determinată de momentul semănării sau
plantării și de posibilităţile de cultivare mecanizată. În majoritatea cazurilor, cultura compactată
și compactorul sunt așezate împreună în aceleași rânduri. Dacă cultura compactată (principală)
își ia locul după compactare, atunci pentru a facilita întreţinerea (udarea, de exemplu), este recomandabil să o plantaţi pe rânduri de culturi însămânţate (plantate), deși acest lucru nu este
necesar pe ariile mici.
La compactarea semănăturilor de ceapă și castraveţi cu culturi de rădăcini, însămânţarea, de
exemplu, a morcovului sau sfeclei roşii, dimpotrivă se poate efectua în benzi. Același principiu
este folosit și în alte combinaţii de plante legumicole. Când compactăm plantaţiile de tomate,
vinete și varză târzie, cu ceapa sau fasolea, acestea sunt semănate cu benzi de 2 rânduri, la o distanţă între rânduri de 30 cm, şi între benzi de 60 cm. Răsadurile culturii principale sunt plantate
în mijlocul unei benzi înguste la fiecare 25–35 cm.
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Majorarea normelor de însămânţare sau a materialului săditor la ambele culturi semănate –
plantate compact pot fi majorate cu 15–20% numai în cazul când avem soluri cu fertilitate ridicată
şi cea mai mare parte a lucrărilor se efectuează manual. Într-o grădină individuală, se practică
pe scară largă atât amplasarea comună (într-un rând) a plantelor, cât și amplasarea culturilor
compactoare pe benzile culturii principale.
Pe solurile grele, cu pânze freatice la suprafaţă, multe legume pot fi cultivate compact în biloane. În acest caz şi pe loturi familiare (nu şi industriale), după semănatul sau plantatul culturii
principale (ceapă, castravete etc.), crestele bilonului sunt deseori plantate cu tomate, sfeclă roșie,
ridiche. Semănatul și/sau plantarea unei culturi de compactare se efectuează în partea crestei
bilonului de pe una sau ambele părţi (compactarea de-a lungul părţilor laterale ale crestei).

2.6. AMPLASAREA CULISELOR ŞI PROTEJAREA CULTURILOR LEGUMICOLE
CONTRA VÂNTURILOR RECI (Vladimir Conovali, dr. şt. agricole)
Culisele sunt considerate plante semănate compact, construcţii sau fâşii forestiere care protejează solul şi plantele de efectele negative ale vânturilor.
Amplasarea terenurilor legumicole în sectoarele deschise deseori duc la afectarea culturilor
de vânturile reci de primăvară şi toamnă, sau de vânturi și curenţi fierbinţi pe parcursul verii.
Efectele negative al temperaturilor scăzute, sau ale temperaturilor înalte cu efect de uscare și
evaporare accelerată a apei din sol sunt accentuate de viteza vântului. Din aceste considerente semănatul culturilor de culise sau plantarea fâşiilor forestiere de protecţie este una din principalele
metode de combatere a efectelor negative ale vânturilor. Principalele componente ale unei fâşii
forestiere de protecţie sunt:
• arborii de talie mare;
• arborii de talie medie;
• arbuştii.
Aceste trei componente ale fâşiilor de protecţie permit stoparea vânturilor şi crearea unui
microclimat favorabil pentru plante.

Fig. 2.31. Fâşii de protecţie din arbori de talie
mare, medie şi arbuşti

Fig. 2.32. Culise din plase speciale de plastic şi
tutori din lemn

Protejarea culturilor contra vânturilor reci se asigură şi prin folosirea diverselor materiale.
În cazul urgentării se practică paravanele de protecţie. Acestea din urmă pot fi confecţionate din
lemn, tablă, plasă, foi de ardezie etc. Cel mai des sunt utilizate plasele cu densităţi diferite, ce permit protejarea suprafeţelor mari.
În legumicultură se folosesc des culturile intercalate, care reprezintă amplasarea a mai multor culturi pe aceiaşi solă în aceiaşi perioadă. Scopul principal este de a proteja culturile de bază.
De exemplu: castraveţi + mei, pepene verde + porumb, ardei + secară etc. În acest caz amplasarea
rândurilor se face perpendicular pe direcţia vânturilor puternice.
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Aplicarea culiselor din plante cu creştere
înaltă contra vânturilor și curenţilor cu
aer fierbinte
Un efect scontat pentru protecţia culturilor
cucurbitacee de vânturile de primăvară (suhoveiuri) o are folosirea aplicarea culiselor de protecţie din plante cu creştere înaltă, cum ar fi: secara, sorgul, meiul.
Perdeaua de protecţie contribuie la micşorarea puterii vântului deasupra nivelului plantelor
de 2–4 ori, creşterii temperaturii aerului cu 0,5–
2ºC, micşorează evaporarea apei de la suprafaţa
Fig. 2.33. Culise din
Fig. 2.34. Culise din
plante de porumb la
plante de secară la
solului, ceea ce creează condiţii favorabile pencultura
de
dovleac
cultura de pepene
tru creşterea şi dezvoltarea culturilor.
verde.
Fâşia de protecţie din secară la momentul
semănatului sau scoaterii plantării răsadului de
pepene verde în câmp, are înălţimea de 40–60 cm, şi deja poate rezista vânturilor. Fâşiile de protecţie se seamănă în benzi cu lăţimea de 120 cm, sau pe intervalul de lucru al semănătorii, cu
distanţe egale între ele cu două sau trei treceri ale semănătorii sau agregatelor de prelucrare a
solului plus 1,4 m (lăţimea câte 0,7 m de la rândul din margine până la fiecare fâşie).
De exemplu: 1) 4,2 m + 4,2 m + 0,7 m + 0,7 m = 9,8 m;
2) 4,2 m + 4,2 m + 4,2 m + 0,7 m + 0,7 m = 14 m;
3) 4,2 m + 4,2 m + 4,2 m + 4,2 m + 0,7 m = 18,2 m.
Fâşia de protecţie din secară se recoltează pentru furaj sau boabe, sorgul – înainte de recoltarea producţiei. Fâşiile eliberate vor servi ca drumuri pentru trecerea transportului în timpul
recoltării producţiei.
Perdelele de protecţie contribuie la coacerea mai degrabă a pepenelui verde şi galben, cultivate prin răsad cu 4–7 zile, iar în semănăturile obişnuite în comparaţie cu terenurile neprotejate
producţia la primele 2–3 recoltări se majorează cu 20-40%.

2.7. OPTIMIZAREA REGIMULUI DE NUTRIŢIE A CULTURILOR LEGUMICOLE
(Eugeniu Ţurcan, magistru în agricultură)
Legumicultura ca ramură a agriculturii în ansamblu se caracterizează printr-un grad înalt de
intensivitate, așadar și prin cerinţe majore faţă de fertilitatea terenului agricol. Criteriul asigurării unei nutriţii cât mai echilibrat posibil este decisiv în valorificarea unor producţii de legume
superioare din punct de vedere cantitativ și calitativ, concomitent cu respectarea cerinţelor unei
agriculturi durabile, fără a influenţa negativ mediul ambiant.
Este eronată afirmaţia că doar simpla folosire a îngrășămintelor în cantităţi mari este echivalentă cu o agricultură intensivă. Aplicarea îngrășămintelor își aduce aportul optim numai în măsura în care sunt încadrate într-un sistem de măsuri tehnologice bine ierarhizate, iar dozele ce se
stabilesc sunt în corelaţie cu planta, solul, factorii climatici, tehnologia de cultură (irigat, neirigat).

2.7.1. Elementele nutritive și afectarea de carenţele acestora a culturilor legumicole
Culturile legumicole folosesc în diferită proporţie nutrienţii, însă fiecare element nutritiv are
un rol important în procesele metabolice. Pentru a valorifica la maxim potenţialul productiv,
plantele cultivate au nevoie de cantităţi corespunzătoare de apă, lumină, dioxid de carbon și nutrienţi minerali (azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, sulf, și o serie de microelemente). Solul
este principala sursă de nutrienţi minerali și de apă pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura elementele nutritive necesare plantelor este în strânsă corelaţie cu concentraţia elementelor
date în sol și de nivelul accesibilităţii acestora pentru perișorii absorbanţi radiculari. În caz de
asigurare insuficientă cu elementele minerale are loc apariţia unor simptome caracteristice ce
reprezintă indicatori pentru identificarea carenţelor. Pentru valorificarea recoltelor legumicole
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justificate economic, de rând cu multitudinea de procedee tehnologice, plantele trebuie asigurate
cu macroelemente (N, P, K, Ca, Mg, S) și microelemente (Fe, Cu, Mn, B, Zn, Mo). Oricare ar fi scenariul, atât carenţa unora dintre acestea, cât și excesul lor determină o serie de dezechilibre de
nutriţie cu consecinţe majore asupra obţinerii producţiei scontate.
Administrarea îngrășămintelor în cadrul schemelor de fertilizare marchează următoarele
obiective:
– satisfacerea în fiecare fază de vegetaţie a elementelor nutritive necesare, ceea ce implică
aplicarea fracţionată a dozelor;
– repartizarea astfel încât să ajungă la nivelul sistemului radicular activ, corespunzător cu
dezvoltarea acestuia pe verticală și pe orizontală, fapt ce presupune repartizarea îngrășămintelor la diferite adâncimi;
– sporirea coeficientului de utilizare al elementelor nutritive din îngrășăminte prin utilizarea de produse care nu retrogradează ușor sau nu se levigă, precum și prin fracţionarea
dozelor de îngrășăminte în cursul perioadei de vegetaţie, de la semănat sau plantat până
la fructificare, în raport cu nevoile fiecărei specii, în raport cu fazele critice de nutriţie
pentru evitarea carenţei în aceste faze, știut fiind că intervenţiile ulterioare nu vor putea
remedia scăderea producţiei;
– îmbunătăţirea regimului aero-hidric al solului. [52]

Fig. 2.35. Carenţele macroelementelor NPK şi microelementelor la legume pe exemplul tomatelor.
Sursa: Agrochimie: Madjar R. şi Davidescu V. 2009

Azotul influenţează toate procesele metabolice de creștere a plantelor. Îl regăsim în compoziţia aminoacizilor, amidelor, proteinelor și a acizilor nucleici. Așadar, este implicat în sinteza substanţelor plastice, a substanţelor de rezervă și în transmiterea informaţiei genetice. Concentraţia
optimă a azotului favorizează desfășurarea normală a metabolismului, determinând creșterea
vegetativă și generativă a plantelor. Prezintă pretenţii majore faţă de azot plantele legumicole de
la care se consumă organele vegetative: prezentate prin frunze, peţioli, lăstari, muguri vegetativi
etc. Excesul azotului favorizează creșterea vegetativă exagerată în detrimentul fazei generative,
prelungește perioada de vegetaţie, reduce rezistenţa la boli, și la păstrare a legumelor, însă cea
mai nesatisfăcătoare este acumularea azotului sub formă minerală în diferite organe comestibile,
provocând în consecinţă intoxicaţii celor ce le consumă.
Carenţa în azot se manifestă prin creșteri slabe, plantele rămân mici, frunzele îngustate prezentând nuanţe de verde deschis, chiar galben, simptom ce apare mai întâi la frunzele mature.
Celelalte organe ale plantei: inflorescenţa, florile, fructele, seminţele rămân nedezvoltate.
Fosforul este, de asemenea, parte componentă al substanţelor plastice, a acelor de rezervă,
substanţelor fiziologice active și are un rol esenţial în transportul energiei biochimice. Este indispensabil în procesul de fotosinteză, biosinteza lipidelor, aminoacizilor, pigmenţilor și hormonilor. Influenţează pozitiv înfloritul, fructificarea, depozitarea substanţelor de rezervă, maturarea
fructelor și influenţează calitatea legumelor. În rând cu K, Ca, Mg majorează rezistenţa plantelor
legumicole la secetă și ger.
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Fig. 2.36. Carenţa fosforului la cultura tomatelor

Carenţele în fosfor determină o creștere slabă a plantelor, reduc fructificarea, determină întârzierea coacerii, reduc calitatea producţiilor, ca consecinţă se majorează consumul apei, reducând în final rezistenţa plantelor faţă de boli și vătămători. Acest aspect se datorează faptului că
lipsa fosforului stimulează carenţa azotului. Simptomatic frunzele sunt de culoare verde-închis,
iar dacă carenţa nu se înlătură nuanţa frunzelor și tulpinii se schimbă în albăstrui, iar mai apoi
violacei și cad timpuriu.
Cauzele carenţei – fosforul este foarte bine fixat de sol, migrarea în plante fiind dificilă mai
ales în solurile grele, argiloase ce au putere mare de fixare. În solurile acide se află sub formă de
fosfat de Fe insolubil. În solurile alcaline căldura determină blocarea fosforului, pe când ploile
abundente şi frecvente spală fosforul din sol.
Potasiul este elementul ce dirijează procesul osmoreglator, generând prin aceasta turgescenţa celulară. Așadar, contribuie la absorbţia apei prin rădăcină, stimulează acumularea glucidelor,
prin aceasta se majorează rezistenţa plantelor la ger și secetă.
Carenţa de potasiu determină dereglarea proceselor fiziologice, provocând insuficienţa dezvoltării ţesuturilor mecanice. Se semnalează în special pe solurile acide, cu textură ușoară, nisipoasă. Precum a fost menţionat anterior, frunzele bătrâne conţin elemente nutritive în cele mai
mici cantităţi, astfel primele simptome a carenţei de K apar pe ele sau pe cele de vârstă medie.
Simptomatic pe frunze apar pete clorotice între nervuri, și pe marginea frunzelor. Insuficienţa
potasiului reduce calitatea și cantitatea recoltei.

Fig. 2.37. Carenţa de potasiu la cultura tomatelor şi castraveţilor

Calciul se acumulează preponderent în rădăcinile plantelor și în frunzele bătrâne, și ulterior
foarte slab migrează. În exces calciul determină reacţia excesiv bazică a solului, fapt ce este nefavorabil majorităţii culturilor legumicole prin blocarea asimilării elementelor nutritive, determinând apariţia clorozei caracteristice, ca rezultat al neasimilării fierului și magneziului ce trec în
forme inaccesibile în cazul pH-lui bazic.
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În același timp insuficienţa calciului determină reacţia acidă a solului, ceea ce în consecinţă
blochează procesele biochimice celulare și chiar oprirea creșterii plantelor și pieirea mugurilor
terminali.
Vizual frunzele tinere sunt răsucite, rigide, limbul decolorându-se în verde gălbui până la
alb-verzui care ulterior devin cafenii. Vârfurile apicale ale tulpinilor și radiculare mor.

Fig. 2.38. Excesul de calciu la cultura tomatelor

Fig. 2.39. Carenţa calciului la cultura de castraveţi
şi ardei

Magneziul este elementul ce stimulează procesul de fotosinteză, fiind parte componentă a
clorofilei și a fitinei, iar în simbioză cu potasiul stimulează creșterea în special a organelor de
reproducere, catalizator al multor procese biochimice, în metabolismul apei, în sinteza hidraţilor
de carbon.
Carenţa magneziului se atestă pe solurile reci și în cazul reacţiei acide, manifestându-se prin
blocarea creșterii plantelor, înfloririi și coacerii fructelor. Un alt impediment în asimilarea ușoară
a magneziului este excesul de sodiu (Na) și potasiu. În schimb, îngrășămintele cu azot atenuează
insuficienţa acestuia, favorizându-i absorbţia.
Simptomatic frunzele mature capătă nuanţe caracteristice: la început gălbui, apoi portocalii,
roșcate, principala caracteristică – nervurile frunzelor rămân verzi, iar marginea se curbează
în sus.
În exces, magneziul este un element toxic și mai ales devine dăunător în lipsa calciului care
neutralizează efectul său nociv.

Fig. 2.40. Carenţa magneziului la cultura tomatelor

Sulful este direct implicat în biosinteza aminoacizilor și proteinelor. Carenţa în sulf este manifestată prin cloroza nervurilor foliare, în timp ce mezofilul menţine o nuanţă verde-deschis. Ca
rezultat intensitatea fotosintezei scade considerabil, frunzele stagnează în creștere, lăstarii devin
albi și fragili. În cazul culturii de tomate carenţa sulfului determină alungirea excesivă a tulpinii.
Fierul este elementul ce participă în biosinteza clorofilei și este parte componentă a multor
enzime ce influenţează fotosinteza și metabolismul respiraţiei plantelor.
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Carenţa elementului în cauză direct încetinește creșterea plantelor, are loc îngălbenirea mezofilului limbului foliar, nervurile rămân verzi, în același timp frunzele clorozate nu cad imediat.

Fig. 2.41. Carenţa sulfului la culturi vărzoase

Fig. 2.42. Carenţa fierului la tomate

Borul reprezintă elementul care preponderent se acumulează în rădăcini și în frunzele bătrâne, iar mai apoi este redislocat în proporţie foarte redusă, așadar simptomele carenţei lui sunt
identificate în ţesuturile tinere. Determină permeabilitatea membranelor plasmatice, migrarea
glucidelor, influenţează pozitiv diviziunea, extensia și maturarea celulară. Caracteristica esenţială ce-l marchează este germinarea polenului și creșterea tubului polinic, concentrarea auxinelor
libere și biosinteza acizilor nucleici, fiind la mare căutare în fazele de înflorire și fructificare.
Insuficienţa borului determină compromiterea mugurilor apicali, frunzele tinere colorându-se la bază în verde deschis, apoi răsucindu-se, urmând brunificarea și avortarea butonilor
florali. Carenţa este mai elocventă pe solurile alcaline și celor sărace în elemente nutritive, în care
caz devine practic inaccesibil pentru plante.

Fig. 2.43. Carenţa borului la tomate

Fig. 2.44. Carenţa cuprului la tomate

Cuprul este parte componentă a unui șir de enzime implicate în metabolismul proteic și cel
de respiraţie, frunzele tinere capătă o culoare albastru-verde închis, frunzele bătrâne se răsucesc
înăuntru. Florile se deformează, fructul este predispus la crăpare.
Manganul influenţează procesele de oxidoreducere și asimilarea azotului de către plante și
acţionează asupra reducerii nitraţilor. Este important în asimilarea dioxidului de carbon (fotosinteza) și formarea carotenului, riboflavinei și a acidului ascorbic. Ca rezultat mărește intensitatea
procesului de fotosinteză și a procesului de respiraţie.
Carenţa determină apariţia disfuncţiei denumite boala „petelor uscate” ce iniţial se manifestă
prin pete de culoare deschisă care apoi se brunifică.
Molibdenul este important în sinteza proteinelor și fixarea simbiotică a azotului. De asemenea, este asociat mecanismelor de absorbţie și de translocaţie a fierului.
Carenţa de molibden provoacă răsucirea frunzelor tinere, în special a marginilor, unde se și
concentrează. Carenţa este favorizată de compactitatea solului și fertilizarea în exces cu azot.
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Zincul favorizează sinteza hormonului triptofan ce este precursorul auxinei, fapt ce inhibă
procesul de creștere. Se manifestă la frunzele de la vârful plantei. Frunzele se acoperă cu niște
puncte mărunte albe. Excesul de fosfor reţine asimilarea zincului și provoacă deficitul lui.

Fig. 2.45. Carenţa molibdenului la tomate

Fig. 2.46. Carenţa zincului la tomate

2.7.2. Modalităţile de asimilare a elementelor nutritive la culturile legumicole
Asimilarea sau absorbţia elementelor nutritive la culturile legumicole are lor prin: i) prin rădăcină (cele extrase din sol); ii) prin frunze cele din atmosferă, și iii) administrate extraradicular
sub formă de soluţii.
Marea majoritate de elemente nutritive necesare plantelor pentru creștere și dezvoltare se
află în sol, totuşi în dependenţă de conţinutul
elementelor nutritive în sol şi în diferite faze de
dezvoltare pot apărea carenţe legate de nutrienţi.
Aceasta este determinată de strânsa interdependenţă a unui șir mare de factori printre care: prezenţa elementelor nutritive în mediul ambiant,
căldura, umiditatea din sol și aer, intensitatea fotosintezei, respiraţiei, dar cel mai mult de nivelul
reacţiei solului și mediului soluţiei nutritive.
Din punct de vedere al asigurării plantelor legumicole, în primul rând este precăutată prezenţa
lor în zona radiculară, iar în al doilea rând – gradul lor de solubilizare și disocierea în elemente
sub formă de cationi și anioni, ceea ce constituie
forma în care pot fi absorbite de către plante.
Valorile temperaturii mediului ambiant la
absorbţia elementelor nutritive de către plantele
legumicole au un impact deosebit. Sub o anumiFig. 2.47. Schema influenţei nivelului pH-lui
tă limită, în dependenţă de capacităţile cultuasupra absorbţiei nutrienţilor din sol
rii, are loc reducerea capacităţii de absorbţie a
rădăcinilor, chiar și în condiţii de abundenţă a
elementelor nutritive și apă în sol, fenomen ce poartă denumirea de foame fiziologică și secetă
fiziologică, fapt ce se datorează incapacităţii plantelor de a se îndestula.
Cea mai mare parte a plantelor cultivate necesită un mediu de reacţie slab acid-neutru (pH =
6,3–7,2) pentru creșterea și dezvoltarea lor normală. În general, speciile legumicole cultivate înregistrează rezultate bune la o reacţie neutră a solului, variaţiile prea acidă sau prea alcalină fiind
dăunătoare pentru ele, dar totuși sunt culturi legumicole ce suportă mai bine condiţiile de reacţie
slab acide decât cele alcaline. Cu toate acestea, există plante legumicole tolerante de aciditate și,
respectiv, de alcalinitate după cum urmează:
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Valorile minime și maxime a pH-ului
pentru culturile legumicole
Cartofi

4,5-6,0

Ardei

5,5-7,0

Morcov

5,5-7,0

Dovleac

5,5-7,0

Usturoi

5,0-7,5

Castraveţi

5,5-7,5

Tomate

5,5-7,5

Ridiche

-7,0

Ceapă

6,0-7,0

Salată

6,0-7,0

Spanac

6,0-7,5

Mazăre

6,0-7,5

Varză

6,0-7,5
Fig. 2.48. Schema lui Mulder

Frecvent întâlnim cazul că în sol nu avem necesarul de elemente nutritive, dar mult mai dese
sunt cazurile în care solurile sunt îndestulate optim, prin fertilizare cu elemente nutritive, însă
absorbţia acestor elemente de către plantele legumicole se diminuează din cauza interacţiunii
între elemente ilustrată în schema lui Mulder.
În scopul corectării reacţiei acide se recomandă administrarea produselor pe bază de calciu
(ca de exemplu piatra de var măcinată, varul stins, varul ars, dolomitul etc.).
Pentru neutralizarea reacţiei alcaline se folosesc următoarele produse: ghipsul, fosfoghipsul,
sulfatul elementar, acidul sulfuric, carbonatul de calciu, oxidul de calciu etc.
Corectarea salinităţii solului reprezintă de asemenea o importanţă majoră, mai ales pentru
cultura în teren protejat. Acest fenomen este înregistrat în mai multe cazuri și anume: administrarea nejustificată a îngrășămintelor, salinizarea provocată de către apa de irigat neconformă în
acest scop, sărurile mobilizate de apele freatice.
Exportul elementelor nutritive din sol prin absorbţia lor în plantă, prin levigare sau prin alte
procese ce au loc continuu în sol, diminuează considerabil conţinutul de forme mobile ale elementelor nutritive și declinul treptat al capacităţii de producţie a solurilor. Așadar, reieșind din
cele menţionate, se impune ca o necesitate obiectivă compensarea prin aplicarea de îngrășăminte
minerale și organice, atât a consumului cu recolte, cât și a scăderii mobilităţii nutrienţilor prin
procese naturale (adsorbţie, fixare, imobilizare în substanţe humice ş.a.) [14].
Reieșind din evaluările economice, cât și din criteriile obligatorii de protecţie a mediului, se
impune o corectă gestionare și folosire a îngrășămintelor (fertilizanţilor) la nivelul fiecărei unităţi
agricole sau agrozootehnice [9].
Eventual planificarea începe cu analiza de laborator amănunţită a solului și apei în scopul
catalogării realităţii conţinutului elementelor nutritive, reacţiei și concentraţiei sărurilor. Și doar
după o analiză minuţioasă a tuturor parametrilor de facto, se recomandă elaborarea operaţiunilor tehnologice necesare.
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2.7.3. Principiile de bază ale aplicării îngrășămintelor la plantele legumicole
În tabelul 2.16 sunt prezentate limitele optime ale parametrilor agrochimici corespunzători
unor fertilităţi potenţiale optime. Unii dintre ei pot fi corectaţi prin măsurări agrochimice.
În stratul de sol de la 0–30 cm, în cazul majorităţii culturilor legumicole se concentrează majoritatea rădăcinilor, și orice schimbare a însușirilor fizice și chimice produce modificări în creșterea și dezvoltarea sistemului radicular, cu repercusiuni asupra creșterii dezvoltării și fructificării.
Tabelul 2.16. Parametrii agrochimici optimi ai solurilor care condiţionează starea potenţială
de fertilitate pentru cultura legumelor (după Davidescu D. şi Davidescu V., 2010)
Simbol
pH
V
T
S
Na
H
H/ha
Nt
C/N
IN
Nas
P
K
Ca
Caa
B
Zn
Fe
Mn
Cu

Parametri
reacţia solului
gradul de saturaţie cu baze, %
capacitatea de schimb cationic
salinitate, ppm
conţinutul de sodiu schimbabil, % din T
conţinutul de humus (materie organică), %
rezerva de humus, t/ha
conţinutul în azot total, %
raportul C/N din sol
indicile de azot
azot asimilabil (NO3- +NH4+), ppm
conţinutul în fosfor potenţial asimilabil (AL), ppm
conţinutul în potasiu potenţial asimilabil (AL), ppm
conţinutul în calciu, % CaCO3
conţinutul în calciu activ, %
bor (H2O), ppm
zinc (EDTA), ppm
fier (Ac.NH4), ppm
mangan activ, ppm
cupru (HNO3), ppm

Valori optime
culturi de câmp
sere, solarii
6,3-7,2
5,5-7,5
>75
>75
15-25
20-40
100
300
5-12
12
4-6
6-8
160-300
400-600
0,25-0,35
0,30-0,50
12-15
8-12
3-5
4-6
30-50
80-100
40-60
60-80
200-400
600
<3
<3
<8
<8
<0,6
<0,6-1,0
0,1-0,5
0,10-1,2
2
2-4
40-50
50-60
1-2
1,0-2,5

Planul de fertilizare este, în acest sens, un instrument util atât pentru stabilirea dozelor de
îngrășăminte organice (produse în unitate sau procurate din afara unităţii) și minerale, cât și pentru luarea unor decizii economice legate de disponibilizarea eventualului exces de îngrășăminte
organice produse în unitate, precum și alegerea unor momente propice de procurare a necesarului cantitativ și calitativ de îngrășăminte minerale sau organice (în cazul în care unitatea nu
dispune de suficiente rezerve proprii).
La nivelul unei unităţi agricole, planul de fertilizare permite atingerea următoarelor obiective:
– calculul anual al necesarului de elemente nutritive (în principal NPK), pentru fiecare cultură (existentă sau care urmează să fie instalată) prin aplicarea unor modele de calcul
care să ţină cont de principiile unei fertilizări raţionale, de sistemul de cultură existent în
unitate și de nivelul producţiilor planificate;
– stabilirea cantităţilor de îngrășăminte organice existente sau posibil de produs în unitate
în cursul anului agricol respectiv, a dozelor de îngrășăminte posibil de aplicat, pe culturi
și parcele de fertilizare, precum și a dozelor de îngrășăminte chimice pentru completare
până la nivelul necesarului estimat prin calcul;
– verificarea periodică (anual sau la 4–5 ani) a situaţiei agrochimice a solurilor pe baza balanţei intrărilor și ieșirilor din sistem (cantităţile de nutrienţi introduse în sol minus cantităţile de nutrienţi exportate cu recolta), poate furniza informaţii utile privind conservarea,
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ameliorarea sau diminuarea asigurării solurilor de sub culturi cu NPK (la dorinţă și cu alţi
nutrienţi), precum și pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienţi de origine
agricolă (în special cu nitraţi, posibil și cu compuși ai fosforului);
– furnizarea de informaţii necesare pentru alcătuirea planului de fertilizare pentru anul
agricol următor.
La alcătuirea planului de fertilizare trebuie în primul rând luate în considerare toate materialele reciclabile cu valoare fertilizantă din fermă (dejecţii de animale, reziduuri vegetale ş.a.) și
numai în completarea necesarului se va apela la îngrășăminte produse industrial. Planul de fertilizare trebuie să asigure o nutriţie echilibrată cu NPK, și, în situaţii particulare, cu alţi nutrienţi
(Ca, Mg, S, microelemente) pentru a putea valorifica pe deplin potenţialul productiv al culturilor
și a diminua riscul apariţiei unor manifestări de deficienţe sau excese trofice. Separat de Planul
de fertilizare, pentru solurile ce conţin aciditate vătămătoare (pH < 5,5) trebuie alcătuit și un plan
de amendare periodică.
Sortimentele de îngrășăminte minerale trebuie alese astfel încât să se armonizeze cu însușirile solurilor pe care urmează să fie aplicate pentru a le asigura o eficienţă maximă și a reduce
riscul de pierderi prin diferite procese.
Perioadele de aplicare a îngrășămintelor trebuie să fie, pe cât posibil, armonizate cu perioadele de consum maxim al culturilor. În acest sens este recomandabilă fracţionarea dozelor de
îngrășăminte, în special a celor cu azot, măsură care reduce și riscul de disipare a nutrienţilor în
alte compartimente ale mediului, grupându-se în cele trei metode de fertilizare, și anume:
– fertilizarea de bază;
– fertilizarea starter sau de pornire;
– fertilizarea fazială.
Prin folosirea apei de udare, a cantităţilor ridicate de elemente fertilizante și a deselor tratamente fitosanitare solul tinde să acumuleze cantităţi însemnate de săruri și elemente, astfel încât
starea de fertilitate se modifică simţitor. Aplicarea echilibrată a îngrășămintelor se face astfel:
– îngrăşămintele cu N, cea mai mare parte să se aplice fazial şi numai 0–20% ca îngrăşământ
de bază;
– îngrăşămintele cu P, să se aplice 75–100% ca îngrăşământ de bază;
– îngrăşămintele cu K să se aplice 20–40% ca îngrăşământ de bază.
Aplicarea lor se face fracţionat pentru a corespunde cu consumul elementelor de către plante
și pentru a nu se crea rezerve ce se pot leviga, sau acumulări excesive în sol ce pot da naștere la
fenomene de antagonism sau de toxicitate. De asemenea se are în vedere și aportul ridicat de
elemente nutritive provenite prin mobilizarea acestora din îngrășămintele organice, aplicate ca
îngrășământ de bază.
O atenţie deosebită trebuie acordată administrării îngrășămintelor organice. Pe lângă efectul
fertilizant, acestea (mai cu seamă cele solide) pot avea efecte deosebit de pozitive asupra activităţii biologice a solului, capacităţii de reţinere a apei, rezistenţei la secetă a culturilor, stabilităţii
culturale a solului, ş.a. Dar aplicarea lor în doze mai mari decât cele recomandate, sau în perioadele „închise” (în special în lunile de iarnă), pot provoca fenomene de poluare a apelor de
suprafaţă și subterane cu nitraţi. Din raţiuni de protecţie a mediului, recomandările de aplicare
a îngrășămintelor organice, în ceea ce privește cantitatea și momentele de aplicare pot să nu corespundă în totalitate cu principiile agronomice clasice. Este foarte important modul de aplicare
a îngrășămintelor (împrăștiere și încorporare în sol, aplicare localizată, aplicări foliare), precum
și uniformitatea aplicării. Se pot obţine, de exemplu, reduceri importante ale dozelor prestabilite
în planul de fertilizare prin aplicarea localizată a îngrășămintelor. Planul de fertilizare este un
instrument cu caracter previzional. El trebuie revizuit ori de câte ori intervin abateri în cursul
normal de creștere și dezvoltare a plantelor determinate de accidente climatice sau din alte cauze. În acest sens este recomandat să se păstreze un registru la nivelul exploataţiei agricole, în
care să fie consemnate la fiecare parcelă (solă) istoricul fertilizării, culturile în rotaţie, producţiile
obţinute, tipul și dozele de îngrășăminte efectiv aplicate, modul de aplicare și momentele în care
au fost aplicate, alte observaţii relevante privind tehnologiile de fertilizare aplicate. Asemenea
informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare și în gestiunea economică a exploataţiei agricole sau agrozootehnice.
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2.8. METODE DE IRIGARE ȘI NORME DE UDARE A CULTURILOR LEGUMICOLE
(Anatolie Fala, dr. şt. biologice și Eugeniu Ţurcan, magistru în agricultură)
Republica Moldova este amplasată într-o zonă cu o climă temperat continentală, cu umiditatea
nestabilă și insuficientă, cu precipitaţii anuale în medie 460–570 mm, însă cu distribuţia neuniformă a acestora de-a lungul anului. Suma medie anuală de precipitaţii o constituie 450–600 mm
în raioanele de nord și 360–420 mm în cele de sud ale republicii. Majoritatea precipitaţiilor (până
la 80%) cade în perioada de vară în formă de averse, având intensitatea între 0,5–1,9 mm/min. În
condiţiile reliefului accidentat și particularităţilor de infiltraţie redusă a solurilor, precipitaţiile
de aversă cauzează procese erozionale, necontribuind la acumularea apei în sol.
Ca surse de apă pentru irigare se poate folosi apa dulce din râuri, lacuri și bazine de acumulare
(la respectarea cerinţelor de calitate stipulate mai jos, tab. 2.17). Conform datelor statistice cu privire la utilizarea apelor, în ultimii ani agenţii economici au utilizat cca 1,0 mlrd. m3 de apă. Acest
volum include apele subterane folosite în volum de 60 milioane m3 și apele de suprafaţă în volum
de 870 milioane m3. La irigarea terenurilor se consumă un volum de apă de cca 50 milioane m3.

2.8.1. Calitatea apei la irigare
Necesitatea de apă a plantelor agricole, în condiţiile Republicii Moldova, este satisfăcută din
contul precipitaţiilor în anii umezi cu 74–100%, în anii medii – cu 42–85%, iar în anii secetoși doar
cu numai 11–58%. Gradul de aprovizionare cu apă a semănăturilor influenţează substanţial obţinerea producţiilor înalte și stabile ale culturilor agricole [24, 57, 78].
Solurile cernoziomice alcătuiesc peste 74% din volumul fondului irigaţional. Extinderea masivă a irigaţiei pe aceste soluri a generat o problemă acută, legată de calitatea apelor utilizate.
Principalii indici de evaluare a calităţii apelor pentru irigaţie reglementează: (i) conţinutul total şi compoziţia sărurilor solubile; (ii) valoarea reacţiei actuale (pH); (iii) conţinutul de elemente
nocive şi (iv) raportul dintre cationi.
La folosirea apei mineralizate starea ameliorativă a solurilor se agravează prin:
– creşterea gradului de salinizare până la 0,4% (moderat spre puternic salinizat);
– majorarea gradului de soloneţizare (Na = 14%) până la foarte puternic;
– manifestarea procesului de argilizare (majorarea conţinutului de argilă fină cu 8–9%);
– mărirea factorului de dispersie de la 6 la 31%;
– diminuarea hidrostabilităţii structurale de 4,2 ori;
– compactizarea excesivă a orizonturilor superioare;
– scăderea spaţiului lacunar.
Aplicarea apelor alcaline şi mineralizate influenţează profund asupra întregului complex de
însuşiri fizice, chimice şi mecanice ale solului, iar illitizarea, argilizarea şi peptizarea argilei fine
au caracter ireversibil. Apele cu un conţinut înalt de săruri, pe fundalul unor concentraţii mari
de sodiu, cationi de calciu şi magneziu duce la salinizare şi soloneţizare, mai pronunţat în zonele
de Centru şi Sud ale ţării şi în albiile cursurilor de apă mici, care în perioada de vară pe fundal de
temperaturi înalte şi insolaţii îşi reduc debitul de apă în jumătate, iar unele chiar seacă. La nivel
de microzone, sursele de apă mici nu sunt surse pretabile şi sigure pentru irigare a culturilor
legumicole:
1) Fenomenul de salinizare este avansat în bazinul râului Ciuluc, Răut. Astfel, în iazul din
preajma satului Viişoara pe râul Căldăruşa, concentraţia de săruri alcătuieşte 1,3 g/l, ceea
ce depăşeşte limita admisibilă pentru irigare. Apa nu corespunde cerinţelor pentru irigare şi nici în iazul de lângă satul Verejeni pe râul Ciulucul Mare apa are o mineralizare de
2,0–3,03 g/l.
2) La sudul republicii, în iazul Congaz, mineralizarea apei depăşeşte limitele admisibile pentru irigare de 2,4 ori, în lacul de acumulare Taraclia – de 2,3 ori, în iazul Cioc-Maidan de
pe râul Lunguţa – de 3 ori. O situaţie similară este înregistrată şi în alte iazuri din sudul
republicii, în afară de lacul Cahul, care are o mineralizare de 0,6 g/l.
3) Subzonele din albiile râurilor Soloneţ, Ciulucul Mare, Ciulucul Mic, Cula şi Râut în ariile raioanelor Sângerei, Teleneşti, parţial Călăraşi şi Orhei, înregistrează un raport de absorbţie
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a sodiului a apelor de suprafaţă de 6–8 unităţi. Situaţie similară cu un raport de absorbţie
a sodiului a apelor de suprafaţă mai mare de 6 unităţi se înregistrează în ariile cursurilor
de apă mică din Sudul Moldovei, al râurilor Cogâlnic şi Lunga, Ialpugel, Ialpug şi lacul de
acumulare Taraclia. Apa din aceste surse nu este pretabilă irigării, deoarece pe fundalul
solurilor din zona de silvostepă de tip cernoziom levigat, tipic slab humifer şi moderat humifer duc la salinizarea şi degradarea solurilor.
Având în vedere că cca 50% din soluri au un grad de infiltrare slabă şi pot fi uşor depreciate,
apa la irigare nu trebuie să aibă un conţinut prea mare de săruri (maxim 1 g/l, la concentraţia nu
mai mare a ionilor de: sodiu (Na) < 50%; magneziu (Mg) < 50%; raportul dintre cationii de Na şi Ca
mai mic de 1; (HCO3- + CO3+2) – (Ca+2 + Mg+2) < 1,25), să fie bine aerisită, nu prea rece şi să nu conţină reziduuri de substanţe poluante, seminţe de buruieni – să corespundă cerinţelor de calitate
microbiologice.
În scopul irigării culturilor legumicole se va utiliza apa, ce corespunde condiţiilor de conţinut
al sărurilor solubile. Apa cu conţinut ridicat de săruri de natriu (sodiu) este deosebit de periculoasă pentru udări. Udările frecvente cu apă, în care este majorat conţinutul de sodiu cauzează o
salinizare puternică a solurilor.
Pentru estimarea utilităţii apelor superficiale şi subterane în scopul irigării se foloseşte
metoda SAR (raportul de adsorbţie al sodiului):
SAR = Na : √ (Ca + Mg) / 2;
în care: Na, Ca, Mg – respectiv conţinutul sodiului, calciului şi magneziului adsorbaţi.
Pentru majoritatea cernoziomurilor este acceptabilă utilizarea apei cu mineralizare
totală nu mai mare de 1 g/l şi SAR sub 3.
În tabelul de mai jos sunt prezentaţi indicii de calitate a apei pentru irigare, în acest context o
atenţie sporită va fi acordată prezenţei şi valorilor critice ale ionilor de sodiu, magneziu şi sărurilor alcaline.
Tabelul 2.17. Valorile admisibile a indicilor de evaluare a calităţii apei pentru irigaţie
Nr.

Parametrii

Valori critice admise
(LCA)

Nr.

Parametrii

Valori critice admise
(LCA)

1

Gradul de mineralizare, g/l

< 1,0

6

Mg/Ca

> 1,27

2

Reacţia (pH), unităţi

6,8–8,3

7

Mg/Ca + Mg, %

> 50

3

Raportul de adsorbţie a
sodiului (SAR), unităţi

1–3

8

Na/Ca + Mg, %

> 70

4

Conţinutul de clor, me/l

< 3,0

9

Na/Ca + Mg + Na, %

> 50

<6

10

Na/Ca

>1

5

Ka

Utilizatorii de apă pentru irigare vor efectua evaluarea calităţii apei în fiecare an (testarea chimică şi microbiologică). Probele prelevate vor fi analizate în cadrul laboratoarelor autorizate şi
certificate, se va verifica: contaminarea cu pesticide, fertilizanţi, săruri, metale grele, excremente
ale animalelor, pH. Numai în cazul când rezultatele verificării sursei de apă va corespunde tuturor cerinţelor admise, apa pentru irigare se va utiliza în circuit. La baza analizelor calităţii apei de
irigare sunt utilizate metodele și parametrii de analiză chimică în conformitate cu prevederile HG
nr. 890 din 12.11.2013 și HG nr. 1143 din 21.11.2018, pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă, clasificarea apelor, inclusiv pentru
irigare, se face în baza rezultatelor monitorizării calităţii apei, care este executat de laboratoarele
acreditate şi certificate.
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2.8.2. Salinizarea și sodizarea solului – consecinţe ale irigării culturilor legumicole
Sistemele intensive legumicole se caracterizează printr-o dependenţă de 100% de irigarea
terenurilor gestionate în acest scop. Majoritatea culturilor legumicole, reacţionând favorabil la
irigare pe parcursul fazelor de creștere și dezvoltare. Frecvente însă sunt cazurile când apa pentru irigare nu corespunde limitelor admisibile, după conţinutul sărurilor și altor compuși, care
în final duce la degradarea și deprecierea fertilităţii solului, apoi excluderea acestor sole până la
corecţia ulterioară, care se atinge foarte anevoios, în raport cu parametrii vizaţi.
Salinizarea reprezintă procesul de acumulare în sol a sărurilor solubile în apă. Aceste săruri
au în componenţa sa cationi și anioni de: potasiu (K+), magneziu (Mg2+), calciu (Ca2+), clorură (Cl),
sulfat (SO4-), carbonat (CO2-), bicarbonat (HCO3-) și sodiu (Na+). Acumularea de sodiu în sol este
procesul denumit sodizare. Sărurile dizolvate sunt transportate împreună cu apa. Atunci când
apa se evaporă, sărurile rămân în sol.
Salinizarea poate fi primară sau secundară. Salinizarea primară constă în acumularea de săruri prin procese naturale, datorită unui conţinut ridicat de săruri al materialului parental sau al
apelor subterane. Salinizarea secundară este cauzată de intervenţiile umane, cum ar fi metodele
de irigaţie necorespunzătoare, de exemplu, cu apă pentru irigaţii bogată în săruri și/sau aplicate
pe soluri cu un drenaj insuficient.

Fig. 2.49. Salinizarea primară a solului datorită
conţinutului ridicat de săruri în sol
Sursa: https://www.usgs.gov

Fig. 2.50. Salinizarea secundară a solului produsă
de apă la irigare prin picurare
Sursa: foto Anatolie Fala, 2010

Acumularea de săruri, în special a sărurilor de sodiu, reprezintă una dintre principalele ameninţări fiziologice pentru ecosisteme. Sarea împiedică dezvoltarea normală a plantei prin limitarea asimilării de substanţe nutritive și prin diminuarea cantităţilor de apă disponibilă pentru
plante. Acest lucru afectează metabolismul organismelor din sol, determinând o fertilitate extrem
de scăzută a acestuia. Salinitatea ridicată din sol provoacă uscarea plantelor ca urmare a creșterii
presiunii osmotice, precum și a efectelor toxice ale sărurilor. Excesul de sodiu provoacă distrugerea structurii solului, care, din cauza excesului de apă și a lipsei de oxigen, nu poate întreţine dezvoltarea plantelor. Salinizarea duce la reducerea accentuată a permeabilităţii în profilul solului,
făcând imposibilă utilizarea terenului pentru cultivare.
Salinizarea reduce în mare măsură calitatea solului și acoperirea cu vegetaţie. Din cauza distrugerii structurii solului, solurile saline și sodice sunt erodate mai ușor de apă și de vânt. Atunci
când degradarea terenului se produce în zone aride, semiaride și subumede, acest proces este
cunoscut sub denumirea de deșertificare. Salinizarea provoacă efecte ale deșertificării, cum ar
fi pierderea fertilităţii solului, distrugerea structurii și compactarea solului, precum și formarea
unei cruste la suprafaţa solului.
Salinizarea și sodizarea sunt deseori asociate cu suprafeţele irigate, în care ploile reduse, gradul ridicat de evaporare și transpiraţie sau drenajul intern al solului împiedică spălarea sărurilor,
care, ulterior, se acumulează în straturile de suprafaţă. Irigarea cu apă care are conţinut ridicat
de săruri agravează și mai mult situaţia.
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Solurile salinizate, neameliorate, nu pot fi folosite în cultura plantelor. În condiţii naturale
sunt ocupate de o vegetaţie rară, cu plante specifice de sărătură.
Ameliorarea acestor soluri se poate face prin aplicarea unor măsuri speciale:
• irigări de spălare pentru levigarea în adâncime a sărurilor;
• amendare cu ghips;
• coborârea nivelului freatic prin efectuarea drenajelor pentru a opri urcarea sărurilor spre
suprafaţă (în cazul apelor freatice mineralizate la mică adâncime);
• se recomandă aplicarea îngrășămintelor organice și minerale, și culturilor de plante tolerante la salinitate.

2.8.3. Sursele de apă pretabile irigării culturilor legumicole în raport cu tipurile de sol
În republică la irigaţie este utilizată apa bazinelor de acumulare, râurilor transfrontaliere şi
celor interioare, care se deosebesc esenţial atât după compoziţia chimică, cât şi după indicii de
calitate:
1) apele râurilor transfrontaliere Nistru şi Prut se caracterizează printr-un grad redus de
mineralizare (0,4–0,6 g/l), reacţie slab alcalină şi raport favorabil între cationii mono- şi
bivalenţi; conţinutul de Cl- este sub valoarea admisibilă. Chiar şi în anii secetoşi calitatea
apei fluviilor Nistru şi Prut corespunde cerinţelor pentru irigare.
2) apele râurilor interioare au calitatea satisfăcătoare numai în sectorul superior. În
sectorul mijlociu şi cel inferior gradul de mineralizare creşte până la 1,3–2,4 g/l, iar reacţia
devine moderat alcalină (pH = 8,4–8,7). Compoziţia cationică este dominată de Na+ şi Mg2+,
iar cea anionică de SO42- şi Cl-.
3) apele bazinelor de acumulare, compoziţia şi indicii de calitate este determinată de sursa
de alimentare. Pe teritoriul republicii lacurile (iazurile) cu gradul de mineralizare < 1,0 g/l
alcătuiesc 35%, cele cu mineralizarea de 1,1–3,0 g/l constituie 58%, iar cele cu conţinutul
de săruri peste 3,1 g/l – 7%; 85% din totalitatea bazinelor de acumulare au apa cu raport de
adsorbţie a sodiului cuprins între 3,5 şi 40,4. Majoritatea acestor surse nu sunt pretabile
irigării.
La estimarea surselor de apă pretabile irigării pentru culturile legumicole (aplicabile și pentru oricare altă cultură agricolă la irigare) şi zonelor de irigare se va lua în considerare:
– resursele de apă şi calitatea acestora;
– tipurile de sol şi particularităţile lor genetice;
– condiţiile geomorfologice şi hidrogeologice ale zonelor şi microzonelor.
IMPORTANT! Apa de irigare trebuie să provină din râuri (Nistru şi Prut), lacuri dulci, apă
subterană foarte slab salinizată. Apa trebuie să fie oxigenată, destul de caldă, pentru a evita
stresul termic şi lipsită de săruri nocive (concentraţia de NaCl este de 0,5%). Pentru udarea
prin picurare şi rampe perforate, apa trebuie să fie lipsită de turbiditate (filtrată).
În concluzie: în dependenţă de zona agroecologică, tipul de sol caracteristic terenului agricol
şi sursele de apă disponibile sunt propuse următoarele modalităţi de alegere a surselor de irigare
pretabile culturilor legumicole (în baza recomandărilor Institutului de Pedologie, Agrochimie şi
Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”):
1. Grupa cernoziomurilor carbonatate şi obişnuite cu profil întreg, foarte slab şi slab erodat –
vulnerabilitatea lor la acţiunea apei de irigaţie este redusă comparativ cu alte soluri. Prezenţa carbonatului de calciu în orizonturile superioare exclude manifestarea procesului
de decalcifiere la aplicarea apei cu gradul de mineralizare < 1,0 g/l. Pe aceste soluri poate
fi aplicată irigarea cu ape de suprafaţă cu gradul de mineralizare de până la 1,0 g/l, şi SAR
între 2,5–3,0, fără pericol de salinizare, dar cu norme şi număr de irigări specifice fazelor
critice de aprovizionare a plantelor cu apă.
2. Grupa cernoziomurilor argiloiluviale, levigate şi tipice cu profil întreg, foarte slab şi slab
erodat – vulnerabilitatea lor la acţiunea apei de irigaţie este redusă datorită lipsei carbonatului de calciu în orizonturile superficiale. Pe aceste soluri poate fi aplicată irigarea cu ape
de suprafaţă cu gradul de mineralizare de până la 0,7 g/l, şi SAR 1–2, cu condiţia ca raportul
dintre cationii de Na+ şi Ca2+/Mg2+ mai jos de 50 me/l.
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3. Solurile cenuşii cu profil întreg, foarte slab şi slab erodat – au un conţinut foarte mic de
carbonat de calciu în orizonturile superficiale şi de regulă nu sunt predispuse salinizării şi
soloneţizării, dar textura grea impune atenţie la evidenţa permeabilităţii în sol, pentru a
evita stagnarea apei pe suprafaţa solului. Pe aceste soluri poate fi aplicată irigarea cu ape
de suprafaţă cu gradul de mineralizare de până la 0,7 g/l, şi SAR 1–2, cu condiţia ca raportul
dintre cationii de Na+ şi Ca2+/Mg2+ mai jos de 50 me/l. Normele de udare vor fi mai reduse,
dar aplicate în câteva udări cu aplicarea afânării suprafeţei solului după irigări.
4. Solurile aluviale nesărăturate şi cele cu pericol slab de sărăturate – sunt soluri cu pericol
slab şi moderat de salinizare şi soloneţizare, irigarea se aplică pe fond drenat pentru
menţinerea nivelului apelor freatice sub cel critic (> 2,1 m). Au productivitate redusă
pentru culturile agricole cu toleranţă mică la salinizare şi alcalinizare. Se permite folosirea apei cu mineralizarea de 1,0 g/l şi SAR între 1–3 unităţi, cu aplicarea normelor
moderate de udare.
5. Solurile halomorfe, moderate şi puternic erodate, afectate de alunecări şi slitizate – nu sunt
pretabile irigării din cauză pericolului de intensificare a salinizării, soloneţizării şi eroziunii irigaţionale.

2.8.4. Metode de udare aplicabile culturilor legumicole
Metoda de udare reprezintă modul de administrare a apei, care necesită distribuirea uniformă a unui volum de apă de irigaţie într-o perioadă de timp în sol, în zona radiculară şi în fazele
respective de creştere şi dezvoltare a plantelor cultivate. La momentul de faţă cele mai performante, cu utilizarea raţională a apă de irigaţie, precum şi cu un consum moderat de energie,
sunt metodele de irigare prin aspersiune şi picurare. Respectiv, la aceste metode ne vom referi în
continuare la descrierea tehnicilor şi echipamentelor utilizate la irigarea culturilor legumicole.
Norma de irigaţie – reprezintă întreaga cantitate de apă necesară plantelor de pe suprafaţa
unei parcele de sol (m2, ar, hectar) în tot sezonul de vegetaţie. Normele de irigaţie pentru culturile
agricole depinde de specia plantei şi tehnologia cultivării aplicată, condiţiile climatice ale anului
de cultură, textura solului etc. Modul de administrare a apei la irigare va consta în administrarea
apei în fazele optime şi critice de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură.
Cantitatea de apă ce se administrează la fiecare irigare, reprezintă norma de irigare. O normă de irigat se administrează în decurs de 2–4 zile.
Se deosebesc următoarele feluri de irigaţii [24, 30, 31]:
Irigaţii de aprovizionare se aplică toamna, pentru culturile ce se însămânţează toamna, în
regiunile unde în perioada de vegetaţie a anului, au căzut mai puţin de 250 mm precipitaţii. De
asemenea, aceste udări se aplică la culturile ce se însămânţează primăvara mai târziu (15 aprilie
– 10 mai) în regiunile în care precipitaţiile din iarnă nu sunt suficiente. Udările de aprovizionare
se dau cu 5–20 zile înainte de semănat sau plantatul materialului săditor (răsadului), iar norma
de irigare depinde de specia preconizată spre cultivare şi variază între 600–1000 m3/ha. În cazul
utilizării irigaţiei prin picurare şi instalarea ei odată cu plantarea răsadului, udarea de aprovizionare se va efectua cu un volum mult mai redus în limitele de până la 80–100 m3/ha.
Toate plantele legumicole imediat după răsărire sau plantare a răsadului au nevoie de apă şi
în acest scop se vor aplica irigaţii pentru asigurarea prinderii răsadului (cu norme mici de
200–250 m3/ha la irigarea prin aspersiune și de 25–35 m3/ha la irigare prin picurare).
Irigarea în perioada de vegetaţie are ca scop asigurarea nivelului optim de umiditate pe
parcursul vegetaţiei în sol, la zona de amplasare a sistemei radiculare a plantelor culturilor legumicole de 0–30 cm. La estimarea cerinţelor în umiditate a culturilor legumicole în perioada de
vegetaţie se va lua numaidecât în considerare raportul dintre umiditatea solului şi umiditatea relativă a aerului. Cerinţele plantelor legumicole faţă de umiditatea solului în perioada de vegetaţie
diferă foarte mult de la o specie la alta şi pot fi grupate în felul următor:
– cu cerinţe foarte mari – varza, conopida şi ardeiul;
– cu cerinţe mari – castravetele, dovleacul, morcovul;
– cu cerinţe moderate – tomatele, vinetele, ceapa, ridichea, mazărea, salata;
– cu cerinţe reduse – sfecla roşie, fasolea, prazul, pătrunjelul şi mărarul.
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Faţă de umiditatea relativă a aerului, în perioada de vegetaţie, plantele legumicole au următoarele cerinţe:
– ridicată (85–95%) – castravetele și ţelina;
– moderată (70–85%) – varza, sfecla și morcovul;
– mai scăzută (55–70%) – tomatele, ardeiul, vinetele și fasolea de grădină;
– coborâtă (45–55%) – pepenele verde, pepenele galben și dovleacul.
Irigarea cu scop special se va efectua pentru combaterea brumelor şi a îngheţurilor, pentru
aplicarea îngrăşămintelor sau pentru a răcori plantele.
Vom menţiona la fel că cerinţele diferitelor specii faţă de umiditatea solului şi a aerului va fi
raportată şi la capacitatea de absorbţie a apei de către sistemul radicular al plantei. Activitatea
bună a sistemului radicular al plantei va fi asigurată de la bun început, din primele faze de vegetaţie, prin aplicarea udărilor de aprovizionare înainte de semănat şi/sau plantat a răsadului şi
menţinerea prin irigări de vegetaţie a umidităţii optime a stratului de sol în zona radiculară.

2.8.5. Norme de udare aplicabile culturilor legumicole
Legumele sunt culturile anuale cele mai profitabile, care necesită a fi crescute în condiţii de
irigare. Culturile legumicole ca tomatele, ardeiul, vinetele, morcovul, sfecla roşie, varza, castraveţii, ceapa, cartofii sunt crescute în cultura plantaţiilor de câmp începând cu primăvara devreme
până toamna târzie. Aproape 50% din totalul de apă necesară (cca 5000–8000 m3/ha) trebuie să
fie aprovizionată prin sistemul de irigare (2500–4000 m3/ha). Normele de udare variază de la minimum 900–1200 m3/ha la usturoi până la 4000-4300 m3/ha la ardei, iar cantitatea sumară de îngrăşăminte utilizate în condiţii de irigare variază de la 313 kg/ha (vinete) până la 770 kg/ha (varză
mijlocie prin răsad) [24, 31].

Stratul activ
de sol (cm)

Umiditatea
solului înainte
de udare, %

Norma de
udare, m3/ha

Numărul de
udări

Tabelul 2.18. Regimurile de irigare pentru aplicarea irigaţiei prin aspersiune la principalele culturi legumicole
pe parcursul vegetaţiei în Republica Moldova (după P. Patron 2002)

Tomate timpurii

până la fructificare
în perioada de fructificare

50
70

75
80

300
400

3–4
3–4

900–1200
1200 –1600

Tomate cu perioada de
coacere medie

toată perioada de vegetaţie

50

70

400

7–8

2800–3200

până la fructificare
în perioada de fructificare
până la fructificare
în perioada de fructificare
până la fructificare
toată perioada de vegetaţie
până la formarea căpăţinei
în perioada formării căpăţinei
până la formarea bulbului
în perioada formării bulbului
toată perioada de vegetaţie
toată perioada de vegetaţie
toată perioada de vegetaţie
înspicarea, polenizarea, formarea
boabelor

30
50
30
50
30
50
50
50
30
50
40
50
50

70
70
70
80
70
80
80
70
80
80
80
80
70

300
400
300
400
300
300
300
400
300
400
300
400
400

2–3
3–4
5–6
6–7
4–5
6–8
3–4
4–5
2–3
3–4
3–4
5–6
4–5

600–900
1200–1600
1500–1800
2400–2800
1200–1500
1800–2400
900–1200
1600–2000
600–900
1200–1600
900 –1200
2000 –2400
1600–2000

50

65

400

4–5

1600 –2000

Specia

Tomate semănate
direct în câmp
Ardei
Vinete
Castraveţi
Varză tardivă
Ceapă pentru bulbi
Usturoi
Morcov semănat vara
Sfeclă roşie
Porumb zaharat

Faza de creştere şi dezvoltare

Norma de
irigare, m3/ha
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Tomatele cresc şi rodesc în condiţii de umiditate maximă a solului (70–80% din capacitatea maximă pentru apă a solului) şi de umiditate redusă a aerului de 45–55%. Tomatele semănate în câmp
sunt mai puţin pretenţioase faţă de umezeală spre deosebire de cele plantate prin răsad. Perioadele
critice de carenţă a apei pentru plantele de tomate corespund cu următoarele faze de creştere şi
dezvoltare: prinderea răsadului în sol, până şi în perioada de fructificare. Se vor aplica pe vegetaţie
7–8 udări cu normele de 300–400 400 m3/ha (tab. 2.18). La irigarea prin picurare normele de irigare
sunt mai mici între 22-55 m3/ha, concomitent se pot administra şi îngrăşămintele.
Ardeiul este destul de pretenţios faţă de regimul hidric al solului şi cel aerian. Umiditatea
optimă a solului trebuie să constituie 70–75% din capacitatea maximă pentru apa din sol – pentru
faza de până la fructificare, şi 80–85% – în perioada fructificării plantelor la umiditatea aerului
de 75–80%. Normele de irigare prin aspersiune 300–400 m3/ha, pe vegetaţie efectuându-se 11–13
udări. La irigarea prin picurare normele de irigare vor varia între 20–50 m3/ha şi vor fi aplicate în
perioadele respective conform normelor din tab. 2.18.

Fig. 2.51. Irigarea prin picurare a plantaţiilor de
tomate în cultură suspendată pe araci
Sursa: Vladimir Conovali, 2008

Fig. 2.52. Irigarea prin aspersiune cu echipament
în deplasare manuală a plantaţiei de varză.
Sursa: Anatolie Fala, 2012

Vinetele au pretenţii sporite faţă de apă. La începutul vegetaţiei se va asigura umiditatea solului de 70%, iar în timpul fructificării de 80% din capacitatea maximă pentru apă a solului. Se vor
aplica pe vegetaţie 4–5 udări, prin aplicarea irigaţiei prin aspersiune, cu normele de 300 m3/ha.
Morcovul este deosebit de pretenţios faţă de condiţiile de umezeală în următoarele faze de
creştere şi dezvoltare: încolţirea seminţelor, începutul creşterii şi formării sistemului radicular,
formarea rădăcinilor. Regimul optimal de umezeală recomandat pentru morcov este de 75–80%
din capacitatea maximă pentru apă a solului. Se recomandă înainte de semănat o irigaţie de
aprovizionare cu norma de 500–600 m3/ha, după semănat se aplică o irigare cu norma de 200–250
m3/ha, iar pe parcursul vegetaţiei 5–6 udări cu norma de irigare de 350–400 m3/ha. La aplicarea
sistemelor de irigare prin picurare se vor efectua irigări în 4 perioade de creştere şi dezvoltare a
plantelor cu normele de 20–45 m3/ha.
Castravetele este o plantă iubitoare de căldură şi umezeală. Umiditatea optimă a solului pentru creşterea şi fructificarea plantelor este de 80–85% din capacitatea maximă pentru apă a câmpului, la umiditatea relativă a aerului de 90%.
La utilizarea instalaţiilor de irigare prin aspersiune în perioada de vegetaţie se execută 6–10
irigări cu norme de 250–400 m3/ha. Până la înflorire se aplică irigări cu norma de 250–300 m3/
ha, în cazul când umiditatea solului în stratul de 0–30 cm, scade mai jos de 70% din capacitatea
maximă pentru apă a câmpului. În fazele de înflorire şi fructificare umiditatea solului în stratul
de 0–50 cm nu trebuie să scadă mai jos de 80%, iar normele de irigare vor fi de 350–400 m3/ha. La
irigaţia prin picurare normele de irigare vor fi cuprinse între 25–55 m3/ha.
La cultivarea verzei se va asigura umiditatea solului de 75–80% din capacitatea maximă a
câmpului. Pentru obţinerea recoltei de varză timpurie de 20–25 t/ha se efectuează irigări cu un
volum total de 2400–3200 m3/ha. Pentru obţinerea recoltei de varză de vară de 30–35 t/ha se folo-
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sesc 4400–5100 m3/ha, iar pentru cea de toamnă la recolta de 60–70 t/ha se administrează 5400–
7200 m3/ha de apă. La utilizarea sistemelor de irigare prin picurare normele de irigare, între
20–55 m3/ha, conformnormelor din tab. 2.19.
Tabelul 2.19. Normele recomandate de apă la irigarea prin picurare la cultivarea legumelor

Morcov

Norma de irigare
m3/ha

Zile de vegetaţie

1–21

20–30

1–10

30–40

22–45

35–45

11–30

45–50

46–70

40–45

31–50

45–55

71–110

45–50

51–75

25–35

110–120

25–35

76–100

20–25

1–10

20–30

1–21

25–30

11–30

35–45

22–45

35–45

31–50

40–45

46–70

50–65 (70)

51–75

45–55

71–110

45–35 (20)

76–100

25–35

111–120

25–35

1–30

15–20

1–30

45–55

31–60

35–45

31–60

30–40

61–90

25–35

61–90

25–35

91–110

20–25

91–110

25–35

1–10

20–25

1–21

35–45

11–30

25–35

22–45

45–50

31–50

35–45

46–70

45–55

51–75

45–50

71–110

25–35

75–90

45–55

111–120

20–25

1–20

25–35

121–150

35–45

21–41

25–35

41–55

20–25

55–70

Ardei

20–30

Cultura

Vinete

Zile de vegetaţie

Pepene
verde

Norma de irigare
m3/ha

Varză albă

Cartof

Castraveţi

Ceapă

Tomate

Cultura

2.8.6. Sistem de senzori și echipamente de măsurare a umidităţii solului şi calităţii
irigărilor pentru culturi legumicole
În scopul eficientizării irigării culturilor legumicole, la instalarea și aplicarea sistemelor de
irigare este recomandat de a dota acestea cu senzori de măsurare a umidităţii a solului în baza
măsurării indirecte a proprietăţii solului, cum ar fi rezistenţa electrică, constanta dielectrică sau
interacţiunea cu neutroni. Principalele instrumente de control a umidităţii solului, care pot fi
folosite de fermieri, în acest caz ar putea fi:
– tensiometrele care măsoară potenţialul de apă în sol, și
– senzorii de umiditate a solului care estimează conţinutul volumetric de apă.
Sistemul de senzori și echipamente de măsurare a umidităţii solului pentru culturi legumicole
se vor baza pe infrastructura primară (sistemul de irigare) și infrastructura secundară proprie
a sistemului de senzori de citire a datelor umidităţii, conductibilităţii și temperaturii solului, cu
conectarea la dispozitive de înregistrare – transmiterea datelor prin fir sau conexiune fără fir.
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TIPURI DE SENZORI DE SOL

Fig. 2.53. Tensiometru
TX cu reacţie rapidă
la schimbarea
potenţialelor de apă ale
solului

Fig. 2.54. Senzor
BCA027 de sol care
măsoară umiditatea și
temperatura solului

Fig. 2.55. Scanntronik
Universal Senzor
măsoară umiditatea,
temperatura și EC
solului

Fig. 2.56. Senzor
Watermark măsoară
conţinutul volumetric
de apă în sol și
temperatura

Infrastructura primară se bazează pe un sistem de irigare, componentele și caracteristicile
căruia se proiectează și se instalează în dependenţă de suprafaţa și configuraţia terenului, cultură, distanţa de la sursa de apă etc. Cel mai des sistemul de irigare ales este cel prin picurare.
Sistemul de irigare prin picurare include: sursa de apă, pompa, staţia de filtrare (filtrele cu
gravii și nisip), staţia de fertilizare, blocul de distribuire și control, regulatorul de presiune, reţeaua magistrală și sub-magistrală, furtunurile cu picurători (emiţători), fitingurile de conexiune.
Complexul informaţional de măsurare cu sistem de senzori și echipamente de măsurare a
umidităţii solului pentru culturi legumicole poate fi automatizat și conectat direct la valvele de
deschidere a sistemelor de irigare prin picurare sau aspersiune, sau poate fi autonom – doar de
citire a datelor și cu declanșarea manuală a valvelor, care poate fi configurat în 4 modele:
1. Model de sistem de măsurare a umidităţii solului bazat pe aplicarea tehnologiilor electronice a companiilor iMETOS – IROMETER sau DAVIS – IROMETER, care include:
– staţia meteorologică digitală fără fir tip iMetos IMT 200, 300, Pinova Meteo, Davis Vanatge Pro 2tm GroWeather, cu: (i) bloc integrat al captatorilor numerici ai: vitezei și direcţiei
vântului, intensităţii radiaţiei solare, intensităţii radiaţiei UV (ultraviolete), precipitaţiilor, temperaturii aerului, umidităţii relative a aerului; (ii) un receptor-emiţător universal de campanie și (iii) baterie solară pentru alimentarea receptorului-emiţător;
– staţia fără fir de măsurare a umidităţii și temperaturii, ce include: 2 senzori ai umidităţii solului și 2 senzori ai temperaturii solului;
– memorator fără fir al datelor cu bateria solară și cu radioemiţător pentru comunicaţie
cu receptorul-emiţător universal de campanie;
– receptor-memorator de birou pentru recepţia radiosemnalelor de la receptorul-emiţător de campanie și reprezentarea datelor meteorologice pe display-ul propriu sau
pentru emiterea ulterioară a acestuia pe portul USB al computerului personal;
– program de operare pentru computerul personal ce permite în timp real a scoate informaţia obţinută pe display în formă grafică sau tabelară.
2. Model de sistem de măsurarea umidităţii solului bazat pe aplicarea citirii automate prin fir
a senzorilor prin Adaptorul și Logherul de tip Watermark la intervale setate de utilizator și
cu înregistrarea datelor de măsurare, care include:
– 4 senzori ai umidităţii și conductibilităţii solului: 2 în stratul 5–15 cm și 2 în 15–30 cm;
– 1 senzor al temperaturii solului;
– adaptor care convertește semnalul senzorilor într-un semnal liniar de tensiune (0-3 V) și
permite senzorilor să fie integraţi ușor în sisteme de automatizare și înregistrare a datelor;
– receptor-memorator de birou care citește automat senzorii la intervale setate de utilizator și înregistrează datele de măsurare.
3. Model de sistem de măsurare a umidităţii solului bazat pe aplicarea dispozitivului de buzunar de citire a senzorilor, care include:
– 4 senzori ai umidităţii și conductibilităţii solului: 2 în stratul 5–15 cm și 2 la 15–30 cm;
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– 1 senzor al temperaturii solului;
– dispozitiv de buzunar de citire a senzorilor.
4. Model de măsurare a umidităţii solului bazat pe aplicarea tensiometrelor cu citirea și preluarea manuală a datelor:
– 2 sau 4 tensiometre TX10-30 cu reacţie rapidă la schimbarea potenţialelor de apă ale
solului pentru plantaţii legumicole sau horticole;
– un termometru automat de sol.
La instalarea sistemului de măsurarea umidităţii solului numărul de senzori va depinde de
cultura crescută și în câte blocuri (zone) este împărţit terenul cultivat, de asemenea depinde și de
structura solului (omogenitatea și tipicitatea lui), pentru că structura acestuia la suprafaţa de 5 ha
poate varia considerabil. Numărul de senzori pentru o suprafaţă de 5 ha de plantaţie legumicolă,
ar fi de minim 2 unităţi (în cazul uniformităţii structurii solului).

2.9. MĂSURI DE PREVENIRE A FORMĂRII EXCESULUI DE UMIDITATE
ȘI PENTRU DRENAREA APELOR (Eugeniu Ţurcan, magistru în agricultură)
Excesul de umiditate constituie unul din factorii limitativi ai producţiei de legume, prin faptul
că cantitatea de apă aduce solul într-o stare necorespunzătoare de lucrare şi cultivare, precum şi reducerea sau chiar compromiterea recoltelor, prin stânjenirea sau întreruperea vegetaţiei plantelor.
Modalităţile de manifestare a excesului de apă pot fi: de bălţire la suprafaţa terenului și de îmbibare în profilul solului. În legătură cu cea de a doua formă de manifestare a excesului, se consideră
umiditate în exces acea cantitate a umidităţii care depășește capacitatea de câmp pentru apă a solului,
precum și limita inferioară de plasticitate, de la care solul nu mai poate fi lucrat în vederea cultivării.
Excesul de umiditate se clasifică după mai multe criterii:
Din punct de vedere al sursei excesului:
– exces de natură pluvială;
– exces de natură freatică;
– exces de altă natură: scurgeri pe versanţi, inundaţii, irigaţii excesive etc.
După durata excesului:
– exces temporar sau periodic;
– exces permanent.
Prezenţa excesului de umiditate într-o anumită zonă cauzează pagube a căror mărime depinde de natura și durata excesului, precum și de menirea terenului. Aici menţionăm principalii
factori externi care determină excesul: climatici, hidrogeologici, hidrologici și geomorfologici.

2.9.1. Influenţa factorilor climatici, hidrogeologici, hidrologici și geomorfologici asupra
excesului de umiditate în sol
Influenţa factorilor climatici. Așadar, analiza elementelor climatice (precipitaţii, temperatura, evapotranspiraţie, vânt, umiditate atmosferică etc.) demonstrează efectele acestora în declanșarea sau accentuarea excesului de umiditate din sol sau de la suprafaţa solului. Precipitaţiile
abundente reprezintă principala sursă a excesului de apă prin repartizarea lor sezonieră, lunară
sau chiar zilnică. La acestea se adaugă o analiză a fiecărei ploi importante sub aspectul duratei,
intensităţii și repartiţiei.
Apele din precipitaţii căzute pe sol se fragmentează în:
– ape care se reîntorc în atmosferă prin evaporaţie și transpiraţie;
– ape care se infiltrează în sol, contribuind la formarea terenurilor umezite sau bălţire și a
pânzei freatice în dependenţă de intensitate;
– ape care se scurg la suprafaţa terenului, concentrându-se spre cursurile de apă.
Analiza dinamicii temperaturilor vizează valorile medii lunare și variaţia lor, de la an la an,
valorile extreme (media minimelor și maximelor), precum și la cele absolute.
Aceasta este în strânsă corelaţie cu capacitatea solului de a absorbi radiaţiile solare și transformarea ei în energie calorică. Gradul de încălzire depinde de caracteristicile fizice ale acestuia
și de nivelul umidităţii, ceea ce facilitează apariţia și dezvoltarea culturilor.
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Evapotranspiraţia reprezintă consumul productiv prin transpiraţia plantelor și pierderile
prin evaporaţie de la suprafaţa solului.
Importanţă primordială o au precipitaţiile (în special prin torenţialitatea lor), care asociate cu
temperatura, umiditatea aerului și evapotranspiraţia pot provoca exces de umiditate.
Influenţa factorului hidrologic – hidrografic. Factorii de natură hidrologică sunt reprezentaţi de afluxul superficial de apă atât sub forma scurgerilor de pe versanţi și de pe terenuri înalte
învecinate, cât și sub forma inundaţiilor cauzate de revărsarea cursurilor de apă și a torenţilor. Excesul de umiditate este cu atât mai pronunţat cu cât frecvenţa și durata revărsărilor sunt mai mari.
Densitatea și adâncimea reţelei hidrografice influenţează drenajul natural al terenurilor și
implicit mărimea și intensitatea excesului de apă. Astfel, o reţea densă de văi, ravene şi făgaşe
favorizează producerea excesului spălării solului de ploile torenţiale, în timp ce o reţea hidrografică rară determină o acumulare a apei în interfluvii cu drenaj natural satisfăcător.
Dacă reţeaua hidrografică are o capacitate de transport insuficientă, cu albii adeseori colmatate sau invadate de vegetaţie, aceasta inundă frecvent terenul, determinând formarea excesului de
umiditate.
Factorul hidrogeologic sau nivelul ridicat al apei freatice temporar sau permanent reprezintă o altă sursă a excesului de umiditate.
Acest nivel poate fi influenţat atât de apele din precipitaţii, cât și de infiltraţiile din zonele limitrofe (râuri, lacuri de acumulare, bazine piscicole, amenajări pentru irigaţii).
La solurile care au un strat impermeabil situat la adâncimea de 40–60 cm și chiar deasupra
hardpanului, în urma topirii zăpezii sau a căderii unor precipitaţii abundente pot să apară straturi de apă suprafreatică (strat freatic sezonier). Acesta nu trebuie confundat cu stratul freatic
propriu-zis, măsurile de prevenire și combatere fiind diferite.
Apa freatică cu nivel ridicat liber creează un exces de umiditate ce se manifestă prin ridicarea
nivelului apei către zona rădăcinilor plantelor, sau ajungând chiar deasupra nivelului terenului
sub formă de luciu de apă, afectând luncile și câmpiile joase.
Influenţa factorului geomorfologic. Un alt factor decisiv în producerea excesului de umiditate este relieful și microrelieful teritoriului. Zonele de luncă și câmpie joasă caracterizate printr-un relief depresionar sau plat, cu pante mici, insuficiente pentru a asigura un drenaj extern
eficient, sunt predispuse la exces de umiditate.
Influenţa factorului antropic. Acest factor poate genera, accentua sau chiar reduce excesul
de umiditate. Intervenţiile neraţionale ale omului prin care se provoacă intensitatea excesului de
umiditate sunt următoarele:
– aplicarea unei agrotehnici necorespunzătoare, prin executarea arăturilor la aceeași adâncime (formarea hardpanului) și tasarea excesivă a solului prin treceri repetate cu utilaje grele;
– execuţia sau exploatarea defectuoasă a unor lucrări hidrotehnice și hidroameliorative,
cum sunt lacurile de acumulare și amenajările piscicole, unde prin infiltrare pot influenţa
terenurile situate în apropiere;
– irigaţii excesive fără asigurarea unui drenaj suplimentar al solului;
– reducerea capacităţii de colectare și transport a albiilor naturale și a canalelor prin neglijarea lucrărilor de întreţinere;
– bararea scurgerilor de suprafaţă către reţeaua hidrografică prin amplasarea unor ramblee de drumuri, căi ferate, diguri;
La acestea se adaugă cauzele de natură agrofitotehnică, reprezentate de categoria folosinţelor și
de intensitatea cultivării, care pot modifica regimul de apă din sol prin consumuri specifice diferite.

2.9.2. Influenţa excesului de umiditate asupra solului și plantelor
Excesul de umiditate din sol și de la suprafaţa solului influenţează în mod negativ atât evoluţia
solurilor, cât și creșterea și dezvoltarea plantelor.
Influenţa excesului de umiditate asupra solului se manifestă prin aceea că excesul de umiditate
micșorează gradul de aerare a solului. Aeraţia insuficientă încetinește procesele de oxidare din
sol, stânjenește activitatea microorganismelor aerobe și favorizează procesele bacteriene anaero-
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be ce nu asigură descompunerea materiei organice, dând naștere la fenomene de reducere, care
au ca rezultat gleizarea și pseudogleizarea solurilor.
Aceste fenomene determină compactarea excesivă a solului, compactare care micșorează, în
mare măsură, permeabilitatea pentru apă și aer a acestuia.
Pe de altă parte, fenomenul de reducere exercită o influenţă defavorabilă asupra compușilor
asimilabili ai azotului, fosforului, fierului și sulfului, care sunt imobilizaţi sub formă de compuși
organici insolubili în apă și deci inaccesibili plantelor.
Astfel, compușii ferici trec în compuși feroși (prin pierdere de oxigen), fosfaţii asimilabili se
fixează sub formă de fosfaţi de fier, aluminiu și mangan, iar nitraţii nu numai că nu se formează,
ci chiar dispar total, atât prin folosirea azotului nitric de către microorganismele anaerobe, cât și
prin reducerea lor până la azot elementar.
Excesul de umiditate influenţează în mod nefavorabil și regimul termic al solului. Astfel, solurile umede sunt mai reci decât solurile uscate din cauza evaporaţiei abundente și faptului că se încălzesc mai greu, având nevoie de 4–5 ori mai multă căldură pentru a-i ridica temperatura cu l °C.
Excesul de umiditate predispune solul la îngheţ pe adâncimi mai mari, îndeosebi în iernile
fără zăpadă, precum și în timpul îngheţurilor târzii de primăvară.
Din motivele arătate aceste soluri nu se pot pregăti și însămânţa în perioada optimă, iar lucrările de întreţinere a culturilor se fac cu întârziere și de o calitate inferioară.
Astfel, solurile cu exces de umiditate se pot identifica ușor, deoarece faţă de cele cu regim hidric normal prezintă următoarele aspecte:
– sunt, de obicei, soluri grele și astructurale; la apăsare sunt elastice;
– în stare uscată se întăresc formând o crustă și chiar crăpături adânci care împiedică creșterea plantelor;
– au coeziune mare și se lucrează greu, necesitând un consum de energie cu peste 25% mai
mare decât solurile normale; de asemenea, pe aceste terenuri circulaţia mașinilor agricole
se face cu foarte mare greutate;
– în timpul primăverii zăpada de pe aceste soluri se topește mai greu, amânând lucrările
agricole; vegetaţia este întârziată, iar culoarea plantelor devine galben-verzui;
– deasupra terenurilor cu exces de umiditate ceaţa este mai densă și persistă mai mult;
– pe aceste terenuri se dezvoltă o floră spontană, caracteristică solurilor umede (hidrofilă)
ca: stuful, papura, rogozul, pipirigul etc.
Excesul de umiditate asupra plantelor este dăunător nu prin el însuși, ci prin faptul că determină în sol o aeraţie insuficientă vegetaţiei.
După cum s-a menţionat, apa și aerul ocupă împreună spaţiile lacunare dintre particulele de
sol. Plantele au o creștere normală atunci când aerul și apa se găsesc în sol în raport de l/2–l/3, mai
exact când aerul ocupă 30–40% și apa 60–70% din volumul porilor.
Excesul de umiditate modifică acest raport în defavoarea aerului. Altfel spus, apa în exces
îndepărtează aerul din porii solului și odată cu aerul, și oxigenul. Lipsa oxigenului împiedică
dezvoltarea sistemului radicular al plantelor, reducând capacitatea de absorbţie a rădăcinilor.
Dacă excesul de umiditate este permanent, iar nivelul freatic se menţine ridicat, plantele dezvoltă un sistem radicular superficial, care explorează un volum mic de sol, înrăutăţind aprovizionarea plantelor cu elemente nutritive.
Fluctuaţia nivelului freatic afectează și mai mult sistemul radicular, deoarece ridicarea și coborârea repetată a acestui nivel face ca respiraţia rădăcinilor din aerobă să devină anaerobă și
invers, ca urmare în sol să se acumuleze produse toxice.
În sfârșit, umiditatea excesivă favorizează atacul unor boli ale rădăcinilor, în special putregaiul.

2.9.3. Metode de eliminare a excesului de umiditate din sol
Drenajul solului este determinat puternic de topografie – solurile din depresiunile de la baza
dealurilor tind să rămână umede pentru perioade lungi de timp, deoarece primesc apă (și sedimente) din versantul ascendent. În acest sens pentru eliminarea excesului de umiditate de pe
terenurile agricole se folosesc următoarele metode:
– metoda de desecare prin canale deschise, care urmărește eliminarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului;
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–
–

metoda drenajului, pentru eliminarea excesului de umiditate din profilul solului;
evacuarea apei, prin scurgere la suprafaţa terenului și drenarea stratului radicular, care
constă din aplicarea concomitentă a desecării prin canale deschise și a drenajului;
– desecarea biologică a apei în exces, care constă din folosirea de culturi și plantaţii cu un
consum mare de apă și cu rezistenţă ridicată la excesul de umiditate;
– colmatarea terenului cu nivel freatic ridicat, prin depunerea materialelor solide în zonele
joase, în scopul ridicării cotei terenului și realizării în felul acesta a adâncimii de drenaj;
– drenaje frontale, care constau din șiruri de fântâni amplasate după diferite scheme;
– desecarea prin canale deschise, se recomandă în zonele în care excesul de umiditate este
de natură pluvială. Cantităţile de precipitaţii provoacă bălţirea apei la suprafaţa terenului,
precum și umezirea excesivă a stratului superior al solului.
Această metodă constă din rigole, șanţuri şi reţea de canale de colectare și evacuare care preiau apa în exces, eliminată din câmp și o transportă în afara teritoriului amenajat până la cel mai
apropiat curs natural de apă.
În zonele în care microrelieful terenului determină un drenaj natural extern slab, iar solul
are un drenaj intern neasigurat, se pot recomanda lucrări de nivelare în pantă și de modelare a
terenului, care îmbunătăţesc scurgerea apei. De asemenea, se pot recomanda lucrări pentru favorizarea circulaţiei apei pe verticală, cum sunt subsolajul și afânarea adâncă a solului, lucrări care
au rolul de a preveni o acumulare de apă în exces, fie la suprafaţa terenului, fie în sol, pe o durată
de timp mai mare decât perioada de rezistenţă a plantelor la exces de umiditate.
Drenajul se aplică în zonele cu nivel freatic la mică adâncime, cu scopul coborârii și menţinerii acestuia sub stratul radicular al plantelor. Constă din drenuri orizontale, verticale și din canale
deschise adânci.

Fig. 2.57. Tub de drenaj, metode şi echipament de aplicare a drenajului solului

În zonele fără pericol de sărăturare și înmlaștinire a solului, reţeaua de drenuri, ca și cea de
canale deschise, poate fi folosită și pentru aplicarea subirigaţiei.
Evacuarea apei prin scurgere la suprafaţa terenului și drenarea stratului radicular, se realizează prin aplicarea concomitentă a celor două soluţii. Se practică pe suprafeţe unde excesul de
umiditate are o provenienţă atât pluvială, cât și freatică.
Desecarea biologică a terenurilor cu exces de umiditate, metodă cunoscută și sub numele de
biodrenaj și se bazează pe transpiraţia ridicată a unor specii (pomicole, silvice sau chiar culturi
de câmp), însoţită de evaporaţia apei de la suprafaţa terenului.
Colmatarea este procedeul care constă din supraînălţarea nivelului terenului prin depuneri
de pământ în mod natural (folosind aluvionările) sau artificial (preluând material din gropi de
împrumut). Această metodă devine economică atunci când se folosește pământul rezultat din săparea unor canale magistrale, sau din lucrările de regularizare a cursurilor de apă.
Drenurile frontale se prevăd pentru preluarea infiltraţiilor rezultate din surse de apă cu niveluri mai ridicate decât cotele terenului supus ameliorării.
Trebuie menţionat faptul că pe lângă măsurile tehnice care se iau pentru ameliorarea solurilor cu exces de umiditate, se impun și măsuri agrofitotehnice specifice, adică o agrotehnică adaptată noilor condiţii create prin aplicarea măsurilor hidroameliorative. Această adaptare se referă
la soiuri, asolamente, îngrășăminte și amendamente, la modul de executare a lucrărilor solului,
la un sistem de mașini agricole potrivite situaţiei create și altele.
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2.10. APLICAREA MATERIALELOR PROTECTOARE PENTRU ACOPERIREA
PLANTELOR ŞI MULCIREA SOLULUI ÎN LEGUMICULTURĂ
(Vladimir Conovali, dr. şt. agricole, Anatolie Fala, dr. şt. biologice)
Cultivarea legumelor în contextul schimbărilor climatice implică adoptarea unor construcţii
şi materiale de protecţie care permit de a modifica sau a controla mediul şi parametrii de microclimă în care sunt cultivate plantele. Construcţiile de protecţie, cum ar fi serele, solariile și tunelurile, sunt cunoscute ca sisteme de producţie pentru culturi de legume și fructe de înaltă calitate.
Construcţiile de protecţie cresc randamentul și calitatea culturilor prin modificarea factorilor de
mediu, cum ar fi lumina, temperatura, umiditatea aerului, vântul și/sau afectarea culturilor de
boli şi dăunători. Manipularea acestor factori de mediu depinde de tipul de constucţie, proprietăţile specifice ale materialelor utilizate pe acoperișurile și laturile structurilor, precum și de
înălţimea, forma și poziţia acestor construcţii.
Astfel în scopul protejării plantaţiilor de legume de factorii nefavorabili de mediu şi modelarea/controlul parametrilor de cultivare se pot utiliza 3 metode de bază:
1) teren neprotejat;
2) teren protejat;
3) teren semiprotejat.
Prima metodă este cea mai răspândită şi ţine de obţinerea legumelor în câmp deschis, fără folosirea mijloacelor de control asupra factorilor ecologici. Metoda a doua prevede creşterea legumelor în răsadniţe, sere, solarii. Aici planta se află pe întreaga perioadă de vegetaţie. Ultima metodă prevede protejarea temporară a culturilor de legume, după care planta rămâne în câmpul
deschis fără protecţie. Desigur că cea mai costisitoare metodă este producerea legumelor în teren
protejat, însă în acest caz se diminuează riscurile de cultivare şi întreţinere a plantelor. Pentru
obţinerea recoltelor timpurii cea mai eficientă metodă este folosirea câmpului protejat temporal.
Acestea pot fi tunelele temporale din polietilenă şi materialele neţesute.

Fig. 2.58. Tunele joase din polietilenă
Sursa: Anatolie Fala, 2015

Fig. 2.59. Câmp acoperit cu material neţesut Agryl.
Sursa: Anatolie Fala, 2018

Ele permit pentru o perioadă scurtă să protejăm culturile de la temperaturi joase, pentru unele specii până la -6–7°C. În majoritatea cazurilor aceste îngheţuri sunt de scurtă durată şi se manifestă mai intens în orele de dimineaţă.
Care metodă de protejare temporală este mai eficientă: tunelele joase acoperite cu plastic sau Agrylul sau Geotextil?
Tunelele cu peliculă acumulează mai bine energia solară şi solul din tunel se încălzeşte mai
bine. Aceasta permite o înrădăcinare mai rapidă a plantelor, însă treptat apare necesitatea ventilării tot mai frecvente şi în final pelicula se înlătură definitiv pentru evitarea şocurilor termice.
Uneori din cauza aerisirii incorecte sau a întârzierii acesteia temperatura în tunele creşte foarte
rapid, provocând plantelor şocuri termice, ce cauzează stoparea creşterii şi dezvoltării plantelor.
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Folosind materialele neţesute tip Agryl, iniţial temperatura este mai greu menţinută, însă
plantele nu sunt supuse şocurilor termice. Plus la aceasta spaţiul de sub Agryl este parţial permeabil pentru aer, fapt ce permite plantelor să respire şi să se acomodeze şi la condiţiile din exterior. Plantele sunt mai puţin stresate, iar Agrylul se menţine pe plante cu 2–3 săptămâni mai mult
fără a fi descoperită plantaţia chiar în cele mai însorite zile. Astfel suma temperaturilor active în
plantaţiile protejate cu Agryl este mai mare faţă de suma temperaturilor active de sub tunelul cu
peliculă. Chiar dacă recolta timpurie nu diferă mult în ambele cazuri, calitatea legumelor protejate cu Agryl este mai înaltă, plus la aceasta fiind mereu acoperite, plantele de sub Agryl sunt mai
puţin afectate de boli şi dăunători.
De rând cu folosirea materialelor de acoperire a plantelor se foloseşte şi mulcirea solului.
Mulcirea este un procedeu agrotehnic prin care suprafaţa solului dintre plantele cultivate este
acoperită cu un strat subţire din diferite materiale care împiedică formarea crustei, creşterea
buruienilor, evaporarea apei și permite încălzirea mai rapidă a solului, determină îmbunătăţirea
regimului de aer și a porozităţii solului, diminuează dezvoltarea bolilor prin reducerea umidităţii
atmosferice şi a contactului frunzelor cu solul umed, transmiterea bolilor prin sol, creşte temperatura solului în timpul nopţii datorită transferului lent de gradient termic, protejează structura
solului împotriva efectelor negative induse de ploi torenţiale, influenţând favorabil creşterea şi
dezvoltarea plantei. Mulcirea fiind o operaţie de acoperire a solului cu diferite materiale cu scopuri multiple, în acelaşi timp are şi multe alte efecte pozitive:
– limitează levigarea azotului datorită utilizării obligatorii a udării prin picurare, la culturile mulcite;
– reglează umiditatea şi îmbunătăţeşte regimul de irigare;
– limitează evapotranspiraţia, respectiv diminuează dezvoltarea bolilor prin reducerea
umidităţii atmosferice şi a contactului frunzelor cu solul umed;
– reglează regimul de gaze;
– stimulează prinderea plantelor datorită menţinerii unui conţinut mai ridicat al umidităţii
în sol;
– creşte temperatura solului în timpul nopţii datorită transferului lent de gradient termic;
– protejează structura solului împotriva efectelor negative induse de ploi şi de irigarea prin
brazde sau aspersiune;
– creşte eficacitatea fotosintezei datorită reflecţiei luminii pe partea inferioară a frunzelor
(mulciul roşu);
– obţinerea legumelor curate datorită evitării contactului acestora cu solul;
– combaterea buruienilor şi reducerea numărului acestora în culturi.
Materialele folosite pot fi:
Organice:
carton special, frunze, paie, pleavă, rumeguş, compost, turba, mraniţă, material
celulozic de la ciuperci, hârtie specială etc.;
Plastice:

P.E. sau P.V.C. nedegradabile (folie neagră, roşie, albă, verde);

Neţesute:

Agryl, Agrotextil sau Geotextil;

Altele:

substanţe petroliere (bitum), folii de aluminiu.

Materialele organice se aştern pe stratul înălţat, de o parte şi de alta a rândului de plante, iar
hârtia şi folia se aranjează cu dispozitive speciale pe suprafaţa de teren, în lungul rândurilor de
plante, marginile fiind acoperite şi fixate cu pământ. Cu ajutorul unor dispozitive se deschid (taie)
lăcaşuri pentru plantarea răsadurilor.
Cel mai utilizat mulci în legumicultură este polietilena cu grosimi de 17–40 microni (mulci
anual) sau 50–80 microni (mulci multianual).
Prin comportamentul diferit faţă de radiaţia solară şi terestră se pot utiliza folii de culori diferite:
– polietilenă transparentă – transmite bine radiaţia solară dar are efect scăzut asupra buruienilor prin mulcire directă, însă are efect foarte bun în cazul utilizării pentru solarizare;
– polietilenă neagră – absoarbe complet radiaţia solară şi terestră, fiind foarte eficientă în
combaterea buruienilor, asigurând şi o uşoară creştere a încălzirii solului;

96

BUNELE PRACTICI ÎN LEGUMICULTURĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

–

polietilena tratată termic, de culoare roşie, cărămizie sau verde, absoarbe o bună parte din
radiaţia solară utilă în fotosinteză;
– polietilenă albă – efect bun împotriva buruienilor, bună reflecţie a radiaţiei solare şi limitează creşterea temperaturii la nivelul solului.
La acoperirea solului cu peliculă de polietilenă pentru mulcire o atenţie deosebită trebuie
acordată unor modificări ale solului, pe care o are pelicula:

Fig. 2.60. Mulcirea solului cu
polietilenă transparentă
Sursa: Anatolie Fala, 2018

Fig. 2.61. Mulcirea solului cu
polietilenă neagră
Sursa: Anatolie Fala, 2006

Fig. 2.62. Mulcirea solului cu
polietilenă albă
Sursa: Anatolie Fala, 2012

•

mulcirea cu folie de polietilenă determină creşterea valorii pH-ului solului faţă de martor
şi o scădere faţă de mulcirea cu mraniţă;
• folia metalizată argintie are influenţă favorabilă asupra reducerii conţinutului de nitraţi
(la salată);
• activitatea bacteriană a solului este cel mai bine păstrată şi diversificată prin utilizarea
mraniţei şi a foliilor de polietilenă argintie şi de culoare verde, dar mai slabă prin folosirea
foliei negre [41];
• mulcirea cu folie are o bună eficacitate împotriva buruienilor, transmiţând foarte bine
radiaţia infraroşie ce încălzeşte solul, efectul termic este intermediar între negru şi transparent (plus 4 °C faţă de un sol neacoperit);
Mulciul din plastic trebuie îndepărtat la sfârşitul fiecărui ciclu de cultură.
Materialele menţionate prezintă avantaje, dar şi multe dezavantaje.
Pentru evitarea neajunsurilor în ultimul timp şi mai ales în legumicultura ecologică se folosesc:
• folii biodegradabile – care nu mai necesită îndepărtarea lor din cultură;
• mulciul din hârtie – cunoscându-se 6 feluri de mulci degradabil.
Alte materialele folosite în mulcirea culturilor legumicole sunt: compostul de grădină, bălegar
bine maturat – mraniţă; producţia secundară agricolă ca paie de cereale, hrişcă şi leguminoase
pentru boabe; rumeguş sau tălaş.
Coceni (strujeni) de porumb mărunţite de 5–8 cm, permiţând schimbul de gaze dintre sol şi
atmosferă. Resturile vegetale care rămân la suprafaţa solului, îl protejează de eroziunea eoliană
şi de apă, creşte acumularea apei din contul irigaţiei atmosferice, umbreşte solul. În afară de
aceasta, manifestă acţiuni alelopatice în rezultatul descompunerii resturilor vegetale şi sistemului radicular, reprimând buruienile. Creşte populaţia de râme şi microorganisme, se îmbunătăţeşte infiltraţia solului, se optimizează dimensiunile agregatelor solului din contul activizării
proceselor microbiologice. creşte cantitatea de humus, se îmbunătăţeşte activitatea fermentativă
care contribuie la sporirea fosforului mobil. Resturile vegetale asigură bacteriile de nodozităţi şi
alte microorganisme cu carbon nutritiv, sporind fertilitatea solului.
Solul acoperit cu mulci toată vara rămâne destul de răcoros. Mulciul se încălzeşte repede, în
care activ se petrec procesele de nitrificare şi eliberarea altor elemente, care pe canale se mişcă
spre rădăcini. Acizii pentru dizolvarea mineralelor sunt eliminaţi de rădăcini şi microorganisme.
Însă principalul solvent este acidul carbonic, sursa căruia este dioxidul de carbon. El este eliminat
de la respiraţia microorganismelor şi insectelor care descompun resturile vegetale. Ulterior CO2
fiind mai greu, se mişcă în profunzime unde devine acid carbonic, iar la suprafaţă rămâne oxigenul care continuă activ procesul de nitrificare.
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Tipuri de mulci organic aplicabile la culturile legumicole
Compostul de grădină (fig. 2.63) – dispune
de reacţie neutră, este „lider” între „mulcitori”
chiar mai bun decât bălegarul. Conţine substanţe hrănitoare, mai ales fosfor, îmbunătăţeşte
structura solului, apără de supraîncălzire sau
răcire excesiv (îngheţ). Compostul de grădină
poate avea un conţinut ridicat de lignit (de exemplu, dacă conţine şi rumeguş de lemn) are în mediu un raport de carbon / azot de 10–20 în cazul
resturilor vegetale de legume şi de 15–25 în cazul resturilor vegetale de gazon cu un conţinut
ridicat de apă şi cu o pretabilitate bună şi foarte
bună la descompunerea ulterioară.
Bălegarul bine maturat (fig. 2.64) – reacţie
slab alcalină (de multe ori se preferă în combinaţie cu paie măcerate) – în calitate de strat de
mulcire se înglobează în pământ pentru a nu
pierde substanţele nutritive, în primul rând azotul. Este un îngrăşământ foarte eficient care se
foloseşte în mod deosebit în legumicultură, în
răsadniţe, sere şi în câmp. Compoziţia chimică
medie este următoarea: 14% materii organice,
0,98% N, 0,58% P2O5, 0,90% K2O, 0,88% CaO. Cantitatea care se utilizează la hectar variază între
20 şi 60 tone.
Paie mărunţite (fig. 2.65) – prin descompunere absoarbe azotul din substrat. Ca strat de
mulcire este foarte bun, dar trebuie să ţinem
cont că conţine şi buruieni cu seminţe. Astfel
persistă riscul să sporim potenţialul de îmburuinare a câmpurilor. Pentru a exclide/reduce acest
risc este necesar ca paiele înainte de a fi împrăştiate să fie scuturate pe o folie, dar să nu le vânturăm. Raportul carbon/azot constituie 100 : 1,
optim fiind cca 20 : 1. Pentru descompunerea
unei tone de paie este necesar de adăugat 8–10
kg de azot, pentru a se asigura hrana microorganismelor, care le descompun sau tratarea stratului de mulci cu biopreparate obişnuite în baza
microorganismelor eficiente.
Turba (fig. 2.66) – care fie că provine din turbărării coborâte fie că din turbărării ridicate dispune de reacţie acidă. În calitate de mulci protejează solul de razele soarelui, păstrează umiditatea. Sub stratul de turbă nu se formează crustă şi
datorită culorii închise a materialului regimul de
temperatură este apropiat de cel optim pe timp
de vară. Mulciul turbă nu este indicat pentru o
mulcire totală şi se foloseşte pentru culturile/
plantele acidofile.
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2.11. REGIMUL DE TEMPERATURĂ ÎN PLANTAŢIILE LEGUMICOLE
ŞI METODE DE REGLARE (Tatiana Novac, dr. şt. agricole)
Formarea recoltei reprezintă un proces complicat, determinat de concordanţa mai multor factori interni și externi, precum particularităţile biologice ale culturilor și a condiţiilor agrometeorologice ale teritoriului. Potenţialul genetic al productivităţii culturilor și realizarea lui depinde
în mare măsură de condiţiile agrometeorologice în care se dezvoltă cultura. Devierea condiţiilor
meteorologice de la cele optime provoacă micșorarea productivităţii sau chiar pierirea totală a
culturilor. Această afirmaţie este confirmată de variaţia productivităţii culturilor de la an la an.
Regimul de temperatură influenţează în mod direct producţia plantelor, prin influenţa asupra
ritmului de creștere, distribuţia materiei uscate, parcurgerea etapelor vegetativă, reproductivă și
maturitatea. În condiţiile încălzirii globale, temperatura ar putea influenţa favorabil unele plante
iubitoare de căldură, schimbând în unele zone structura culturilor. Astfel, creșterea temperaturilor va crea condiţii termice necesare pentru toate fazele de creștere și dezvoltare a plnatelor,
inclusiv maturitatea deplină, culturilor anterior care nu reușeau să crească sub aspect comercial
în zonele cu temperaturi mai scăzute [17].
Speciile din grupa verzei (Familia Brasicaceae) provin din regiunile Mării Mediterane și
Asia Mică, adică zone cu ierni blânde. Cu toate acestea, varza este o plantă rezistentă la frig. Seminţele încep să germineze la +2…+3 °C, dar +18…+20 °C este temperatura optimă pentru germinare. Plantele răsar în primul caz după 7–12 zile, în al doilea – în 2–4 zile. Temperatura optimă
pentru creștere și dezvoltare este de +15...+18 °C. Creșterea plantelor și formarea producţiei pot
avea loc și la temperaturi de +5...+10 °C.
Temperaturile ridicate prelungite, însoţite de secetă, întârzie mult creșterea și dezvoltarea
plantelor. Temperaturile peste +25 °C au un efect negativ asupra creșterii verzei, întârzie formarea căpăţânii, prelungesc perioada de vegetaţie și favorizează crăparea căpăţânilor. Soiurile
rezistente la căldură tolerează mai bine temperaturile ridicate. De asemenea, temperaturile peste
+25 °C au un efect negativ la formarea seminţelor: cresc slab, formează mulţi lăstari vegetativi
suplimentari, uneori există o degenerare a florilor și mugurilor, polenul își pierde viabilitatea.
Varza tolerează îngheţurile pe termen scurt care pot fi dăunătoare altor culturi. Plantele de
varză în faza de cotiledoane sunt mai puţin rezistente la frig. Răsadurile călite și cultivate pe un
fon de nutriţie îmbogăţit cu fosfor-potasiu pot rezista la temperaturi de până la -5 °C. Plantele
mature de varză tolerează fără daune o scădere a temperaturii până la -5...-8 °C.
Din această grupă, varza de Bruxelles și varza roșie sunt cele mai rezistente la frig.
Broccoli este o plantă anuală rezistentă la frig. Temperatura optimă în timpul creșterii și
dezvoltării masei vegetative este de +18...+20 °C, în timpul formării inflorescenţei – +16...+18 °C.
Temperatura aerului peste +25 °C și sub +10 °C reduce brusc randamentul și calitatea produsului.
Varza de Bruxelles este o plantă bienală tolerantă la frig. Seminţele germinează la +2...+ 3 °C,
dar la +18...+20 °C, plantele răsar în 3–4 zile. Temperatura optimă pentru creșterea și dezvoltarea
răsadurilor, în timpul zilei este de +12...+15 °C, noaptea – +10 °C. Cea mai bună temperatură pentru
creștere în perioada după plantarea răsadurilor și înainte de formarea căpăţânilor este de +15...+18
°C. Temperaturile peste + 25 °C întârzie formarea recoltei și reduc calitatea producţiei. Tolerează
scăderea temperaturii pe termen scurt -7...-10 °C în faza de formare și compactare a căpăţânilor.
Gulia – temperatura optimă de vegetaţie este de 18–20 °C. Temperaturile scăzute (sub 5 °C)
în faza de răsad pot determina vernalizarea plantelor, ceea ce provoacă pornirea prematură a
lăstarilor floriferi, în detrimentul formării tulpinii tuberizate.
Ridichile sunt plante rezistente la frig a căror temperatură minimă pentru germinarea seminţelor este de +2...+5 °C, temperatura optimă este de +18...+20 °C. Plantele în primele faze de
dezvoltare tolerează scăderea temperaturii pe termen scurt de -1...-3 °C, plantele adulte până la
-4...-6 °C. Temperatura optimă pentru creștere și dezvoltare este de +15...+18 °C, temperatura minimă este de +10...+12 °C. Pentru formarea rizocarpului temperatura optimă în perioada iniţială
este +12...+15 °C, apoi +18...+20 °C. Seceta însoţită de temperaturi ridicate duce la deprecierea
rădăcinilor prin formarea ţesuturilor spongioase sau fibroase și apariţia gustului iute cauzat de
acumularea uleiurilor eterice. La ridichea de vară, temperaturile ridicate care durează o perioa-
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dă mai lungă asociate cu intensitatea mare a luminii determină formarea timpurie al tulpinilor
florifere și împiedică îngroșarea rădăcinilor (fig. 2.67).

a)

b)

Fig. 2.67. Rizocarpi de ridiche: a) calitativi; b) diferenţierea tulpinii florifere
Sursa: https://images.app.goo.gl/pNPu5fszegmcq1ix9

Plante legumicole din familia Apiaceae. Morcovul este o plantă puţin pretenţioasă la căldură. Seminţele de morcov germinează lent, sunt acoperite cu un tegument dur impregnat cu uleiuri
volatile, care întârzie umflarea lor. Seminţele încep să germineze la o temperatură de +3... +4 °C,
răsărirea plantelor are loc în 15–20 zile. Pe măsură ce temperatura crește, procesul de germinare
se accelerează. La +20...+25 °C, plantele apar în ziua 8–10. Pentru creșterea și depunerea substanţelor de rezervă sunt necesare +18 ...+20 °C. Depășirea temperaturilor de +24 °C în sol, determină
formarea unor rădăcini scurte și groase, bogate în caroten, în timp ce sub +13 °C, rădăcinile cresc
lungi și subţiri fiind slab colorate. Plantele tinere suportă temperaturi de -2...-5 °C. Rădăcinile tuberizate nu suportă îngheţuri de sub -2 °C. Temperaturile scăzute și seceta la începutul perioadei
de vegetaţie determină formarea pe plante a tulpinilor florifere, chiar din primul an de cultură.
La temperaturi de peste +30...+35 °C producţia scade și rădăcinile sunt de calitate inferioară.
Ţelina. Temperatura minimă de încolţire este de +2...+3 °C, iar cea optimă de +18...+22 °C.
Plantele în faza de răsad suportă temperaturi de -3...-4 °C, iar la maturitate de -7...-9 °C, dar rădăcinile tuberizate nu rezistă sub 0 °C, ceea ce impune ca recoltarea să se termine înainte de venirea
îngheţului. Expunerea răsadurilor o perioadă mai lungă de timp la temperaturi cuprinse între
+5...+14 °C determină venalizarea și apariţia tulpinilor florifere în primul an. Evitarea acestui
fenomen se poate face prin expunerea răsadului înaintea plantării la temperaturi de +25...+30 °C.
Temperatura optimă de vegetaţie și îngroșarea rădăcinilor este de 16–20°C.
Păstârnacul este o plantă rezistentă la frig. Seminţele germinează la o temperatură minimă
de +1...+2 °C. Temperatura optimă pentru creștere și dezvoltare este de +15...+20 °C. Răsadurile
pot rezista îngheţurilor până la -3...-5 °C, iar plantele adulte până la -6...-9 °C.
Pătrunjelul. Seminţele germinează la o temperatură minimă de +2...+4 °C, iar cea optimă este
de 20 °C. Temperaturile scăzute (4-5 °C) în perioada semănatului prelungesc foarte mult perioada
de răsărire și în această situaţie crește pericolul îmburuienării culturilor. Plantele tinere suportă
temperaturi de -8...-9 °C, iar cele mature de -18 °C până la -30 °C. Temperaturile excesive din timpul verii, asociate cu seceta intensifică aroma frunzelor și a rădăcinilor ca urmare a concentrării
uleiurilor eterice, dar determină scăderea producţiei.
Mărarul este o plantă rezistentă la frig, care tolerează bine temperaturile scăzute. Seminţele
germinează la o temperatură de +3...+4 °C, creșterea frunzelor poate avea loc la +5...+8 °C. Tem-
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peratura optimă pentru germinarea seminţelor este de +15...+17 °C, pentru creșterea plantelor
– +18...+22 °C. Seminţele germinează încet. În câmp, cu suficientă umiditate și temperatură a solului la o adâncime de 5 cm (+10...+12 °C), răsărirea plantelor are loc în ziua 10-13 după semănat,
la temperaturi scăzute (+1...+ 5 °C) la 18–20 zile. Plantele tinere pot rezista îngheţurilor până la
-2...-5 °C. La temperaturi ridicate și lipsa de umiditate în sol, suculenţa frunzelor și tulpinilor scade, plantele sunt slab dezvoltate.
Plante legumicole din familia Chenopodiaceae. Sfecla roșie. Seminţele încep să germineze
la temperaturi peste +4 °C, la o temperatură de +10...+11 °C, răsadurile apar în 10–12 zile, iar la
+15...+18 °C după 5–6 zile de la semănat. Temperatura optimă pentru creștere și dezvoltare este
de +20...+22 °C. Plantele tolerează îngheţurile de toamnă pe termen scurt până la -3...-4 °C, cu toate acestea, o scădere mai mare a temperaturii afectează mugurii apicali ai rădăcinilor, ceea ce îi
face nepotriviţi pentru depozitare și utilizare în scopuri seminciere.
Spanacul. Seminţele de spanac germinează la +2...+3 °C, dar răsărirea uniformă a plantelor decurge la +8...+10 °C. Temperatura optimă pentru creșterea și dezvoltarea plantelor este
de +15...+18 °C. Temperaturile peste +25 °C influenţează negativ creșterea plantelor, acestea au
frunze mici, fibroase și emit repede tulpini florale. Temperaturile scăzute asociate cu zi lungă
accelerează, de asemenea, apariţia tulpinilor florifere. Spanacul semănat toamna, cu 3–4 frunze
formate până la venirea frigului, suportă temperaturi de la -8 °C până la -10 °C. De asemenea, solurile excesiv de bogate în azot fac ca plantele să fie mai sensibile la frig în timpul iernii, în astfel
de condiţii este mai recomandabil să se semene primăvara devreme.
Sfecla pentru frunze și peţiol (mangold). O plantă relativ rezistentă la frig, dar cu cerinţe
ridicate faţă de lumină. Seminţele încep să germineze la +5 °C, dar temperatura optimă pentru
germinarea seminţelor este de +25 °C, pentru creștere și dezvoltare +15...+23 °C. Toamna poate
rezista îngheţurilor până la -3...-5 °C.
Plante legumicole din familia Cucurbitaceae. Castravetele – temperatura minimă de germinare a seminţelor este de +15...+16 °C, la o temperatură mai mică seminţele nu germinează și
putrezesc. Temperatura optimă pentru germinare este de +25...+30 °C astfel, plantele răsar în 3–6
zile și la +18 °C după 16–18 zile. Ţinute înainte de semănat timp de 24 ore la o temperatură de -4
°C, seminţele pot să înceapă germinaţia la +10 °C, grăbindu-se astfel ritmul de creștere și fructificare al plantelor. Altă sursă menţionează că, temperatura optimă de germinare poate fi redusă
prin tratarea seminţelor umectate (umflate) cu temperaturi de -2...-3 °C timp de 2–3 zile. Seminţele tratate în acest fel germinează la +10 °C, răsadurile devin mai rezistente la temperaturi scăzute,
accelerându-se astfel și timpurietatea producţiei [40].
Temperatura optimă pentru creșterea și dezvoltarea plantelor este +25...+30 °C ziua, noaptea
– +15...+18 °C. Procesele de creștere se opresc la temperaturi sub +14,5 °C și peste +42 °C. Cerinţe
mari faţă de căldură se înregistrează în timpul înfloririi și fructificării. În această perioadă, o
scădere a temperaturii până la +18 °C, iar noaptea sub +15 °C afectează negativ fructificarea.
Acest lucru se datorează faptului că fructele de castraveţi cresc în mare parte în timpul nopţii,
când substanţele organice complexe din frunze se descompun și subtanţele asimilate din sol sunt
transportate prioritar în fructe. Pentru descompunerea îmbunătăţită a substanţelor și transportarea acestora este necesar de a menţine temperatura nocturnă mai ridicată.
Temperaturile ridicate nu sunt binevenite în special în perioada de producere a răsadului. În
această perioadă, temperatura nu trebuie să depășească +24...+28 °C în zilele însorite și +20 °C
în zilele înnorate. Noaptea, este necesar să se reducă temperatura la +15...+16 °C pentru a evita
alungirea plantelor.
Odată cu debutul fructificării, temperatura nu ar trebui să scadă sub +20 °C.
Temperatura în sol trebuie menţinută cu 2–3 °C mai mare decât cea a aerului, pentru o cât mai
bună vegetaţie a plantelor.
Creșterea intensă a fructelor este asociată cu mișcarea produselor de asimilare, astfel este necesară eliberarea unei cantităţi mai mari de energie în timpul respiraţiei. Procesul de respiraţie
este mai intens, cu cât temperatura este mai mare. Prin urmare, la o temperatură de + 25...+30 °C
și o intensitate luminoasă suficientă, fructele ajung la maturitatea de consum în 6 zile de la legarea
fructelor. La o temperatură mai mare de +38 °C, polenul devine steril, iar fructificarea diminuată.

BUNELE PRACTICI ÎN LEGUMICULTURĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

101

Dovlecelul. Seminţele germinează în 14–16 zile la temperatura minimă de +12...+14 °C și în
6–7 zile la temperatura optimă de +20...+25 °C. Temperatura optimă de vegetaţie este de 25-28 °C,
cu minime de +15...+16 °C şi maxime de +30...+35 °C.
Dovleacul – temperatura minimă pentru germinarea seminţelor este de +12 °C. La +18...+24
°C, seminţele germinează complet în a 4-a zi. Temperaturile mai ridicate (+26...+34 °C) extind
perioada de germinare până la 5–9 zile. La temperatura de +44 °C, seminţele de dovleac nu germinează. Cele mai bune condiţii pentru germinare, creșterea și dezvoltarea plantelor sunt create
la o temperatură de +18...+25 °C. La temperaturi mai mici de +10...+12 °C, creșterea și dezvoltarea
sunt mult întârziate. Scăderea temperaturii la 0 °C determină moartea plantelor. Pe termen scurt
dovleacul poate rezista la scăderi de temperatură până la +5 °C.
Dovleacul prezintă cerinţe mari faţă de căldură, necesită o perioadă de 90–120 zile temperatură de cel puţin +20 °C. Temperatura optimă pentru creșterea și dezvoltarea acestei specii este de
+20...+25 °C, cu toate acestea dovleacul are rezistenţă sporită faţă de căldură. Rezistenţa la căldură a dovleacului este legată de regimul apei, deoarece transpiraţia intensivă scade temperatura în
frunze și crește rezistenţa la căldură.
Pepenele verde este o plantă termofilă, cu cerinţe mari faţă de căldură. La temperaturi minime de +14...+16 °C, seminţele germinează în 20–21 zile, iar la cele optime de 25-28 °C în 5–6 zile.
Temperaturile peste +35 °C inhibă germinarea seminţelor.
Plantele vegetează bine la temperaturi optime de +25...+30 °C. La +10...+15 °C procesele fiziologice din plante încetinesc, iar la +8...+10 °C pe o durată mai îndelungată de timp, plantele pier. Oscilaţiile de peste +10 °C între zi și noapte încetinesc sau opresc vegetaţia. Plantele mature suportă
bine temperaturi peste +40 °C. Pepenii sunt sensibili la curenţii de aer, motiv pentru care culturile
se înfiinţează între culise de plante cu port înalt (porumb, sorg, floarea-soarelui etc.).
Pepenele galben. Temperatura optimă de germinare a seminţelor este de +25...+30 °C, cea
minimă de +12...+14 °C, iar cea maximă de +35 °C. Plantele cresc și se dezvoltă bine numai la
temperaturi de peste +15 °C, cu o valoare medie optimă de +25...+30 °C. La +12...+15 °C plantele
își reduc sau încetează ritmul de creștere, iar la +1...+5 °C creșterea se oprește complet. Polenizarea se realizează în condiţii minime +20...+22 °C. O bună vegetaţie a plantelor are loc când în
sol temperatura optimă este de +24...+28 °C. În regiunile aride, cu număr mare de zile senine și
temperaturi ridicate se obţin producţii timpurii și de bună calitate.
Rezistenţa la căldură a pepenelui galben și a pepenelui verde este înaltă, temperatura de coagulare a proteinelor în frunze este de +60 °C [77].
Plante legumicole din familia Solanaceae. Tomatele – seminţele încep să germineze la
+13...+15 °C, temperatura optimă pentru germinarea seminţelor este de +20...+22 °C. La temperatura minimă germinaţia are loc în 10–15 zile, iar la cea optimă în 5–6 zile. Unii autori recomandă
tratamente cu temperaturi optime în alternanţă cu temperaturi scăzute de ...+12 °C, având influenţă asupra germinaţiei la temperaturi mai scăzute de +10 °C [61]. După răsărire plantele cresc
foarte lent. După aproximativ trei săptămâni, partea aeriana constă din frunzele cotiledonate și
frunze adevărate, una formată și a doua frunză în dezvoltare. În acest moment la plante, rădăcina
este în creștere intensă.
Temperatura favorabilă pentru creșterea și dezvoltarea plantelor este de +22...+24 °C cu scăderea temperaturii pe timp de noapte la +16...+18 °C. La temperaturi sub +15 °C, înflorirea se
oprește, la +10 °C și mai jos încetează creșterea plantelor.
Soiurile și hibrizii rezistenţi la frig pot crește la +8 °C. Menţinerea o perioadă a temperaturii
de +10 °C duce la căderea florilor și o întârziere a fructificării timp de 10-12 zile. La -0,5 °C florile
pier, iar la -1 °C frunzele și tulpinile plantelor sunt afectate. Soiurile rezistente la frig rezistă la îngheţuri pe termen scurt, până la -4 °C. Călirea seminţelor și răsadurilor crește rezistenţa plantelor
tinere la îngheţuri pe termen scurt până la -6 °C (http://vniioh.ru/).
Temperatura optimă pentru germinarea polenului este de +21...+26 °C, iar pentru dezvoltarea
fructelor de +18...+24 °C. Temperaturile inferioare pragului de +17 °C sunt cauza malformaţiilor
fructelor. Temperatura de noapte trebuie să fie cu +5...+7 °C mai mică faţă de temperatura de zi [14].
Ardeiul – temperatura minimă de germinare a seminţelor este de +14...+15 °C, iar cea optimă
de +25...+28 °C. La temperatura minimă, germinarea are loc după 18–20 de zile și chiar mai mult,
iar la cea optimă în 9–11 zile. Plantele cresc și fructifică corespunzător la temperaturi de 22–25 °C.
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La temperaturi sub +13 °C, creșterea și dezvoltarea plantelor se oprește, iar la +32...+35 °C și peste,
procesele sunt inhibate și, de asemenea, plantele practic nu cresc. Fazele de formare a butonilor
florari și înflorire în masă, care durează aproximativ 30 de zile, sunt critice pentru ardei. Plantele
de ardei în aceste faze sunt foarte exigente în ceea ce privește temperatura aerului. Temperaturile optime în această perioadă sunt de +28...+30 °C, iar după înflorirea în masă +20...+ 25 °C cu
minime nocturne nu mai mici de +16...+17 °C. În acest caz, temperatura solului ar trebui să fie la
nivelul de +19...+20 °C. Temperatură de -0,3...-0,5 °C provoacă moartea plantelor, cu toate acestea,
atunci când seminţele și răsadurile sunt călite, pot rezista îngheţurilor până la -1...-2 °C.
Vinetele – cultură cu cerinţe ridicate faţă de temperatură și umiditatea solului. Seminţele
încep să germineze la temperaturi nu mai mici de +13...+15 °C astfel, răsărirea are loc în ziua
17–18. La o temperatură de +20...+25 °C, răsadurile apar în ziua 8–12. Unii autori menţionează că
temperatura optimă de germinare la vinete este de 27–30 °C [14].
Răsadurile sunt deosebit de sensibile la temperaturi scăzute. Sistemul radicular se dezvoltă
încet la o temperatură de +20 °C, iar la temperatura de +25...+30 °C creșterea se intensifică. La
temperaturi sub +13 °C, creșterea lor se oprește, de asemenea, polenizarea nu mai are loc, iar florile avortează și cad, la -0,5 °C plantele pier. Temperatura optimă pentru creșterea și dezvoltarea
vinetelor este de +25...+30 °C. Plantele suportă temperaturi de +38...+40 °C, în schimb sunt foarte
sensibile la temperaturi scăzute. Menţinute mai mult timp la +1...+3 °C, plantele pier.
Fizalis (Physalis) sau lampionul chinezesc (popular păpălău) este o plantă cu cerinţe mai
reduse faţă de temperatură decât tomatele, ardeiul și vinetele. Seminţele germinează când în sol
la adâncimea de 10 cm se înregistrează temperatura de +10...+12 °C. La temperatură de +20...+22
°C plantele răsar la 6–8 zile după semănat. Temperatura optimă pentru creșterea și dezvoltarea
plantelor este de +18...+25 °C. Crește cel mai bine pe terenurile însorite.
Plantele legumicole din familia Aliaceae.
Ceapa este o specie rezistentă la frig. Cu toate
acestea, cerinţele faţă de căldură și rezistenţa la
temperaturi scăzute în diferite faze de creștere
și dezvoltare pentru diferite organe ale plantei
sunt diferite. Seminţele încep să germineze la
+2...+3 °C, temperatura optimă pentru germinare este de +18...+20 °C. Primăvara la o temperatură a solului de +7...+10 °C plantele răsar peste
25–30 zile, la +10...+12 °C – în 15–17 zile, la +18 ...
+22 °C – în 9–10 zile. Când temperatura crește la
+30 °C răsărirea plantelor este întârziată.
Sistemul radicular se dezvoltă la temperaturi
de la +2 la 25 °C, plantele tinere, bine înrădăciFig. 2.68. Formarea tulpinilor florifere la ceapă
nate, pot rezista de la -4...-8 °C. Pentru formarea
și creșterea frunzelor verzi, temperatura optimă este de +15...+25 °C, iar formarea, creșterea și
maturarea bulbilor are loc la temperaturi optime de +25...+30 °C, tolerează temperaturile până
la +35 °C. Temperatura are un rol foarte important în procesul de vernalizare și inducere a fazei
generative. Repausul mugurilor bulbului durează, în funcţie de soi, de la câteva zile până la mai
multe luni. La temperaturi de circa +28 °C, bulbii bine uscaţi au cel mai lung repaus, în timp ce la
temperaturi cuprinse între +9 şi +15 °C repausul este cel mai scurt. Bulbii bine maturaţi rezistă
pentru o perioadă scurtă de timp valori de +40...+45 °C și temperaturi scăzute până la -10 °C.
Temperaturile înalte (28–30 °C) inhibă formarea tijelor florale atât în situaţia când sunt precedente ale vernalizării, cât și atunci când urmează vernalizarea. Temperaturile cuprinse între +3
și +17 °C determină diferenţierea și formarea tulpinilor florifere (fig. 2.68).
La forţarea cepei pentru cozi în teren protejat, temperatura optimă pentru creșterea rapidă
a frunzelor este de +20 °C. Dacă scade sub +15 °C, creșterea lor încetinește și apare pericolul de
formare a tijei florale (Андреев Ю., 2003).
Usturoiul are pretenţii mici faţă de căldură, de aceea poate fi plantat toamna sau primăvara
devreme. Începe să vegeteze la temperaturi de 3–5 °C. Etapa de vernalizare la usturoi se desfășoară în perioada de vegetaţie la o temperatură de +5 ... +15 °C. Durata etapei de vernalizare la
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diferite soiuri de usturoi variază de la 20 la 30 zile. Pentru o bună creștere a usturoiului în prima
perioadă, temperatura este de +5...+10 °C, din momentul formării bulbililor +15...+20 °C, în perioada de coacere +20...+25 °C.
O creștere a temperaturii în timpul perioadei de încetare a creșterii și de ieșire a substanţelor
plastice din frunze în bulb accelerează acest proces și, în consecinţă, maturarea bulbilor. Scăderea temperaturii sub +20...+22 °C întârzie procesele fiziologice care asigură formarea bulbului.
Bulbii bine înrădăcinaţi din toamnă pot să reziste iarna până la -25 °C, în timp ce bulbilii neînrădăcinaţi pot fi afectaţi la temperaturi de -10...-15 °C.
Plante legumicole din familia Fabaceae. Mazărea este o plantă puţin pretenţioasă faţă de
căldură, fapt ce permite însămânţarea ei primăvara devreme sau în ferestrele de iarnă. La soiurile cu bobul neted, seminţele încep să germineze la o temperatură de +1...+2 °C, la soiurile zbârcite
+4...+5 °C. Plantele abia răsărite suportă temperaturi de -6...-8 °C, în cazul soiurilor cu bob neted și
de -2...-3 °C, la cele cu bobul zbârcit. Temperatura optimă de creștere și dezvoltare este de +15...18
°C. În perioada de fructificare temperaturile ridicate de +25...+30 °C reduc procentul de legare a
păstăilor și grăbesc maturarea boabelor.
Fasolea se distinge prin cerere mai crescută faţă de căldură, dar nu tolerează temperaturile
ridicate asociate cu secetă, mai ales în faza de înflorire. Seminţele încep să germineze la o temperatură de +10...+12 °C, dar lăstarii prietenoși apar la +12...+15 °C în 7–10 zile. Temperatura optimă
în perioada de vegetaţie este de +20...+25 °C, dar la +30...35 °C și secetă atmosferică, florile cad și
randamentul de fasole verde scade. La valori de temperatură sub 10 °C, creșterea încetează, iar
la -0,5 °C plantele pier.
Seminţele de fasole se seamănă, preferenţial, pe versanţii sudici sau sud-vestici, când a trecut pericolul îngheţurilor de primăvară și în sol la adâncimea de 8–10 cm se înregistrează până
la +10...+12 °C. În zona sudică este posibil de semănat când solul se încălzește până la +8...+10
°C, deoarece temperatura solului în aceste zone
crește mai repede. Seminţele semănate în sol
rece nu germinează și putrezesc.
Toate măsurile menite să îmbunătăţească
regimul termic în culturile de legume, sunt deosebit de importante pentru obţinerea producţiei
timpurii, extinderea sezonului de recoltare și valorificarea producţiei.
Prevenirea efectului dăunător al temperaturilor care depășesc valorile optime constituie o preocupare permanentă a tehnologilor de cultivare.
Astfel, amplasarea corectă a culturii, o bună
pregătire a solului, înfiinţarea în condiţii cât mai
bune a culturii prin crearea condiţiilor de parcurgere în optim a tuturor fazelor de vegetaţie,
sunt premise pentru obţinerea unei recolte cât
mai mari. Orice factor de stres din perioada de
vegetaţie influenţează negativ nivelul de producţie a plantelor legumicole.
Fig. 2.69. Protejarea culturii de ardei
Culturile legumicole timpurii și termofile
împotriva arșiţei
amplasate pe teren cu expoziţie sudică, pe brazde modelate, sau pe suprafeţe mici pe un teren ce se află în partea de sud a pereţilor unor clădiri
sau a panourilor de culoare albă sau între perdele de protecţie constituite din panouri de material
plastic, plante de talie înaltă, asigură о încălzire a solului cu +2...+3 °C, faţă de terenurile ce nu
întrunesc astfel de condiţii.
Metodele de reglare a excesului de căldură se poate realiza pe următoarele căi:
 folosirea raţională a terenului și a posibilităţilor naturale prin: alegerea suprafeţelor
cu expoziţie nordică; modelarea terenului pe direcţia est-vest; înfiinţarea culturilor pe versantul nordic a biloanelor; folosirea terenurilor mai reci, cu apa freatică la adâncime mică;
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 reducerea temperaturii prin lucrări tehnologice și tehnice: irigarea culturii mai des,
pentru răcorirea solului; aerisirea puternică, liberă și forţată; reducerea excesului de lumină prin umbrire; menţinerea foliajului plantelor pentru umbrirea părţilor comestibile; mulcirea solului cu produse reflectorizante; răcirea aerului cu instalaţii speciale când
apare pericolul supraîncălzirii plantelor în câmp şi sere, folosind aspersoare cu debit mic
(0,6–1,24 l/sec) şi intensitate redusă (2,5–5 mm/h);
 stabilirea raţională a momentului pentru înfiinţarea și desfiinţarea culturilor: cultivarea în sezonul răcoros a speciilor slab rezistente la temperatură ridicată; cultivarea
soiurilor, hibrizilor şi speciilor tolerante la temperaturi mai ridicate.

2.12. MĂSURI ŞI TEHNICI DE REDUCERE A IMPACTULUI ÎNGHEŢURILOR
ŞI TEMPERATURILOR JOASE LA CULTURILE LEGUMICOLE ÎN CÂMP
DESCHIS (Tatiana Novac, dr. şt. agricole)
Temperatura nu poate fi modificată în condiţii naturale, dar prin diverse metode de optimizare și îmbunătăţire a regimului termic la cultivarea plantelor legumicole crește randamentul și
determinarea momentului apariţiei producţiei. Mărirea rezistenţei plantelor la frig și la îngheţ se
rezolvă în mare parte prin metode agrotehnice. Călirea seminţelor germinate și a plantelor tinere
în faza de răsad este cea mai eficientă metodă în acest scop.
Un set de tehnici (expunerea la temperaturi scăzute, îmbunătăţirea iluminării naturale, limitarea alimentării cu apă, îmbunătăţirea nutriţiei cu fosfor, potasiu și restricţionarea nutriţiei
azotului), contribuie la creșterea viscozităţii plasmei celulare și a concentraţiei de suc celular,
creșterea conţinutului de zaharuri și formarea de substanţe precum biostimulenţii care asigură
rezistenţa organismului la condiţii adverse datorită activării proceselor fiziologice. Aceste modificări împiedică formarea de gheaţă în celule și spaţiul intercelular la îngheţuri scăzute, ceea ce
exclude moartea plantelor la temperaturi sub 0 °C și asigură o stare de metabolism complet satisfăcătoare la temperaturi pozitive scăzute.

2.12.1. Măsuri şi tehnici de reducere a impactului îngheţurilor şi temperaturilor joase
Pentru a fi mai rezistente la îngheţurile timpurii, răsadurile de legume trebuie pregătite preventiv. Astfel, utilizând temperaturi scăzute în faza de răsad se observă o activitate mai mare a
catalazei, cu efect direct asupra creșterii conţinutului în zahăr al frunzelor și tulpinilor. Aceasta
face ca la plantarea în câmp, răsadurile să suporte mai ușor temperaturile scăzute, care survin
accidental și în special primăvara devreme. Călirea constă în adaptarea treptată a răsadurilor de
la temperaturile de creștere, la temperaturile din spaţiul în care urmează să fie plantate.
Metodele de protejare a culturilor legumicole de condiţiile climatice nefavorabile au un efect
sinergic pentru plante, care se va simţi și în bugetul fermierului prin obţinerea de producţii timpurii și de calitate.
 Respectarea termenelor de semănare și plantare este principalul mijloc de evitare a expunerii plantelor la îngheţ, însă uneori aceste îngheţuri pot avea loc în termene mai târzii
când toate epocile recomandate de înfiinţare a culturii au expirat.
 Alegerea și folosirea raţională a terenului prin cultivarea legumelor pe terenuri cu adăpostire naturală; evitarea terenurilor reci, cu apă freatică superficială.
Tipul solului, drenajul și gestionarea corespunzătoare a terenului pot afecta temperaturile
zilnice maxime și minime. Capacitatea solului de a reţine căldura este determinată de conţinutul
său de apă și materie organică, textură și culoare.
De exemplu, un sol umed reţine mai multă căldură decât un sol uscat. Un sol argilos, care
are o cantitate considerabilă de apă legată, se încălzește încet în primăvară și se răcește încet în
toamnă. Pe de altă parte, un sol nisipos, care are o capacitate mică de reţinere a apei, tinde să se
încălzească rapid primăvara și să se răcească rapid toamna. Solurile întunecate absorb mai multă
căldură, decât solurile de culoare deschisă.
 Selectarea pentru speciile iubitoare de căldură a terenurilor cu expoziţii sudice, datorită
expunerii la razele soarelui, se încălzesc mai devreme, ating temperaturi mai ridicate și au
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variaţii mai mici de temperatură. Prin urmare, pe aceste terenuri comparativ cu expoziţiile nordice se înregistrează temperaturi cu cel puţin 2...3 °C mai înalte, condiţiile pentru
creșterea și dezvoltarea plantelor legumicole în aceste zone sunt mai favorabile.
 Folosirea de măsuri tehnice ca: aerisirea solului prin lucrări profunde sau superficiale;
modelarea terenului pentru încălzire și evacuarea apei.
Solul obișnuit poate fi un adăpost excelent împotriva îngheţului. Pentru ca în primele faze
de dezvoltare plantele de cartofi să nu sufere, este suficient să se efectueze mușuroirea acestora.
Mușuroirea va asigura protejarea vrejurilor slab dezvoltate și a tuberculului, ceea ce înseamnă
că îngheţurile nu vor fi grave pentru cartofi. Acoperirea poate fi repetată până când ameninţarea
de revenire a îngheţurilor a trecut complet (fig. 2.70).
 Pentru îmbunătăţirea regimului termic se efectuează modelarea terenului (formarea de biloane, vetre), care contribuie la o mai bună încălzire a solului (fig. 2.71). Potrivit unor studii,
în timpul sezonului de cultivare, la (ora 800) temperatura solului la adâncimea de 5 cm pe
biloane a fost în medie cu 2,4 °C mai mare decât pe terenul nemodelat [82].

Fig. 2.70. Mușuroirea la cartof

Fig. 2.71. Modelarea terenului (bilonarea)

Sursa: https://images.app.goo.gl/m9RZmHnhon5Wd6zE9

Protejarea culturilor prin crearea ecranelor de nori artificiali de fum, materialele organice: gunoiul de grajd uscat și păios, frunze, paie umede, rumeguș sau alte deșeuri agricole se
depozitează în grămezi cu înălţimea de 1,2 m, la capetele terenului, în direcţia vântului. Grămezile se aprind în cursul nopţii, îndată ce se înregistrează temperatura de 0 °C, în rezultat deasupra
culturilor se formează perdelele de fum care împiedică pericolul producerii brumelor. La culturile protejate astfel, temperatura la sol este în medie cu +2...+3 °C mai ridicată, ceea ce înseamnă că
această metodă poate să fie eficientă la îngheţuri de până la -3...-4 °C la sol. Pe câmp grămezile se
amplasează la distanţe de 20-40 metri unele de altele pentru ca fumul să acopere cultura.
Combaterea brumelor și îngheţurilor prin fumigare se poate realiza și cu folosirea capsulelor
fumigene. Capsulele fumigene după aprindere produc nori groși de fum, care împiedică scăderea
rapidă a temperaturii aerului în zona plantelor cultivate.
În literatura de specialitate se menţionează că pentru un îngheţ nocturn slab, cu cer senin,
fără vânt, se folosesc 6–10 capsule de 1,8 kg, pentru о suprafaţă de 5–10 ha și 20–30 bucăţi, dacă
îngheţul este mai puternic (-3 °C la sol).
Irigarea contra îngheţurilor se folosește prin aspersiune, care se aplică chiar în perioada
producerii îngheţului, folosindu-se aproximativ 100–150 m3 apă/ha. În acest scop se folosesc instalaţii de aspersiune cu debit redus, 1,5–3 mm/h, care încep să funcţioneze în momentul în care
temperatura scade la 0 °C. Conform unor studii s-a constatat că la un debit de 1,5 mm/h temperatura se menţine pozitivă la un îngheţ de -4,5 °C, iar la debitul de 3 mm/h chiar și la -6 °C [36].
Această metodă nu este una dintre cele mai utilizate pentru protejarea culturilor legumicole în
condiţiile ţării noastre.
Culturile adăpostite reprezintă protejarea plantelor legumicole prin mijloace simple sub
formă de obstacole împotriva vântului și diminuarea curenţilor reci.
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Perdelele de protecţie pot fi naturale sau artificiale, acestea fiind executate din plante de floarea-soarelui, cânepă, sorg sau porumb semănat în benzi a câte două rânduri, cu doua săptămâni
înainte de plantarea legumelor. În zonele cu vânturi de intensitate mare (7–12 km/s), pentru culturile de ardei și vinete, perdelele se execută chiar din soiuri înalte de tomate, la distanta de 7 m
unele de altele. În ultimul timp se practică perdelele din material plastic, stuf, care reţin o parte
din forţa vântului.
Pentru a folosi cât mai eficient radiaţiile solare ca sursă de căldură pentru culturile legumicole
timpurii, se utilizează mulcirea solului cu materiale plastice sau organice. Unul din obiectivele
folosirii mulcirii este creșterea temperaturii solului. Neagră, incoloră sau gri, folia atrage lumina
solară care încălzește solul. Mulciul aplicat pe patul pregătit pentru plantare va încălzi solul și
implicit va duce la o creștere mai rapidă în vegetaţie a plantelor. Temperatura solului cu folia de
mulcire este în medie cu 2–3 °C mai mare decât temperatura în același sol, dar fără mulcire.
Materialele organice folosite pentru mulcirea solului sunt: frunze, paie, rumeguș, compost,
turbă, carton special etc.
Această modalitate este eficientă doar pentru a regla regimul termic, însă nu protejează culturile de îngheţ (fig. 2.72). Se recomandă de folosit contra temperaturilor scăzute și îngheţurilor, protejarea culturilor cu material de acoperire, instalarea tunelelor joase temporare și mulcirea solului.
Protejarea culturilor legumicole cu materiale de acoperire și adăposturi din polietilenă sau
materiale tip Agryl, permit de a obţine o grăbire cu 10–15 zile a vegetaţiei culturilor și valorificarea producţiei primăvara timpuriu, la preturi avantajoase.
Culturile protejate reprezintă acoperirea plantelor pe o perioadă de 2–4 săptămâni la începutul perioadei de vegetaţie sau la sfârșitul perioadei de vegetaţie pentru culturile târzii de
toamnă cu adăposturi simple: material plastic, folii perforate așezate direct pe cultură (varză,
conopidă, culturi verdeţuri) și tunele joase acoperite cu diverse materiale plastice.
În producţie pe scară largă se utilizează materialul textil tip AGRYL, pentru acoperirea directă
a culturilor legumicole cu efecte favorabile contra temperaturilor scăzute. Acest material prezintă următoarele caracteristici:
– asigură un microclimat favorabil, temperaturi mai ridicate faţă de exterior până la 5 °C;
– limitează pătrunderea dăunătorilor, reduce riscul infestării cu agenţi patogeni;
– protejează plantele de razele UV periculoase;
– fiind permeabil, permite circulaţia aerului și pătrunderea apei;
– protejează culturile de vânturile puternice, grindină.

Fig. 2.72. Plante de tomate timpurii afectate de îngheţ

Sursa: https://images.app.goo.gl/GWW2cgQ3Ayn4NE1K6; https://images.app.goo.gl/McZJk8qWfNymNzH47

Acoperirea directă a culturilor se face cu material neţesut de tip Agryl, folie de polietilenă cu
perforaţii prin așezarea directă pe plante, iar marginile fixându-se cu o brazdă de sol.
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Adăposturile individuale și de tip tunel
Adăposturile individuale (fig. 2.73) este o metodă simplă de protejare, care este practic de realizat pe suprafeţe mici de cultură, pentru speciile legumicole ce au o distanţă de semănare sau
plantare mare (dovlecei, castraveţi, pepene verde, pepene galben, tomate, ardei).

Fig. 2.73. Adăpost individual pentru protejarea
culturilor legumicole
Sursa: https://images.app.goo.gl/PYo1iYmS9Jcz3gqV9

Fig. 2.74. Tunele joase din polietilenă

Sursa: https://images.app.goo.gl/GZsceLmYrGogc1qC6

Adăposturile tunel (fig. 2.74) reprezintă cea mai simplă construcţie legumicolă, folosită pentru
protejarea culturilor primăvara foarte devreme, în scopul obţinerii de producţii extratimpurii și
timpurii. Scheletul tunelului este alcătuit din arce, ţeavă cu diametrul de 5–6 mm sau tuburi de
PVC cu diametrul de 20–30 mm, lungimea de 1,5 m, înfipte în pământ (20–25 cm), la 1,0–1,5 metri.
Tunelele joase se amplasează peste culturile deja înfiinţate, de varză timpurie, conopidă timpurie, salată, ardei, vinete și alte specii cu talie joasă, având o lăţime de 70 cm sau 140 cm, lungimea de 15–20 m și o înălţime de 40–60 cm.
Acoperirea tunelului se face cu folie de polietilenă cu grosimea de 0,07–0,1 mm, de preferat
perforată, pentru a se realiza schimbul de aer între interiorul și exteriorul tunelului, fără să fie
necesară îndepărtarea foliei, care necesită un volum mare de forţă de muncă. Fixarea foliei se
face cu pământ pe părţile laterale, iar la capete se leagă de un ţăruş. Pe deasupra foliei, între 2
arce se mai pune un alt arc, care asigură o stabilitate foarte bună a foliei la vânt. Tunelul poate
fi acoperit și cu material neţesut de tip Agryl. Acest material fiind permiabil pentru aer permite
de a forma în interiorul tunelului un microclimat mai uniform și plantele nu sunt supuse șocului
termic, efecte care pot apărea în cazul peliculei din cauza aerisirii necorespunzătoare.
Pentru a întreprinde din timp măsuri de protecţie a culturilor legumicole, este necesară prognozarea îngheţurilor și brumelor. Răcirea timpului datorat maselor de aer polar, este avertizat
de obicei de Serviciul Hidrometeorologic de Stat și staţiile meteorologice zonale.
Producerea și intensitatea îngheţului depinde însă în mare măsură de microclimatul locului,
așa că sunt utile procedeele de prevedere locală ale acestuia. Dintre metodele folosite, două sunt
mai accesibile cultivatorilor de legume [36].
Metoda grafică Brounov permite stabilirea probabilităţii producerii îngheţului folosind un
termometru obișnuit de aer, cu care se citește temperatura la ora 13.00 și 19.00. Pe baza diagramei (fig. 2.75) în care pe verticală este trecută temperatura de la orele 19.00, iar pe orizontală
diferenţa dintre temperatura de la orele 13.00 și 19.00, se poate stabili dacă va fi sau nu îngheţ și
care este probabilitatea de producere a acestuia. Rezultă, de exemplu, ca îngheţul se poate produ-
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ce chiar și dacă temperatura la orele 13.00 este de 140 °C, în caz că ritmul de răcire între orele 13
și 19 a fost de peste 100 °C și temperatura ajunge astfel la 40 °C, în cazul că cerul rămâne senin.
Metoda grafică a dreptunghiului necesită de a avea în dotare un psihrometru, cu care se
poate măsura simultan temperatura uscată și umedă. Măsurarea se face seara după orele 19.00,
datele se raportează la diagrama din (fig. 2.76), în care pe orizontală este înregistrată temperatura
citită la termometrul uscat (T °C), iar pe verticală diferenţa dintre temperatura citită la termometrul uscat și acea citită la termometrul umed (T-t °C).
De exemplu, dacă la orele 20.00 temperatura termometrului uscat este de 5 °C, iar cea de la termometrul umed 3 °C, rezultă о diferenţă de 2 °C, ceea ce pe diagramă se citește „pericol de îngheţ”.

Fig. 2.75. Diagrama Brounov

Fig. 2.76. Diagrama metodei dreptunghiului

2.12.2. Regenerarea plantaţiilor şi a semănăturilor de legume afectate
de temperaturi joase
Caracterul distructiv al temperaturilor scăzute asupra plantelor se manifestă prin două forme. Prima este afectarea ţesuturilor celulare de către temperaturile sub zero grade, iar II-a prin
stoparea unor procese vitale ale plantelor. Dacă după îngheţul propriu zis al plantei simptomele
sunt evidente foarte rapid (după 1–2 ore), atunci la afectarea de temperaturile mai sus de 0 °C,
acestea se vor manifesta cu mult mai târziu sau poate nici nu vor fi atât de pronunţate.
Semănăturile sunt cel mai des afectate de îngheţurile de primăvară şi probabilitatea lor creşte
şi mai mult la culturile timpurii şi extratimpurii. În goana după obţinerea producţiei timpurii
agricultorii ignorează totalmente recomandările elaborate de specialişti şi observaţiile făcute de
producătorii cu experienţă. Respectarea termenelor de semănare şi plantare este primul şi cel
mai important mijloc de luptă împotriva îngheţurilor, însă uneori şi aceste îngheţuri pot avea
loc şi la mijlocul lunii mai, când toate termenele de semănat şi plantat au expirat. Dacă au avut
loc îngheţuri la suprafaţa solului, iar seminţele nu erau încă răsărite, şansa de a avea o recoltă
bună nu este ratată. La majoritatea plantelor iubitoare de căldură germenii pot fi afectaţi şi la o
temperatură +2...+3 °C. Din aceste considerente este necesar de verificat germenii. Dacă sămânţa
a fost afectată nu este necesar de aşteptat rezultate bune, mai bine de semănat din nou pentru a
nu pierde epoca de semănat.
Cel mai des suferă de îngheţuri de primăvară varza, conopida, cartoful timpuriu care se plantează în II-a decadă a lunii martie până mijlocul lunii aprilie. Deşi sunt culturi relativ rezistente
la frig, după plantare pot îngheţa la temperaturi şi de -1–2°C, dacă răsadul nu este bine călit. Călirea răsadului reprezintă mărirea concentraţiei sucului celular prin diferite procedee agrotehnice
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(stoparea irigării, ventilarea maximă, menţinerea temperaturilor mai joase, stoparea fertilizării).
Menţinerea unui sistem radicular integru este o condiţie obligatorie pentru mărirea rezistenţei
plantei la îngheţ. Iată de ce răsadurile crescute în palete celulare regenerează mai rapid după
plantarea în câmpul deschis.
Odată ce plantaţia a fost afectată de îngheţ, este important de împiedicat pătrunderea bruscă
a razelor solare pe plante. În caz contrar aceasta va afecta şi mai mult plantele la topirea rapidă a
brumei sau a gheţei de pe frunze, iar plantele se vor deshidrata. Uneori efectul dezgheţului rapid
este mai periculos ca îngheţul superficial. În acest caz plantele se acoperă cu diverse materiale
(agryl, pânză, rogojini, saci, frunze, paie etc.). Desigur că pe suprafeţe mari este complicat de folosit metoda dată, însă pe suprafeţe mici se foloseşte cu succes.
Plantele afectate de îngheţ nu se tratează imediat după impact. Este necesar de aşteptat o perioadă pentru cicatrizarea ţesuturilor afectate. Aplicarea fungicidelor sau insecticidelor imediat
după afectarea plantelor agravează şi mai mult starea plantelor.
Înlăturarea părţilor afectate ale plantelor permite regenerarea mai rapidă a acestora. Deseori
sunt afectate organele tinere sau punctele apicale. Prin înlăturarea lor de la un punct mai jos de
ţesutul distrus permite stimularea lăstarilor de ordinul doi. Aceasta este caracteristic pentru toate
plantele legumicole. Plantele afectate totalmente sunt înlăturate din plantaţie în măsura posibilităţilor pentru evitarea apariţiei bolilor criptogamice, care uneori aduc daune mai mari decât
însuşi pierderea plantelor cauzate de îngheţ.
Crearea unui regim optim de umiditate şi aeraţie a solului este foarte importantă în această
perioadă. Doar într-un sol bine afânat regenerarea va fi posibilă. Paralel cu fertigarea se face şi o
fertilizare cu îngrăşăminte complexe. Trebuie să conştientizăm că după afectarea părţii aeriene,
rădăcina este unicul organ rămas în funcţie deplină care poate restabili planta, de aceea crearea
unui regim optim pentru ea este ultima şansă pentru plantă.
În prezent este folosit un şir de biostimulatori vegetativi care permit restabilirea mai uşoară a
plantelor după diferite stresuri. Ei sunt bineveniţi în aceste cazuri, dar nu mai devreme de perioada în care se petrece cicatrizarea leziunilor provocate de îngheţ.

2.13. SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ȘI CONDIŢIONARE A AERULUI PENTRU TEREN
PROTEJAT (Vladimir Conovali, dr. şt. agricole, Anatolie Fala, dr. şt. biologice)
2.13.1. Tipuri de combustibil aplicabil la încălzirea terenului protejat
Sisteme de încălzire și condiţionare a aerului pentru teren protejat lucrează pe bază de combustibil gazos (gaz natural cu compoziţia de bază de metan CH4, şi gaz îmbuteliat propan C3H8),
lichid (motorină, păcură) şi solid (cărbune negru, lemne, brichete, pileţi, rumeguș și așchii de lemn
şi resturi vegetale sau biomasă de la culturile agricole, ca: paie, ciocălăi, coji de nuci, coji de floarea-soarelui), prin diversitatea cărora se explică şi varietatea combustibilului disponibil și utilizat.

Fig. 2.77. Gaz natural
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Fig. 2.78. Motorină

Fig. 2.79. Păcură
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Fig. 2.80. Cărbune

Fig. 2.81. Lemne

Fig. 2.82. Brichete din lemn

Fig. 2.83. Pileţi

Fig. 2.84. Rumeguş de lemn

Fig. 2.85. Biomasă paie

Pentru fiecare din aceste tipuri de combustibil sunt produse cazane cu parametrii specifici,
care prin construcţia şi metoda de ardere, asigură un randament maxim. Cazanele care utilizează gaz natural, motorină, păcură şi cărbune de pâmânt, utilizează surse energetice fosile, care
au o capacitate înaltă de formare a gazelor cu efect de seră (GES). Din aceste considerente, deşi
au capacitate energetică înaltă, nu sunt considerate prietenoase mediului. Iniţial procurării unui
cazan penru încălzirea serelor – solariilor cu culturi vegetale, se va lua obligatoriu în considerare
tipul construcţiei, infrastructura existentă, potenţialele surse de combustibil, randamentul acestora şi influenţa preţului de cost al unei kcal (kilocalorii) la obţinerea 1 kg de producţie de legume.
Reieşind din faptul că anual, în mediul rural al republicii se acumulează mii de tone de ramuri
suprimate la tăiatul pomilor, de masă lemnoasă rezultată la tăiatul viţei-de-vie, precum şi la defrişarea acestor plantaţii multianuale, de paie – după recoltarea cerealelor, de tulpini – după recoltarea porumbului, florii-soarelui vreji de cartofi, bostănoase, boboase, resturi de la prelucrarea
fructelor, strugurilor şi legumelor etc., care sunt extrem de preţioase pentru a pregăti combustibil
termic biologic.
Combustibilul obţinut pe cale artificială din aceste surse de biomasă poate fi utilizat la producerea energiei termice mai ieftine, folosită la încălzirea serelor solariilor, iar în acest scop în
tabelul 2.20 sunt prezentate datele comparative ale puterii calorice a unor tipuri de combustibili.
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Tabelul 2.20. Tipuri de combustibili pentru compararea puterii calorice
Puterea calorifică
specifică

Echivalent

Unitate
de
măsură

kcal

kW

MJ

gaz natural,
m3

motorină,
l

păcură,
l

1 kW/h

864

1,0

3,62

0,108

0,084

0,089

Gaz natural

1 m3

8000

9,3

33,50

-

0,777

0,825

Gaz lichefiat

1 kg

10800

12,5

45,20

1,350

1,049

1,113

Propan

1 m3

10885

12,6

45,57

1,361

1,057

1,122

Motorină (diesel)

1l

10300

11,9

43,12

1,288

-

1,062

Păcură

1l

9700

11,2

40,61

1,213

0,942

-

Cărbune negru (U = 10%)

1 kg

6450

7,5

27,00

0,806

0,626

0,665

Cărbune brun (U = 30–40%)

1 kg

3100

3,6

12,98

0,388

0,301

0,320

Cărbune-antracit

1 kg

6700

7,8

28,05

0,838

0,650

0,691

Lemn proaspăt tăiat
(umiditatea = 50–55%)

1 kg

1940

2,2

8,12

0,243

0,188

0,200

Lemn uscat (U = 20%)

1 kg

3400

3,9

14,24

0,425

0,330

0,351

Așchii de lemn

1 kg

2610

3,0

10,93

0,326

0,253

0,269

Rumeguş din lemn

1 kg

2000

2,3

8,37

0,250

0,194

0,206

Brichete din lemn

1 kg

4450

5,1

18,65

0,557

0,435

0,460

Peleţi din lemn

1 kg

4100

4,7

17,17

0,513

0,398

0,423

Peleţi din paie

1 kg

3465

4,0

14,51

0,433

0,336

0,357

Peleţi din coajă de floareasoarelui

1 kg

4320

5,0

18,09

0,540

0,419

0,445

Coji de floarea-soarelui

1 kg

4060

4,7

17,00

0,508

0,394

0,419

Porumb ştiuleţi (U > 10%)

1 kg

3500

4,0

14,65

0,438

0,340

0,361

Paie

1 kg

3750

4,3

15,70

0,469

0,364

0,387

Ripcă de viţă-de-vie (U = 20%)

1 kg

3345

3,9

14,00

0,418

0,325

0,345

Tip combustibil

Energie electrică / Martor

Cărbunele negru – combustibil fosil format în era cărbunelui acum 300–350 milioane ani
din păduri mlăştinoase/păduri de ferigă. Puterea de încălzire a cărbunelui negru sau antracitului
este de 6400–6700 kcal/kg. Următoarele tipuri de cărbune negru pot fi aplicate după cost/calitate
la încălzirea terenului protejat: (i) cărbune cu ardere lungă (antracit şi negru): conţine multe
substanţe volatile, cu proprietăţi slabe de cocsificare, combustibil ideal pentru cuptor cu flacără;
(ii) cărbune brun de gaz: arde cu flacără mică, uşor inflamabil, necocsificabil. Cărbunele forjat –
cocsificabil şi huilă de calitate superioară – sunt mai puţin utilizate la încălzire şi mai mult pentru
obţinerea cocsului cu duritate mare.
Lemnul este un biocombustibil. Arderea lemnului nu poate fi automatizată în aceeaşi măsură
ca şi combustibilii granulaţi (cărbune, peletul, deşeuri). Lemnul trebuie depozitat în spaţiu uscat.
Cu cât este mai uscat lemnul, cu atât puterea de încălzire este mai mare. Umiditatea lemnului
proaspăt tăiat este de aproximativ 50–55%. Lemnul depozitat cel puţin un an în spaţii uscate şi
aerisite are o umiditate de 15–20% şi acesta este lemnul semiuscat. Lemnul de foc trebuie măsurat

112

BUNELE PRACTICI ÎN LEGUMICULTURĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

în m3 şi nu în kg. La aprovizionarea cu lemne de foc se ia în considerare specia, umiditatea, prelucrarea şi modalitatea de transport. Puterea calorică a lemnului uscat este de 3200–3400 kcal/kg.
Brichetele din lemn reprezintă un combustibil ecologic produs din rumeguş de lemn reciclat şi/sau aşchii de culturi energetice. Procesul de producţie implică supunerea rumeguşului şi
resturilor de lemn la presiuni crescute şi temperaturi extrem de ridicate. În urma compresării,
lemnul elimină substanţa numită lignină, care din cauza temperaturii ridicate se topeşte şi devine un lipici natural care compactează rumeguşul şi resturile de lemn. Brichetele compresate
au un conţinut de umiditate foarte scăzut care induce arderea lentă. Brichetele din rumeguş
din lemn pot arde un timp mult mai îndelungat (până la 4 ore) şi au o putere calorică cu până
la 25% mai mare în comparaţie cu lemnul de foc, având în acelaşi timp, o putere calorică foarte
ridicată. Poate înlocui cu succes cărbunele, cocsul, lemnul şi gazele naturale. Şi mai mult, pot fi
folosite fără a modifica sobele sau centralele termice. Acest produs se adresează atât consumatorului casnic, cât şi celui industrial. Puterea calorică este între 4600–5600 kcal/kg sau în mediu
5100 kcal/kg.
Peleţii sunt concentraţii de deşeuri silvice şi agricole. Peleţii sunt combustibili compacţi de
3–25 mm obţinuţi prin presare cu maşina de presat cu rotile. Peleţii cu concentraţii mai mari,
folosiţi la ardere, de 10–25 mm se numesc peleţi de ardere. Caracteristica de bază a peleţilor de
ardere şi a peleţilor biologici folosiţi ca şi combustibili este densitatea şi concentraţia mare (1–1,3
g/cm3). Peletul biologic este fabricat din deşeuri biologice fără materiale adezive. Prin adăugarea
rumeguşului, scoarţei de brad, cerii ca material de adaos al paielor se îmbunătăţeşte soliditatea.
Produsele brichetate – peletate sunt foarte eficiente datorită densităţii mari şi umidităţii scăzute.
Puterea calorică este de 4100 kcal/kg la peleţii din lemn şi de cca 3450 kcal/kg la peleţii din paie.
Rumeguş şi aşchii de lemn – sunt produse ale industriei de prelucrare a lemnului. Structura
poroasă şi greutatea volumetrică mică nu permite folosirea pe larg a acestui material ca combustibil fără presarea lui. Necătând la aceasta, sunt unele instalaţii care permit arderea calitativă a
acestui material prin căptuşirea lui în camera de ardere. Puterea calorică este de cca 2000 kcal/kg
pentru rumeguşul de lemn şi de cca 2600 kcal/kg la aşchiile din lemn.
Resturi vegetale sau biomasă (paie, ciocălăi, coji de nuci, coji de floarea-soarelui) –
sunt părţi biodegradabile ale produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv
substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane. Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă. Aceasta include absolut toată materia organică produsă prin procesele
metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima formă de energie utilizată de om, odată cu
descoperirea focului. Puterea calorică a ripcăi de viţă-de-vie este de cca 3350 kcal/kg, a paielor
de cereale de 3750 kcal/kg, a porumbului în ştiuleţi de 3500 kcal/kg, iar a cojii de floarea-soarelui de 4060 kcal/kg.
Iniţial dotării cu oricare cazan de încălzire va fi necesar estimarea eficienţei economice de
producere a energiei termice din diferite surse de combustibil şi inclusiv din biomasa diferitor
culturi agricole disponibile. În baza utilizării tehnologiilor complexe mecanizate şi automatizate este posibilă şi cultivarea specială a unui şir de culturi energetice din care se pot obţine pileţi
şi brichete cu valori termice înalte, produsele cărora vor putea înlocui cărbunii şi resursele
petroliere.
Agentul termic din sistema de încălzire poate fi încălzit cu mai multe tipuri de cazane, care au
la bază combustibil de provenienţă diferită. Se cunosc 3 tipuri de cazane:
• cazane cu arderea combustibilului solid;
• cazane cu arderea combustibilului lichid;
• cazane cu arderea combustibilului gazos.
Ultimele două tipuri se folosesc tot mai rar la încălzirea spaţiilor protejate din cauza costurilor
înalte la gaz şi carburanţii lichizi. Din aceste considerente ne vom referi mai mult la cazanele cu
arderea combustibilului solid. În continuare vor fi examinate câte un exemplu de cazane destinate încălzirii terenului protejat pentru cultivarea legumelor, inclusiv cu combustibil gazos, solid
şi biomasă.
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2.13.2. Generatoare bazate pe arderea gazului natural sau a motorinei
Serele şi solariile mai moderne se încălzesc cu diferite dispozitive de încălzire a aerului prin
arderea directă a combustibilului, cum ar fi generatoarele ce funcţionează pe baza gazului natural sau a motorinei (fig. 2.86 și 2.87). În urma arderii combustibilului, aerul cald este distribuit în
seră cu ajutorul ventilatorului.

Fig 2.86. Construcţia internă şi principiul de funcţionare a generatoarelor
cu arderea directă a combustibilului lichid şi a gazului natural
Sursa: https://ptk-market.ru

Fig 2.87. Generatoare cu arderea directă a combustibilului lichid (stânga) şi a gazului natural (dreapta)
Surse: https://roomgood.ru şi https://alltan.com.ua

Această metodă de încălzire are cel mai mare randament. Toată căldura degajată la arderea
combustibilului rămâne în seră. Dezavantajul metodei date este mărirea concentraţiei de CO2, ce
poate să atingă un nivel critic, după care arderea nu este întreţinută, iar concentraţia mare de
dioxid de carbon poate provoca intoxicarea plantelor. La folosirea acestor dispozitive de încălzire
se prevăd ferestre pentru accesul aerului din exterior şi o circulaţie bună a aerului în seră.
Unele generatoare de căldură sunt dotate cu un sistem automat de aprindere a flăcării pe baza
bugiei, iar alte sisteme permit aprinderea flăcării de la o flacără mică care arde în permanenţă. Cel
mai raţional generatoarele date se pot folosi la cultivarea răsadurilor, plantelor de talie mică şi cele
târâtoare. Pentru folosirea lor la culturile palisate este necesar de amplasat generatoarele cât mai
sus. Aceasta va preveni deshidratarea plantelor când ele vor atinge înălţimi mai mari. Pentru uniformizarea temperaturii la încălzirea cu generatoare, se pot folosi mânece din material stabilizat la
temperatură, care se găureşte pe întreaga lungime. Această mânecă se îmbracă la gura generatorului,
iar prin găuri aerul cald este distribuit uniform în toată sera, fără a provoca deshidratarea plantelor.
Majoritatea serelor de iarnă se încălzesc cu agent termic circulant (apa fierbinte) pus în circulaţie de pompe speciale. Această metodă este foarte eficientă şi asigură o temperatură mai uniformă cu un gradient lent. Dacă în celelalte sisteme se foloseşte un anumit combustibil, atunci la
această metodă poate fi folosit combustibil diferit, în funcţie de camera de ardere. Cel mai des,
apa este transportată în sere prin conducte de metal sau plastic. Conductele pot fi instalate în aer
sau subteran. Pot fi utilizate şi ambele metode concomitent.
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Fig 2.88. Încălzire subterană (stânga) şi cu conducte la nivelul solului (dreapta)
Sursa: https://roomgood.ru

Dacă serele sunt localizate în apropiere de uzine, fabrici, cazangerii şi chiar case de locuit,
dotate cu cazane cu arderea paielor, atunci încălzirea lor se poate efectua pe baza aburilor sau a
apei fierbinţi. Aceasta fiind transportată cu ajutorul ţevilor până în seră, iar aici, prin intermediul
radiatoarelor speciale cu ventilator sau al ţevilor, circulă încălzind aerul (fig. 2.88).
Sistemele de încălzire cu energie electrică sunt folosite mai puţin în prezent, însă pentru producătorii de plante înrădăcinate se foloseşte pretutindeni. Posibilitatea reglării precise a temperaturii, inofensivitatea pentru mediu şi deservirea mai simplă face ca această metodă să fie de
perspectivă.

2.13.3. Cazane bazate pe arderea cărbunelui
Cazanele pe cărbune sunt cele mai des folosite. Acestea au un şir de avantaje faţă de alte surse
energetice, deoarece cărbunele:
• este un combustibil foarte stabil;
• nu absoarbe apa, uşor se păstrează;
• are cea mai mare capacitate calorică;
• este accesibil fiind importat dintr-o ţară vecină.
Printre principalele dezavantaje ale cărbunelui putem menţiona transportarea costisitoare,
manipularea şi efectul negativ asupra ecologiei (în cazul cazanelor vechi).
Deşi în ultimul timp se promovează o politică pronunţată împotriva acestui carburant, rezervele de cărbuni în lume sunt destul de mari
în comparaţie cu petrolul şi folosirea lui va fi în
continuă creştere. Problemele ecologice legate
de cărbune par a fi uşor de soluţionat prin folosirea cazanelor de ultimă generaţie cu un grad
de emisie scăzut şi cu arderea aproape completă
a combustibilului. Un dezavantaj esenţial al cărbunelui este complicarea automatizării procesului de ardere. Dar şi aici sunt progrese esenţiale,
astfel unele tipuri de cazane sunt autoîncărcabile şi au un mecanism de autopropulsare şi dozare a combustibilului. Deservirea acestor cazane
necesită resurse umane reduse.
În prezent în Republica Moldova sunt mai
Fig. 2.89. Cazan pe cărbune cu încărcare manuală:
multe companii ce comercializează cazane penaspectul exterior al cazanului (stânga)
tru cărbune destinate spaţiilor locative. Însă
principiul de lucru al cazanului (dreapta).
Sursa: https://strojdvor.ru
companii specializate în cazane pentru sere se
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întâlnesc mai puţine. În continuare prezentăm descrierea unor cazane aplicabile pentru încălzirea terenulului protejat pentru cultivarea legumelor cu putere de la 12–900 kWh pentru acest
combustibil, bazată pe: (i) încărcarea manuală pentru un ciclu de ardere de 24 ore fără propulsarea combustibilului, și (ii) cazane dotate cu buncăr şi un dispozitiv de dozare automată a combustibilului.
Cazanele cu arderea cărbunelui cu încărcarea manuală pot avea o putere de la 12 până la 356
kWh (și mai mult în cazul centralelor industriale). Acest tip este destinat suprafeţelor de la 50–300
m² de seră. Principiul de lucru este foarte simplu şi eficient (fig. 2.89).
Cele două sau trei camere ale cazanului sunt unite prin mantaua de apă. Partea inferioară a
cazanului este destinată cenușii formate în urma arderii. Această cameră este separată de camera
de ardere prin ţevi metalice prin care circulă apa. Aceste ţevi sunt distanţate una de alta la 7–8
mm. Prin aceste spaţii circulă aerul. Pe ţevile date se pune combustibilul propriu-zis şi se umple
întreaga cameră de ardere. În pereţii laterali ai acestei camere sunt orificii prin care se suflă aerul de la ventilator, astfel este reglată intensitatea arderii combustibilului. Prin partea superioară
a camerei de ardere, fumul şi gazele formate în rezultatul arderii, trec în camera de evacuare.
Această cameră este şerpuită pentru a mări suprafaţa de contact. Fumul este evacuat prin horn
în hogeac. Cazanul este dotat cu un sistem automat de control alcătuit dintr-un ventilator, termoreglator şi panoul de comandă (procesor), care dirijează parametrii de ardere a combustibilului.
Concomitent cu sistemul automat de control, acest cazan poate lucra şi în regim de ardere naturală (neforţată), ceea ce permite exploatarea cazanului şi în situaţia deconectării energiei electrice.

Fig. 2.90. Cazan pe cărbune cu dispozitiv de dozare automată a combustibilului:
aspectul exterior al cazanului (dreapta), principiul de lucru al cazanului (stânga).
Sursa: https://strojdvor.ru

Arderea combustibilului se face de „sus în jos”, adică cărbunii se aprind din partea de sus. Pe
măsura arderii jăraticul se duce în partea de jos, astfel se economiseşte la maxim energia degajată
de cărbune şi poate fi dirijat procesul de ardere prin blocarea accesului de aer. Dacă temperatura
apei a ajuns la parametrii necesari, ventilatorul se opreşte automat, iar cărbunele doar mocneşte,
păstrându-și capacitatea de ardere pentru un timp îndelungat. O încărcătură cu cărbuni pentru
un aşa cazan ajunge pentru 24 ore, dacă este aleasă corect puterea lui. După fiecare ciclu de ardere se îndepărtează cenuşa, zgura şi funinginea, apoi se încarcă din nou cazanul. Astfel aceste
cazane pot fi exploatate cu eforturi minime.
Pentru puteri mai mari (19-900 kWh) sunt produse cazane cu autopropulsarea combustibilului. Acest tip de cazane sunt dotate cu buncăr care la un anumit interval de timp dozează necesarul de combustibil pentru menţinerea arderii. Cazanele date lucrează atât pe cărbune şi praf de
cărbune, cât şi pe peleţi, boabe şi alţi combustibili ce nu depăşesc fracţia de 25 mm. În figura 2.90
este prezentată schema de funcţionare a acestui cazan.
Cazanele cu arderea cărbunelui de generaţie nouă au sisteme de control a procesului de ardere și de filtrare a gazelor, din aceste considerente o bună parte din ele sunt recunoscute în Uniunea Europeană, fiindu-le atribuite certificatele ecologic CE și cel cu emisii reduse a GES. La aceste
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tipuri de cazane în timpul lucrului de pe hogeac nu iese fum negru, iar randamentul de lucru
este de 89%. După arderea completă a combustibilului cenuşa şi zgura este automat răsturnată
într-un buncăr special, care se curăţă o dată la 12 ore. Cu un cazan de acest tip se pot încălzi până
la 10 000 m² de seră.

2.13.4. Cazane bazate pe arderea lemnului
Lemnul încă din antichitate este considerat principala sursă de căldură, care a fost folosită
atât la încălzirea locuinţelor, cât şi la pregătirea hranei. De-a lungul timpului metoda de ardere a
lemnului a fost desăvârșită, astfel au apărut foarte multe cazane de la cele mai simple până la cazane cu gazeificare. În Republica Moldova lemnul este o sursă din ce în ce mai puţin durabilă dar
cu toate acestea multe firme comercializează cazane pe lemne. Cele mai renumite sunt Buderus,
Atmos, Veissmann, Bosch, Orlan, ThermoStal, Megatherm, Termofarc, Mak Confort, Viadrus etc.
Cazanele cu încălzire pe lemne sunt de două tipuri:
1) cazanul simplu (clasic), care funcţionează ca o sobă;
2) cazanul care funcţionează pe principiul gazeificării lemnului (sinonimul, mai puţin folosit,
este „distilarea lemnului”).
Cazanele pe lemn cu arderea clasică constructiv sunt simple şi uşor în deservire. Ele constau
din 3 camere tradiţionale: cenuşarul, camera de ardere, camerele de evacuare a fumului. Corpul
cazanelor este fabricat ca un întreg sudat, din table din oţel, cu o grosime de la 3 până la 6 mm.
Camera de ardere şi cenuşarul este separat de
un grătar cu orificii longitudinale pentru admisia aerului de ardere și pentru o ușoară scuturare a cenușii. Sub grătar este amplasat cenușarul
pentru o colectare comodă a cenușii. Principiul
de lucru la cazanele clasice este demonstrat în
fig. 2.91. Avantajele cazanelor pe lemn cu ardere
clasică sunt:
• construcţie simplă;
• posibilitatea de arderea a unor bucăţi
mari de lemn;
• ardere neforţată a lemnului (avantaj în
caz de deconectare a energiei electrice);
Fig. 2.91. Cazan cu ardere clasică a lemnelor:
aspectul exterior al cazanului (dreapta)
• randamentul relativ de ardere 65-75%;
principiul de lucru al cazanului (stânga).
• curăţare simplă;
Sursa: https://www.galan.ru
• dimensiuni mici şi greutate redusă;
• ieftine la procurare și exploatare.
Deşi încărcarea lor se face mai des şi necesită mai mult timp, cazanele clasice pot fi cu succes
folosite la diferite tipuri de combustibil solid. Dacă vorbim despre universalitate, atunci ele sunt
cele mai universale. Însă randamentul mic, emisiile mari şi posibilitatea redusă de mecanizare
tot mai activ substituie aceste cazane de pe piaţă în favoarea celor cu gazeificare.
Cazanele pe lemn cu arderea prin gazeificare sunt construite pentru arderea lemnului pe
principiul gazificării prin generator, utilizându-se un ventilator de tiraj, care aspiră gazele de
ardere din cazan, sau utilizându-se un ventilator de compresie care aspiră aerul de combustie
în cazan.
Corpul cazanelor este fabricat prin sudarea unor table din oţel de calitate, cu grosimi între 3 şi
8 mm. Este format din gura de alimentare cu combustibil, care în partea inferioară este prevăzută
cu un suflai de ardere cu orificiu longitudinal pentru circulaţia gazelor de ardere. Spaţiul de ardere completă de sub ea este prevăzut cu piese ceramice de fasonare, care permit arderea ideală a
tuturor substanţelor combustibile, cu un randament înalt pentru o ardere ecologică. În partea din
spate a corpurilor cazanelor se află un canal vertical de gaze, prevăzut în partea superioară cu o
clapă de reţinere. Partea superioară a canalului de gaze este prevăzută cu o gură de tiraj pentru
racordare la coşul de fum.

BUNELE PRACTICI ÎN LEGUMICULTURĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

117

Principiul de funcţionare al cazanului cu gazeificare este următorul: lemnul este introdus în
încăperea superioară a cazanului (magazia de lemne), în contact cu jarul. Lemnul se aprinde şi în
procesul de ardere dă naștere la gaze care, combinându-se cu aerul (aer care este introdus forţat
în acel spaţiu), creează un amestec combustibil. Acest amestec se autoaprinde, iar în zona inferioară a spaţiului de ardere (care poartă numele de zonă de schimb) va lua naştere aşa-numita
flacără răsturnată (sau inversă) (fig. 2.92).

Fig. 2.92. Cazan cu ardere prin gazeificare a lemnelor: aspectul exterior al cazanului (dreapta)
principiul de lucru al cazanului (stânga). Sursa: https://wood-boilers.net

Prin urmare, un cazan cu gazeificare nu arde direct lemnul, ci gazele degajate din ele. Prin acest
proces se obţine o ardere completă a lemnului şi o valorificare sporită a combustibilului, la 80–90%
este randamentul acestui tip de cazan, cu alte cuvinte, apropiat de ideal. Din acest motiv, consumul
de lemne este mult mai redus faţă de cazanul clasic, iar alimentarea se face mult mai rar.
Avantajele acestui tip de cazan nu se opresc aici, la randamentul ridicat. Pentru că arde aproape tot, fumul rezultat este curat, pentru că nu mai sunt prezente, ca la cazanele clasice, elementele
nearse şi nocive. Prin urmare, un astfel de cazan afectează foarte puţin mediul.
Dezavantajul cazanului cu gazeificare constă în faptul că necesită numai lemne de bună calitate
şi foarte uscate, cu umiditatea sub 15%. O umiditate mai mare ar determina apariţia condensului,
iar acesta, la rândul său, ar provoca depunerea de gudron pe pereţii interiori, ceea ce va afecta în
timp atât randamentul cazanului, cât şi siguranţa în exploatare a lui. Ar fi bine ca lemnul să aibă o
bună capacitate calorică, iar la umiditatea de 15% lemnul diferitor specii au puterea calorică:
• fag, stejar ~ 4.1 kWh/kg ~2100 kW/mc
• arţar, mesteacăn ~ 4.2 kWh/kg ~1900 kW/mc
• plop ~ 4.1 kWh/kg ~1200 kW/mc
• pin ~ 4.4 kWh/kg ~ 1700 kW/mc
• molid, brad ~ 4.5 kWh/kg ~ 1500 kW/mc
ATENŢIE! La aceste tipuri de cazane nu se folosește rumegușul, și sunt interziși peleţii,
brichetele sau reziduurile lemnoase. Un alt dezavantaj este faptul că acest tip de cazan
trebuie curăţat mai des decât „fratele” lui clasic, cel târziu o dată pe săptămână.

2.13.5. Cazane bazate pe arderea peleţilor
Peleţii și brichetele sunt tipuri de combustibil solid obţinut prin presarea reziduurilor din
lemn, floarea-soarelui, porumb, paie, din industria prelucrării lemnului sau agricultură. Peleţii şi
brichetele prezintă următoarele avantaje majore faţă de alţi combustibili:
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• conţinut de umiditate sub 10%, faţă de 15–20% pentru lemnul de foc;
• putere calorica 4,5–5,0 kWh /kg faţă de 2,3–2,6 kWh /kg pentru lemnul de foc;
• cantitate de cenușă foarte redusă (sub 1%);
• randamentul cazanelor cu funcţionare pe peleţi este de 85–89%;
• automatizare completă.
Constructiv cazanele pe peleţi nu se deosebesc esenţial de cazanele clasice. Principala deosebire este dispozitivul de dozare a combustibilului, care este transportat în camera de ardere
printr-un transportor cu melc şi în buncăr pentru peleţi (fig. 2.93).

Fig. 2.93. Cazan cu ardere prin gazeificare a lemnelor: aspectul exterior al cazanului (dreapta)
principiul de lucru al cazanului (stânga). Surse: https://teplogidromash.ru şi http://kombi-dom.ru

Deseori cazanele clasice sunt acomodate la peleţi printr-un dispozitiv special numit „arzător
pentru peleţi”, acesta din urmă se ajustează la diferite tipuri de cazane. Principiul de lucru fiind
bazat pe același şnec, conductă din PVC flexibil şi arzătorul propriu-zis (fig. 2.93). Peleţii sunt propulsaţi în camera de ardere în strictă concordanţă cu necesarul de menţinere a arderii, astfel este
menţinută temperatura în sistem foarte precisă şi se economiseşte combustibilul.

2.13.6. Cazane bazate pe arderea biomasei (paie de cereale)
Cazanele bazate pe arderea biomasei (fig. 2.94) sunt centrale termice care folosesc în calitate
de combustibil paie balotate. Termocentrala bazată pe arderea biomasei (paielor) reprezintă o
instalaţie autonomă, care se plasează în aer liber fără necesitatea construcţiei unei încăperi. Cazanul este de tip termos păstrând căldura, fără ardere, circa 24 ore, fiind un generator de căldură
cu un randament extrem de eficient, care utilizează paiele la producerea energiei termice.
Cazanele bazate pe arderea biomasei (paielor) au o capacitate cuprinsă între 100–1000 kW, fiind constituite din trei părţi: camera de ardere, rezervor pentru acumularea apei şi un vas de expansiune (delataţie). Paiele se încarcă în camera de ardere. Camera de ardere care are o construcţie specială, apa circulând între pereţii şi uşa acesteia, acumulând căldura pe perimetru. Fumul
obţinut la arderea paielor trece printr-un schimbător special de căldură, în aşa mod fiind extrasă
căldura şi se asigură o eficienţă și randament înaltă de ardere a combustibilului. Generatorul de
căldură este dotat cu un computer la bord, termostat, senzori ai oxigenului, asigurându-se un
control eficient al procesului de ardere fără pierderi de energie, acest proces fiind complet automatizat fără a fi necesar prezenţa unui operator.
Cazanele bazate pe arderea paielor utilizează baloturi de paie de diferite dimensiuni, în dependenţă de furnizorul materiei prime:
– baloturi rotunde cu diametrul de 180 cm și greutatea de 150–250 kg;
– baloturi dreptunghiulare mari cu dimensiuni de 120 × 120 × 240 cm și greutate de 250–500 kg;
– baloturi dreptunghiulare mici 100 × 50 × 50 cm și greutate de 20 kg;
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Paiele pot proveni de la diferite culturi păioase (grâu, orz, ovăz) și cu tulpină (soia, rapiţă etc.),
cu condiţia că umiditatea lor nu este mai mare de 20%. Consumul de paie este de aproximativ 4,8
kg pe zi la 1 kW al instalaţiei. O instalaţie cu puterea de 300 kW va avea un consum de 1440 kg/zi
de paie. Încărcarea cazanului se face de obicei de 2 ori pe zi.

Fig. 2.94. Termocentrala bazată pe arderea paielor: principiul de lucru (stânga),
aspectul exterior termocentrală cu o cameră de ardere (centru) şi cu 2 camere de ardere (dreapta).
Surse: https://fermer24.com.ua şi https://semm.ru

Termocentrala bazată pe arderea paielor se instalează pe un fundament la o distanţă de 15 m
în preajma clădirilor de tip deschis sau 5 metri distanţat de cele închise. Conectarea generatorului
de căldură se face la sistemul existent al serei, furnizând căldură atât pentru o seră cât, şi pentru
un complex de sere sau sere de tip bloc, în dependenţă de capacitatea energetică a termocentralei
(100 kW – 1 MW).

2.13.7. Eficientizarea metodelor de încălzire a serelor
Indiferent de metoda de încălzire aleasă pentru spaţiile protejate, este necesar de a spori eficienţa utilajelor şi reducerea cheltuielilor de căldură. În condiţiile de creştere continuă a preţurilor
la carburanţi şi energia electrică cu mare greu putem concura pe piaţă cu legumele crescute în sere
în perioadele reci ale anului. Din aceste considerente sunt necesare anumite măsuri de reducere a
pierderilor de căldură şi mărirea randamentului pentru utilajul folosit la încălzirea serelor:
1. Ermetizarea serelor.
2. Folosirea peliculei duble.
3. Acoperirea serei cu peliculă specială cu aditivi (IR) ce reţin razele infraroşii.
4. Amplasarea corectă a serelor.
5. Cultivarea legumelor izolat de sol.
6. Folosirea încălzirii subterane sau în apropierea sistemului radicular.
7. Folosirea ecranelor pentru păstrarea căldurii în interior.
8. Folosirea vaselor de acumulare şi conservare a căldurii.
9. Folosirea cazanelor cu randament înalt.
1. Ermetizarea serelor. Cele mai mari pierderi de căldură din seră au loc anume prin găurile
şi orificiile neermetizate. Folosirea serelor mai simple duce la imperfecţiunea ermetizării. Chiar
şi cea mai mică fisură în peliculă poate reduce până la 20% temperatura din interiorul serei. Şi
mai mult se accentuează aceasta când este vânt puternic. Ermetizarea se face prin lipirea peliculei cu adezivi speciali, înlocuirea sectoarelor deteriorate, căptuşirea spaţiilor între carcasa serei
şi materialul de acoperire cu izolanţi.
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2. Folosirea peliculei duble. Efectul peliculei duble este pe larg folosit la micşorarea pierderilor
de căldură. Spaţiul de aer dintre pelicule este un izolator bun. Important este să obţinem această
pernă de aer. Ea poate fi obţinută prin pomparea aerului cu ajutorul unor ventilatoare, astfel între
cele două straturi de folie se măreşte presiunea şi peliculele se distanţează, formând perna de aer
necesară izolării. Altă metodă este folosirea pereţilor dubli prin fixarea peliculelor la o distanţă de
8–10 cm. Este necesar de menţionat că în serele cu peliculă dublă există riscul de prăbuşire a serelor în cazul unor ninsori abundente, deoarece căldura din interiorul serei nu este cedată peliculei
exterioare şi zăpada de pe seră nu se topeşte chiar la ridicarea temperaturilor interne.
3. Acoperirea serei cu peliculă specială cu aditivi (IR) ce reţin razele infraroşii şi calitativă este un factor foarte important. Deseori producătorii percep noţiunea de peliculă calitativă
drept peliculă groasă. În realitate calitatea peliculei este determinată nu doar de grosimea ei, dar
de aditivii adăugaţi în ea. În prezent industria peliculelor pentru sere este îndreptată în folosirea
următorilor aditivi:
• Light Transmission (P.A.R) – pentru transparenţă;
• Light Diffusion – pentru difuzia luminii;
• Anti Drip Action (AD) – împotriva condensatului;
• Anti-mist – împotriva prăfuirii;
• Anti-Virus – împotriva viruşilor;
• Thermal Effect (IR) – pentru efect termic.
Ultimul aditiv are menirea de a bloca razele infraroşii (căldura) în seră. Lumina vizibilă pătrunsă în seră se transformă parţial în raze infraroşii şi acestea la rândul său tind să iasă din seră.
Pelicula dată este puţin permeabilă pentru aceste unde, astfel căldura în aceste sere se menţine
cu 2–3 grade mai înaltă.
ATENŢIE! La acoperirea serelor cu astfel de peliculă este necesar de a pune pelicula cu partea indicată în interior, astfel ca stratul de anticondensat să se afle în interior.
4. Amplasarea corectă a serelor – condiţia decisivă o constituie modul de asigurare cu energie termică şi ferirea construcţiilor de vânturi predominante. Locul pentru înfiinţarea serelor şi
solariilor trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
• relieful trebuie să fie cât mai plan, pentru a reduce cheltuielile de nivelare, iar zona să fie
bine drenată de apele pluviale printr-un sistem de scurgere foarte eficient;
• expoziţia terenului trebuie să fie cu o uşoară pantă sudică sau sud-estică şi nici într-un caz
nordică;
• nivelul apelor freatice e necesar să fie la minim 2 m adâncime;
• terenul trebuie să fie ferit de inundaţii şi de bălţire;
• sunt indicate soluri uşoare, luto-nisipoase, fertile, permeabile;
• terenul să aibă, pe cât posibil, adăposturi naturale – dealuri, păduri, să fie apărat de vânt
în mod natural;
• să aibă surse de apă cu debitul corespunzător cerinţelor, apa să nu fie poluată şi gradul de
mineralizare să fie minim, iar cheltuielile de căpătare şi transportare a ei să fie scăzute;
• să se afle în apropierea resurselor ieftine de energie termică: centralele de termoficare,
centralele termice ale diferitelor întreprinderi, instalaţiile industriale, care devin surse
secundare de căldură;
• să aibă legătură cu şoselele asfaltate şi să nu fie departe de calea ferată, pentru a comercializa producţia în termene optime şi fără pierderi şi a asigura aprovizionarea cu combustibil în orice timp al anului;
• să fie departe de obiectele industriale, care pot provoca poluarea prin depunerile de pulbere pe sticle şi pătrunderea unor substanţe toxice în interiorul serelor.
După ce a fost determinat locul de amplasare, este necesară efectuarea planului de amplasare,
la întocmirea căruia este nevoie de serviciile specialiştilor respectivi. La început, se delimitează suprafaţa totală, cea activă, drumurile, unităţile auxiliare, locurile de depozitare etc. Terenul
protejat reprezintă o unitate de producere cu o infrastructură bine chibzuită, din aceste motive
se face un plan minuţios chiar şi în cazul tunelelor joase. Este necesar de ştiut că eficienţa economică mai mare se obţine la construcţiile block datorită micşorării suprafeţei de contact a serei
şi, respectiv, reducerii pierderilor de căldură. Orientarea în spaţiu a construcţiei este foarte im-
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portantă. Serele se amplasează de la nord la sud,
în acest caz poziţia soarelui permite o iluminare
uniformă în toată sera.
5. Cultivarea legumelor izolat de sol. Cultivarea legumelor în sol necesită cheltuieli enorme la încălzirea solului. Uneori este necesar de
încălzit zile în şir sera pentru a avea o temperatură optimă pentru plantarea timpurie. Tehnologiile moderne de cultivare a legumelor prevede
folosirea sacilor cu substrat de cocos, ghivecelor sau a vatei minerale, care se amplasează pe
blocuri de izolant, astfel este necesar de încălzit
doar aerul şi nu solul (fig. 2.95). Cultivarea în
ghivece de 10 l permite plantarea mai timpurie
şi amplasarea plantelor la o densitate maximă
Fig. 2.95. Amplasarea ghivecelor la densitate
timp de 30 zile. Când temperatura a mai crescut
maximă
se amplasează toate plantele pe o suprafaţă de 3
ori mai mare faţă de cea până la moment.
6. Folosirea încălzirii subterane sau în apropierea sistemului radicular. Crearea condiţiilor termice favorabile în zona radiculară a plantelor este cea mai complicată problemă în perioadele reci ale anului. Folosirea încălzirii subterane uneori este inevitabilă. Aceasta poate fi făcută
doar din timp, la construirea serei. Amplasarea ţevilor de încălzire în sol necesită investiţii mari,
dar deseori ele nu funcţionează impecabil. Amplasarea lor în substratul serei creează probleme
la prelucrarea solului şi la înlăturarea defectelor apărute pe parcursul exploatării. O soluţie în
acest sens sunt ţevile din plastic tip Geopal, care permit amplasarea în nemijlocita apropiere a
sistemului radicular al plantei.
Forma acestui furtun permite mărirea suprafeţei de contact a agentului termic cu spaţiul exterior. În acelaşi timp, furtunul Geopal nu provoacă arsuri plantelor, fiind în apropiere de plantă.
Având un diametru de 28 mm, suprafaţa lui de contact este egală cu cea a unei ţevi din metal cu
diametrul de 49 mm. Prin acest furtun poate circula agentul termic (apa) cu temperatura de până
la +80 ºC, astfel este necesar doar de conectat furtunul la magistrală şi de a fi amplasat pe lungimea rândului. Conectarea cu magistrala se face prin convecţiuni speciale. Conectarea se face
foarte rapid şi nu necesită lucrări de sudare. După finalizarea ciclului de producere acest furtun
uşor se strânge şi se pune pe stâlpi. În cazul creşterii răsadurilor în palete celulare furtunul se
aşează sub palete obţinându-se un efect maxim cu cheltuieli minime de căldură. Termenul de
exploatare a acestor furtunuri este de 10 ani.

Fig. 2.96. Utilizarea furtunului de tip Geopal pentru încălzirea solului în sere: aspect furtun (stânga),
amplasarea pe sol (centru) şi la creşterea răsadului în palete celulare (dreapta).

7. Folosirea ecranelor termice pentru păstrarea căldurii în interior permite economisirea
energiei, în special în perioada de noapte. Prin micşorarea volumului de aer încălzit, micşorăm şi
suprafaţa de contact cu spaţiul extern al serei. Ecranele termice necesită cheltuieli semnificative,
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însă rapid se restituie prin economisirea căldurii. Ecranele instalate permit un control adecvat al luminii, temperaturii şi umidităţii, care semnifică o îmbunătăţire considerabilă a controlului climei.
Aceste ecrane, fiind mobile, pot fi deschise şi închise în funcţie de condiţiile meteorologice exterioare şi de nevoile culturilor. Ele pot fi instalate în orice tip de seră şi în orice regiune. Ecranele
termice sunt ţesături formate printr-o combinaţie de produse textile din poliester, care includ un
strat fin de aluminiu întreţesut cu fir textil absorbant acrilic. Ele echilibrează temperatura ambientală din seră şi menţine nivelul optim pentru culturi. Sistemul permite utilizarea eficientă a
energiei solare şi reţine căldura în anotimpurile mai reci. Aceasta înseamnă o economie substanţială de energie.
Principalele condiţii pe care trebuie să le întrunească ecranele termice sunt: permeabilitatea
mică pentru aer, împiedicarea formării condensatului, greutatea mică a materialului, stabilitatea
la UV, ergonomicitate.

Fig. 2.97. Ecran termic

Fig. 2.98. Vas puffer

8. Folosirea vaselor de acumulare şi conservare a căldurii. Folosirea cazanelor pentru
încălzirea serelor este inevitabilă în perioadele reci, însă uneori, în decursul zilei temperaturile
externe şi efectul de seră, ce apare odată cu primele raze solare necesită oprirea cazanului. În
cazul folosirii gazului natural drept combustibil nu este nicio problemă. Însă când se foloseşte
pentru ardere cărbunele, lemnul, brichetele sau alt material solid, este greu de oprit rapid cazanul, mai mult ca atât, pentru acest lucru se pierde multă energie. Pierderi semnificative sunt şi la
pornirea cazanului. Pentru a exclude fluctuaţiile mari în procesul de lucru al cazanului au fost
inventate acumulatoarele de căldură, numite altfel (vase puffer). Aceste vase sunt conectate direct
la cazan şi apa în ele circulă pe un circuit aparte. Din acest vas pot fi scoase mai multe circuite
pentru încălzirea serelor sau a locuinţelor (după necesitate). Din moment când temperatura în
seră s-a ridicat, circuitul pentru sere se deconectează, adică pompa ce transmite apa în seră este
deconectată. În acest timp cazanul nu se deconectează, dar lucrează în continuare pe circuitul
vasului puffer, astfel apa din vasul de acumulare stochează temperatura pe care o va ceda serei
când va fi pornit circuitul vas puffer – seră. Această metodă de acumulare a temperaturii în perioada caldă a zilei are un şir de avantaje:
• cazanul va funcţiona tot timpul la capacitate nominală;
• randament maxim pentru cazan;
• durata de viaţă a cazanului ridicată;
• autonomie de funcţionare mărită;
• consum mai redus de combustibil (20–30%);
• minimizarea depunerilor de funingine, gudroane, formarea de condens acid.
Pentru obţinerea unui efect dorit de la vasul puffer este necesar de respectat următoarele
cerinţe:
• volumul vasului se calculează din normativul de 60 l de apă pentru 1 kW putere al cazanului;
• vasul trebuie bine izolat;
• pentru sisteme închise confecţionarea vaselor puffer necesită o pregătire bună a specialistului.
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9. Folosirea cazanelor cu randament înalt. În prezent piaţa oferă o gamă mare de cazane
pentru încălzire. Un cazan are rolul de a transmite apei căldura produsă prin combustie. Cel
mai important indicator al fiecărui cazan este randamentul. Cantitatea de căldura eliberată prin
combustie depinde de cantitatea de căldură “conţinută” în combustibil, care reprezintă puterea
calorifică a acelui combustibil. Căldura eliberată prin combustie în interiorul unui cazan este
numită de obicei căldura introdusă. Aceasta este direct legată de cantitatea de combustibil care
se introduce în arzător. Arderea combustibilului în interiorul cazanului produce gaze fierbinţi
(așa-numitele produse ale arderii) care, împreună cu radiaţia căldurii, încălzesc apa care trece
prin sistemul de încălzire pe măsură ce aceasta curge prin cazan. Căldura transmisă către apa în
interiorul cazanului se numește de obicei căldura produsă utilă, deoarece ea reprezintă energia
care este utilă pentru sistemul de încălzire. Randamentul util al unui cazan reprezintă acea parte
a căldurii introduse, care este transmisă către apă sub forma de căldură produsă utilă. De exemplu, pentru un cazan cu randamentul util de 90%, toate 90% din căldură eliberată prin combustie
(căldura utilă introdusă) este transmisă către apă (căldura produsă utilă). Cu cât este mai înalt
randamentul, cu atât mai eficient se vor cheltui banii. Majoritatea cazanelor vechi au un randament mic. Cazanele noi pot atinge un randament de 90%, însă preţul lor este mult mai mare. La
diferenţa de 20% a randamentului economisiţi 20% din costul carburanţilor. Aceasta este mult
mai mult ca diferenţa de preţ a cazanelor.

2.14. METODE ŞI MĂSURI PENTRU CONTROLUL BURUIENILOR ÎN
PLANTAŢIILE LEGUMICOLE (Anatolie Fala, dr. şt. biologice)
Buruienile reprezintă plantele sălbatice care provoacă pagube legumelor cultivate, ducând la
scăderea recoltelor şi deprecierea calităţii acestora.
Cultivarea legumelor impune o abordare specială de gestionare a buruienilor în contextul
schimbărilor climatice. Zonele de cultivare sunt de obicei mici, dar produc culturi cu valoare ridicată, care sunt apreciate din punct de vedere comercial și gastronomic. Culturile de legume și
zarzavat oferă venituri importante pentru agricultori și lucrători la nivel local sau regional.
Irigarea este o altă caracteristică tipică a acestor culturi în zonele secetoase și semiaride cum
este actualmente Republica Moldova. Tipul de irigare folosit, de asemenea, influenţează condiţiile
de gestionare a buruienilor din cauza numeroaselor sisteme disponibile: irigare tradiţională prin
brazde, și mai moderne – prin aspersiune și picurare. În cazul aplicării erbicidelor pe fon de irigare, erbicidele manifestă un comportament de selectivitate mai redus a populaţiilor de buruieni.
Zonele tradiţionale de creștere a legumelor sunt, de obicei, situate în apropierea câmpiilor
inundabile, a deltelor fluviale, a zonelor mlăștinoase, bălţilor, lacurilor și, în cazul utilizării erbicidelor, trebuie să se ţină seama de impactul lor asupra mediului și de condiţiile de utilizare.
O serie de legume sunt produse sub mulcire, care poate afecta comportamentul erbicidelor, reducerea volatilităţii lor și fenomenul de condensare, iar selectivitatea culturilor ar putea fi modificată.
Ca urmare a tuturor acestor probleme și datorită suprafeţelor mici cultivate cu legume, companiile chimice nu sunt foarte interesate să dezvolte erbicide specifice în vederea gestionării buruienilor pentru aceste culturi. Un alt aspect legat de complexitatea utilizării erbicidelor este
persistenţa solului, care poate afecta grav următoarele culturi în rotaţie, ca urmare a reziduurilor
în sol. Rotaţiile de legume sunt foarte rapide și intensive în multe locuri, iar toxicitatea erbicidelor
poate afecta următoarea cultură dacă ciclul culturii anterioare este suficient de scurt.
Trebuie să luăm în considerare toate aceste aspecte, precum și preocupările consumatorilor
cu privire la prezenţa posibilă a reziduurilor de pesticide în legume, frunze și rădăcini ale acestor
culturi și limitările stricte pentru comercializare și export, care pot invalida munca grea și rezistenţa multor lucrători.
Prin urmare, este obligatorie o utilizare atentă a erbicidului și trebuie respectate bunele practici de teren, în special atunci când se dorește recunoașterea unei producţii etichetate. Există un
mare interes în integrarea practicilor de arat cu control chimic din cauza reducerii impactului
erbicidului și a costului forţei de muncă.
Buruienile sunt plante vasculare din flora spontană, cu mare plasticitate ecologică, adaptate la
condiţiile pedo-climatice locale, care împiedică creşterea legumelor şi produc mari pierderi eco-
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nomice. Buruienile reprezintă factori naturali limitativi ai producţiei vegetale, astfel cunoaşterea
morfologiei, particularităţilor biologice şi ecologice ale acestora este importantă din perspectiva
managementului integrat al buruienilor în culturile agricole.

2.14.1. Sursele de îmburuienare a plantaţiilor legumicole
Solul. Datorită scuturării an de an a seminţelor de buruieni pe sol şi apoi încorporării acestora cu ocazia diferitelor lucrări, se determină existenţa unei imense rezerve de seminţe, care se
reface mereu pe seama buruienilor nedistruse şi care reuşesc să fructifice.
Terenurile necultivate. Haturi, margini de tarlale, goluri din semănături, pajişti neîngrijite
-reprezintă surse de îmburuienare atunci când buruienile nu sunt distruse înainte de fructificare.
Gunoiul de grajd. Unele seminţe de buruieni, trecând prin tubul digestiv al animalelor, îşi
păstrează nealterată capacitatea de germinare. Împrăştiat pe teren, acest gunoi contribuie la răspândirea buruienilor.
Sămânţa folosită la semănat. Un numar însemnat de seminţe de buruieni pot ajunge în recoltă. Dacă se folosesc la semanat seminţele ca atare, necondiţionate (necertificate), odată cu ele
se introduc în sol și se pun în condiţii de germinare și seminţele de buruieni.
Transportul produselor agricole. Circulaţia și transportul produselor agricole și seminţelor
comercializate din diferite ţări constituie surse de îmburuienare, mai ales pentru buruienile de
carantină (care nu se găsesc în ţara respectivă). Mai multe specii de buruieni au fost aduse și apoi
s-au adaptat și s-au aclimatizat la noi în ţară.
În ţările cu agricultură avansată, unele specii de buruieni sunt în număr relativ redus, ameninţate cu dispariţia, ca o consecinţă a noilor tehnologii agricole. În Moldova, în ultimii ani, gradul de îmburuienare al culturilor agricole este mare, rezerva de seminţe şi muguri vegetativi din
sol este alarmantă. Cunoaşterea speciilor de buruieni, interferenţa acestora cu planta de cultură
reprezintă elemente importante în efortul de reducere a infestării culturilor agricole.
Flora buruienilor. Compoziţia florei prezente de buruieni în legume trebuie să fie bine determinată. Pe baza acestor date, vom putea apoi să pregătim cele mai bune metode de control care
urmează să fie puse în aplicare. Este bine cunoscut faptul că buruienile sunt foarte bine adaptate
la cultura pe care o invadează, din cauza caracteristicilor morfologice și fenologice ale acestora.
Un exemplu al acestei situaţii este cazul morcovilor în care speciile umbelifere precum morcovul sălbatic (Daucus spp.) sunt cele dominante. O cultură de primăvară poate fi infestată cu două
generaţii de specii de burieni: în primul rând, cu specii adaptate la temperaturi reci, cum ar fi
traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), meişor (Digitaria sanguinalis), loboda (Chenopodium
album) și hrişca urcătoare (Polygonum convolvulus), și mai târziu de speciile termofile de vară ca:
iarba-grasă (Portulaca oleraceae), zârna (Solanum nigrum) și știrul (Amaranthus retroflexus).
Unele specii anuale cu un ciclu scurt, cum ar fi: susaiul-moale (Sonchus oleraceus), hirușorul
(Poa annua), cruciuliţa (Senecio vulgaris), răcovina (Stellaria media) de asemenea pot crea probleme în unele legume, în anumite etape ale rotaţiei culturilor.
Familiile de buruieni pot avea diferite specii, dar multe dintre ele sunt mai adaptate la o anumită cultură. De exemplu, iarba-bărboasă sau mohorul lat (Echinochloa crus-galli), iarba vântului (Apera spica-venti), ştirul (Amaranthus retroflexus), loboda (Chenopodium albumul), hrişca
urcătoare (Polygonum convolvulus), iarba-grasă (Portulaca oleracea) și zârna (Solanum nigrum)
sunt dominante la roșiile plantate prin răsad în câmp. Cu toate acestea, dacă această cultură este
semănată direct, buruienile de iarbă cu emergenţă timpurie, cum ar fi pirul târâtor (Agropyron
repens), coada-vulpii (Alopecurus myosuroides), ovăzul sălbatic (Avena spp.), și mai multe specii
de crucifere (Brassicaceae) cum ar fi rapiţa sălbatică și Asteraceae sunt mai frecvente.
În mod similar, buruienile frecvente la ceapa semănată devreme sunt traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), muștarul sălbatic (Sinapis arvensis), hirușorul (Poa annua), susaiul moale
(Sonchus spp.), hrişca urcătoare (Polygonum convolvulus). În cazul cepei transplantate sau al culturilor semănate ulterior, iarba-bărboasă (Echinochloa spp.), iarba-grasă (Portulaca oleracea),
zârna (Solanum nigrum), mohorul (Setaria glauca) sunt, de asemenea, frecvente.
Buruienile parazitare pot fi, de asemenea, o problemă în culturile de legume, de exemplu Cuscuta pentru leguminoase, roșii, morcovi, ceapă, sparanghel. Cu o cunoaștere bună a fenologiei bu-
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ruienilor și a altor factori (temperatura, precipitaţiile și irigaţiile) la nivel local, este posibil să se
prevadă când și în care cultură a anumitor buruieni se vor ridica probleme. Evident, într-o cultură
protejată, apariţia buruienilor are loc mai devreme, iar creșterea buruienilor tinde să fie mai mare.
Buruienile se înmulţesc prin seminţe și pe cale vegetativă. O primă clasificare a acestora le
împarte în plante erbacee parazitare (lupoaia), plante erbacee perene (pălămida, volbura, pirul,
costreiul) și plante erbacee anuale și bienale – cele mai numeroase (șopârliţa, muștarul sălbatic,
turiţa, mohorul, știrul, loboda).
Clasificarea poate fi însă realizată și în funcţie de tipul embrionului – cu unul sau două cotiledoane. Cotiledonul reprezintă prima formaţiune foliară a embrionului plantelor cu seminţe,
asemănătoare frunzelor, care servește la hrănirea plantei imediat după încolţire.
Buruieni monocotiledonate: pirul târâtor, coada-vulpii, iarba-vântului, meișorul, iarba-bărboasă, mohorul, mohorul verde, costreiul etc.
Buruieni dicotiledonate: teișorul, știrul sălbatic, ambrozia, curnuţii, zămoşiţa, loboda, traista-ciobanului, romaniţa de câmp, turiţa, susaiul, muștarul sălbatic, sugelul, busuiocul sălbatic,
mușeţelul, urzica moartă, urda- vacii, pălămida, spanacul sălbatic, volbura, fumăriţa etc.
Mult mai numeroase decât buruienile monocotiledonate, dicotiledonatele trebuie combătute
încă din toamnă. În situaţia în care acest lucru nu se întâmplă, ele iernează în stadiul de rozetă și
avansează în vegetaţie până în primăvară, când devin extrem de greu de eliminat.

Setaria glauca
(mohor)

Digitaria sanguinalis
(meişor)

Echinochloa crus-galli
(iarba-bărboasă)

Poa annua
(hiruşor)

Fig. 2.99. Buruieni monocotiledonate anuale

Concurenţa buruienilor. Doar câteva legume sunt concurenţi buni cu flora buruienilor, deoarece acoperă rapid solul, stopând creșterea buruienilor, ca de exemplu varza (Brassica spp.) Dar
cele mai multe legume, morcovi sau ardei în latitudini temperate, cresc încet și acoperă solul foarte
slab, fiindcă suferă din cauza concurenţei puternice cu buruienile nu numai pentru apă, nutrienţi
și lumină, dar chiar și pentru spaţiu. Astfel, în cazul în care controlul buruienilor nu este efectuat
în timp util, nu va exista deloc producţie. Există multe exemple de probleme în reducerea culturilor
care indică sensibilitatea mare a legumelor la concurenţa timpurie a buruienilor și necesitatea de
a controla buruienile în stadiile incipiente ale culturilor. Concurenţa buruienilor este deosebit de
dramatică atunci când se cultivă o legumă cu semănatul direct. Perioada critică de concurenţă a
buruienilor (adică perioada în care trebuie să se efectueze controlul buruienilor) este, de obicei,
mai lungă în cazul culturilor cu semănatul direct decât în cazul culturilor crescute prin răsad. De
exemplu, în cazul în care ardeiul transplantat din seră trebuie să fie plivit din a doua săptămână
până în a treia lună după transplant pentru a preveni o pierdere de randament de 10 la sută, ardeiul semănat direct trebuie să fie plivit în primele patru luni de la apariţie, pentru a preveni aceeași
pierdere. Se consideră că unele tehnici tradiţionale sporesc competitivitatea culturilor (de exemplu,
transplantul, împământarea). Evident, condiţiile meteorologice și densitatea buruienilor au o mare
influenţă asupra duratei perioadelor critice. Un val rece care afectează legumele de primăvară poate provoca o creștere lentă, mai mare concurenţă și pierderi mai mari de randament.
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Agropyron repens
(pir târâtor)

Sorghum halepense
(costrei)

Cynodon dactylon
(pir gros)

Apera spica-venti
(iarba vântului)

Fig. 2.100. Buruieni monocotiledonate perene

Amaranthus retroflexus
(ştir)

Capsella bursa-pastoris
(traista ciobanului)

Sonchus oleraceus
(susaiul moale)

Chenopodium album
(lobodă)

Hibiscus trionum
(zamoşită)

Polygonum convolvulus
(hrişca urcătoare)

Sinapis arvensis
(muştar salbatic)

Solanum nigrum
(zarnă)

Stellaria media
(răcovina)

Senecio vulgaris
(cruciuliţa)

Cirsium arvense
(pălămidă)

Convolvulus arvensis
(volbură)

Fig. 2.101. Buruieni dicotiledonate anuale şi perene (buruieni cu frunza lată)
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2.14.2. Metode de combatere a buruienilor în plantaţiile legumicole
Numărul foarte mare de buruieni, cu o biologie atât de diferită, a impus elaborarea unei game
largi de metode de combatere.
Acestea pot să fie:
Metode preventive de combatere a buruienilor, când se urmăreşte preîntâmpinarea infestării solului şi a culturii agricole, şi constau în: curăţarea materialului semincer, folosirea gunoiului de
grajd bine descompus, distrugerea focarelor de infestare cu buruieni, dezinfectarea solului, organizarea serviciului de carantină fitosanitară. Prevenirea înseamnă oprirea unei anumite specii de
la contaminarea unei zone. Prevenirea este adesea cel mai practic mijloc de a controla buruienile.
Ca metodă preventivă de combatere a buruienilor menţionăm solarizarea solului sau dezinfectarea biologică a solului – este o metodă preventivă, organică de distrugere a buruienilor
înainte ca seminţele de buruieni chiar să germineze. Solul trebuie să fie curat, nivelat la suprafaţă
și umed, înainte de a fi acoperit cu o folie transparentă din polietilenă, foarte bine etanșată/fixată.
Solul trebuie să fie păstrat acoperit în timpul lunilor calde și mai însorite (30-45 zile). Temperaturile solului trebuie să depășească 40 °C pentru a avea un efect bun asupra diferitor dăunători din
sol, inclusiv asupra seminţelor de buruieni. Solarizarea solului este o metodă de control cu spectru
larg, simplă, fezabilă din punct de vedere economic și ecologică. Nu afectează proprietăţile solului
și, de obicei, produce randamente mai mari. Există, de asemenea, unele dezavantaje în punerea sa
în aplicare. De exemplu, irigarea anterioară este o cerinţă (sau ploaie frecventă și abundentă), iar
solul trebuie menţinut solarizat (neproducător) pentru o perioadă de cel puţin o lună. Rezultatele
sunt adesea variabile, în funcţie de condiţiile meteorologice. După solarizare, plasticul trebuie recuperat și trebuie evitată utilizarea aratului adânc. Acest sistem este mai potrivit pentru zonele mici
de legume, dar a fost mecanizat și pentru zone extinse de cultivare a legumelor.
Biofumigaţia constă în încorporarea gunoiului de grajd proaspăt în sol în parcele care urmează să fie solarizate. Defalcarea materiei organice produce gaze toxice sub plastic și îmbunătăţește efectele biocidului. În mod normal, solul trebuie îndepărtat după solarizare sau biofumigaţie, pentru a permite gazelor să scape din sol înainte de plantare.
Este necesar să se evite invazia de noi specii, prin utilizarea de material de plantare curat, și pentru a preveni dispersarea seminţelor cu apa de irigare, accesorii și mașini. Un registru de evidenţă
a situaţiei buruienilor pe câmpuri este foarte utilă. De asemenea, este necesar să se cerceteze marginile câmpului pentru a preveni invaziile, acţionând numai atunci când este necesar, și având în
vedere utilitatea marginilor și a frontierelor pentru a controla eroziunea și găzduirea faunei utile.
Metode de combatere (curative): agrotehnice, chimice, biologice.
În acţiunile de combatere trebuie pornit de la pragul economic de dăunare (PED), adică gradul
de îmburuienare al unui teren şi al unei culturi, care duce la diminuarea cantitativă şi calitativă a
producţiei şi de la care se justifică economic aplicarea măsurilor corespunzătoare de combatere
a buruienilor. Din studiile făcute, acest prag diferă, de exemplu, de la 10-18 buruieni anuale şi 2-3
perene la metru pătrat.
Combaterea pe cale agrotehnică. Metodele agrotehnice constau în: lucrări adânci şi superficiale ale solului, aplicarea unei rotaţii raţionale a culturilor, semănatul cu respectarea densităţii
optime a plantelor, plivitul şi prăşitul buruienilor, mulcirea etc.
Această metodă de combatere, deşi este în mare măsură eficientă, totuşi ridică cheltuielile de
producţie, cere mult timp pentru lichidarea focarelor de buruieni, mobilizează maşini, utilaje şi
oameni în număr mare pe o perioadă îndelungată.
Rotaţia culturilor – reprezintă succesiunea programată a culturilor pe o perioadă de timp în
aceeași parcelă sau pe același câmp. Este o metodă de control cheie pentru a reduce infestarea cu
buruieni în legumicultură. Rotaţia culturilor a fost considerată pentru o lungă perioadă de timp
o practică de bază pentru obţinerea unor recolte sănătoase și a unor randamente bune. Acest
concept a fost eliminat din greșeală: în prezent, totuși, rotaţia culturilor câștigă interes și are
valoare în contextul gestionării integrate a culturilor. Clasic, rotaţiile culturii sunt aplicate după
cum urmează:
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1. Succesiunea culturilor cu un diferit tip de vegetaţie: frunze (salată, spanac), rădăcinoase
(morcovi, cartofi, ridiche), bulbi (praz, ceapă, usturoi).
2. Alternarea monocotiledonatelor și a dicotiledonatelor, cum ar fi porumbul și legumele.
3. Alternarea diferitor cicluri de cultură: cereale de toamnă și legume de vară.
4. Evitarea culturilor succesive din aceeasi familie: Apiaceae (ţelina, morcovi), Solanaceae
(cartof, tomate).
5. Alternarea concurenţilor slabi (morcov, ceapă) și mai puternici la buruieni (porumb, cartofi).
6. Evitarea buruienilor problematice în culturi specifice (de ex. Malvaceae în ţelină sau morcovi, paraziţi și plante perene, în general).
Culturi intercalate. Cultivarea a două sau mai multe culturi de legume în același timp și
adiacente unul altuia se numesc culturi mixte sau intercalate. Ciclurile de viaţă al plantelor trebuie să coincidă total sau parţial. Avantajele acestei metode de combatere a buruienilor este o
mai bună utilizare a spaţiului, a luminii și a altor resurse, o protecţie fizică, un echilibru termic
favorabil, o mai bună apărare a plantelor împotriva unor dăunători și mai puţine probleme
cauzate de buruieni, deoarece solul este mai bine acoperit. Neajunsurile sunt concurenţa între
plante, gestionarea dificilă și mecanizarea, o nevoie mai mare de muncă manuală, controlul
incomplet al buruienilor. Uneori rezultatele sunt mai puţin productive decât cultivarea unei
singure culturi.
Culturi de acoperire. Totodată, din mai multe motive, se dorește controlul nonchimic al buruienilor din legume. De exemplu, există șanse mai mari de contaminare a legumelor cu reziduurile de erbicid în comparaţie cu cerealele sau culturile leguminoase. Este nevoie și de controlul
nechimic al buruienilor din legume, din cauza poluării mediului, a evoluţiei rezistenţei la erbicide în buruieni și a dorinţei puternice de cultivare a legumelor organice.
Deși există mai multe moduri de a controla buruienile fără a utiliza erbicide, culturile de acoperire sunt o alegere atractivă, deoarece acestea au o serie de beneficii suplimentare (cum ar fi conservarea solului și apei) împreună cu asigurarea unui control satisfăcător și durabil al buruienilor.
Sunt disponibile mai multe culturi de acoperire care pot asigura un control excelent al buruienilor
în sistemele de producţie vegetală. Culturile de acoperire, cum ar fi secara, măzărichea sau plantele
de Brassicaceae, pot suprima buruienile în rotaţii, inclusiv culturile de legume, cum ar fi roșiile,
varza sau dovleacul. Cultivatorii ar trebui, de asemenea, să ia în considerare și efectele negative ale
utilizării culturilor de acoperire pentru controlul buruienilor, cum ar fi efectele alelopatice negative
ale unor reziduuri de culturi de acoperire asupra culturii principale de legume.
Pregătirea terenului și aratul. Pregătirea adecvată a terenului depinde de o bună cunoaștere a speciilor de buruieni care predomină în câmp. Atunci când predomină buruienile anuale
(Crucifers, Solanum, buruieni de iarbă), obiectivele sunt dezgroparea din sol și fragmentarea lor.
Acest lucru poate fi realizat prin cultivarea superficială a solului. Dacă buruienile nu au seminţe
latente (Bromus spp.), se recomandă aratul adânc pentru a îngropa seminţele. Dacă seminţele
sunt latente, aceasta nu este o practică bună, deoarece vor fi viabile din nou atunci când vor reveni la suprafaţa solului după cultivarea ulterioară.
Atunci când sunt prezente buruienile perene, instrumentele adecvate vor depinde de tipurile
de înrădăcinare. Rădăcinile pivotante ale șteviei cu frunză lată, ștevia amară (Rumex spp.) necesită fragmentare, și acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unui cultivator rotativ sau cultivator.
Rizomii fragili la costrei (Sorghum halepense) necesită extragere și expunere la suprafaţa solului
pentru degradarea lor, dar rizomii flexibili ale pirului-gros (Cynodon dactylon) necesită extragere
și îndepărtare de pe câmp. Acest lucru se poate face cu un cultivator sau cu o grapă.
Tuberculii de căprișor (Cyperus flavescens) sau bulbii măcrișului (Oxalis spp.) necesită tăiere
atunci când sunt prezenţi rizomi și trebuie scoși din pământ pentru expunerea la condiţii adverse
(îngheţ sau secetă). Acest lucru se poate face cu aratul cu cormană sau cu disc.
Aratul cu daltă/ciselul este util pentru drenarea câmpurilor umede și reducerea infestării cu
plante perene higrofile cu rădăcini adânci: coada-calului (Equisetum arvense), iarba-bivolului
(Juncus).
Acesta este motivul pentru care informaţiile fiabile aferente buruienilor sunt întotdeauna necesare. Succesul multor operaţiuni de control al buruienilor depinde de momentul punerii sale
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în aplicare. Trebuie luate măsuri împotriva buruienilor anuale înainte ca dispersia seminţelor
să aibă loc. Bunele practici în operaţiile mecanice trebuie să analizeze condiţiile optime, inclusiv
următoarele:
 densitatea plantării trebuie să fie în funcţie de lăţimea de lucru a echipamentului de semănat;
 alegerea instrumentelor adecvate necesare pentru lucrare;
 acordarea de atenţie stadiului buruienilor și culturilor și evitarea întârzierilor în intervenţii;
 reglarea adâncimii de lucru, a vitezei, a unghiului de atac;
 conţinutul de umiditate este important;
 nu sporiţi eroziunea solului: evitaţi aratul paralel la linia de direcţie a pantei;
 să se prevadă condiţii climatice după finalizarea lucrărilor și evitaţi aratul dacă se așteaptă
precipitaţii.
Mulcirea solului – este una dintre cele mai eficiente metode de combatere a buruienilor.
Lucrarea constă în acoperirea solului cu paie, frunze, gunoi de grajd fermentat, foile de plastic,
hârtie și alte materiale ce împiedică dezvoltarea buruienilor în culturile prăşitoare. Mulcirea cu
folie neagră previne dezvoltarea buruienilor, dar și evită lucrarea solului, ceea ce este important pentru un sol supus eroziunii. Prin acest procedeu nu doar menţinem sub control buruienile, dar și favorizăm dezvoltarea râmelor în sol. Utilizarea peliculei pentru mulcire este foarte
populară în multe zone de legume. Un plastic netransparent este utilizat pentru a împiedica
transmiterea radiaţiilor fotosintetice prin plastic către buruieni, astfel încât dezvoltarea buruienilor este apoi arestată. Avantajele sunt, de asemenea, o mai bună conservare a umidităţii,
deoarece o reducere a necesarului de irigare înseamnă o reducere a reducerii azotului, o mai
bună conservare a structurii solului și o creștere a randamentului vegetal într-un climat arid.
Inconvenienţele sunt în principal preţul plasticului (deși poate fi reutilizat), precum și costurile
de gestionare. Unele buruieni perene nu sunt controlate, de exemplu căprișorul (Cyperus spp.),
volbura (Convolvulus arvensis) și cultivarea sau tratamentele între rânduri sunt necesare. În
funcţie de materialele utilizate, pot exista probleme specifice (de exemplu, pericolul de incendiu cu utilizarea paielor, iar vântul sau inundarea pot îndepărta pelicula de mulcire). Unele materiale pot crește populaţia de inamici ai culturilor: rozătoare, melci. Desigur, plivitul manual
este adesea încă necesar.
Combaterea pe cale chimică sau erbicidarea – este foarte eficientă, simplă, economică,
permiţând distrugerea buruienilor într-o perioadă scurtă de timp. Metodele chimice se bazează
pe utilizarea erbicidelor (preemergent sau postemergent tab. 2.21) şi reprezintă metodele cu
impactul negativ cel mai puternic asupra indicilor calitativi ai produselor agroalimentare şi
asupra mediului ambiant. Erbicidarea aplicată raţional, în complex cu măsurile agrotehnice
însă, contribuie la ridicarea producţiei şi înlătură efectuarea unor lucrări manuale care absorb foarte multă forţă de muncă. Specialiştii susţin că erbicidarea este cea mai pretenţioasă
lucrare din întreg complexul de lucrări pentru protecţia plantelor în legumicultură. De aceea,
pentru executarea ei în condiţii optime, se impun următoarele măsuri: alegerea maşinilor corespunzătoare de performanţă, productivitate, consum de combustibil; alegerea erbicidelor în
funcţie de gradul de infestare, de starea terenului, de efectul asupra buruienilor şi de costul
lor; respectarea cu stricteţe a regulilor privind protecţia muncii; uniformitatea tratamentului
pe suprafaţa tratată, cu respectarea dozei de erbicid; respectarea epocii de administrare numai
la suprafaţa solului cu încorporarea imediată la 5 cm cu ajutorul grapei cu discuri; stabilirea
dozelor omologate pentru fiecare erbicid, tip de sol şi cultură agricolă trebuie să fie în atenţia
deosebită a utilizatorului. Orice greşeală în dozare poate duce la distrugerea culturii pe teren
şi la poluarea solului.
O altă metodă eficientă în combaterea buruienilor este prășitoarea mecanică. În ţările
dezvoltate se aplică preponderent această metodă, prășitul manual întâlnindu-se foarte rar.
Combaterea biologică a buruienilor prin intermediul unor duşmani naturali constituie o
metodă des utilizată în ecotehnologie datorită avantajelor pe care le prezintă: este ieftină, este
continuă şi nepoluantă pentru mediul ambiant. Prin metodele folosite de biologia clasică şi de
biotehnologie s-ar putea renunţa cu timpul la imensul consum de pesticide.
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Tabelul 2.21. Erbicide înregistrate la cultivarea legumelor în Republica Moldova în anul 2021
Spectrul de buruieni
combătute
Erbicide – aplicabile prin stropirea solului înainte de semănat cu încorporare în sol
sau cu 7 zile înainte de transplantarea răsadului
Tomate (semănate şi din
s-metolaclor,
Buruieni mono- și unele
Dual Gold 960 EC
Pre-emergent răsad), ardei dulce, pepene
960 g/l
dicotiledonate anuale
verde
Ogorodnic WG,
metribuzin,
Sencor 70 WG
Tomate (semănate şi din
Buruieni mono- și
Pre-emergent
480, 600 şi 700 g/kg Sencor Liquid SC 600
răsad)
dicotiledonate anuale
Sensor SC
Gaitan EC,
Tomate, varză, castraveţi
Prospect 330 EC,
pendimetalin,
(din răsad), ceapă (cu
Buruieni mono- și
STOMP 330 EC,
Pre-emergent
330 şi 455 g/l
excepţia cepei pentru
dicotiledonate anuale
Stomp Aqua,
verdeaţă), morcov, usturoi
Stop EC
Erbicide – aplicabile prin stropirea solului până sau după semănat, până la apariţia culturii
Gaitan EC,
Tomate (răsădite),
Prospect 330 EC,
castraveţi (din seminţe),
pendimetalin,
Buruieni mono- și
STOMP 330 EC,
Pre-emergent ceapă (cu excepţia cepei
330 şi 455 g/l
dicotiledonate anuale
Stomp Aqua,
pentru verdeaţă), morcov,
Stop EC
usturoi
Erbicide – aplicabile prin stropirea semănăturilor în faza de 1-2 frunze adevărate a culturii
şi faza iniţială de creștere a buruienilor
Tomate, ceapă, varză,
Buruieni
cicloxidim,
STRATOS ULTRA
Post-emergent
pepene verde, morcov
monocotiledonate anuale
100 g/l
clopiralid,
Defender 300 SL,
Ceapă (cu excepţia cepei
Specii de pălămidă –
Post-emergent
300 şi 750 g/l
Lontrel Grand 75 WG
pentru verdeaţă)
Cirsium spp.
fluroxipir,
Ceapă (cu excepţia cepei
Buruieni dicotiledonate
Starane Premium 330 EC Post-emergent
333 g/l
pentru verdeaţă)
anuale și perene
haloxifop-R-ester
Tomate, mazăre pentru
Buruieni
Dellek Forte 240 EC
Post-emergent
metilic, 240 g/l
conservat, sfeclă roşie
monocotiledonate anuale
Sencor 70 WG
metribuzin,
Lazurit WP,
Buruieni mono- și
Post-emergent Tomate (semănate)
480, 600 şi 700 g/kg Sensor SC,
dicotiledonate anuale
Zontran SCC
Varză, varză de Bruxelles,
minără,
conopidă, ceapă şi cu
Buruieni dicotiledonate
Lentagran WP,
Post-emergent
450 g/kg
utilizare minără broccoli,
anuale
porumb dulce
Alinium 240 EC,
Ceapă – toate generaţiile
oxifluorfen,
Buruieni dicotiledonate
Galigan 24 EC,
Post-emergent (cu excepţia cepei pentru
240 g/l
anuale
Goal 2 E 24 EC
verdeaţă)
Achiba EC 50,
Tomate, ceapă, varză,
quizalofop-P-etil,
Buruieni
Leopard 5 EC,
Post-emergent castraveţi, morcov, sfeclă
50 g/l
monocotiledonate anuale
Pantera 4 EC
roşie
Substanţa activă

rimsulfuron,
500 g/kg

Denumirea produsului

Escudo WG,
Titus 25 WG

Tip de erbicid

Culturile legumicole

Post-emergent Tomate, cartof

Buruieni mono- și dicot.
anuale și perene

Erbicide – aplicabile prin stropirea semănăturilor în faza de 4-7 frunze adevărate a culturii
sau la înălţimea de 10-15 cm a buruienilor perene
bentazon,
Balistick 480 SL,
Buruieni dicotiledonate
Post-emergent Mazăre pentru conservat
480 g/l
BASAGRAN
anuale
Erbicide – aplicabile prin stropirea semănăturilor în fazele ulterioare de dezvoltare a culturilor: tomate, ceapă și varză
Erbicidele: metribuzin, 480, 600 şi 700 g/kg; piridat, 450 g/kg; quizalofop-P-tefuril, 40 g/l; clopiralid, 750 g/kg; haloxifopR-ester metilic, 240 g/l; cicloxidim, 100 g/l – sunt aplicabile prin tratamente pe parcursul vegetaţiei per cultură şi în
conformitate cu prevederile din Registrul de stat: http://www.pesticide.md/registrul-de-stat
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2.15. METODE ȘI MĂSURI DE CONTROL A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR ÎN
PLANTAŢIILE LEGUMICOLE (Asea Timuş, dr. şt. agricole)
2.15.1. Măsuri generale pentru reducerea densităţii populaţionale ale bolilor și
dăunătorilor plantelor legumicole cultivate
Organizatorice. Pentru a reţine cât mai mult musculiţa albă de seră în afara serei, se recomandă de înfiinţat sera la 2-3 km de câmpurile cu solanacee. Totodată de îngrădit sera cu plantaţii de ceapă, usturoi, morcov, sfeclă, porumb, cereale etc., adică pe care nu se dezvoltă musculiţa.
Reglarea regimului termic și hidric permanent este obligatoriu.
Solul din sere este necesar de a fi dezinfectat cu aburi timp de 1 oră la 95°C. Măsura este foarte
eficace împotriva păianjenul roșu comun și altor dăunători de sol. În special, între două cicluri
solul se dezinfestează, iar pe carcasa serelor și răsadniţelor se aplică clorură de var sau pesticide.
Regimul hidrotermic. Factorul decisiv în dezvoltarea plantelor este regimul hidrotermic,
care instantaneu formează condiţii perfecte și pentru diverse organisme dăunătoare ca insectele,
acarienii, agenţii patogeni etc. De aceea, regimul hidrotermic se respectă cu precizie în favoarea
plantei și recoltei, dar inevitabil sporește și dăunătorii cu bolile.
Răsadul calitativ. Verificarea riguroasă a răsadului pentru sere este obligatorie și se alege
răsadul perfect sănătos, viguros și liber de orice simptome sau atac de dăunători. Totodată se tratează chimic cu 1-2 zile înainte de plantare (lucrare valabilă pentru toţi dăunătorii de sol).
Plantele distanţate. Pentru penetrarea completă în cultura tratată a preparatelor de combatere (biopreparate și insecticide) de respectat strict distanţa mare dintre plante.
Curăţenia perfectă a serelor: împotriva insectelor dăunătoare ca păduchii de frunze, musculiţa albă de seră, păianjenul roșu comun etc., fiindcă orice obiect străin poate fi un loc de adăpostire a stadiilor de dezvoltare.
Blocarea accesului dinafară a insectelor dăunătoare. Plantele din seră emană mirosuri
specifice percepute de insecte mai bine, astfel sunt atrase din exterior, câmp deschis sau sere vecine. De aceea, la intrările în sere și ferestrele de aerisire, alte deschizături prin care pătrunde aerul, de instalat plase antiinsecte specializate (ca tifonul) împotriva insectelor de dimensiuni foarte
mici ca musculiţa alba de seră, tripși, păduchi etc. La uși se recomandă perdele/plase duble.
Plantele simptomatice. Smulgerea plantelor atacate și macerarea lor instantanee (înecare a
indivizilor) pentru a evita migrarea lor (musculiţa albă de seră, molia „tuta” etc.).
Plantele ieșite din uz productiv. După recoltare se distrug prin compostare inteligentă toate
resturile de plantele și doar în cazuri excepţionale prin ardere, fiindcă pe toate există stadii vii de
păduchii de frunze, tripșii de seră, păianjenul roșu comun etc.
Plantele spontane-buruieni. Obișnuit în jurul serelor vegetează o floră spontană bogată, astfel
distrugerea lor este obligatorie, fiindcă sunt plante-gazde secundare pe care se înmulţesc diverse
insecte (păduchii de frunze, tripșii de seră, musculiţa albă de seră, păianjenul roșu comun etc.).
Fâșii-momeală din plante-gazde alternative. Ca exemplu buha fructificaţiilor zboară în
câmpurile agricole de pe terenurile cu floră spontană, astfel primăvara devreme se recomandă
de semănat fâșii de porumb, tutun, năut etc., care atrag fluturii pentru depunerea ouălor. La
ecloziunea larvelor, fâșiile-momeală se cosesc și hrănesc animalele domestice, sau se tratează din
abundenţă cu insecticide și lasă în câmp ca îngrășământ verde.
Recoltarea manuală. Pe suprafeţe mici din sere sau grădini particulare se pot recolta manual
fructele viermănoșate și larvele de dimensiuni mari. Toate se distrug instantaneu, adică înainte
ca larvele să se retragă la împupare și apoi la iernare.
Solidaritatea fermierilor. In momentul desfiinţării unei culturi infestate este foarte important ca resturile vegetale să fie distruse prin compostare sau ardere, deoarece populaţia de „tută”,
spre exemplu, prezentă obligatoriu pe acestea va migra pe o altă cultură de seră sau câmp deschis
din imediata vecinătate. Prin respectarea propriilor măsuri de igienă fitosanitară, se micșorează
potenţialul de migrare al multor insecte dăunătoare. Respectul profesional este numai binevenit.
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2.15.2. Prognoza și avertizarea tratamentelor în protecţia plantelor legumicole
Înainte de a lua decizia de aplicare a unor produse chimice pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la culturile legumicole este necesar de determinat speciile din cultură și pe cât posibil
de estimat densitatea populaţională a acestora. Determinarea componenţei de boli face parte din
fitopatologie, iar a insectelor din entomologie. Ori estimarea numerică a lor face parte din Prognoza și avertizarea, care este una din cele mai dificile discipline, fiindcă se numără nematozi,
acarieni, insecte, etc. de dimensiuni foarte mici și frecvent sunt prezente dar greu de ajuns la ei,
cum ar fi tripșii din flori, acarienii din muguri și tot așa. De aceea, pentru estimarea răspândirii bolilor, densităţii și depășirii numerice a unor dăunători nenumărabili (afide, acarieni, tripși
etc.), se aplică un coeficient de infestare:
• 0 = infestare lipsă – când dăunătorul (sau agentul patogen) lipsește – risc nu există;
• 1 = infestare foarte slabă – când densitatea numerică este mică și pagubele produse se află
sub limita PED-lui (suprafaţă atacată între 1-3%) – riscul este tolerabil;
• 2 = infestare slabă – când densitatea numerică este mică, dar poate crește (suprafaţă atacată între 4-10%) – riscul se poate agrava;
• 3 = infestare mijlocie – când densitatea numerică este mijlocie și poate deveni mare, iar
pagubele depășesc limita tolerantă (suprafaţă atacată între 11-25%) – riscul este intolerabil
și trebuie să se intervină prima dată;
• 4 = infestare puternică – când densitatea numerică este mare și poate deveni foarte mare,
iar pagubele sunt de asemenea mari (suprafaţă atacată între 26-50%) – riscul este foarte
mare și trebuie să se intervină energic;
• 5 = infestare foarte puternică – când densitatea numerică este mare și poate deveni foarte
mare, iar pagubele pot obţine un caracter de calamitate (suprafaţă atacată între 51-75%) –
riscul este foarte mare și trebuie să se intervină foarte energic;
• 6 = infestare deosebit de puternică – când densitatea numerică este extrem de mare (la o
suprafaţă atacată între 76-100%) = intervenţia este inutilă și nu se argumentează ecologic
și economic.
Pentru insectele care se supun numărării, fie toate stadiile sau doar unele din ele, sunt calculate așa numitele Praguri Economice de Dăunare cu abrevierea PED-ul. Din grupa plantelor
legumicole sunt PED-urile pentru unii dăunători ai verzei, tomatelor și cartoful, astfel se expun în
tabelul din continuare.
Tabelul 2.22. Pragurile economice de dăunare pentru unii dăunători la varză și tomate
Faza de dezvoltare

PED-ul
Varza
10% din răsad populat cu puricii cruciferelor (Phyllotreta)
un adult/frunză; sau 10-15 adulţi/ m2

răsad

5-10% din varză cu colonii mici de păduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne
brassicae)
25% plante populate de puricii cruciferelor (Phyllotreta), iar pe frunze câte 10
adulţi sau 2 adulţi m2
de la începutul legării și
până la definitivarea legării
căpăţânii

peste 5-10% de plante cu ponte sau grupuri de larve (5-10 larve/plantă),
sau 1 larvă/plantă de albiliţa verzei (Pieris brassicae)
10% de plante populate de buha verzei (Mamestra brassicae);
sau 10-15 omizi/100 plante; sau 3-5 omizi/plantă
10-25% din plante populate cu molia verzei (Plutella maculipennis);
sau 2-10 larve/plantă
8-15% plante atacate de musca verzei (Delia brassicae), sau 20-30 ouă
sau 5-10 larve/plantă
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Faza de dezvoltare
toată perioada de
vegetaţie

PED-ul
2-3 ploșniţe de Eurydema / plantă sau 3-4 ploșniţe/ m2
Tomatele

pe vegetaţie

15% de frunze populate cu păianjenul roșu comun (Tetranychus urticae)

pe vegetaţie la constatarea
zborului prin cultură

4-10 exemplare/frunză de musculiţa albă de seră (Trialeurodes vaporariorum)

de la butonizare
(generaţia 1 de buhă)
până la formarea fructului
(generaţia 2-3 de buhă)

se găsesc de la 15-20 ouă/100 plante (prima generaţie) până la 40-90 ouă/100
plante (ultimele generaţii) de buha fructificaţiilor (Helicoverpa armigera)

2.15.3. Metode speciale de combatere a bolilor și dăunătorilor plantelor legumicole
Capcane-luminoase. Se aplică pentru captarea buhelor nocturne, fiindcă fluturii adulţi zboară la lumina lămpii și se lovesc de pereţii netezi al dispozitivului, după care cad în pâlnie și ajung
prin ea în recipientul de colectare a insectelor, umplut cu o treime de gaz, alcool denaturat sau
insecticid, eter etc. În capcane frecvent se pun: (i) momeli alimentare – pentru atragerea, apoi
identificarea și monitorizarea dinamicii și intensităţii pe vegetaţie a buhelor; (ii) plăci colorate
atrăgătoare; (iii) capsule cu feromonul sexual. Toate aceste dispozitive se cumpără de la producător și aplică după instrucţia elaborată de ei. Capcanele sunt foarte bine cunoscute de fermieri și
de mulţi ani sunt aplicate în practică.
Pentru patru dăunători sunt omologate substanţe active feromonale care servesc pe rol de
momeală, respectiv cu denumiri comerciale, și anume: Operculat (pentru molia tuberculilor de
cartof), FeroBRAS (pentru buha verzei), ArmiGALI (pentru buha fructificaţiilor) și FeroSEG (pentru buha semănăturilor).
Captarea buhelor nocturne dăunătoarele tomatelor, ardeilor, la varză și alte culturi se efectuează în diverse scopuri și anume:
• Precizarea ciclului biologic. Prin înregistrarea orară sau zilnică a capturilor, în corelaţie
cu factorii climatici, se determină numărul de generaţii, dezvoltarea lor fiziologică sau
ciclul biologic: cuplarea sexuală, ovipoziţia.
• Depistarea unor noi infestări. Metodă foarte utilă și eficace, fiindcă se aplicată în zonele,
locurile, depozitele etc., inaccesibile văzului și mâinilor, spre exemplu, în carantină, astfel
se depistează insecte cu dimensiuni foarte mici și la apariţia/infestarea iniţială.
• Stabilirea momentelor optime de combatere. Prin captarea periodică a indivizilor se
face un grafic și curba obţinută indică momentul optim pentru tratamente, fiindcă accentuează începutul, maximul și sfârșitul împerecherii. În corelaţie cu factorii climatici se
stabilesc cu precizie începutul, maximul și sfârșitul pontei și ecloziunii larvelor. Pe baza
lor se stabilesc momentele de lansare a parazitoizilor ovifagi – trihograma, aplicarea tratamentelor cu preparate biologice sau insecticide. Metodă valabilă și pentru reducerea
tratamentelor chimice.
• Combatere prin captare în masă. Rezultatele cele mai bune se obţin cu capcanele feromonale care atrag ambele sexe, masculii și femelele, sau numai femelele, dar numărul dăunătorilor pentru care există astfel de feromoni este foarte mic. De aceea încă se captează
numai masculii, pentru ca totalitatea, sau cel puţin majoritatea femelelor din agrobiocenoze legumicole să rămână sterile, adică nefecundate.
• Combatere prin dezorientare. Metoda constă în introducerea în culturile legumicole a
unui exces de feromon valabil să blocheze recepţia și/sau percepţia feromonului natural,
obţinându-se astfel dezorientarea masculilor excitaţi în perioada de împerechere și incapabili să găsească femelele, și astfel rămân nefecundate.
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2.15.4. Capcane pentru unii dăunători din sere
Pentru monitorizarea și captarea insectelor mici ca tripşii, afidele, musculiţele, moliile etc., în
terenuri protejate se recomandă de aplicat două feluri de capcane: (i) din plăci colorate (galbene
și albastre, în funcţie de insectă) și (ii) adezive incolore.

Fig. 2.102. Capcane pentru dăunătorii din sere

2.15.5. Entomofagii din culturile legumicole
În orice fel de legumicultură: câmp deschis, sere sau loturi pe lângă casă, obligatoriu se dezvoltă diverse insecte folositoare, fiindcă ele se hrănesc din contul celor cu statut de dăunătoare.
Cele mai răspândite, frecvente și cunoscute de fermieri sunt crizopele și buburuzele din coloniile de păduchi; viespile parazitoite observate după culoarea neagră a pontelor de ploșniţe ale
cruciferelor. Cele mai răspândite și cunoscute se expun în formă de tabel.
Tabelul 2.23. Crizopele și buburuzele afidofage
Specia

Succinte informaţii

Aspectul morfologic

Crizopele

Crizopa comună
(Chrysopa perla)

Adulţii și larvele se hrănesc cu păduchi, păianjenul roșu comun, tripși, musculiţa albă de seră, larve de minatori, omizi
mici etc. care se dezvoltă din abundenţă pe plantele legumicole din sere și câmp deschis ca tomatele, castraveţii, ardeii, vinete, inclusiv căpșun, măr, porumb și tot așa, adică unde sunt
colonii de afide crizopele sunt prezente.
Buburuzele

Buburuza cu 7
puncte (Coccinella
septempunctata)

O femelă devorează pe zi în medie 30-100 de păduchi, iar în
viaţă până la 4700 afide.
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Specia

Succinte informaţii

Buburuza cu 10
puncte (Adalia
decempunctata)

Larva consumă un număr mare de afide – de la 150-200 până
la 600–900 în zilele secetoase, inclusiv ouă de ploșniţe.

Buburuza asiatică
(Harmonia axyridis)
din Siberia a fost
înregistrată în
1924 în păduri, iar
în Europa în 1984
(Portugalia). În
Republica Moldova
a fost înregistrată în
2011 (Chișinău), apoi
peste tot în 2013.

Buburuză invazivă cu multiplă
policromatie: amestec de pete
și culori și nuanţe apar sub 7
forme. Foarte frecventă în republică din 2011 și cu interes din
partea fermierilor. Spre exemplu
în 2020 a fost considerată dăunătoare într-o plantaţie de nuc
industrial și larvele supuse tratamentelor chimice. Bioecologia
este asemănătoare cu a buburuzei cu 7 puncte.

Aspectul morfologic

În legumicultura modernă și prietenoasă cu
mediul și consumatorul nu trebuie să lipsească
buburuzele afidofage și indicatori ecologici ai
stării mediului. Dar există insecte, care ar trebuie aplicate prin lege de stat, fiindcă eficacitatea lor este mare și utilă, acestea numindu-se
viespi trihograme ovifage. Totodată necesită
aplicare în legumicultura autohtonă, fiindcă
se produc în instituţiile din republică cu denumirea: viespea ovifagă (Trichogramma
evanescens) și se crește la comandă ca produs
biologic în combaterea unor fluturi cu ponta
liberă pe frunze. Se lansează după indicaţiile
producătorului, dar anticipat menţionăm că se
aplică la depunerea ouălor de buhe, sfredelitoFig. 2.103. Adulţi de trihogramă pe diverse ouă de
rul porumbului, omizile de câmp etc. Împotriva
insecte-gazde
buhei verzei se lansează de 2 ori, pentru fiecare
generaţie : (i) la început de pontă (până la 40 de ouă sau 1 pontă/m2 – 20 mii femele/ha) și (ii)
la ponta de vârf în funcţie de densitatea ouălor de buhă/m pătrat. Adică 80 de ouă sau 2 ponte/
m2 = 40 mii indivizi/ha; 100 de ouă sau 3 ponte = 50 mii indivizi/ha; 150 de ouă sau 5 ponte = 75
miii indivizi/ha; 250 de ouă sau 7 ponte = 100 mii indivizi/ha. Raportul dintre parazit: gazdă =
1:20. Există doar un factor care limitează eficacitatea trihogramei: nesincronizarea trihogramei
cu zborul insectei-gazdă. Adică trihograma zboară cu 2-4 săptămâni mai devreme decât buha,
respectiv și depunerea pontelor are loc mai târziu.
Ploșniţa americană a gândacului de Colorado (Perillus bioculatus) este o insectă istorică,
fiindcă a fost importată din America, crescută
în laboratoare din Europa, inclusiv republică
în perioada sovietică și lansată în câmp deschis
pentru a combate gândacul de Colorado. Ploșa)
b)
niţa s-a acomodat în multe ţări, în special cele
Fig. 2.104. Ploșniţa americană a gândacului de
sudice, printre care și republica noastră. Astfel,
Colorado
(Perillus bioculatus): a) imago; b) larvă
observaţiile asupra acestei ploșniţe în plantaţiile
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industriale de cartofi și deosebirea ei de alte ploșniţe, ar fi de interesul fermierului, fiindcă contribuie semnificativ la reducerea dăunătorului prin consumarea ouălor și larvelor acestuia.

2.15.6. Preparate biologice, de origine vegetală din extracte de plante și chimice
În legumicultură este obligatoriu de aplicat diverse preparate pentru menţinerea sub control
a bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate pentru obţinerea legumelor. De aceea, în continuare
se prezintă trei grupe de produse: (i) preparate biologice pe bază de viruși, micoze și bacterii; (ii)
insecticidele pe bază de extracte vegetale; (iii) insecticide și acaricide sintetice. Primele două grupe de preparate trebuie să ocupe locul de bază, luând în consideraţie consumul proaspăt al multor plante. De aceea sunt recomandate la stropitul plantelor atacate de insectele sugătoare și cu
corp moale: păduchi, purici meliferi, acarieni, ploșniţe, omizi mici de albiliţă, buhe, molii, viespi
etc. În acest scop se propun plante și reţete de infuzii (gen ceai) și decocturi (fiertură).
Tabelul 2.24. Preparate biologice pe bază de viruși, micoze și bacterii
nr

Denumirea
preparatului

Norma de consum și modul de aplicare

Împotriva

PREPARATE VIROTICE – forma preparativă – pulbere;
s.a. – virușii poliedrozei nucleare. Pauza între tratamente: 5–7 zile.
1

VIRIN KS,

Stropire cu 0,1–0,2 kg/ha la varză, alte legumicole

Buhei verzei și numărul de
tratamente după necesitate.

2

VIRIN HS-2

Stropire cu 0,15–0,3 kg/ha la tomate, alte legumicole

Buhei fructificaţiilor (larvele
de I-III vârstă) şi numărul
de tratamente câte 2–3/
generaţie.

3

Virin HS-P

Stropire cu 0,15 kg/ha la tomate

Buhei fructificaţiilor (larvele
de vârsta I-II) şi numărul
de tratamente câte 2–3/
generaţie.

4

Virin-MB

Stropire în perioada de vegetaţie 0,1–0,2 kg/ha în culturi
legumicole, sfecla și varză.

Buhei verzei (larvele de vârsta
I-II). Un singur tratament.

5

Virin-OS

Stropire în perioada de vegetaţie cu 0,2–0,3 kg/ha în
culturi de legumicole, cucurbitacee, etc.

Buhelor semănăturilor,
fluturelui cu semnul
exclamării, buhei legumelor
(larvele vârsta I-III). Un singur
tratament.

PREPARATE MICOTICE CU forma preparativă – pulbere uscată
6

Trihodermină – BL, Prăfuirea seminţelor 5–6 g/ha; încorporare în sol înainte de Putregaiului alb, cenușiu
semănat 15–20 g/m2; în amestec cu solul din ghiveci 0,5– și radicular, fuzariozei,
s.a. – Trichoderma
1,0 g/ghiveci; îmbăierea coletului plantei 1,25–1,5 g/plantă; ascohitozei, verticiliozei. Pauza
lignorum
2
stropiri pe vegetaţie 4,0–8,0 g/m , cu 2-3 tratamente.

între ele 10–12 zile.

7

Trihodermină
TH-7F-BL, s.a.
– Trichoderma
harzianum

În amestec cu solul din ghiveci 0,5–1,0 g/ghiveci;
împrăștierea pe teren și încorporarea în sol na nivelul
rădăcinilor 12–15 g/m2 (120–150 kg/ha); aplicare locală
în fiecare cuib 1,5–3,0 g/plantă (30–60 kg/ha); îmbăierea
coletului plantei 30–60 kg/ha; tratamente pe vegetaţie
2,0–5,0 kg/ha (norma de consum a soluţiei 700–200 l/ha).

Putregaiului alb; putregaiului
radicular; fuzariozei;
ascohitozei. Pauza între
tratamente 10–12 zile.

8

Nematofagină
– BL, s.a.
Arthrobotrys
oligospora

Aplicare locală (în fiecare cuib) 2,0–5,0 g/plantă;
încorporarea în sol până la răsădire, cu 2–3 săptămâni
înainte, 100–150 g/m2; încorporarea în sol pe vegetaţie,
100–150 g/m2.

Nematozelor galicole
(Meloidogyne incognita). Pauza
între tratamente 1–12 zile.

9

Verticilină
granulară BL, s.a.
Verticillium lecani

Stropire cu 0,1–0,2 l/m2 la castraveţii în sere și numărul de
tratamente până la 8 ori.

Larvelor musculiţei albe de
seră. Pauza între tratamente
7–12 zile.
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nr

Denumirea
preparatului

Norma de consum și modul de aplicare

Împotriva

PREPARATE BACTERIENE forma preparativă – pulbere și lichid
10 Fitosporin-M, s.a.
Bacillus subtilis,
26 D

Umectarea seminţelor timp de 1-2 ore; înmuierea în
soluţie a rădăcinilor răsadului 1-2 ore cu 1,5 g/kg seminţe
(20g/10 l apă); 4,0 g/10 l apă/100 m2 cu intervalul de 1015 zile împotriva manei

Putrezirii și căderii răsadului,
fuzariozei la tomate și
castraveţi (din răsad).

11 Rizoplan, s.a.
Pseudomonas
fluorescens AP33(V-3481)

Cartoful cu 1,0 l/ha și a soluţiei de lucru – 10 l/t; varza cu
20 ml/kg și pe vegetaţie cu 0,3 l/ha;

Putregaiurilor, mucegaiurilor,
pătărilor, fitoftorozelor,
macrosporiozelor,
fuzariozelor.

Tratarea tuberculilor înainte de plantare, cu norma 2
12 Proradix WP, s.a.
g/100 kg; (ii) stropirea solului în timpul plantării, cu norma
Pseudomonas spp.
3% DSMZ – 13134. de 60 g/ha (volumul de apă 60-80 l/ha).

Pentru protecţia cartofului
împotriva rizoctoniozei și râiei
argintii.

Tabelul 2.25. Preparate chimice de origine vegetală reţetă și modul de aplicare
Planta

Reţeta

Aplicarea prin stropire

Ceapă–coji
(Allium cepa)

Infuzie: 200 g de coji opărite în 10 l de apă și
se ţin 4-5 zile la înmuiere

De 3-4 ori cu interval de 5-7 zile

Usturoi–bulbi
(Allium sativum)

Infuzie: 0,5 kg de usturoi ras prin răzătoare
sau zdrobit în usturoiniţă. Terciul obţinut se
amestecă bine în 3-5 l de apă

După prima strecurare se trec încă o
dată prin 1-2 l de apă și se strecoară.
Mixtura se completează până la 10 l
de apă, apoi se aplică

Aconitum
(Aconita
moldavicum)

Infuzie: 1 kg de masă uscată și zdrobită se ţine
48 ore în 10 l de apă și se adaugă 30 ml de
alcalin (leșie din cenușă)

Mixtura se strecoară și se adaugă 5 l
de apă, apoi se aplică

Măselariţă,
sunătoare
(Hyoscyamus niger)

Infuzie: 1 kg de plante uscate și zdrobite se
toarnă în 10 l de apă și se ţin 12 ore, apoi se
strecoară

Frunzele uscate și rădăcinile se
pregătesc din toamnă, iar planta
întreagă numai în al doilea an

Decoct: Aceeași proporţie doar că se fierbe 30
minute, se răcește și se strecoară

Pentru a se lipi de frunze, se adaugă
30-40 g săpun de rufe

Brânca–ursului
(Heracleum
sphondylium)

Decoct: 1 kg de masă de plantă se ţine o zi și o
noapte în 10 l de apă

Plantele se pregătesc în perioada de
înflorire

Susaiul
(Centaurea picris)

Infuzie: 1-2 kg de plante uscate zdrobite se ţin
o zi și o noapte în 10 l de apă

La stropit proporţia este de 1:2; se
adaugă 20-30 g de săpun la 10 l

Decoct: 1-2 kg de plante uscate și zdrobite,
înmuiate 6-8 ore în apă, se fierb timp de 30
minute

Stropitul se face imediat. Plantele de
susai se colectează în perioada de
înflorire

Infuzie: 10 g de muștar se toarnă în 1 l de apă
și se lasă pe două zile

Pentru stropire infuzia se diluează în
4 l de apă.

Muştarul alb
(Brassica alba)

Laur, cornuţi
Infuzie: 50 de buchete de frunze se toarnă în 1
(Datura stramonium) litru de apă și se lasă 12 ore, strecoară

Nemţişori de câmp
(Delphinium).
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Plantele se stropesc imediat.

Decoct: 1 kg de plante uscate se fierb 2-3 ore
în 1 l de apă

Plantele se adună doar înflorite

Infuzie: 1 kg de plante uscate și zdrobite în 10 l
de apă și ţin 2 zile, apoi se strecoară

Plantele se stropesc imediat

Decoct: aceeași cantitate de apă și plante
uscate ce se ţin 10-12 ore, fierb 10-15 min

Plantele se stropesc după răcire
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Planta

Reţeta

Aplicarea prin stropire

Arţar american
(Acer negundo)

Infuzie: în jumătate de găleată de frunze verzi
se adaugă apă până la umplere și se ţine o zi și
o noapte

Soluţia se strecoară și se stropește
mărul împotriva viermelui merelor

Pelin (Artemisia
absinthium)

Infuzie: 700-800 g de pelin înflorit zdrobit și se
toarnă 10 l de apă rece, ţin o zi și o noapte, se
fierb 30 min. Se strecoară și diluează în raport
de 1:2

Stropirile se efectuează cu interval
de 7-8 zile împotriva viermelui
merelor și gândacului de Colorado

Decoct: 1 kg de pelin uscat se fierbe 10-15 min Împotriva omizilor defoliatoare
în puţină apă, apoi se răcește, se adaugă 1 kg
ale pomilor fructiferi. Stropirile se
de gunoi de pasăre uscat și se ţine 1-2 zile cu
efectuează cu interval de 7 zile
puţin adaos de apă. Se strecoară și se adaugă
încă 10 l de apă
Brusture
(Lappa major)

Infuzie: o treime din găleată cu frunze de
brusture mărunţite și se completează cu apă.
Mixtura se ţine 3 zile și se strecoară

Împotriva dăunătorilor defoliatori

Laptele-cucului
(Euphorbia
cyparissias)

Decoct: 4 kg de frunze și tulpini tăiate după
înflorire se zdrobesc, apoi fierb 2-3 ore într-o
cantitate mică de apă, după care se strecoară și
se adaugă 10 l apă rece

Se stropesc defoliatorii verzei:
larvele din primele vârste de albiliţă,
buhă, molie etc.

Păpădie
(Taraxacum
officinale)

Infuzie: 400 g de frunze verzi sau 200-300 g
de rădăcină mărunţită se toarnă în 10 l de apă,
ţine 2-3 ore, strecoară și aplică

Împotriva sugătorilor pomilor
fructiferi înainte de înflorire și după
terminarea ei

Arinul alb
(Alnus incana):

Infuzie: 1 kg de frunze uscate sau 2 kg de
frunze verzi zdrobite se ţin o zi și o noapte în
apă, apoi se fierb timp de 30-40 minute

Se stropesc merii și garoafele
împotriva acarienilor

Decoct: se mai ţine 6-12 ore
Zârnă, umbra nopţii Decoct: 5-6 kg de plante se toarnă în 10 l de
(Solanum nigrum)
apă. Mixtura se ţine 3-4 ore, fierbe 3 ore la foc
slab. Răcește și strecoară

Se mai adaugă 30-40 g de săpun de
rufe. Distruge omizile mici de pomi
fructiferi și plante de legume

Mușeţel, romaniţă
(Pyrethrum
cinerariaefolium)

Infuzie: 220 g de flori uscate și zdrobite până la Pudra se amestecă cu apă până
pudră se toarnă în 10 litri de apă
la omogenitate, apoi se stropesc
plantele

Pinul
(Pinus silvestris)

Infuzie: 2 kg de plante pregătite se toarnă în 8 l
de apă și se ţin 5-7 zile la întuneric

Înainte de stropire mixtura se
diluează în raport de 1:1

Tutun
(Nicotiana tabacum)
(orice organ al
plantei)

Infuzie: 400 g de plante uscate zdrobite se
toarnă în 10 l de apă și se ţine 2-3 zile. Se
adaugă 40 g de săpun de rufe la 10 l de apă

Se stropesc de 3-4 ori la interval
de 4-5 zile. Infuzia distruge o gamă
largă de insecte dăunătoare

Decoct: 400 g de plante uscate în 10 l de apă
și ţine o zi, apoi se fierbe 2 ore

După răcire se mai diluează în 10 l
de apă

Coada-șoarecelui
Infuzie: 800 g de plante uscate și zdrobite se
(Achillea millefolium): opăresc cu apă, apoi se ţin 1,5 zile
Decoct: 800 g de plante uscate și zdrobite se
fierb 30 min, apoi se adaugă 10 l de apă
Iarbă de negi,
crucea voinicului
(Chelidonium majus)

Se strecoară și se adaugă 10 l de apă
La stropire se adaugă 40 g de săpun
de rufe la 10 l de apă

Infuzie: 3-4 kg de plante verzi sau 1 kg de
Pudra de iarba de negi se mai
plante uscate (fără rădăcini) se toarnă în 10 l de folosește împotriva puricilor și
apă și se ţin 24-36 ore
omizilor de albiliţa verzei și alţi
fluturi
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Planta
Ardei iute
(Capsicum)

Reţeta
Decoct: 1 kg de ardei tăiat în două se fierb o
oră în 10 l de apă, în vas închis, apoi se lasă
2 zile. Ardeiul se toacă, terciul se strecoară,
toarnă în sticle, ţine la întuneric

Aplicarea prin stropire
Se folosește la necesitate împotriva
acelorași dăunători cu corp moale și
a limacșilor (melci fără cochilie)

Cartoful (vrejurile)
Infuzie: 1,2 kg de vrejuri verzi sau 0,6-0,8 kg
(Solanum tuberosum) uscate se toarnă în 10 l de apă caldă și se ţin
3-4 ore. Se strecoară și adaugă 40 g săpun.
Se folosește după indicaţii ca să nu provocăm
arsuri la plante

Vrejurile se pregătesc și toamna,
după care se ţin la uscat. Împotriva
unei largi game de insecte
dăunătoare din grădinile particulare

Citrice (coji)
(Citrus × limon)

Infuzie: 10 g coji uscate se toarnă în 1 l de apă
fiartă și se ţin 5 zile, se strecoară. La stropit de
adăugat un pic de uree

Împotriva dăunătorilor plantelor de
cameră: păduchi, acarieni și tripşi

Tomate (vrejile)
(Solanum
lycopersicum)

Decoct 1: 4 kg de vrejuri verzi se toarnă în 10 l
de apă și se ţin 3-4 ore, apoi se fierb la foc slab
30 de min Decoctul răcit se strecoară, păstrează
în sticle, la întuneric, răcoare. Înainte de folosire
decoctul se diluează în apă în raport de 1:2 și la
10 l de apă se adaugă 40 g de săpun de rufe

La 10 l de apă se adaugă 40 g de
săpun de rufe. Împotriva unei largi
game de insecte dăunătoare din
grădinile particulare

Ştevie, măcriș
(Rumes acelosa)

Decoct: 300 g de rădăcini tocate se toarnă în 10
l de apă caldă (nu mai mult de 40oC) și se ţine
timp de 3 ore, apoi se strecoară. Se adaugă 40 g
de săpun de rufe la o găleată de apă. Pe rană se
aștern 1-1,5 cm de frunze tocate de ștevie și se
leagă cu cârpe. Repetăm de 2-3 ori pe vară

Soluţia se utilizează în ziua pregătirii
și se efectuează o dată pe săptămână
împotriva: (i) puricilor cruciferi la
ridiche și seminceri de varză; (ii)
valabilă și pentru cicatrizarea rănilor
după tăierile pomilor fructiferi

Cenușă

Infuzie: 1 pahar de cenușă se toarnă în 10 l de
apă, se ţine timp de 1,5-2 zile, apoi se adaugă
80 g săpun de rufe

Împotriva păduchilor

Tabelul 2.26. Preparatele chimice omologate pentru combaterea dăunătorilor
la culturile de legumicole de seră și câmp deschis
Nr

Organismul dăunător

Substanţe active permise pentru combatere: preparate comerciale / dozele
de aplicare conform: http://www.pesticide.md/registrul-de-stat
DĂUNĂTORI POLIFAGI LEGUMICOLI

1

• Buha fructificaţiilor
(Heliothis armigera la
tomate),
• Gândacul de Colorado
(Leptinotarsa
decemlineata la cartof și
tomate),
• Afide (genul Aphididae)

• Acetamiprid, sau +lambda-cihalotrin: Acetamiprid 22,5 SL, Armor 350 SC,
Dolor 20 SG, Lux WP, Maccet WG, Mospilan 20 SG
• Alfa-cipermetrin: Top Alpha 10 EC, Decimid EC, FASTAC 100 EC
• Cipermetrin: Avirro 25 EC, Clarus 250 EC, Cythrin 500 EC
• Clorantraniliprol, sau +lambda-cihalotrin: Ampligo 150 ZC, Coragen 20 SC
• Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi WG 25
• Lambda-cihalotrin: Karate Zeon 5 CS, Lamdex 5 EC, LEOTRIN 100 SC
• Metaflumizonă: ALVERDE
• Tiacloprid, sau +deltametrin: Viriy SC, Actual 480 SC, Calypso SC 480,
Floret 480 SC, Vector 480 SC, Biscaya 240 OD, Proteus OD 110

2

• Buha fructificaţiilor
la tomate (Heliothis
armigera)

• Acetamiprid: Lux WP
• Indoxacarb: Pitch 150 SC, Avaunt EC
• Tiacloprid+deltametrin: Proteus OD 110

3

• Gândacul de Colorado
la cartof (Leptinotarsa
decemlineata)

•
•
•
•
•
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Acetamiprid: Maccet WG, Mospilan 20 SG, Dolor 20 SG
Alfa-cipermetrin: Decimid EC, FASTAC 100 EC
Esfenvalerat: Sămpai EC, Sumi-alpha 5 EC
Lambda-cihalotrin: Karate Zeon 5 CS, Lamdex 5 EC
Tiacloprid: Actual 480 SC, Biscaya 240 OD, Calypso SC 480, Floret 480 SC
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Nr

Organismul dăunător

Substanţe active permise pentru combatere: preparate comerciale / dozele
de aplicare conform: http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

4

• Coropișniţa (Gryllotalpa
gryllotalpa)

• Imidacloprid: Antimedvedca (tomate și castraveţi în seră)

5

• Nematozii galigeni
(Meloidogyne incognita)

• Arthrobotrys oligospora: Nematofagină-BL (încorporare în sol la cultivarea
culturilor legumicole în seră)

DĂUNĂTORI ŞI BOLIL A CULTURILOR SOLANACEAE de seră și în câmp: tomate, ardei și vinete
6

• Afide la tomate, tripși de
seră
• Musculiţa albă de seră
• Acarianul roșu comun

• Ciantraniliprol și clorantraniliprol: Benevia OD VOLIAM TARGO;
Cipermetrin: Arrivo 25 EC; Deltametrin: Decis Profi WG 25; Metribuzin:
Zontran SCC; Spirotetramat: Movento 100 SC

7

• Buha fructificaţiilor
• Musculiţa minieră
• Musculiţa albă de seră la
tomate de seră și câmp
deschis
• Gândacul de Colorado la
tomate în câmp deschis

•
•
•
•

8

• Musculiţa albă de seră la
tomate (Trialeurodes vap)

• Imidacloprid: Confidor SL 200, Focus 700 WDG, Warrant 200 SL
• Piriproxifen: Admiral 10 EC

9

• Molia minieră a
tomatelor (Tuta absoluta)

• Benzoat de emamectin: AFFIRM

•
•
•
•
•

Acetamiprid, sau + cihalotrin: Acetamiprid 22,5 SL, Lux WP, Armor 350 SC
Benzoat de emamectin: AFFIRM, Pilaraff SG
Cipermetrin: Arrivo 25 EC, Cythrin 500 EC, Top Alpha 10 EC
Clorantraniliprol+lambda-cihalotrin, sau +abamectină: Ampligo 150 ZC,
Benevia OD, Coragen 20 SC, VOLIAM TARGO
Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi WG 25
Indoxacarb: Avaunt, EC, Pitch 150 SC
Lambda-cihalotrin: Braik ME, LEOTRIN 100 SC
Pirimifos-metil: Actellic 50 EC
Tiacloprid, sau +deltametrin: Actual 480 SC, Biscaya 240 OD, Calypso SC
480, Floret 480 SC, Vector 480 SC, Proteus OD 110

10 • Mana (Phytophthora
• Cimoxanil+famoxadon, sau +metalaxil, sau +mancozeb: Tanos, Tonus WG,
infestans),
Zahist, WP, Profilux WG, Presto Plus 72 WP, Presto 50 WP, Ordan MC WP,
• Alternarioza (Alternaria
Ordan WP, Akkord WP, Comfort 72 WP, Curage WP, Tamoxanil 450 WG
solani),
• Dimetomorf+mancozeb, sau + folpet: Krabat WP, Super Focus 187 WG,
• Pătarea frunzelor și
ACROBAT MZ 90/600 WG, Fungus WP, Sphinx Extra WG, ORVEGO
bășicarea fructelor
• Hidroxid de cupru: Funguran-OH 50 WP, Gart, WP, Kocide 2000, Cuprablau
(Xanthomonas vesicatoria)
Z WP, Cooperon WP, Nouchamp DP, Escada SC, Bioxid WP, Airone SC
• Mancozeb, sau +metalaxil: Harvest WP, Kadillak WP, Mancomex 80 WP,
Manific WP, Metaxil WP, Ridomil Gold MZ 68 WG, Penncozeb 75 WG,
Doza 80 WP, Dithane M-45 WP, Fontes WP, Curativ WP, Fantic M WG
• Oxiclorură de cupru: Miedzian 50 WP, Oxiclorură de cupru 90 WP,
Cuprumax 50 WP, Cobresal Extra 350 SC
• Sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca sau tribazic: Bouillie Bordelaise,
Copflo Super SC, Cuproxat SC, Cuprofix 40 Dispers WDG, Funecol, Kumir SC
DĂUNĂTORI ŞI BOLI A CULTURILOR CUCURBITACEE: CASTRAVEŢI ŞI PEPENI
11 • Acarianul roșu comun
(Tetranychus urticae)
• Acarianul galicol (Vasates
lycopersici)
• Musculiţa minieră
(Liriomyza trifolii)
• Tripși (Thripidae)
• Păduchele
cucurbitaceelor (Aphis
gossypii)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abamectină: Vertimec 018 EC; Averto 50 WG
Cipermetrin: Arrivo 25 EC,
Clorantraniliprol+lambda-cihalotrin, sau +abamectină: Benevia OD
Deltametrin: Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi WG 25
Esterii etilici ai acizilor grași din ulei de rapiţă: Pelecol (ecologic)
Imidacloprid: Confidor SL 200, Focus 700 WDG, Warrant 200 SL
Pirimifos-metil: Actellic 50 EC
Rizophagus irregularis: Mycogel (ecologic)
Spirotetrama: Movento 100 SC
Verticillium lecanii: Verticilină granulară-BL (ecologic)
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Nr

Organismul dăunător

Substanţe active permise pentru combatere: preparate comerciale / dozele
de aplicare conform: http://www.pesticide.md/registrul-de-stat

12 • Mana castraveţilor
(Pseudoperonospora
cubensis)

•
•
•
•

Cimoxanil+oxiclorura de cupru, sau +famoxadon: Ordan WP, Tanos
Dimetomorf+mancozeb: ACROBAT MZ 90/600 WG, ORVEGO
Mancozeb+metalaxil-M: Ridomil Gold MZ 68 WG, Ventozeb 80 WP
Propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu: Previcur Energy

13 • Făinare (Sphaerotheca
fuliginea)

• Penconazol: Topas 100 EC, Pencosan 100 EC; Piraclostrobin+boscalid:
SIGNUM; Sulf : Sulf praf umectabil, Thiovit Jet 80 WG

14 • Antracnoza, Pătarea
unghiulară, Putregai
cenușiu, Bacterioze

• Bacillus subtilis: Fitosporin-M P, Serenade ASO (ecologic)
• Propamocarb hidroclorura+fosetil de aluminiu: Previcur Energy
• Oxid de cupru: Nordox 75 WG, Oxiclorură de cupru 90 WP, Sulfat de cupru
DĂUNĂTORI ŞI BOLI A CULTURILOR VĂRZOASE

15 •
•
•
•
•

Albiliţe (Pieridae)
Buhe (Noctuidae)
Molii (Plutellidae)
Afide (Aphididae)
Buha verzii (Mamestra
brassicae)

• Ciantraniliprol: Benevia OD, Cipermetrin: Arrivo 25 EC, Clarus 250 EC,
Ampligo 150 ZC, Coragen 20 SC; Esfenvalerat: Sumi-alpha 5 EC
• Deltametri: Decis f-Luxx EC 25, Decis Profi WG 25
• Indoxacarb: Pitch 150 SC, Avaunt EC
• Lambda-cihalotrin: LAMBDA 050 CS, LEOTRIN 100 SC
• Metaflumizonă: ALVERDE; Pirimifos-metil: Actellic 50 EC

16 • Alternarioza, Ofilirea
fuzariană, Bacterioze,
Înnegrirea și putrezirea
răsadului, Albumeală

• Piraclostrobin+boscalid: SIGNUM; Fluopiram+tebuconazol: Luna
Experience 400 SC; Oxid de cupru: Nordox 75 WG
• Pseudomonas fluorescens AP-33: Rizoplan; Trichoderma harzianum:
Trihodermină Th-7F-BL (agricultura ecologică)

17 • Fomoza (Phoma lingam)

• Fludioxonil: Maxim 480 FS

DĂUNĂTORI ŞI BOLI A CULTURILOR DE BULBI ȘI TULPINI FALSE
18 • Musca şi gărgăriţa cepei,
Tripsul tutunului şi Afide

• Acetamiprid: Acetamiprid 22,5 SL; Ciantraniliprol: Benevia OD; Deltametrin:
Decis f-Luxx EC 25; Spirotetramat: Movento 100 SC

19 • Mana (Peronospora
destructor),
• Bacterioze (Xanthomonas
spp., Pseudomonas spp.)

• Cimoxanil+mancozeb: Ordan MC, Triomax 45 WP; Dimetomorf+mancozeb,
sau +ametoctradin: ACROBAT MZ 90/600 WG, ORVEGO
• Mancozeb+metalaxil-M: Ridomil Gold MZ 68 WG, Metaxil WP
• Hidroxid de cupru, sau oxid de cupru: Kocide 2000, Nordox 75 WG,
Oxiclorură de cupru 90 WP, Sulfat de cupru

20 • Rugina cepei, Putregai
cenușiu, alb şi a gâtului
cepei, Alternarioza,

• Azoxistrobin: Quadris 250 SC; Fludioxonil: Maxim 480 FS;
Fluopiram+tebuconazol: Luna Experience 400 SC; Piraclostrobin+boscalid:
SIGNUM
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2.16. APLICAREA PRACTICILOR AGRICOLE DE SECHESTRARE A CARBONULUI
ÎN SECTORUL LEGUMICOL (Tatiana Novac, dr. şt. biologice)
Solurile constituie cele mai mari rezervoare de carbon din cadrul ecosistemelor terestre,
iar stabilirea fluxului de dioxid de carbon din sol constituie un obiectiv prioritar în diminuarea
schimbărilor climatice.
Practicile de management al solului pot fi utilizate pentru reducerea gazelor cu efect de seră,
prin:
• diminuare: oprirea sau reducerea pierderilor suplimentare de carbon din sol în atmosferă (evitarea emisiilor);
• sechestrare: creșterea carbonului în sol prin stocarea acestuia.
Menţinerea sau creșterea conţinutului de carbon în sol are importanţă – pentru mediu și pentru productivitatea solului. Din punct de vedere practic, carbonul din sol poate fi identificat și ca
materie organică a solului, fluxurile de carbon intrate în sol (din contul humificării reziduurilor
vegetale şi îngrășămintelor organice).
Materia organică este esenţială pentru sol:
• furnizează un aport de substanţe nutritive prin eliberare lentă;
• îmbunătăţește capacitatea de schimb cationic și de menţinere a nutrienţilor;
• crește capacitatea de tamponare a solului pentru reacţie (rezistenţa pe care o poate opune
solul la modificarea valorii pH, atunci când asupra sa se intervine cu substanţe acide sau
bazice);
• îmbunătăţirea structurii solului și a stabilităţii agregatelor hidrostabile;
• îmbunătăţirea capacităţii de reţinere a apei în sol;
• reducerea riscului de eroziune.
Cultivatorii de legumicole pot reduce impactul cu efect de seră prin menţinerea și prevenirea
pierderii suplimentare a carbonului din sol stocat, care va avea efecte benefice asupra solului și
producţiei. Creșterea aportului de materie organică (resturi vegetale, culturi de acoperire, composturi) și reducerea pierderilor (cultivate și reziduurile vegetale) sunt cheie pentru menţinerea
rezervelor de carbon din sol și îmbunătăţirea sănătăţii solului și a productivităţii.
Creșterea carbonului stocat (sechestrarea) pe termen lung în solul culturilor legumicole este
dificilă, datorită gradului intensiv al producţiei.
Plantele legumicole folosesc din sol dioxidul de carbon ce provine din activitatea microorganismelor și din materia organică aflată în sol. Din această cauză, în legumicultură se recurge
curent la fertilizarea cu îngrășăminte organice, care, pe lângă aportul de elemente minerale, asigură și importante cantităţi de dioxid de carbon.
Astfel, sisteme foarte intensive precum producţia de legume în sere pot sechestra mult carbon
în sol, dar, evident, aceasta depinde foarte mult și de nivelurile ridicate de intrări (administrare).
Plantele au nevoie de dioxid de carbon (CO2) pentru fotosinteză; 40-45% din substanţa uscată
a unei plante constă din carbon, pe care planta îl asimilează din aer și sol. Consumul zilnic de
dioxid de carbon de către legume la 1 ha ajunge la 500 kg [80].
Prin urmare, împreună cu furnizarea către plante a elementelor nutritive minerale este necesar să se creeze condiţii pentru creșterea conţinutului de dioxid de carbon. Îmbogăţirea stratului
de suprafaţă al solului cu dioxid de carbon este facilitată de aplicarea îngrășămintelor și menţinerea stării afânate a solului. Afânarea solului mărește fluxul de oxigen îmbunătăţește activitatea
microorganismelor și intensifică respiraţia rădăcinilor, ceea ce duce la o creștere a eliberării de
dioxid de carbon din sol. Creșterea concentraţiei acestui gaz de la 0,3-0,6% contribuie la creșterea
productivităţii fotosintezei și a randamentelor culturilor.
Cu toate acestea, un conţinut ridicat pe termen lung de dioxid de carbon în sol are un efect
negativ asupra dezvoltării rădăcinilor. Excesul de CO2 are un efect deosebit de dăunător asupra
capacităţii germinative a seminţelor mici (morcovi, pătrunjel, ceapă, ţelină) atunci când se formează o crustă pe suprafaţa solului [80].
Conţinutul excesiv de dioxid de carbon este observat atunci când plantele sunt cultivate pe
soluri umede și expuse băltirii. Reţinerea precum și emisia de CO2 din sol este influenţată de
sistemul de fertilizare și irigare, mulcirea solului, care crește temperatura și optimizează aera-
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rea, cultivarea între rânduri, care îmbunătăţește regimul aer – apă. Compactarea solului previne
manifestarea unui astfel de schimb și duce la o suprasaturare a dioxidului de carbon în zonele
adiacente rădăcinilor plantelor.
Cu cât solul este mai bogat în materie organică, cu atât mai mult dioxid de carbon este furnizat plantelor legumicole. Solurile suficient de fertile și cu o bună aerare emit 300-550 kg de CO2
per hectar pe zi. Solul nisipos fertilizat emite de 5-12 ori mai puţin CO2 [80].
În sectorul legumicol, practicile cu cel mai mare potenţial de diminuare a pierderilor de carbon din sol implică creșterea aportului de materie organică și reducerea acestor pierderi prin dirijarea factorilor de mediu, deoarece capacitatea solului de a produce CO2 diferă în funcţie de sol,
anotimp, de intensitatea şi calitatea lucrărilor agrotehnice, de cantitatea de apă din sol, de planta
cultivată, de cantităţile de îngrăşăminte aplicate etc.
Temperatura din sol influenţează indirect rata fluxului de CO2 din sol prin efectele de creștere
a rădăcinilor, întrucât acestea cresc repede la temperaturi ridicate. În plus, la temperatură înaltă,
respiraţia este mult mai accentuată pentru rădăcinile tinere decât cele bătrâne.
Umiditatea din sol reprezintă, de asemenea, un important factor ce influenţează fluxul de CO2
din sol. Astfel, umiditatea din sol este deosebit de importantă atât pentru creșterea plantelor, cât
şi pentru activitatea microbiană, având rol în descompunerea materiei organice din sol. Respiraţia solului este influenţată direct de umiditatea din sol prin procesele fiziologice ale rădăcinilor
și microorganismelor, și, indirect, prin difuzia substratului și a oxigenului. Un conţinut scăzut de
apă în sol va constitui un factor inhibitor asupra populaţiilor de heterotrofi (bacterii, fungi, fauna
din sol), precum şi asupra activităţii rădăcinilor. Pe de altă parte, un nivel ridicat de apă în sol va
reduce porozitatea, ducând la o diminuare a descompunerii materiei organice, dar şi la o limitare
a creșterii sistemului radicular și respectiv o cantitate mai mica de CO2 în sol.
Reacţia solului sau pH-ul din sol are un rol hotărâtor în reglarea populaţiilor de microorganisme din sol, disponibilitatea nutrienţilor din sol, cât și asupra productivităţii plantelor. Astfel,
pH-ul influenţează descompunerea resturilor organice, humificarea, dar şi biocenoza solului.
Așadar, bacteriile se dezvoltă în condiţii favorabile la un pH cuprins între 6 şi 8, iar ciupercile
– între 4 şi 5. Totodată, pH-ul solului reglează reacţiile chimice de multiplicare a enzimelor din
microorganism și indirect asupra respiraţiei solului.
Respiraţia solului este influenţată direct de conţinutul de azot în sol. Azotul este elementul nutritiv din sol folosit în cea mai mare parte la creșterea organelor vegetative și formarea plantelor.
Un conţinut ridicat de azot în ţesuturile plantelor este de obicei asociat cu un conţinut ridicat de
proteină, deci o rată de creștere mare, ceea ce determină o creștere ridicată a fluxului de CO2 din
sol, prin stimularea creșterii rădăcinilor.
Cantitatea de CO2 produsă prin respiraţia rădăcinilor este determinată de biomasa rădăcinilor, dar şi de rata de respiraţie a acestora.
Gradul intensiv de producere a legumelor limitează intrările de materie organică în sol din
reziduurile plantelor cultivate. Culturile cu perioadă scurtă de vegetaţie (ex., culturile verdeţuri
pentru obţinerea de frunze verzi: mărar, salată, pătrunjel, spanac, rucolă) cu biomasă scăzută
limitează aportul de materie organică în sol din contul resturilor vegetale a plantelor (frunze,
rădăcini). Când plantele sunt afectate de boli, este necesar de îndepărtat resturile vegetale pentru
a reduce transferul bolii în sol, astfel se reduce aportul de materie organică.
La sfârșitul perioadei de vegetaţie a unor culturi (ex. morcov, ceapă) există un nivel ridicat
de perturbare a CO2 în timpul recoltării, promovând în continuare pierderea carbonului din sol.
Creșterea aportului de materie organică în sol se poate realiza prin administrarea de composturi și amendamente. Administrările regulate de compost pot ajuta la menţinerea sau asigurarea
de carbon în sol. Cu toate acestea, composturile și modificările acestora pentru suprafeţe mari pot fi
scumpe de produs sau achiziţionat, în timp ce creșterea carbonului în sol poate fi de scurtă durată.
Mraniţa se obţine din descompunerea gunoiului de grajd. Pentru aceasta, gunoiul se așază în
platforma de descompunere. Procesul de descompunere completă a gunoiului de grajd se face în
cca 1,5 – 2 ani, uneori chiar 3 ani.
Mraniţa prezintă o serie de însușiri: este foarte bogată în elemente nutritive, bine structurată,
cu particule fine, este afânată şi permeabilă şi se încălzește foarte ușor datorită culorii sale foarte
închise (neagră). Are pH alcalin. Mraniţa prezintă şi unele dezavantaje: conţine foarte multe seminţe de buruieni, germeni de agenţi patogeni şi dăunători, de aceea trebuie folosită după dezinfecţie.
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Pământul de frunze se obţine în urma descompunerii avansate a frunzelor de arbori şi arbuști. Frunzele se strâng toamna după căderea fiziologică a acestora şi se așază în platforme sau
se pun în șanţuri. Se așază în straturi succesive, fiecare strat se udă cu apă sau cu must de gunoi
de grajd, se adaugă var (0,5 kg/m3 frunze) şi se tasează ușor. Deasupra platformei se așază fie un
strat de pământ de 5-10 cm grosime, fie o prelată de polietilenă, pentru că frunzele sunt ușoare şi
pot fi spulberate de vânt.
Compostul provenit de la ciupercării se obţine în urma proceselor de fermentare a compostului utilizat pentru producerea ciupercilor. Se caracterizează printr-un conţinut ridicat de
materie organică (30-40%) şi se poate folosi după 2-3 luni de la compostare sau chiar imediat.
Compostul forestier se obţine prin descompunerea timp de 1-2 ani a deșeurilor din industria
lemnului, prin amestecări repetate şi udări cu apă sau cu must de gunoi de grajd. Este un material
închis la culoare, poros, are conţinut variabil în elemente nutritive, capacitate bună de reţinere a
apei şi pH variabil în funcţie de specia de la care provine.
Compostul de resturi vegetale, inclusiv gazon cosit se folosește după 1-2 ani de compostare
la fertilizarea terenurilor, fie ca material pentru mulcirea culturilor. Este bogat în elemente nutritive, are capacitate bună de reţineri a apei. Important este ca acest compost să provină din resturi
vegetale sănătoase.
Compostul de rumeguș – compoziţia chimică variază în funcţie de specia de la care provine,
are un conţinut ridicat de carbon, dar poate avea şi efect toxic asupra plantelor, mai ales când
provine de la nuc şi cedru. Are un pH 4-6, este ușor, are capacitate mare de reţineri a apei. Dezavantaje: este heterogen, se tasează ușor, conţine substanţe toxice etc.
Este necesar de menţionat și faptul că plantele legumicole folosesc o parte importantă de CO2
din aer – factor ce poate fi mult mai ușor de reglat și dirijat la cultura legumelor în teren protejat. Dioxidul de carbon este necesar plantelor în procesul de fotosinteză, fiind absorbit îndeosebi
prin organele verzi. Creșterea concentraţiei de dioxid de carbon din atmosferă are efect favorabil
asupra randamentului fotosintezei. S-a stabilit că CO2 din aer are un rol important în creșterea
productivităţii culturilor de tomate, castraveţi și ardei, prin creșterea numărului de flori pe plante și al înfloririi mai timpurii. S-a estimat că о concentrate a CO2 în atmosferă de 700 ppm (0,07%)
aduce sporuri de producţii de pană la 33% la majoritatea culturilor de seră.
În general, suplimentarea cu 1000 ppm (0,1%) CO2 este recomandată, în timpul zilei, când
aerisirea în sere este oprită. La 10% aerisire, suplimentarea cu CO2 poate fi oprită sau redusă la
400-600 ppm (0,04-0,06%). Suplimentarea cu CO2 trebuie efectuată și în funcţie de intensitatea
luminoasă, în zilele însorite, când aerisirea este
oprită, se recomandă о suplimentare cu 1000
ppm (0,1%) CO2 ; în zilele înnorate se recomandă
circa 400 ppm CO2. În zile înnorate, suplimentarea cu CO2 este recomandată pentru a compensa
nivelul redus al fotosintezei: suplimentarea cu
CO2 nu este necesară noaptea, din moment ce
procesul de fotosinteză încetează. Asigurarea cu
CO2 trebuie efectuată când plantele sunt în plină
fază de vegetaţie.
Suplimentarea cu CO2 se recomanda să se înceapă cu о oră înainte de răsăritul soarelui și să se
încheie cu о oră înainte de apus [44].
În sere, compostarea materiei vegetale este
o metodă simplă de suplimentare cu CO2. Însă
dioxidul de carbon generat prin această metodă
este greu controlabil, metoda în sine fiind una
nesigură, deoarece, în procesul de compostare,
pe lângă CO2 se pot elibera și gaze dăunătoare
Fig. 2.105. Sistem automatizat
(în mare parte amoniac), creând astfel un mediu
de dozare CO2 în seră
propice dezvoltării bolilor și dăunătorilor.
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Generatoarele de CO2 care ard hidrocarburi sunt și ele folosite ca surse de CO2. Aceste generatoare trebuie să fie bine reglate, deoarece, dacă generatorul nu este aprovizionat cu о cantitate
adecvată de oxigen, dacă arzătoarele nu sunt reglate corespunzător, dacă combustibilul conţine
mult sulf, se pot produce efecte nocive asupra culturii.
O metodă sigură pentru suplimentarea cu CO2 о reprezintă utilizarea baloanelor cu dioxid de
carbon comprimat. Dioxidul de carbon eliberat de aceste surse este pur, liber de alte gaze, ușor de
reglat, iar eliberarea lui nu generează căldură suplimentară în spaţiul de cultură.
Referitor la suplimentarea cu CO2 în sere, trebuie de atras atenţie și la etanșeizarea acestora.
Astfel, dacă serele nu sunt etanșe (închise bine), intrarea excesivă a aerului din exterior reduce
efectul asigurării cu CO2; în același timp însă, dacă serele sunt închise bine (cu deficit de aerisire),
se împiedică schimbul natural de aer cu mediul exterior, care este necesar pentru a elimina excesul de CO2 din seră, și se poate ajunge la niveluri toxice ale concentraţiei de CO2. Concentraţiile
ridicate de CO2 pot determina necroze ale frunzelor mature la tomate și castraveţi.

2.17. OPERAŢIUNI DE POST-RECOLTARE CU REDUCEREA PIERDERILOR
DE CALITATE ȘI CANTITATE ÎN PLANTAŢIILE LEGUMICOLE
(Anatolie Fala, dr. şt. biologice)
Termenul „pierderi de post-recoltare” este definit ca ”pierderi care apar după recoltare până
ce produsul ajunge la consumatori”. Pierderile post-recoltare pot fi din punct de vedere calitativ,
dar și cantitativ, și sunt mai dureroase și mai scumpe decât înainte de recoltare în ceea ce privește
banii investiţi și munca depusă.
Cu excepţia mazării și a fasolei, legumele sunt culturi de sezon și nu sunt, în general, adaptabile la depozitarea pe termen lung: excepţii sunt legumele cu coajă dură, ca de ex.: dovleacul.
Legumele sunt foarte perisabile cu un conţinut de umiditate de (80-90%). Ele sunt produse vii și
continuă procesele lor de viaţă, cum ar fi respiraţia și transpiraţia, chiar și după recoltare. Când
legumele sunt atașate de planta-mamă, apa și nutrienţii sunt furnizate de la ea, iar după recoltare
produsul depinde de propriile sale rezerve și de conţinutul de umiditate și ca rezultat ele pier
repede. Apa se pierde din produs din cauza transpiraţiei, iar rezerva de alimente este epuizată de
procesul de respiraţie a legumelor.
Factorii care sunt responsabili pentru pierderile post-recoltare variază foarte mult de la un loc
la altul și devin din ce în ce mai complecși.
Tipuri de pierderi post-recoltare:
 biologice: dăunători și boli;
 chimice: contaminarea vizibilă externă cu pesticide și produse chimice toxice și aromă
neplăcută produsă de agenţi patogeni etc.;
 mecanice: leziuni, tăieturi, vânătăi, zgârieturi, picături, trepidaţii în timpul recoltării etc.;
 fizice: încălzire, răcire, congelare, pierdere de apă;
 fiziologice: germinare, înrădăcinare, senescenţă/îmbătrânire și modificări cauzate de transpiraţie și respiraţie.
Cauzele pierderilor post-recoltare: recolta imatură/prematură/prea matură; practici defecte de după recoltare; practici de sortare necorespunzătoare; managementul temperaturii în
depozite; ambalare și spălare necorespunzătoare; întârziere și transport nepotrivit până la piaţă; cauzele factorilor exogeni (putregai, insecte); lipsa de cunoștinţe privind tehnicile post-recoltare.
Lanţul post-recoltare la legume conţine următoarele elemente:
• fermă: tehnici de recoltare și manipulare în câmp;
• casa de ambalare și sortare: curăţare, sortare, dezinfectare, control microbian, ambalare,
răcire și tehnici de depozitare;
• transportare: încărcare/descărcare, stivuire și tehnici de protecţie a produselor;
• piaţă: resortare, reambalare și tehnici de depozitare;
• prelucrare: uscare, producerea de sosuri, sucuri și fermentare.
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2.17.1. Reducerea la minimum a pierderilor post-recoltare prin diverse procedee
tehnologice
Putem menţiona două abordări pentru reducerea pierderilor posibile la legume. Prima abordare pentru reducerea pierderilor este respectarea recomandărilor știinţifice. O altă abordare
pentru reducerea pierderilor este prelucrarea/procesarea produselor cu valoare adăugată.
1. Selectarea soiurilor. În Republica Moldova se cultivă câteva zeci de specii de plante legumicole, dintre care cele mai răspândite sunt tomatele, ardeiul, ceapa, pătlăgelele vinete,
castravetele, morcovul, sfecla roşie, varza albă, dovlecelul, pepenele verde şi galben şi altele. Actualmente există cerinţe foarte mari faţă de soiurile şi hibrizii nou creaţi. Ţinând
cont de faptul că în procesul de creştere şi formare a producţiei pot interveni un şir de
factori externi variabili ce nu pot fi preveniţi, este extrem de important ca soiurile cultivate
să posede un grad înalt de plаsticitate ecologică, rezistenţă sporită la condiţiile climatice
variabile, factorii biotici şi abiotici nefavorabili, pentru obţinerea unei producţii stabile şi
de calitate bună. Soiurile cu calităţi bune de păstrare și calitate înaltă a procesării și sensibilitate la manipulare mai mică ar trebui să fie selectate pentru diferite legume.
2. Recoltarea. Calitatea nu poate fi îmbunătăţită după recoltare. Prin urmare, este important să se recolteze legume la o maturitate optimă, care depinde de scopurile pentru care
este recoltată. Deci, în scopul calităţii, recoltarea trebuie efectuată dimineaţa devreme sau
seara. Trebuie evitate temperaturile ridicate, în timpul recoltării. Produsele care urmează
să fie trimise către pieţe îndepărtate sunt recoltate seara și transportate în orele reci de
noapte, iar pentru pieţele locale legumele sunt recoltate dimineaţa devreme. Recoltarea
nu trebuie efectuată imediat după ploaie sau irigare. Efectuarea recoltării în stadiul optim
de maturitate asigură calitatea și randamentul maxim. Trebuie acordată atenţie pentru a
evita rănirea mecanică a produsului în timpul recoltării. Momentul recoltării diferă foarte
mult de la o specie la alta. Astfel, puţine legume se recoltează când fructele şi seminţele au
ajuns la maturitatea deplină (tomatele, pepenii, ardeii de boia). În acelaşi timp, la multe
legume, de la care se consumă fructele, recoltarea acestora poate începe încă de când sunt
foarte tinere (castraveţi, dovlecei, ardei gras ş.a.). Unele legume, de la care se consuma
rădăcina, tulpina sau frunzele, se pot recolta în diferite epoci (morcovi, ceapă, salată).
Operaţia de recoltare poate fi executată o singură dată, pentru toate plantele (mazăre, salată),
sau se pot efectua eşalonat (tomate, ardei etc.). În general, legumele destinate consumului în stare
proaspătă, indiferent de locul unde se cultivă, trebuie recoltate manual, cu toată atenţia. Cele destinate prelucrării industriale pot fi recoltate şi mecanizat. Intervalul de timp dintre două recoltări
se stabileşte în funcţie de specificul plantelor. Astfel, acesta trebuie să fie mai mic în cazul când
legumele se depreciază, rămânând pe plantă (fasole, mazăre), şi se măreşte atunci când atingerea
dimensiunilor optime pentru recoltat are loc eşalonat (varză, ridiche etc.). Legumele rănite la recoltare se depreciază în scurt timp, pierzând mult din aspectul comercial. Ca urmare, la recoltarea
fiecărei specii de plante legumicole se va ţine seama de regulile stabilite în raport cu destinaţia
acestora. Pentru evitarea pierderilor calitative şi cantitative la recoltare, desigur, în primul rând, în
detrimentul producătorului, dar şi al consumatorului, trebuie să se respecte câteva reguli de bază:
– reducerea, în măsură cât mai mare, a manipulării legumelor, care duce la vătămarea mecanică, la deprecierea lor şi la pierdere de timp;
– manipulările obligatorii trebuie executate cu grijă, mai cu seamă la legumele destinate
consumului imediat şi păstrării în stare proaspătă peste iarnă;
– după recoltare, legumele nu vor fi expuse la soare, vânt, ploaie şi nu vor fi aşezate în grămezi mari, ci trebuie acoperite cu rogojini sau depozitate temporar la umbră, în şoproane,
magazii etc.;
– la legumele cu rozetă de frunze (verdeţuri, în primul rând) trebuie să se facă fasonarea
plantelor o dată cu recoltarea, îndepărtând frunzele de prisos, decolorate și putrede; fasonarea îmbunătăţește calitatea vizuală, reduce deteriorarea produselor, facilitează manipularea ambalajelor și transportarea;
– în măsura în care este posibil, legumele perisabile (care se vatămă uşor) se aşază direct în
ambalajele cu care se transportă în piaţă;
– legumele atacate de boli sau dăunători vor fi îndepărtate.
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Fig. 2.106. Recoltarea manuală selectivă a
tomatelor

Fig. 2.107. Recoltarea mecanizată a tomatelor
pentru procesare

Recoltarea în câmp trebuie să se facă pe vreme uscată şi răcoroasă, altfel produsele se depreciază calitativ. Dimineaţa, recoltarea se face numai după ce s-a ridicat roua şi produsele s-au
zvântat. Dacă recoltarea se întrerupe în cursul zilei, din cauza unor averse temporare, se reîncepe
după ce produsele sunt complet zvântate. În sere şi solarii, recoltarea se face dimineaţa, pe timp
răcoros, sau spre seară, când intensitatea radiaţiei solare scade.
Recoltarea se pregăteşte din timp prin:
a) întocmirea graficelor de recoltare pe specii şi soiuri;
b) instruirea muncitorilor;
c) aprovizionarea cu ambalaje;
d) asigurarea mijloacelor de transport şi a bazei tehnico-materiale necesare.
La recoltarea manuală, succesiunea operaţiilor este următoarea: desprinderea produsului de pe plantă prin tăiere, smulgerea plantei din sol, dislocarea produsului din sol cu diverse
unelte (sape, săpăligi, hârleţe, furci speciale). Legumele recoltate sunt strânse în găleţi, coşuri,
lăzi şi depuse în ambalaje de dimensiuni convenabile, pentru transportul la locul de condiţionare şi desfacere.
La recoltarea semimecanizată, ordinea operaţiunilor este următoarea: stabilirea gradului de maturare al legumelor, dislocarea mecanică din sol a acestora (rădăcini tuberizate, tuberculi, bulbi etc.), îndepărtarea manuală a resturilor vegetale, manipulare mai uşoară. În acest
scop se folosesc lăzi, saci, cofraje, coşuri, felul şi mărimea acestora depinzând de perisabilitate.
Ambalajele vor fi alese astfel încât să asigure menţinerea calităţii produsului ambalat, să fie
rezistente, să aibă o dimensiune adecvată paletizării, să fie uşoare, ieftine, curate şi uscate. În
fiecare ambalaj vor fi puse produse omogene din punct de vedere al calităţii, calibrului şi gradului de coacere.

2.17.2. Operaţiuni la casa de ambalare și sortare a legumelor
3. Recepţia. Vehiculele cu marfa legumicolă trebuie parcate la umbră pentru a preveni încălzirea și expunerea la soare a acestora. Produsele pot fi descărcate manual, cele cu crustă
moale (vinete, pepeni galbeni, castravete, pepene verde), cele uscate, pe rampe înclinate,
căptușite (pepene verde, pepene galben, ardei dulci) sau pe benzi transportoare în mișcare (roșii), sau umede, aruncate în rezervoare de apă în mișcare pentru a reduce vătămarea fizică (pepene galben, roșii și ardei). Deteriorarea mecanică considerabilă are loc în
operaţiunile de descărcare uscată; vânătăi, zgârieturi, divizare – sunt exemple comune.
Temperatura apei în rezervoarele cu deșeuri umede pentru roșii trebuie să fie ușor mai
ridicată decât temperatura produsului, pentru a preveni absorbţia apei și a organismelor
care cauzează degradarea în fructe. O operaţiune poate avea două rezervoare separate
printr-o stropire cu apă curată, pentru a îmbunătăţi salubritatea generală.
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4. Prerăcirea. Prerăcirea este procesul de eliminare a căldurii acumulată în câmp de legumele recoltate, în special atunci când recoltăm în timpul anotimpului cald. Acest proces
are loc înainte de livrarea produsului la piaţă sau depozitarea lui la rece. Prerăcirea scăde rata de transpiraţie și respiraţie, întârzie procesul de maturare și garantează într-un
fel transportarea sau depozitarea legumelor spre locul final: depozit comercial, piaţă de
desfacere cu amănuntul, fabrica de procesare etc.

Fig. 2.108. Prerăcirea legumelor

Fig. 2.109. Masă de sortare – calibrarea

5. Sortarea. Sortarea produselor vegetale recoltate se face pentru a elimina legumele bolnave, deteriorate, deformate, răscoapte, atacate de insecte și putrede. Legumele bolnave și
infestate ar trebui, de asemenea, să fie eliminate pentru a evita orice răspândire a infecţiei
la produsele vegetale/legumele normale și sănătoase. În unele operaţii cu roșiile se folosesc sortatoare electronice după culoare.
6. Calibrarea. Legumele sunt clasificate în funcţie de diferenţa în greutate, dimensiune, culoare, maturitate etc. Se poate face pentru a obţine un preţ mai bun pe piaţă. După sortarea
defectelor și a diferenţelor de culoare, legumele sunt separate în mai multe categorii după
dimensiuni. Respectiv, dimensionarea se face manual pentru multe dintre legume – la castraveţi, vinete, ardei iute, dovlicei, tomate și pepene verde.
7. Curăţare/Spălare. Produsul este curăţat/spălat pentru a fi îndepărtată murdăria aderată,
praful, insectele, mucegaiul și reziduurile de pulverizare, pentru a îmbunătăţiţi aspectul.
Ceapa, usturoiul, ciupercile nu se spală după recoltare. Pentru spălare se pot folosi soluţii
de săpun, un detergent chimic slab sau neutru, de asemenea, se poate utiliza acidul acetic
glacial sau NaCl (1%) pentru decontaminarea suprafeţelor. Apa clorată, este de asemenea,
eficientă în decontaminarea suprafeţelor. Legumele se vor lăsa să se usuce înainte de ambalare. Spălarea se face la casa de ambalare prin sistem de spălare automată, dotat cu pulverizatoare de suprafaţă și perii rotative netede pentru a curăţa și spăla legumele. Procesul
de curăţare și spălare va dura 3-5 minute. Temperatura apei trebuie să fie la temperatura
camerei (27 0C).
8. Întărirea. Întărirea este o operaţiune eficientă de reducere a pierderilor de apă în timpul
depozitării din legumele rezistente, de exemplu ceapă, usturoi, cartofi etc. Este o tehnică în
care marfa este lăsată în câmp într-o grămadă la umbră timp de câteva zile. Întărirea este
un proces de consolidare a peridermului (pieliţe) de rădăcinoase și cu tuberculi pentru o
perioadă determinată, în condiţii bine definite de temperatură și relativă umiditate, care
sporește durata de viaţă a acestor culturi prin formarea unui strat de coajă care protejează
împotriva pierderilor de apă și a pătrunderii infecţiilor.
9. Ceruirea legumelor. Coaja/pieliţa/membrana la multe legume sunt straturi subţiri formate din proteine, polizaharide sau lipide. Acestea au rol de protecţie naturală a fructului din
exterior, astfel sunt consumate fără reţineri. Totuși, protecţia lor genetică nu este suficientă și de durată în context comercial, de aceea se intervine cu o protecţie suplimentară, prin
aplicarea unor materiale ca: gelatina, ceara și parafina alimentară.
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(a) Gelatina alimentară conţine colagen și protejează legumele împotriva efectelor de la
oxigen și dioxidul de carbon.
(b) Ceara alimentară se aplică pentru înlocuirea pruinei naturale dispărută prin curăţare și spălare la castraveţi, vânătă, ardei dulci, pepene verde și tomate. Rolul secundar
este stoparea uscării, zbârcirii, ofilirii etc., prelungirea duratei de păstrare a legumelor
și îmbunătăţirea aspectului comercial.
(c) Parafina alimentară se aplică în aceleași scopuri ca și ceara alimentară.
Aceste materiale se pot pregăti înainte de ambalare și adăuga un eventual fungicide în
soluţie. Tija de lângă peţiol nu se acoperă cu nici un fel de ceară, fiindcă se închide transpiraţia generală a fructului. Cerurile de orice natură se aplică prin stropire și periaj, ca
să fie cât mai subţiri posibil. Fructele cele mai frecvent ceruite sunt tomatele, ardeii dulci,
castraveţii, morcovii, pepenele verde, vânăta, posibil și altele. Ceara de orice natură și fungicidul aplicat se indică pe etichetă.
10. Controlul bolilor post-recoltare. Legumele suferă în mod semnificativ din cauza invaziei de ciuperci și bacterii, care cauzează boli și care rezultă în pierderi imense după
recoltare. Suculenţa legumelor le predispune la infecţii cu microorganisme prin leziuni
mecanice, contaminare cu alte legume bolnave, căldură și alţi agenţi de mediu care le
provoacă apariţia bolilor. Controlul bolilor post-recoltare poate fi efectuat prin utilizarea
fungicidelor sub formă de șpreiuri (spray) sau picături, încorporate în ceară sau în materiale de ambalare.
11. Inhibarea proceselor de germinare. Culturile de tuberculi și bulbi, cum ar fi cartofii și
ceapa, sunt introduși în stadiu latent la maturitate: germinarea lor începe la sfârșitul perioadei de repaus. Încolţirea este o reluare a procesului de creștere. Germinarea provoacă
pierderi uriașe. Pentru a păstra cartoful un timp îndelungat, i se va asigura o temperatură
de 2-4ºC, condiţie necesară pentru încetinirea germinării. În plus, acesta poate fi prelucrat
cu inhibitori de germinare organici, pe bază de chimion și mentă.
12. Ambalarea. Ambalajul este un element fundamental și necesar pentru gestionarea produselor foarte perisabile cum sunt legumele, care sunt selectate în funcţie de caracteristicile produsului. Rolul principal al ambalajului este de a asambla și proteja corespunzător
produsul în unităţi convenabile pentru manipularea și protejarea produselor în timpul
distribuţiei, la depozitare și comercializare.
Materialele de ambalare îmbunătăţeșc durata de viaţă a stocării și oferă o mai mare
atracţie pentru produs. Practicile eficiente de ambalare protejează produsul de orice
deteriorare fizică, fiziologică și patologică pe tot parcursul depozitării, transportului și
comercializării. Materialul ambalajului trebuie să asigure amortizare pentru produsele
în stare proaspătă și poate fi de mai multe tipuri, cum ar fi: coșuri, saci, lăzi din lemn,
cutii de carton. Dimensiunile și designul acestuia trebuie să fie adecvate transportului
disponibil, pentru a se încărca frumos și ferm și trebuie să fie rentabile în raport cu
valoarea de piaţă a produsului pentru care e folosit. Materialele utilizate în interiorul
ambalajului trebuie sa fie noi, curate si de o astfel de calitate, incat sa evite producerea
oricarei vătămări externe sau interne a produsului. Utilizarea materialelor, în special
a hârtiei sau etichetelor care poartă specificaţii comerciale, este permisă cu condiţia ca
imprimarea sau etichetarea să fie realizate cu cerneală sau clei netoxice. Dacă legumele
sunt învelite, trebuie să se folosească hârtie subţire, uscată, nouă și neodorată. Folosirea
oricarei substanţe care are tendinţa de a modifica caracteristicile naturale ale fructelor
și legumelor, in special gustul și mirosul, este interzisă. Ambalajele trebuie să fie total
lipsite de corpuri străine.
13. Depozitarea. La sfârșitul lunii august, perioada de recoltare pentru legume ajunge la apogeu. Toate aceste delicatese proaspete sunt necesare pentru a fi utilizate imediat sau pentru a fi conservate pentru sezonul rece. Cu toate acestea, de foarte multe ori nu este posibil
ca legumele să fie consumate proaspat culese. Diferite legume necesită condiţii de depozitare diferite.
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Sfaturi utile cu privire la depozitarea corespunzatoare a legumelor:
Mai întâi de toate, trebuie să vă asiguraţi că nu veţi depozita fructele și legumele în aceeași
cameră. Anumite fructe, în special merele, bananele emană etilenă, hormon de plante care scurtează termenul de valabilitate al legumelor, accelerându-le maturizarea.
Pentru depozitare, ar trebui să fie utilizate numai legume sănătoase, fără stricăciuni. În caz
contrar, putregaiul, bolile și dăunători pot fi transmise celorlalte legume. La controalele regulate,
legumele stricate ar trebui să fie sortate. Cel mai bine este să recoltaţi și să depozitaţi legumele în
vreme uscată, deoarece legumele umede vor putrezi mult mai repede.
Rizocarpii de sfeclă roşie şi morcov trebuie să fie depozitaţi la întuneric, în locuri reci (5-8°C) și
umede (umiditatea relativă de 80-90%). Aceste condiţii sunt adesea întrunite de subsoluri. Ideale
pentru depozitare sunt lăzile din lemn. Temperatura de depozitare nu trebuie să scadă sub 4°C.
În caz contrar, o parte din amidonul de cartofi s-ar putea transforma în zahăr, iar cartofii devin
dulci. Legumele rădăcinoase, cum ar fi morcovii, ţelina și sfecla roșie, pot fi foarte bine depozitate
în subsoluri întunecate, umede, ferite de îngheţ. Aceste legume preferă să fie înfășurate în nisip
umed. Ceapa și usturoiul trebuie să fie curăţate cu grijă de murdarie și uscate în aer liber. Când
sunt uscate suficient, puteţi face împletituri din frunzele lor. Rezistă în loc uscat, rece, și pot fi
depozitate pentru un timp îndelungat. Pentru utilizare în bucătărie, asiguraţi-vă că folosiţi doar
cantităţile necesare pentru a găti. În caz contrar, ceapa s-ar putea strica foarte repede datorită
temperaturii mari din bucătărie.
Durata de păstrare poate fi:
• de foarte scurtă perioadă (de ordin al zilelor), în cazul ciupercilor, verdeţurilor (pătrunjel
de frunze, mărar, leuștean, telină pentru frunze, măcriș, ștevie, salată, lobodă, urzici, ceapă verde, usturoi verde etc.), dovlecei în floare, castraveţi, fasole păstai, tomate mature,
vinete;
• de scurtă durată (una – două săptămâni), în cazul ardeilor, castraveţi semilungi și lungi,
dovlecei, tomate, mazăre păstai, spanac;
• pâna la o lună la: conopidă, gulii, ridichie de lună, sparanghel, pepeni galbeni, pepeni
verzi;
• până la una-două luni, la: anghinare, sfecla rosie;
• trei-patru luni la ridichie de iarnă, anumite soiuri de sfeclă roșie, ţelină, varză;
• până la cinci – șase luni la dovleacul pentru plăcinte, morcovi, patrunjel pentru rădacină,
păstârnac, ţelină, varză;
• peste sașe luni la cartofi (4-9 luni), ceapă uscată (5-6 luni), usturoi uscat (5-6 luni).
Metode de depozitare: depozitare în vrac.
Avantaj: Utilizarea în întregime a spaţiului de depozitare existent și în posibilitatea de mecanizare a manipulării produselor depozitate.
Dezavantaj: Dificultatea de dirijare uniformă și în limitele optime ale temperaturii și umiditătii, mai ales în produsele neuniforme ca mărime sau în vracul cu multe impurităţi. Din considerentele mai sus prezentate, păstrarea în vrac poate fi posibilă numai cu produse uniforme, curate
și perfect sănătoase.
Depozitarea în ambalaje este mai eficientă decât depozitarea în vrac, întrucât permite accesul
uniform și în limitele optime a aerului rece și a umidităţii în toată masa produsului. Produsele
pot fi controlate permanent și pot fi valorificate în ordinea dorită. Manipularea se poate face mecanizat.
Depozitarea în ambalaje poate fi: depozitare în palete-lăzi; depozitarea în lăzi; depozitare nepaletizată în lăzi.
Pregătirea depozitului înaintea demarării procesului de încărcare a produselor constă
în: lucrări de verificare, întreţineri tehnice periodice și mentenanţă a echipamentelor și utilajelor
din depozit; lucrări de modernizare a depozitului; verificarea funcţionării în limitele optime a
echipamentelor și utilajelor; igienizarea generală a depozitului; verificarea și mentenanţa sistemului de stingere a incendiilor; însușirea parametrilor optimi de depozitare/produs de către angajaţii direct implicaţi în dirijarea factorilor de depozitare; obţinerea avizelor periodice necesare
activităţilor de depozitare a legumelor și fructelor.
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14. Transportare. Transportul este o legătură importantă în lanţul post-recoltare, care include tehnici de manipulare, depozitare și distribuţie. Transportul de producţie legumicolă
de la câmp la pieţele de distribuţie se efectuează pe cale ferată, în camion, avion și navă.
Pierderi grave au loc din cauza manipulărilor neadecvate, încărcare-descărcare neglijentă
și utilizarea containerelor necorespunzătoare. Transportarea se va produce în timpul orelor răcoroase de noapte sau izolat răcind prin evaporare sau refrigerare, folosind vehicule
ce asigură păstrarea calităţii. Paleţii sunt utilizaţi în multe ţări pentru comercializarea produselor horticole. De asemenea, este important să introduceţi încărcarea și descărcarea
mecanizată, în special cu utilizarea stivuitoarelor cu furcă. Transportul este un mare și,
adesea, important factor în comercializarea legumelor proaspete. În mod ideal, distribuitorul de legume ar prelua de la producător comenzile și transporta direct la consumator.
Pierderile atribuite direct condiţiilor de transportare pot fi ridicate, de aceea transportul
legumelor trebuie să fie rapid și eficient. În acest scop, legumele trebuie recoltate, ambalate, încărcate, transportate și predate corespunzător.
15. Sistemul de marketing. După saturarea pieţelor cu legume, problemele în acest lanţ nu
se termină, fiindcă vânzarea legumelor mai depinde de sistemul de marketing: (i) fineţea
fructelor (perisabile), (ii) sezonul legumelor (cantităţi mari pe piaţă); (iii) lipsă de depozite
cu sau fără răcire; (iv) manipulare și transportarea locală nu este atât de rapidă cât s-ar
cuveni (după modelul supermarketurilor).
Bunele practici în siguranţa alimentelor
Este important ca operatorii din businessul alimentar care produc sau colectează produse
vegetale să respecte cerinţele de igienă pentru producţia primară:
a) menţinerea în stare curată a echipamentului, containerelor, boxelor, vehiculelor și vaselor;
b) asigurarea condiţiilor igienice de producţie, transport și depozitare și curăţenia produselor vegetale;
c) utilizarea apei potabile sau apei curate pentru a preveni contaminarea;
d) depozitarea și manipularea deșeurilor și a substanţelor periculoase astfel încât să se prevină contaminarea;
e) monitorizarea analizelor relevante efectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte
probe care sunt importante pentru sănătatea omului;
f) utilizarea corectă a produselor de uz fitosanitar și a biocidelor, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a produselor respective.
În conformitate cu standardele internaţionale pentru măsuri fito-sanitare, ambalajul din lemn
se tratează, conform prevederilor standardului, și se marchează cu marca specială. Prelucrarea și
marcarea ambalajului din lemn este responsabilitatea producătorului ambalajului. Monitorizarea respectării prevederii standardelor se face de către subdiviziunile teritoriale ANSA.
Toate materialele, instalaţiile și echipamentele care vin în contact cu produsele alimentare
urmează:
a) să fie igienizate eficient și, după caz, dezinfectate. Igienizarea și dezinfecţia trebuie să se
facă cu o frecvenţă care să permită evitarea oricărui pericol de contaminare;
b) să fie construite și confecţionate din materiale care ar permite să fie menţinute în condiţii
de întreţinere și funcţionare care să reducă la minimum orice pericol de contaminare;
c) să fie construite și confecţionate din materiale care ar permite curăţarea și dezinfecţia lor,
cu excepţia containerelor nereturnabile și a materialelor de împachetare;
d) să fie instalate astfel încât să se permită igienizarea echipamentului și a zonei înconjurătoare.

2.17.3. Ambalajele utilizate pentru livrarea legumelor
Ambalajele utilizate la livrarea produselor legumicole sau după păstrare în stare proaspătă
necesită satisfacerea următoarelor cerinţe generale: prevenirea deteriorărilor mecanice şi sortarea produselor în mărimi acceptabile pentru pieţe şi pentru transportare. O ambalare bună
poate, de asemenea, mări atractivitatea produsului. Cele 4 tipuri principale de deteriorări sunt:
tăierea, presarea, lovirea şi scuturarea. Culesul şi îngrijirea adecvată ajută la evitarea tăieturilor
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şi rănilor. Căptuşeala materialului de împachetare cu hârtie sau frunze poate, de asemenea, preveni deteriorările.
Ambalajul utilizat va depinde la fel de specificul produsului, de masă, dimensiunile, forma
şi compoziţia sa, şi de riscurile de depreciere ale produsului. Practicarea livrărilor la centralele
de distribuţie şi consum, precum şi la export, prevede aranjarea ambalajului pe palete standard
(800x1200 mm, 100x1200, 1200x1200 mm), aceste momente la fel vor fi luate în consideraţie la
executarea sau cumpărarea ambalajelor de livrare.
Mijloacele auxiliare de transport cuprind containerele, box-paletele, paletele plate. În containerele de toate felurile, coletele trebuie să fie întotdeauna fixate cu grijă.
Lăzile şi cutiile trebuie să fie foarte trainice la muchiile verticale. Cutiile trebuie, de asemenea,
să nu fie prea înalte pentru a preveni strivirea produselor din partea de jos sub acţiunea greutăţii
celor de sus. Ele nu trebuie să fie supraumplute.
În dependenţă de specia de legume, mărimea fructelor, perisabilitatea lor, cerinţele pentru
transportare, păstrare temporară, sortare şi ambalare în ambalajul de realizare final se alege şi
tipul de ambalaj. Pentru fluxul de fructe de la producător la centrale de distribuţie şi consum, la
pieţele agricole şi magazine, cu preambalarea ulterioară a produselor, pot fi utilizate următoarele
tipuri de ambalaje:
Containere pentru fructe COP 250 sau COP 300
sau de aceiaşi capacitate din masă plastică (250-300
kg) – se utilizează pentru pepenele verde, dovlecei, sfeclă roşie, morcov, varză la recoltare, transportarea de la
producător la centrala de distribuţie, şi pentru păstrarea
îndelungată.

Fig. 2.110. Containere din masă plastică
cu capacitatea de 250-300 kg

Lăzile din lemn. La condiţionarea şi livrarea legumelor se folosesc lăzile nr. 1, nr. 2 sau nr. 3 se utilizează pentru tomate, vinete, ardei, morcovi, la livrarea de
la câmp la magazinele specializate fără ambalarea în
pungi pentru consum. Sunt trainice, rigide şi pot fi confecţionate local, reparate. Ele de asemenea pot fi folosite în frigidere.

Fig. 2.111. Lăzi din lemn

Cutiile din carton compact şi din carton ondulat
trebuie să aibă o calitate adaptată masei şi specificului
fructelor, ori altor părţi de organe comestibile caracteristice legumelor. Existenţa unei ambalări interioare
suficiente, dimensiunile cutiei şi starea sa sunt criterii
importante pentru a aprecia dacă cutiile sunt apte pentru transport.

Fig. 2.112. Cutii din carton ondulat
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Cutiile din polistiren expandat şi materiale similare – când sunt folosite ca unic ambalaj pentru legume, este necesar a se veghea ca la muchii şi colţuri să
nu fie fisuri sau spărturi. Închiderea trebuie să asigure
menţinerea ansamblului pieselor care constituie ambalajul. Se utilizează mai mult pentru livrarea după presortarea sau ambalarea la comercializarea: tomatelor,
ardeilor graşi, castraveţilor, ridichea de lună.
Fig. 2.113. Cutii din polistiren expandat

Lăzile din plastic sunt scumpe şi sunt folosite cel
mai des ca containere de câmp, sau pentru a aprovizionare regulată a punctelor de distribuţie sau magazinelor. Lăzile nr. 1 din plastic sunt preferabile la recoltarea
şi transportarea pomuşoarelor la reţele de distribuţie
şi consum.

Fig. 2.114. Ladă din plastic pentru
transportarea şi livrarea legumelor

Pungile şi plasele de 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 35 kg
sunt ieftine, dar nu prea oferă protecţie. Ele se folosesc pentru ambalarea verzei la căpăţână, morcovilor,
sfeclei roşii, cepei, dovlecilor (ardei şi vinete livraţi la
pieţele agricole urmate de comercializarea imediată)
pentru livrarea de consum, după sortare de la câmp la
magazinele specializate sau preambalare de magazin
pentru comercializare.
Fig. 2.115. Plasele pentru valorificarea
legumelor

Caserole sau barchete din masă plastică de
0,2/0,4/0,5/0,8 şi 1 kg – pentru livrarea de consum de la
centrală la magazinele specializate pentru tomate cu
fructul mic, castraveţi. Se recomandă perforarea capacului superior al caserolei pentru evitarea condensării
apei şi deprecierii fructelor la eliminarea de etilenă
prin respiraţie sau predispunere în spaţii frigorifice.
Fig. 2.116. Caserole din masă plastică

Caserolă din polistiren expandat – este utilizat în
calitate de suport pentru preambalarea legumelor la
comercializare cu folie contractibilă şi predispunerea
ulterioară a produsului in spaţii frigorifice. Este folosit
pentru preambalarea diverselor legume în gramaj de
până la 1000 g.

Fig. 2.117. Caserolă din polistiren
expandat utilizată la ambalarea
inflorescenţelor de Brocoli
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Nr.

Hazardul

Potenţialul impact asupra sectorului

Seceta atmosferică și de sol

2.18. LISTA DE VERIFICARE PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE
REZILIENŢĂ CLIMATICĂ ȘI DEMINUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
LA SECTORUL LEGUMICOL (Tatiana Novac, dr. şt. agricole)

- scăderea conţinutului de apă al solului sub capacitatea de câmp;
- seceta pedologică prelungită întârzie germinarea
și răsărirea plantelor;
- îngălbenirea frunzelor începând cu cele de la
bază, veștejirea şi ofilirea plantelor, prin pierderea turgescenţei;
- afectarea procesului de polenizare (germinarea
dificilă și incompletă a grăuncioarelor de polen),
reducerea procentului de legare a fructelor;
- creșterea vegetativă slabă;
- îmbătrânirea prematură a plantelor;
- creșterea vulnerabilităţii plantelor faţă de boli şi
dăunători;
- în perioadele cu secetă pedologică pronunţată,
mor majoritatea bacteriilor care sunt responsabile pentru disponibilizarea elementelor nutritive
pentru plante;
- unii agenţi de dăunare (buruieni, boli, insecte,
acarieni) se înmulţesc mai repede şi sunt mai virulenţi ȋn condiţii de secetă;
- fructele rămân mici, deformate şi de calitate
joasă;
- stresul hidric determină declanșarea procesului
de înflorire, în detrimentul procesului de formare a rozetelor, bulbilor sau de îngroșare a rădăcinilor;
- reducerea sau pierderea totală a producţiei;

- irigarea culturilor;
- cultivarea speciilor, soiurilor, hibrizilor
rezistenţi la uscăciune și secetă;
- aplicarea unor sisteme agrotehnice cu
lucrări minime ale solului;
- mulcirea solului cu materiale organice
sau plastice;
- utilizarea fertilizanţilor;
- fertilizarea optimă ajută la formarea de
plante viguroase, care pot utiliza eficient apa;
- sădirea fâșiilor de protecţie;
- reţinerea zăpezilor;
- termenele şi norma optimă de semănat;
- respectarea schemei de înfiinţare a culturilor, evitând densitatea prea mare a
culturilor;

- plantele expuse radiaţiilor solare puternice suferă arsuri, pe fondul cărora se instalează boli sau
continuă procesul de deshidratare (necrozare a
ţesuturilor şi organelor);
- temperaturile foarte ridicate la suprafaţa solului
pot duce la apariţia arsurilor pe plante și în zona
coletului;
- se diminuează acţiunea erbicidelor aplicate (la
temperaturi sub 160C efectul acestora este scăzut şi întârziat, iar peste 250C o parte din substanţa activă se volatilizează, diminuând efectul);
- scade calitatea producţiei (la tomate fructele
rămân mici şi cu pieliţa groasă, la castraveţi se
formează fructe mici care îmbătrânesc prematur,
la conopidă se formează inflorescenţe mici şi lipsite de frăgezime):
- pierderi însemnate de recoltă:

- cultivarea legumelor pe terenuri cu expoziţie nordică;
- modelarea terenului pe direcţia estvest;
- plantarea răsadurilor pe partea nordică
a biloanelor;
- irigarea pe brazde şi prin aspersiune,
pentru răcorirea solului şi a plantelor;
- respectarea epocii de înfiinţare a culturilor; nu se admit întârzieri care pot
determina compromiterea culturilor, în
special a celor timpurii;
- folosirea soiurilor şi hibrizilor cu capacitate ridicată de adaptare;
- folosirea pentru mulcire a materialelor
reflectorizante, care nu absorb căldura şi
conduc indirect la scăderea temperaturii;
- reducerea intensităţii luminoase prin
mijloace de umbrire (plase de umbrire
de culoare verde din material plastic);

1

Temperaturi extreme

2

Măsuri specifice de adaptare
și diminuare
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Nr.

Hazardul

6A

156

Depuneri
de gheaţă

5

Ceaţă și umezeală
excesivă

4

Viscole puternice și ninsori
abundente

Valuri de frig și singularităţi termice negative

3

Potenţialul impact asupra sectorului

Măsuri specifice de adaptare
și diminuare

- germinarea seminţelor se prelungește şi poate
duce la putrezirea acestora;
- încetinirea sau stoparea proceselor biologice din
plante;
- creșterea vegetativă slabă;
- compușii fierului, manganului şi zincului trec sub
forme greu solubile, mai puţin accesibile pentru
plante;
- întârzierea apariţiei producţiei timpurii;
- îngheţurile provoacă îngălbenirea sau brunificarea frunzelor, crăparea părţii inferioare a tulpinilor.
- numărul nodozităţilor la leguminoase este mic şi
implicit fixarea N atmosferic este redusă;
- fructele nu ajung la maturitate şi rămân de culoare verde-deschis, gust fad;

- executarea din toamnă a arăturii adânci,
pentru a favoriza încălzirea mai devreme a solului în profunzime;
- alegerea terenului cu expoziţie sudică,
cu textură mijlocie;
- fertilizarea cu îngrășăminte organice
bine descompuse la înfiinţarea culturii;
- respectarea epocii de înfiinţare a culturilor;
- udarea cu cantităţi mai mici de apă pentru a nu răci solul;
- mulcirea solului cu materiale organice
sau materiale plastice;
- călirea răsadurilor cu 2-3 săptămâni înaintea plantării (culturile timpurii);
- folosirea materialului de tip Agril;
- acoperirea culturilor mai pretenţioase
faţă de căldură cu tunele din material
plastic;
- formarea culiselor de protecţie contra
curenţilor de aer;
- protejarea culturilor prin crearea ecranelor de nori artificiali de fum;
- irigarea prin aspersiune contra îngheţurilor;

- distrugerea caracasei serei și ruperea foliei de
polietilenă;
- pentru culturile de păstârnac, varză de Bruxelles,
brocoli, gulie, stratul de zăpadă nu este periculos, dacă nu este asociat cu temperaturi foarte
scăzute; aceste culturi vor avea un gust mai dulce după ce au fost acoperite de zăpadă;
- la speciile de morcov, sfeclă roșie, pătrunjel, păstârnac, ceapă destinate pentru obţinerea semincierilor, dacă solul îngheţă sub stratul de zăpadă,
provoacă îngheţarea celulelor și crăparea rizocarpilor;

- formarea culiselor de protecţie;
- respectarea cerinţelor recomandate
pentru construcţia serelor (orientarea
pe direcţia nord-sud);
- evitarea terenurilor afectate de vânturi
puternice, depresiunilor;
- acoperirea cu materiale plastice a culturilor legumicole (semincieri) rămase în
câmp peste iarnă;

- afectarea plantelor prin apariţia leziunilor meca- - este necesar de favorizat creșterea lennice cauzate de cristalele de gheaţă formate în
tă a temperaturii la dezgheţ, prin acopespaţiile intercelulare;
rirea culturilor cu material microporos;
- reducerea considerabilă a transpiraţiei plantelor; - evitarea terenurilor cu conţinut ridicat
- tasarea excesivă a solului şi reducerea vitezei de
în argilă, terenurilor cu pânza de apă
infiltrare a apei;
freatică la suprafaţă;
- iarna apa îngheaţă pe terenurile expuse cu umi- - executarea drenajului pe terenurile pe
ditate excesivă, reducând mult oxigenul la cultucare se instalează frecvent excesul de
rile înfiinţate toamna (spanac, salată, ceapă etc.);
umiditate;
- plantele au creștere vegetativă slabă şi fructifi- - creșterea suprafeţei de evaporare a apei
carea este mult întârziată;
prin bilonarea culturii sau mușuroire;
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Hazardul
Ceaţă și umezeală
excesivă

Nr.

Ploile torenţiale
și inundaţii

7

- favorizarea atacului de boli criptogamice;
- selectarea și introducerea în cultură a
- se diminuează procentul de legare a fructelor,
speciilor, soiurilor și hibrizilor adaptați
afectând producţia;
sau toleranți;
- se reduce conţinutul în substanţă uscată a părţi- - irigarea raţională a culturii cu cantităţi
lor comestibile;
optime de apă şi în momentele critice,
- scăderea perioadei de păstrare a legumelor;
în funcţie de speciile cultivate;

Grindină

- capacitatea de infiltrare a apei în sol este mică;
- alegerea terenurilor cu textură ușoară
- locul oxigenului este luat de către apă, plantele
şi mijlocie, pentru a nu permite stagnase află în stare de hidratare maximă şi se produce
rea apei;
fenomenul de băltire;
- evitarea luncilor râurilor cu risc crescut
- pieirea sistemului radicular, prin fenomenul de
de inundaţii;
asfixiere a rădăcinilor, datorat în special lipsei de - administrarea unor cantităţi mari de
oxigen;
gunoi de grajd pentru creșterea perme- favorizarea atacului de boli criptogamice;
abilităţii terenurilor expuse inundaţiilor;
- eroziunea de suprafaţă a solului, cu afectarea
plantelor prin dezrădăcinare sau distrugere;
- provoacă leziuni plantelor, frunzele au aspect
ciuruit, căderea florilor și a fructelor mici; aceste
leziuni pot servi drept locuri de infecţie pentru
diferite boli fungice și bacteriene;
- căderea completă a frunzelor la porumbul zaharat, vătămarea știuletelui;
- grave pierderi sunt cauzate culturilor de tomate,
ardei, vinete etc., prin traumarea fructelor (calitate comercială redusă, incidenţa unor boli, putrezirea la depozitare);
- plantele de fasole pier dacă sunt afectate de
grindină în faza cotiledonală, deoarece rezervele nutritive din cotelidoane asigură planta cu
substanţe nutritive până la apariţia primei frunze
adevărate;
- compromiterea recoltelor;

- tratamentele cu produse de cupru vor
proteja ţesutul plantei de infecţiile noi
de bacterii;
- recuperarea după grindină a suprafeţei
foliare (creșterea frunzelor noi) la speciile rădăcinoase va fi ajutată de fertilizări
suplimentare de azot;
- la culturile de roșii, ardei vinete etc., se
recomandă îndepărtarea fructelor deteriorate din plante, astfel, fructele rămase nevătămate vor dispune mai mult de
produsele fotosintezei;
- acoperirea culturilor afectate cu material microporos de tip Agril, pentru a reduce căderea directă a razelor solare pe
leziunile plantelor;

Boli şi epifitotii la plante

8

Măsuri specifice de adaptare
și diminuare

Potenţialul impact asupra sectorului

- reducerea dimensiunilor normale ale unor organe ale plantei atacate (atrofiile), aşa cum este în
cazul bolii frunză de ferigă la tomate, produsă de
virusul Cucumber mosaic in tomato, simptomul fiind reprezentat de îngustarea mezofilului foliolelor, rămânând adesea numai nervura principală;
- piticirea plantelor atacate se înregistrează atunci
când întreaga plantă se abate de la datele biometrice normale (atacul realizat de Cucumber
mosaic in tomato la tomate, Cucumber mosaic in
peper la ardei);
- diminuarea cantităţii producţiei;
- creșterea costurilor de producere ca urmare a
tratamentelor efectuate

- respectarea rotaţiei culturilor;
- utilizarea de soiuri și hibrizi cu diverse
rezistenţe la boli;
- irigare prin picurare;
- aerisirea corespunzătoare a spaţiilor
protejate;
- distrugerea totală a resturilor afectate
(prin ardere) și dezinfecţia locului;
- defolierea plantelor pentru o mai bună
circulaţie a aerului;
- măsuri curative (de combatere) de protecţie a plantelor (combatere biologică,
fitoterapeutică, chimică)

9
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